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Spremna beseda: mag. Tamara Štemberger Kolnik, Darinka Klemenc

STROKA ZDRAVSTVENE NEGE OB MEDNARODNEM 
DNEVU MEDICINSKIH SESTER ZAGOTAVLJA VARNOST 
IN UVAJA NOVOSTI 

Letošnji 12. maj - Mednarodni dan medicinskih sester - poteka pod motom ICN: 

»MEDICINSKE SESTRE ZAGOTAVLJAMO VARNOST IN UVAJAMO NOVOSTI PRI OBRAV-
NAVI PACIENTOV S KRONIČNIMI OBOLENJI«

V svetu in tudi pri nas je pacientov s kroničnimi obolenji vedno več. Na zdravstveno oskrbo, ki jo bo 
potrebno iz leta v leto povečevati, vpliva veliko dejavnikov; eden največjih je staranje prebivalstva. De-
mografske spremembe že vplivajo (in bodo še v večji meri) na spremembe zdravstvenih politik po svetu, 
najbolj in najprej v razvitih delih sveta. Pojavnost kroničnih obolenj se tako iz leta v leto povečuje in 
pričakovati je intenzivno naraščanje kompleksne problematike, povezane s tem področjem.  
Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na skokovito naraščanje s starostjo in sodobnim življenjskim 
slogom povezanih bolezni, kot so: sladkorna bolezen, srčno žilna obolenja, respiratorna in rakava obolenja. 
Že danes prispevajo k vzrokom smrti 35 milijonov ljudi letno. Pojavnost demence in z njo povezanih težav 
bo zajela veliko število starostnikov. Globalni problem kroničnih obolenj se kaže tudi v socioloških spre-
membah, ki vključujejo potrebe po prilagajanju urbanistične in ekonomske sfere. Poleg hitrega povečevanja 
deleža starejše populacije se po drugi strani povečuje delovna doba, kar pomeni delati s kronično boleznijo. 
Napovedujejo se še posledice svetovne gospodarske krize t.i. post-recesijski sindrom. 
Družinska skupnost spreminja svojo obliko, mladi po eni strani težijo k samostojnosti (razen k mate-
rialni), starejši s potrebo po nudenju skrbi v domačem okolju ostajajo sami. Pacientov vložek v lastno 
zdravje je vse pomembnejši, na pomenu pridobiva ozaveščanje, ki na različne načine pripomore k prepre-
čevanju, obvladovanju in rehabilitaciji pacienta s kroničnim obolenjem. Pomembno vlogo igramo tudi 
zdravstveni delavci (in sodelavci): zdravnik, medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt, (klinični) 
psiholog, sociolog in drugi. Pacientu s kronično boleznijo informacije, podane v pravem trenutku, ne-
dvomno pripomorejo pri izboljšavi njegove samo/podobe, motivacije, z namenom krepitve polne odgo-
vornosti pri odločanju o pravih izbirah v spremenjenih življenjskih okoliščinah. 
Z vidika zdravstvene nege obravnavamo pacienta s kroničnim obolenjem na vseh nivojih zdravstvenega 
varstva in v vseh starostnih obdobjih. V primarnem zdravstvenem varstvu medicinske sestre s pravilnim 
pristopom k človeku, z vsebinami s področja promocije zdravja in zdravstveno vzgojnim delom zajamemo 
večji del prebivalstva v lokalni skupnosti. Oblike nudenja pomoči in posredovanja znanj so številne in v na-
šem dosegu je lahko celotna »občutljiva« populacija: otroci, mladostniki, študenti, žene, nosečnice, drugi.
V Sloveniji že dolgo delujejo preventivni programi za zgodnje odkrivanje raka na različnih področjih 
(dojke, maternični vrat). V zadnjem desetletju je zaživel še program za  preprečevanje srčno žilnih bole-
zni in v zadnjem letu program SVIT za preventivo raka na debelem črevesju.  Delo medicinske sestre na 
tem področju temelji na učenju pacienta zdravega življenjskega sloga in ohranjanja zdravja, kar v dana-
šnjem času zahteva veliko sposobnost in motivacijo posameznika, ki želi svoj življenjski slog spreminjati 
na bolje. Ob sodobnih življenjskih vzorcih, kot so: naglica, stres, neredna prehrana, sedeče delo in drugo 
se človek/pacient znajde pred velikim izzivom, ki od njega zahteva disciplino pri uvajanju novih življenj-
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skih navad, ki naj bi jih zamenjal z globoko ukoreninjenimi vzorci nezdravega vedenja. Zato je smiselno 
zdravstveno vzgojno delovati na najbolj dojemljivi populaciji, od nosečnosti dalje, ko so bodoči starši 
pripravljeni za prihajajočega člana marsikaj spremeniti. Problem današnjega časa je tudi porast kroničnih 
obolenj pri otrocih, torej je preventivno delovanje smiselno že v zgodnjem življenjskem obdobju. Zdra-
vstveno vzgojno delo je samostojna dejavnost medicinskih sester. V okviru primarnega zdravstvenega 
varstva je v Sloveniji zdravstveno vzgojno delo medicinskih sester opredeljeno v zakonodaji, zagotovljena 
so sredstva za izvajanje preventivnih programov za vse generacije. 
Zdrav način življenja se v zgodnjem odraslem obdobju v lestvici vrednot premakne v ozadje. V ospredje 
stopijo služba, dom, prosti čas, ustvarjanje družine. Zdravje je vrednota, ki se pomakne v ospredje, ko 
ljudje zdravje izgubimo. 
Medicinske sestre se s pacientom s kroničnim obolenjem srečujemo v času zdravljenja in rehabilitacije. 
Učimo ga svoje stanje sprejeti, z njim živeti, tudi reševati njegove zaplete. V bolnišnicah pacienta pri-
pravljamo na prihod domov, ga naučimo (ali njegove bližnje) skrbeti za osnovne življenjske aktivnosti, 
za čim bolj samostojno življenje, za samospoštovanje, kar je ključni del socializacije. Specifično oskrbo 
potrebuje starostnik - kot najbolj pogost pacient s kronično boleznijo. 
V obravnavo kroničnih pacientov je neizbežno sodelovanje z drugimi strokovnjaki v zdravstvenih timih 
in izven njih. V ta namen smo se letos na Zbornici – Zvezi odločili, v luči mota in priporočil ICN, ki jih 
najdemo na njihovi spletni strani www.icn.ch, za najširši možni pristop k pacientu s kronično boleznijo. 
Tako bomo na simpoziju v strokovnem programu osvetlili, kdo sploh je pacient s kronično boleznijo z 
vidika medicine, etike, zdravstvene nege, psihologije, sociologije, antropologije in k sodelovanju pova-
bili prepoznavne slovenske strokovnjake, obravnavali pacienta s kronično boleznijo na vseh treh nivojih 
zdravstvenega varstva in na okrogli mizi prikazovali primere dobre prakse. Zbornik prispevkov, ki je 
izdan za to priložnost in v skladu s program pokriva vsa omenjena področja, je lahko vodilo za nadaljnje 
aktivnosti na tem širokem in pomembnem področju dela medicinskih sester. 
Pridružite se nam, če ne neposredno, pa skozi vaše strokovno delovanje v duhu ICN sporočila na svojih 
delovnih mestih in v skupnosti, kjer živite.  
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Uvodnik: Tadeja Bizjak

OBRAVNAVA PACIENTOV S KRONIČNIMI OBOLENJI – 
IZZIV IN PRILOŽNOST ZA ZDRAVSTVENO IN BABIŠKO NEGO

V sodobni razviti družbi sta podaljševanje in dvig kakovosti življenja med cilji vsake zdravstvene politike. 
Tega pa ni mogoče doseči brez dobrega zdravja, ki je tudi v Sloveniji najvišja vrednota (Toš, 2004). Že 
vse od sprejema deklaracije o primarnem zdravstvenem varstvu leta 1978 v Alma Ati je to tudi prioritetni 
cilj Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 1978). 

Starejše prebivalstvo in pojav kroničnih nenalezljivih bolezni predstavljata najpomembnejše tveganje za zdrav-
je v razvitih deželah, kar velja, z nekajletnim zamikom, tudi za Slovenijo (Fras, Maučec Zakotnik 2009). 
Omenjena obolenja še vedno predstavljajo glavni vzrok prezgodnje umrljivosti in obolevnosti v Evropi. To 
neposredno vpliva na dvig stroškov, ki so s tem povezani, in na obremenjenost zdravstvene službe. Vse več 
pacientov s kroničnim obolenjem pomeni dodaten izziv za nas, izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Strokovno svetovanje ustrezno usposobljenih zdravstvenih delavcev, v glavnem medicinskih sester, je 
lahko ključnega pomena v vodenju pacientov s kroničnim obolenjem. Seveda brez pacientovega sodelo-
vanja ni uspeha. Uspeh ne pride čez noč, ampak gre za dolgotrajno spreminjanje nezdravih življenjskih 
navad. Partnerski odnos med zdravstvenim delavcem in pacientom je ključnega pomena, kajti le tako 
bodo zagotovljeni dolgoročni učinki zdravega življenjskega sloga. In tu nas čaka še veliko dela. Ugota-
vljamo, da so pacienti s kroničnim obolenjem dobro seznanjeni s svojo boleznijo in dejavniki tveganja, ki 
pospešujejo nastanek in razvoj obolenja. Vendar je še vedno veliko pacientov, ki v prid zdravju niso spre-
menili svojega življenjskega sloga. Je morda eden od razlogov tudi različno razumevanje pojma kronično 
obolenje? Žal pacienti še vedno mislijo, da je večino kroničnih bolezni moč pozdraviti, to pa pričakujejo 
od nas, zdravstvenih delavcev. Zato je razumevanje poteka kroničnega obolenja, s katerim bo treba živeti 
do konca življenja, pomembno za sprejemanje in ne nazadnje tudi obvladovanje bolezni. Pacient mora 
spoznati številna dejstva: da ni enega samega vzroka za nastanek teh obolenj, zato tudi ne moremo vseh 
odstraniti; da pri mnogih kroničnih obolenjih sodelujejo isti dejavniki tveganja; da je potek velikokrat 
prikrit in jih zato pogosto težko identificiramo, če jih ne iščemo s preventivnimi pregledi in specifičnimi 
programi; vendar so bolezni ob pravilnem vodenju obvladljive, predvsem pa so preprečljive.

Pomena preventivnega zdravstvenega varstva se v zdravstveni in babiški negi močno zavedamo. Krepitev in 
promocija zdravja ter zmanjševanje tveganih vedenj so pomemben del naše dejavnosti, predvsem na pri-
marni ravni zdravstvenega varstva v okviru primarne preventive. Aktivno iskanje in ustrezna obravnava zelo 
ogroženih posameznikov ter motivacija za spreminjanje zdravju škodljivih vedenj je naslednja pomembna 
dejavnost medicinskih sester. V tem primeru medicinske sestre lahko delujejo kot del zdravstvenega tima, 
ali pa delujejo samostojno v okviru več kot 60 zdravstveno-vzgojnih centrov po Sloveniji, ravno tako na 
primarni ravni zdravstvenega varstva. Na sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva, kjer prav tako 
sodeluje medicinska sestra, se odvija diagnosticiranje in zdravljenje, sistematična rehabilitacija že obolelih 
pacientov in dolgoročno preprečevanje ponovnih akutnih zagonov kronične bolezni.

Pomembno vlogo pri vodenju pacientov s kroničnim obolenjem ima zdravstvena vzgoja. Ta bistveno 
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pripomore k boljši kakovosti njihovega življenja ali vsaj večji seznanjenosti pacientov glede dejavnikov 
tveganja, ki pospešujejo razvoj in poslabšanje teh bolezni. Primer Nacionalnega programa primarne 
preventive srčno-žilnih obolenj, ki v Sloveniji poteka od leta 2002, je dobil tudi mednarodno priznanje 
številnih tujih strokovnjakov. Gre za verjetno najbolj napreden, univerzalno dostopen program primarne 
preventive celotnemu odraslemu prebivalstvu v določenih starostnih skupinah v Evropi, ki je le eden od 
več potekajočih programov sistematične preventive kroničnih obolenj (Fras, Maučec Zakotnik 2009). 
Program v večini primerov izvajajo medicinske sestre v sodelovanju z ostalimi zdravstvenimi sodelavci. 
Tako kot pri vsakem delu je tudi v tem primeru možno izvajanje programov še izboljšati, čeprav je že zdaj 
dosežena precejšnja prepoznavnost med prebivalstvom in zadovoljstvo med uporabniki (Luznar, 2009). 
Izboljševanje programov s strani vseh sodelujočih izvajalcev in hkratno povečevanje vloge pacientov bo-
sta vplivala na dvig kakovosti, kar je pomemben cilj v sistemu kakovosti v zdravstvu (MZ, 2005).

Integriran pristop k preprečevanju kroničnih nenalezljivih obolenj in celotne oskrbe odraslih kroničnih 
pacientov na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, po modelih že zdaj uspešno delujočih programov, je 
zagotovo priložnost za izvajalce zdravstvene nege (Maučec Zakotnik, Vrbovšek, 2009). Sprejeti Nacio-
nalni program obvladovanja sladkorne bolezni od 2010 do 2020 je le ena od številnih priložnosti (MZ, 
2010).

Medicinske sestre in babice imamo strokovno znanje ter ustrezne kompetence, veščine in spretnosti, da 
vplivamo na način življenja, spremembo življenjskih navad, kot so prehranske navade, telesna dejavnost, 
osebna higiena, dihanje … Medicinske sestre in babice znamo prepoznavati primanjkljaje samooskrbe 
na teh področjih, znamo svetovati in načrtovati posege zdravstvene nege ter voditi te procese. Z drugimi 
zdravstvenimi strokovnjaki-sodelavci ustvarjamo zdravstveni tim za celovito obravnavo kroničnega pa-
cienta. Pacient bo tako dobil kakovostno, predvsem pa varno celostno zdravstveno oskrbo, ki bo sledila 
njegovim željam in potrebam.

Sprejmimo izziv in izkoristimo priložnost. To znamo in zmoremo.

»Zgodba o zdravstveni negi je veličasten ep o pomoči človeštvu. 
Pripoveduje o ljudeh: kako se rodijo, živijo in umirajo;
o zdravju in bolezni; o radosti in žalosti.
Njeno poslanstvo je prenašanje znanja v pomoč človeku.
Zdravstvena nega je sočutna skrb za ljudi.
Je srce, ki razume, in so roke, ki blažijo.
Je razum, ki združuje mnogo naučenega v pomoč s polno vsebino.«
Dr. Martha Rogers, 1966



9

Literatura

Fras Z., Maučec Zakotnik J. Krepitev zdravja in kakovostno izvajanje ukrepov preprečevanja bolezni 
srca in žilja – naše prvenstvo, prioriteta in … poslanstvo? Skupaj varujemo in krepimo zdravje – zbornik 
prispevkov. Ljubljana: IVZ RS; 2009.
Luznar N. Programirana zdravstvena vzgoja za odrasle/Program svetovanja za zdravje in delovanje zdra-
vstvenovzgojnih centrov (2002–2008). Skupaj varujemo in krepimo zdravje – zbornik prispevkov. Lju-
bljana: IVZ RS; 2009.
Maučec Zakotnik J., Vrbovšek S. Integriran pristop k preprečevanju nenalezljivih bolezni in predstavitev 
razvojnega projekta »Razvoj modela integriranega preprečevanja in celostne oskrbe kroničnih bolnikov 
odrasle populacije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti«. Skupaj varujemo in krepimo zdravje – 
zbornik prispevkov. Ljubljana: IVZ RS; 2009.
Toš N. (ured). Vrednote v prehodu, III. Slovensko javno mnenje 1999–2004. Ljubljana: Fakulteta za 
družbene vede, IDV – CJMMK; 2004.
Ministrstvo za zdravje RS. Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni, Strategija razvoja 
2010–2020. Ljubljana: MZ; 2010.
Ministrstvo za zdravje RS. Osnutek sistema kakovosti v zdravstvu v Republiki Sloveniji. Ljubljana: MZ; 
2005.
World Health Organization. Primary Health Care. International Conference on Primary Health Care. 
Alma-Ata, USSR; 6.–12. september 1978.



10

POGLED NA PACIENTA S KRONIČNO 
BOLEZNIJO Z RAZLIČNIH VIDIKOV

Vabljeni predavatelji
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KDO JE BOLNIK S KRONIČNO BOLEZNIJO – 
MEDICINSKI VIDIK

Uvod

Kronična bolezen je ena od ovir v življenju, ki človeka prizadene telesno, psihološko in socialno. Včasih 
so njegovi občutki, doživljanja, čustva in odnosi s svetom bolj prizadeti, kot je prizadet telesno. Izkušnja 
kronične bolezni postavi pod vprašaj ustaljene načine vsakdanjega življenja in načine doživljanja sebe. Te 
posledice so včasih še bolj obremenjujoče kot sama fizična bolečina. Pri kroničnem bolniku ne gre le za 
začasno vlogo, temveč za trajen življenjski položaj posameznika, ki mora živeti v svetu zdravih, v svetu, 
kjer je zdravje moralna in družbena norma, zato morajo kronični bolniki v svojem življenju obvladati 
naslednje strategije:
•	 najti morajo smisel življenja kljub trajni oviranosti,
•	 izdelati morajo prilagoditve v vsakdanjem življenju,
•	 na novo morajo oblikovati samopodobo, tj. odnos do samega sebe.

Za bolnega posameznika ni pomembno samo, da ga drugi sprejmejo kot normalnega, ampak da tudi 
sam sprejme svoje življenje kot normalno in smiselno kljub možnosti, da bolezen napreduje. Potrebna 
je funkcionalna prilagoditev bolnega telesa na zahteve zdrave družbe, socialna vključitev posameznika v 
družbo, z vsemi pozitivnimi izkušnjami, ki jih bolni lahko prinese v družbo zdravih. Kronične bolnike 
stalno spremljajo razne oblike negotovosti, v življenju doživljajo omejitve, ker npr. ostanejo priklenjeni 
na dom, postanejo odvisni od pomoči bližnjih itn. Tudi duševne potrebe bolnikov se delno razlikujejo 
od potreb zdravih ljudi. Bolnik kronične bolezni lahko predela z:
•	 aktivnim zanikanjem,
•	 prilagoditvijo,
•	 sekundarno pridobitvijo,
•	 resignacijo.

Kronični bolnik v zdravstvu

Kronični bolniki so pri skrbi za svoje zdravstveno stanje samostojni. Prevzemajo velik del spremljanja 
urejenosti bolezni, ukrepanja v urejenem stanju bolezni in ukrepanja v primeru poslabšanja. Uspeh zdra-
vljenja je pogosto povsem odvisen od sodelovanja bolnika v procesu zdravljenja. Bolnika je zato treba 
vključiti kot partnerja, ki mora od nas pričakovati in prejeti popolno zaupnost. Vključevanje bolnika v 
proces zdravljenja pomeni, da je bolnik poučen o značilnostih svoje bolezni, da zna spremljati ustrezne 
pokazatelje bolezenskega stanja, da zna reagirati ob manjšem poslabšanju in pravočasno prepoznati, kdaj 
zares potrebuje zdravstveno pomoč. Samo dobro poučen in motiviran bolnik se lahko vključuje v proces 
zdravljenja, kar pomeni aktivno vlogo v skrbi za lastno zdravje, pri čemer so upoštevane njegove potre-
be, želje, sposobnost samooskrbe in kakovost njegovega življenja. Tim se v zdravljenje kronične bolezni 
vključuje predvsem tako, da:
•	 po obdobjih preveri urejenosti bolezni,

prim. prof. dr. Janko Kersnik

Prim. prof. dr. Janko Kersnik, dr. med.,
OZG OE ZD Jesenice, ZP Kranjska Gora, Koroška ul. 13, 4280 Kranjska Gora
janko.kersnik@ozg-kranj.si
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•	 z bolnikom preverja cilje ukrepov,
•	 predpisuje zdravila,
•	 podpira bolnika pri lastni skrbi za obravnavo kronične bolezni,
•	 spodbuja bolnika v zdravem življenjskem slogu,
•	 vodi zapise o stanju bolezni.

Vodenje kroničnega bolnika zajema več elementov.
•	 Sprememba v življenjskem slogu
Vsaka kronična bolezen prinese s seboj potrebo po prilagoditvi življenjskega sloga. Te spremembe so 
lahko minimalne (npr. potrebno je samo redno jemanje zdravil) ali pa so bolj obsežne (spremembe v pre-
hranskih navadah, prilagoditev bivalnega okolja). Tim naj bi bil usposobljen, da bolniku ustrezno svetuje 
glede ustreznih sprememb življenjskega sloga, ki bodo na njegovo bolezen ugodno vplivale.
•	 Sprememba parametrov, ki kažejo na razvoj bolezni
Tim naj bi spremljal dogovorjene parametre, s pomočjo katerih bi sklepal o tem, kako se bolezen razvija. 
Ti parametri so odvisni od bolezni in so kazalec njenega razvoja. 
•	 Sposobnost za delo
Zdravnik družinske medicine odloča o začasni delazmožnosti ter predlaga trajno delazmožnost. Sem 
sodi tudi odločanje za tujo pomoč in postrežbo pri bolnikih, ki potrebujejo pomoč svojca ali koga dru-
gega v napredovalih fazah bolezni.
•	 Ukrepanje ob zapletih
Večina kroničnih bolezni poteka z remisijo in zagoni. Tim mora vedeti, kdaj se je bolnikovo zdravstveno 
stanje tako poslabšalo, da so potrebni dodatni ukrepi (npr. napotitev v bolnišnico, napotitev k usmerje-
nemu specialistu, sprememba oz. prilagoditev terapije). 

Različni vidiki kronično bolnih

Kroničnega bolnika si navadno predstavljamo kot nepopisan list, ki željno vsrkava črnilo naših ukrepov, 
zavedajoč se potrebe in nujnosti sodelovanja pri zdravljenju. Idealnih bolnikov pa ni prav veliko. Kljub 
naši dobronamernosti naletimo na številne težave zaradi različnega načina reagiranja na kronično bole-
zen oz. bolezen na splošno. Za nekatere bolnike je kronična bolezen priložnost, da svojcem in delovnemu 
okolju pokažejo svoj pomen. Taki bolniki bodo pogosti obiskovalci ambulant in uporabniki drugih oblik 
institucionalizirane zdravstvene dejavnosti. Umikajo se v bolniški stalež, pričakujejo invalidsko upoko-
jitev in druge oblike formalnega priznanja, da je njihovo žrtvovanje privedlo do slabega zdravstvenega 
stanja, ter pričakujejo, da se jim bo družba oddolžila skozi socialne transferje. Pri samem zdravljenju, 
razen pri diagnostiki, ki jo kar naprej ponavljajo, niso pretirano vneti, saj bi jim to odvzelo zunanje 
dokaze lastnega pomena. Taki bolniki pogosto postanejo težavni zaradi neprestanih zahtev, pogostih 
obiskov in z medicino razhajajočih se pogledov na zdravstveno stanje. Med bolniki z različnimi sindromi 
s področja kostnomišičnega sistema bomo našli tipične predstavnike kroničnih bolnikov, ki rešitev pri-
čakujejo predvsem od zunaj. Ti bolniki so nam pogosto tuji, nerazumljeni in jim vedno teže pomagamo 
premagovati težave, s katerimi se spopadajo, ker se praviloma ne strinjamo z njihovimi pritiski. Pri njih 
moramo biti posebej pozorni na spremembe zdravstvenega stanja, pojav novih bolezni in stanj, pred-
vsem pa moramo biti previdni v komunikaciji, saj gre navadno za prekaljene borce za lastne pravice z 
nagnjenostjo k pritoževanju in tožbam. 

Druga težavna skupina so kronični bolniki, ki ne zmorejo priznati svoje bolezni, jo zanikajo ter se izmi-
kajo diagnostiki in zdravljenju. Za tim niti ne predstavljajo večje obremenitve, saj se zdravstvu pogosto 
izogibajo, vse dokler ne pride do zapletov kronične bolezni, h katerim prispevajo tudi s slabšim sodelova-
njem pri zdravljenju. Tipični predstavnik v tej skupini ima katero od presnovnih bolezni ali zvišan krvni 
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tlak oz. je zasvojen z alkoholom ali tobakom. V motiviranje teh bolnikov za zdrav življenjski slog vložimo 
ogromne napore, ki pa pogosto ne rodijo uspehov, ker so bolniki v napačni fazi motivacijskega kroga. Pri 
njih je glavna težava v tem, da nikoli ne vemo, do katere mere se držijo predpisanih ukrepov, saj pravilo-
ma minimalizirajo svoje zdravstvene probleme, čeprav morda redno prihajajo po svoje odmerke zdravil. 
Posebej moramo biti pozorni na tiste, ki imajo pridružene tudi duševne motnje, zlasti težje oblike, saj 
prav zlahka postanejo nekritični do svojega stanja. Ambulantna in patronažna medicinska sestra odigrata 
pomembno vlogo v dodatnem spodbujanju za jemanje zdravil in drugo potrebno zdravljenje – aktivno 
vključevanje bolnika v zdravljenje.

Vključevanje bolnika v proces zdravljenja (adherenca, komplianca) pomeni, da je poučen o značilnostih 
svoje bolezni, da zna spremljati ustrezne pokazatelje bolezenskega stanja, da zna reagirati ob manjšem 
poslabšanju in pravočasno prepoznati, kdaj zares potrebuje zdravstveno pomoč. Bolnikom je treba po-
magati, da razvijejo sposobnost vključevanja v proces zdravljenja.
•	 Prva stopnja v tem procesu je poučevanje bolnika, ki je lahko skupinsko ali individualno. V splošnih 

ambulantah bolnika individualno poučimo o značilnostih preprečevanja nastankov in zapletov kro-
ničnih nenalezljivih bolezni.

•	 Nato moramo skupaj z bolnikom postaviti cilje za zmanjšanje tveganja za te bolezni, ki naj bodo 
izvedljivi, za bolnika sprejemljivi, upoštevajo pa naj tudi njegovo trenutno situacijo.

•	 Če je mogoče, je zelo pomembno v načrt spreminjanja vključiti družino.
•	 Opredeliti moramo ovire, ki preprečujejo uspešnost izvajanja sprememb.
•	 Zaključke take individualne obravnave je treba dokumentirati v bolnikov zdravstveni karton.

Ko gre za spreminjanje navad, je pomoč celotnega tima zelo pomembna, vendar mora delovati individu-
alno glede na bolnika. Bolniku mora pomagati, da iz zgodnje faze preide v fazo, ko čuti, da si spremembe 
želi, takrat pa mu je ponujena pomoč pri izvedbi spremembe zares koristna. V pomoč je lahko načrt spre-
membe, ki ga bolnik sam prilagodi svojemu življenju. Vsekakor naj zdravnik pomaga bolniku, da sam 
ugotovi, na kakšen način želi doseči cilj in naredi zanj ustrezen načrt. Pomembno je, da zdravnik ne deli 
nasvetov, ampak predvsem usmerja bolnika k odkrivanju zanj najustreznejših načinov zdrave spremembe 
življenjskega sloga. Ena najtežjih sprememb je sprememba prehrane, saj hrana predstavlja navado, ugod-
je in ima tudi socialno komponento. Zato se z bolnikom pogovorimo o tem, kakšne spremembe so zanj 
izvedljive in primerne.

V tretji problematični skupini so tisti, ki ob najbolj nedolžni kronični bolezni povsem obupajo. Pogosto 
se pri njih pojavijo tudi različne motnje čustvovanja in sprejemanja samega sebe. V njihovem sistemu je 
psihofizično zdravje pomemben steber doseganja načrtovanih uspehov, ki jih prisotnost kronične bolezni 
delno dejansko, delno pa namišljeno ruši. Taki bolniki pogosteje zdrknejo v depresijo in so tudi zaradi 
tega manj pripravljeni sodelovati pri zdravljenju. Tipičen primer najdemo med rakastimi bolniki in pa-
cienti z za bolnikovo dojemanje samega sebe mutilacijskimi posegi, kot so stome, amputacije … Nanje 
moramo biti še posebej pozorni, ker se lahko zelo hitro umaknejo iz zdravljenja zaradi apatičnosti ob 
morebitni prisotni dodatni duševni motnji.

Verjetno za nas najhujša skupina pa so kritizerski in agresivni kronični bolniki, ki za svoje stanje krivijo 
zunanji svet, katerega predstavnik je zdravstvo in mi v njem. Pogosto nekritično pričakujejo čudeže in se 
težko sprijaznijo, da je narava pogosteje močnejša od najsodobnejše medicinske tehnologije. Vsak spodr-
sljaj v komunikaciji jih napelje na to, da na kakršen koli način obelodanijo svoje prepričanje o napačnem 
ravnanju vpletenih. Ob dobri medijski podpori se pogosto sončijo v soju žarometov, ob tem pa močno 
zagrenijo življenje vpletenim. Te bolnike moramo čim prej identificirati in pri njih z našim dobrim 
namenom ukrepati hitro, dobro in pravično, da se ne bi ujeli v past formalnih pravic, ki jih ta skupina 
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bolnikov navadno dobro pozna. Še veliko teže nam je mirno reagirati v primerih, ko se bolniki do nas 
vedejo agresivno, z vnaprej definiranimi zahtevami, ki pogosto nimajo strokovne in pravne podlage.

Možne oblike celostne obravnave kroničnih bolnikov

Celovita oz. integrirana zdravstvena oskrba je ena od šestih temeljnih znanj in veščin dela, ki zagotavlja, 
da pri bolniku obravnavamo vse njegove zdravstvene težave na preventivnem, kurativnem, rehabilitacij-
skem in paliativnem področju, ne glede na problem, zaradi katerega je poiskal pomoč. Ta pojem je bil v 
preteklosti zlorabljen v cehovske namene in odstopa od osnovnega koncepta. Z njim so dolga leta zago-
varjali fragmentacijo osnovnega zdravstva na številne specialnosti. V bistvu pa se je osnovno zdravstveno 
varstvo v polpreteklem obdobju osredotočilo na obravnavo tedaj ključnih problemov z organiziranjem 
posebnih ambulant, kjer so se bolj usmerjeno ukvarjali z določeno skupino bolnikov ali z enim oz. več 
določenimi zdravstvenimi problemi. Na podlagi socialno-medicinske filozofije aktivnega pristopa kot 
elementa dispanzerske metode dela so jih poimenovali dispanzerje (angl. clinics). Delo je kljub ideji o 
integriranosti potekalo strogo ločeno: en dan preventiva, naslednji dan kurativa. Celovitost je bila delo-
ma zadovoljena na ravni institucije, tj. zdravstvenega doma.

Splošna ambulanta nudi svojim bolnikom stalno oskrbo pri kroničnih boleznih in stanjih. Kot stalnost 
oskrbe navadno označujemo tri razsežnosti.
1. Povezanost posameznikov in družin z istim zdravnikom (osebna stalnost), ki je zagotovljena z mo-

žnostjo obiskovanja vedno (ali skoraj vedno) istega zdravnika skozi daljše časovno obdobje.
2. Povezanost posameznikov in družin z delovno skupino, tj. zdravnikom družinske medicine, ambu-

lantno medicinsko sestro ali patronažno medicinsko sestro (izvajalska stalnost), ki je zagotovljena z 
možnostjo, da kronični bolnik pri svoji obravnavi ob kontrolnih pregledih naleti vsaj na enega pred-
stavnika delovne skupine, ki spremlja njegovo kronično bolezen.

3. Povezanost posameznikov in družin z lokacijo oskrbe (strokovna stalnost), ki je zagotovljena z orga-
nizacijo naročanja na redne kontrolne preglede, urejeno medicinsko dokumentacijo, usposobljenim 
osebjem, ustrezno opremo in ustrezno dostopnostjo.

Če naj bi se tim uspešno soočal s problematiko kroničnih bolezni, to terja od njega celo vrsto sposobnos-
ti, od katerih je klinično znanje samo ena. Posebno klinično znanje na področju družinske medicine ima 
kljub splošno sprejetim temeljem svoje značilnosti. Vodenje kroničnega bolnika v družinski medicini se 
razlikuje od vodenja kroničnega bolnika v drugih strokah predvsem zato, ker ocenjujemo oziroma mo-
ramo ocenjevati bolnika, ne pa bolezni. To pomeni, da se srečujemo z bolnikom, ki ima praviloma celo 
vrsto različnih bolezni, pri katerih mora presoditi, katera izmed njih je klinično prioritetna in katera ne. 
Dober zdravnik ne bo z enako agresivnostjo obravnaval bolezni, ki bolnika ne ogroža, kot tisto, zaradi 
katere je njegovo življenje v resni nevarnosti, medtem ko pri kliničnemu specialistu tako izdelovanja pri-
oritet ni potrebno, saj je njegova naloga do čim večjih podrobnosti izdelati ukrepe na svojem področju.

Večina zdravnikov se zaveda razkoraka med smernicami in dejanskim stanjem, kar pomeni, da se bolniki 
navodil včasih tudi ne držijo. To je predvsem problem pri dolgoročni terapiji kroničnih bolezni. Nekateri 
bolniki si terapijo sami prilagajajo, jo opuščajo, jemljejo zdravila znancev in sorodnikov …, drugi zdra-
vila enostavno pozabijo jemati ali si ne zagotovijo ponovne zaloge, preden zdravil zmanjka. Običajno 
navajajo številne razloge za slabo sodelovanje, pogosto ne dojamejo potrebe po zdravljenju, precenjujejo 
stranske in neželene učinke, predvsem pa se izogibajo odgovornosti za lastno zdravje. Zdravniki lahko 
s spodbudo, toplo besedo, včasih tudi odločnimi navodili bolniku pomagamo, da se spremeni njegovo 
dojemanje bolezni kot take in življenja z boleznijo, ter s tem izboljšamo izid zdravljenja. Tako bodo 
rezultati zdravljenja kroničnih nenalezljivih bolezni, ki postajajo ena bistvenih dolžnosti in so merilo za 
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kakovost dela zdravnika, boljši, saj lahko pričakujemo sodelovanje obeh partnerjev, bolnika in zdravni-
ka. Uspešno vodenje omenjenih bolezni torej temelji na terapevtskem paktu med dobro informiranim 
bolnikom in njegovim zdravnikom.

Ljudje smo družbena bitja, navajeni smo živeti v skupnostih, zato je nujno, da se med seboj sporazume-
vamo. Za vsakdanje življenje je komunikacija zelo pomembna, zlasti pa je to pomembno pri poklicih, 
kjer glavnino predstavlja delo s strankami, v našem primeru z bolniki. Zadnja leta posvečamo komu-
nikaciji vedno več pozornosti, najpomembnejše je ustvarjanje partnerskega odnosa z bolnikom. Zelo 
pomembno pri sporazumevanju je tudi, da ocenimo stopnjo pripravljenosti sogovornika za sodelovanje. 
Morda je negotov, sploh ni pripravljen, ali pa je pripravljen in potrebuje le 'zadnji korak'. Njegovemu 
stanju prilagodimo dejanja ter nasvete. Pustimo mu, da se sam odloči, kdaj. Pomembne so tri stvari, in 
sicer: pomembnost, pripravljenost in zmožnost. To moramo imeti vedno v mislih, ko se pogovarjamo z 
bolnikom o njegovih težavah, in to tudi upoštevati. Bolniku se zdi na primer pomembno nehati kaditi, 
vendar še ni pripravljen in zmožen tega narediti tisti čas. Brez pomena bi ga bilo prepričevati, da mora 
prenehati s kajenjem, ker on to že ve. Treba mu je ponuditi možnost – kako, ko bo pripravljen in zmo-
žen. Lahko pa je zmožen, a si tega ne želi.

Seveda številni bolniki s kroničnimi boleznimi ne uživajo le preparatov za preprečevanje bolezni, ampak 
tudi druga zdravila, ki so v prosti prodaji. Večinoma so na prvem mestu analgetiki, sledijo vitaminski in 
multivitaminski preparati, antacidi, odvajala in različni zeliščni pripravki. Med enovitaminskimi preparati 
najpogosteje jemljejo E vitamin, C vitamin in B vitamine, velikokrat pa kupujejo tudi kalcij. Tudi obisko-
vanje zdravilcev je pogosto. Zdravnik mora bolnika vprašati, katera zdravila kupuje in dodatno redno uživa. 

Oskrba kroničnega bolnika je torej lahko edino celovita oz. integrirana zdravstvena oskrba celega tima 
splošne ambulante, ki pri delu uporablja dispanzersko metodo dela, ta pa predstavlja najbolj optimalen 
način organizacije dela. Od tima zahteva, da se zaveda šestih dejavnikov.
1. Poznati mora svoje bolnike in ciljne skupine svojih usmerjenih dejavnosti. V ta namen uporablja 

seznam bolnikov po starosti in spolu. Zdravstveno in socialno stanje spozna z neposrednim opazova-
njem v ambulanti in na hišnih obiskih ter s sodelovanjem s patronažno medicinsko sestro in socialno 
službo.

2. Uporabljati mora multidisciplinarni, tj. skupinski način dela z bolniki. Zdravnik, ambulantna in pa-
tronažna medicinska sestra imajo z bolniki sicer posamične stike, ki jih s pogovori medsebojno uskla-
jujejo. Vodenje delovne skupine prevzema glede na naravo zdravstvene težave eden izmed članov.

3. Bolnike, ki jih mora zdravnik oskrbovati daljši čas (kronične bolnike) ali sodijo v ogroženo skupino 
prebivalstva (starostniki), vodi na posebnem seznamu in njihovemu zdravstvenemu kartonu dodeli 
posebno barvno oznako. Seznam omogoča hiter pregled o starostni in spolni sestavi skupine bolni-
kov ter rednih kontrolnih pregledih.

4. Zdravnik družinske medicine sodeluje s patronažno medicinsko sestro, ki svoje delo opravlja samo-
stojno, vendar bolnikove zdravstvene težave obravnavata skupno.

5. Skupinska obravnava bolnikov ima svoje prednosti pri boleznih in stanjih, ki terjajo spremembo 
načina vedenja (alkoholizem, kajenje, debelost, psihiatrične bolezni, hipertenzija, sladkorna bolezen 
idr.). Podpora skupine in izkušnje njenih članov ugodno vplivajo na spremembo vedenja. Zdravnik 
ali patronažna medicinska sestra vodita skupino in delujeta kot katalizator za sproščanje napetosti in 
reševanje sporov.

6. Tim lahko na podlagi seznamov bolnikov sistematično izvaja usmerjene preventivne ukrepe (redni 
letni hišni obiski pri starostnikih, ki ne zmorejo samostojno priti v ambulanto, priložnostno letno 
merjenje krvnega tlaka idr.) ali obdobno (cepljenje proti gripi) ipd.
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prof. dr. Janko Kersnik, dr. med.
Je medicinsko fakulteto v Ljubljani končal 30. 3. 1985. 1979-
1985 je bil član uredniškega odbora Medicinskih razgledov, od 
1980 do 1983 tehnični urednik, od 1983 do 1985 glavni ure-
dnik. Strokovni izpit je opravil 27. 8. 1987 in končal specializa-
cijo iz splošne medicine 10. 4. 1995. 1997 je končal magistrski 
študij v Zagrebu, 2001 pa doktorski študij na MF UL. Od 1996 
je bil asistent za predmet družinska medicina na Katedri za dru-
žinsko medicino MF UL, od 2001 docent in od 2007 izredni 
profesor. Od 2007 je predstojnik katedre za družinsko medicino 
MF UM. Od leta 1992 se je udeležil vseh osemnajstih mednaro-
dnih tečajev, ki jih organizirajo Združenja zdravnikov družinske 
medicine Slovenskega zdravniškega društva, Katedra za družin-
sko medicino in Zavod za razvoj družinske medicine in od leta 

2003 sodeluje kot eden od vodij tečaja. Od leta 1999 organizira vsakoletno dvodnevno strokovno srečanje Fajdigovi 
dnevi, od leta 2000 pa Kokaljeve dneve. Bil je predsednik organizacijskega odbora za izvedbo 9. konference Evropskega 
združenja zdravnikov družinske medicine, ki ga je od 18. do 21. junija 2003 organiziralo Združenje zdravnikov družin-
ske medicine SZD, katerega predsednik je od leta 1997. Od 1994 je član Evropskega združenja za kakovost v družinski 
medicini (EQuiP) in od leta 2006 tudi sekretar organizacije. Od leta 1998 je strokovni vodja Osnovnega zdravstva 
Gorenjske. 1998 je izdal priročnik Kakovost v splošni medicini. Od 2001 dalje prostovoljno odgovarja bolnikom na 
spletnem forumu med.over.net. Od 2002 do 2006 je bil član Zdravstvenega sveta MZ RS. Je avtor več poglavij v uč-
beniku Družinska medicina. Od 2004 dalje član upravnega odbora Evropske akademije učiteljev družinske medicine 
(EURACT). 2007 je izdal učbenik Osnove družinske medicine za študente MF UM. Predava študentom MF UL in 
UM na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter na podiplomskem študiju študentom Ekonomike v zdravstvu na 
EF UL in podiplomskem študiju zdravstvene nege VŠZI UP. Od 2007 je sovodja vsakoletnega EURACT-ovega med-
narodnega tečaja o ocenjevanju. Od 2010 je vodja raziskovalne skupine Katedre za družinsko medicino MF UL. Dve 
doktorantki in 4 magistranti so uspešno končali podiplomski študij pod njegovim mentorstvom, ena magistrantka in 
ena doktorantka sta tik pred zagovorom, z več kandidati pa še izvajajo oz. končujejo raziskovalne projekte. Sodeloval 
je/sodeluje pri naslednjih večjih raziskovalnih projektih: Kakovost v osnovnem zdravstvu, je nosilec mednarodnega 
projekta PRIMACOM (informacijska tehnologija in sodelovanje med primarnimi in sekundarnim zdravstvenem var-
stvom) v Sloveniji, sodeluje pri mednarodnem projektu EUROPEP (zadovoljstvo bolnikov z zdravnikom družinske 
medicine), pri mednarodnem projektu MATRA (krožki kakovosti v družinski medicini), pri mednarodnem projektu 
ECATOD (kvalitativne raziskava kajenja med prebivalstvom), pri mednarodnem projektu IMPROVE (izboljšanje 
kakovosti oskrbe starostnikov), pri mednarodnem projektu PREDICT (napovedni dejavniki depresije v splošni popu-
laciji), pri mednarodnem projektu EPA (European practice assessment – ocenjevanje kakovosti splošnih ambulant) in 
pri mednarodnem projektu o ocenjevanju kakovosti izvajanja preventivne dejavnosti (Cardio-Prev). Objavljenih ima 
preko 500 prispevkov.
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OBRAVNAVA PACIENTOV S KRONIČNIMI 
OBOLENJI Z VIDIKA ETIKE

Izvleček

Zdravje omogoča in zagotavlja kakovostno življenje in je temeljni vir razvoja vsake družbe. Ne poznamo 
področja družbenega življenja, ki ne bi vplivalo na zdravje. Delo medicinske sestre ima močan vpliv na 
zdravje in življenje ljudi. S tem prevzema veliko odgovornost, ki je ni mogoče opredeliti samo z zakoni 
in predpisi, pomembna je etična drža posameznika, ki izhaja iz njegovih moralnih vrednot. Ljudje s kro-
ničnimi obolenji in starostniki postajajo številčnejša in za obravnavo vse bolj zahtevna skupina pacientov. 
Prispevek prikazuje obravnavo pacienta s kroničnim obolenjem z vidika etike. Zaradi daljše življenjske 
dobe nastajajo pri starejših ljudeh dolgoročni zdravstveni problemi, pogojeni z različnimi kroničnimi bo-
leznimi. Te bolezni zahtevajo prilagojen zdravstveni sistem, v katerem je vloga medicinske sestre izjemno 
pomembna. Zdravstvena nega omogoča aktivno vključevanje posameznika, njegove družine, družbenih 
skupin in lokalne skupnosti v samopomoč. Etika v zdravstveni negi določa dolžnosti medicinske sestre 
do pacienta, do drugih zdravstvenih delavcev, do stroke in do družbe. Medicinske sestre sodelujejo kot 
partnerji s člani tistih profesij in poklicev, ki vključujejo v svoje delovanje skrb za zdravje. 

Ključne besede
etika, zdravstvena nega, kronična obolenja.

doc. dr. Danica Železnik, prof.zdr.vzg..
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, Glavni trg 1,2380 Slovenj Gradec
danica.zeleznik@gmail.com
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Uvod

»Temeljne naloge medicinske sestre so krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, obnavljanje zdravja ter lajšanje 
trpljenja ... neločljivo povezani z zdravstveno nego so spoštovanje življenja, dostojanstvo in pravice človeka.«
ICN, Kodeks etike, (2000).

Za zdravje je najprej odgovoren vsak posameznik, država pa je v sodelovanju z različnimi strokami 
in znanostmi pristojna in odgovorna za ustvarjanje pogojev, v katerih lahko ljudje skrbimo za zdrav 
življenjski slog. Nezdrava prehrana, kajenje, nedovoljene droge, stres in uživanje alkoholnih pijač so 
najpomembnejši dejavniki nezdravega življenjskega sloga. Znanstveno je dokazano, da spadajo našte-
ti dejavniki med ključne v procesih nastanka, napredovanja in pojavljanja zapletov najpomembnejših 
kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB): bolezni srca in žilja, sladkorne bolezni, nekaterih vrst raka, ne-
katerih kroničnih pljučnih bolezni, debelosti, osteoporoze in drugih bolezni kostno-mišičnega sistema. 
Demografske spremembe, ki smo jim priča v zadnjih desetletjih, zahtevajo spremembo doktrinarnih 
postopkov znotraj zdravstvenega, predvsem pa socialnega sistema. Število ljudi, starejših od 65 let, se v 
zadnjem desetletju izredno povečuje, tako zadnje statistike v Evropi prikazujejo naraščanje te generacije 
že na več kot 17 % prebivalstva. V letu 2008 je v Sloveniji živelo 71.773 ljudi v starostni skupini 75–79 
let; v skupini 80–85 let 47.087 ljudi; v skupini 85–89 let: 22.681 ljudi in v skupini nad 90 let: 6551 
ljudi (http:www.stat.si/letopis/2009 Inštitut za varovanje zdravja RS/04–14–09 htm). Zdrav življenjski 
slog omogoča ohranjanje in krepitev zdravja ter kakovosti življenja vsakega posameznika in zmanjšuje 
družbene stroške preprečevanja in zdravljenja KNB, invalidnosti in prezgodnje smrtnosti. Negativni 
učinki posameznih elementov nezdravega življenjskega sloga se med seboj dopolnjujejo, tako da je pri 
posameznikih velikokrat izraženih več dejavnikov tveganja hkrati. Zato je smiselno in potrebno hkrati 
oblikovati politike in izvajati učinkovite strategije za preprečevanje najpomembnejših dejavnikov tvega-
nja – poleg prizadevanj za zmanjšanje porabe alkohola in tobaka – tudi s spodbujanjem in zagotavlja-
njem zdravega prehranjevanja in redne, zmerno intenzivne telesne (gibalne) dejavnosti za zdravje.
Zdravstvena nega temelji na teoretičnih modelih, dognanjih raziskav in procesu zdravstvene nege ter posta-
vlja v središče dogajanja človeka z vsemi fizičnimi, psihičnimi, socialnimi in duhovnimi potrebami ter vre-
dnotami. Omogoča njegovo aktivno sodelovanje v procesu zdravstvene nege in s tem možnost uresničevanja 
etičnega načela spoštovanja avtonomije oziroma neodvisnosti pacienta. V takem odnosu je pacient subjekt, 
ki sta mu zagotovljeni integriteta in dostojanstvo. Kot navaja Grbec (2003), ima delo medicinske sestre mo-
čan vpliv na zdravje in življenje ljudi. S tem prevzema veliko odgovornost, ki je ni mogoče opredeliti samo z 
zakoni in predpisi, pomembna je etična drža posameznika, ki izhaja iz njegovih moralnih vrednot.
Etika je ena izmed filozofskih disciplin ali panog. Gre za preučevanje ciljev in smisla moralnih hotenj, za 
temeljna merila vrednotenja moralnih dejanj. Predmet etike je izključno človekovo delovanje, njegova 
moralno relevantna dejavnost, to je tista, ki jo lahko ocenjujejo bodisi kot dobro bodisi kot zlo. Skozi 
vso zgodovino ljudi spremljajo etična vprašanja, med katerimi sta v kontekstu profesionalne etike po-
membni predvsem dve: »Kaj je prav, da storim v tem položaju?, Kaj sem dolžan storiti?« Etično ravnanje 
je značilno za človeka, saj ga v ožjem pomenu besede živali ali neživa narava niso sposobne. O etičnem 
ravnanju človeka govorimo takrat, ko zavestno doživlja zakonitosti celote in jih upošteva. Tudi ravnanje 
živali in nežive narave je smiselno, saj je determinirano, medtem ko se človek lahko svobodno odloči še 
za nesmiselno in neetično. Nedvomno je etika postala pomemben način življenja v postmoderni družbi, 
ki ne priznava nobenih nespremenljivih omejitev (Tschudin, 2004, str. 37). 
Tradicionalne etične teorije vsebujejo enega ali več etičnih načel. Ta so vodila k moralnim odločitvam, mo-
ralnim dejavnostim in centru oblikovanja moralnih sodb v profesionalni praksi (Fry in Johanstone, 2002). 
Običajno zahtevajo določene dejavnosti, ki morajo biti opravljene in morajo zadovoljiti pravila, ki bi jih za-
sledovali pri zdravstveni negi pacienta. Spoznanje o pomembnosti etičnih načel in pravil v zdravstveni negi 
je čedalje širše sprejeto. Vendar se načini njihove uporabe lahko med različnimi kulturami precej razlikujejo. 
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Vzrok smrti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni v letu 2008 v starostnih kategorijah od 75 do 90+ let 
Kronične nenalezljive bolezni so pogosto vzrok umrljivosti predvsem pri starejših ljudeh. Najpogostejše kro-
nične bolezni, ki se pojavljajo pri starostnikih po vsem svetu, so bolezni srca in žilja, rak, diabetes, osteoartritis, 
pljučne bolezni, Alzheimerjeva bolezen in psihiatrične motnje, najpogosteje depresija in demenca. Kronične 
nenalezljive bolezni so kot vzrok smrti izpodrinile nalezljive bolezni. Največ starostnikov je umrlo zaradi 
bolezni obtočil, in sicer v starostni kategoriji 75–79 let: 1222; v starostni kategoriji 80–84 let: 1637; v 
starostni kategoriji 85–89 let: 1432; in v starostni kategoriji nad 90 let: 1078. Neoplazme kot vzrok smrti 
naglo sledijo, in sicer v starostni kategoriji 75–79 let: 991 ljudi; v starostni kategoriji 80–84 let: 836; v 
starostni kategoriji 85–89 let: 496 in v starostni kategoriji nad 90 let: 201. Sledijo jim kronične bolezni 
dihal. V starostni kategoriji 75–79 let je umrlo 207 ljudi; v starostni kategoriji 80–84 let: 273; v kategoriji 
85–89: 254 in v starostni kategoriji nad 90 let: 153 ljudi. Zaradi bolezni prebavil je v starostni kategoriji 
75–79 let umrlo 146 ljudi; v starostni kategoriji 80–84 let: 184; v starostni kategoriji 85–89: 105 in v 
starostni kategoriji nad 90 let: 56. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni so bile vzrok smrti pri 
76 ljudeh v starostni kategoriji 75–79 let; v kategoriji 80–84 let: 77; v starosti 85–89 let: 40 in v starostni 
kategoriji nad 90 let: 12. Zaradi Bolezni sečil in spolovil je umrlo starostni kategoriji 75–79 let: 47 ljudi; 
v starostni kategoriji 80–84 let: 57; v starostni kategoriji 85–89: 53 in v starostni kategoriji nad 90 let: 27. 
Bolezni živčevja kot vzrok umrljivosti: v starostni kategoriji 75–79 let: 41; v starostni kategoriji 80–84 let: 
50; v kategoriji 85–89 let: 31 in v starostni kategoriji nad 90 let: 7. Bolezni mišično-skeletnega sistema 
in vezivnega tkiva kot vzrok umrljivosti: v starostni kategoriji 75–79 let: 16; v starostni kategoriji 80–84 
let: 15; v starostni kategoriji 85–89: 7 in v starostni kategoriji nad 90 let: 1. Povprečna starost umrlih v letu 
2008 je bila pri moških 69,6 let in pri ženskah 78,8 let (IVZ, 2009).

Obravnava pacienta z vidika etike

Za vse zdravstvene poklice veljajo skupna temeljna etična načela, večino od njih vključuje že Hipo-
kratova prisega iz 4. stoletja pr. n. št. Vendar pa je z razvojem različnih zdravstvenih poklicev prišlo do 
različnih pristojnosti ter specifičnih zahtev in odnosov, ki postavljajo strokovnjaka pred specifične etične 
dileme. Zato potrebujemo poklicne kodekse etike, ki opredeljujejo temeljne vrednote nekega poklica ter 
so vodilo in spodbuda za delo v praksi. Trstenjak (1996) pojmuje poklicne kodekse etike kot potrebo 
sodobnega človeka v civilni družbi, da na področju svojega delovanja zakoliči etične meje. Posameznik 
je pogosto postavljen pred odločitve, ki presegajo njegovo individualno etično višino, saj večkrat ne ve, 
kako naj se odloči, kaj je prav in kaj ne. Poseben zakonski etični kodeks potrebuje tudi zelo samostojna 
in izobražena osebnost, saj jo v osebni odgovornosti razbremeni in celo podpre. 
Zdravstvena nega je edinstvena praksa v etiki zaradi odnosa, ki na osnovi profesionalne skrbi poteka 
med medicinsko sestro in pacientom. Medsebojni odnos mora vključevati vse etične sestavine, da je 
zadovoljujoč za pacienta. V okviru odnosa poteka terapevtska obravnava pacienta. Medsebojni odnos, ki 
je zaznamovan s skrbjo, se začne z ugotavljanjem ranljivosti in odvisnosti pacienta in vključuje empatijo 
ali razumevanje pacienta v njegovi situaciji na način, kot jo sam doživlja. Nadaljuje se v okviru odgo-
vornosti, ki jo razumemo kot odzivnost na zaznano odvisnost in samoiniciativno prevzemanje skrbi za 
razreševanje problemov in zadovoljevanje potreb, ki izhajajo iz pacientove odvisnosti.
Medicinske sestre v medsebojni odnos vključujejo čustva in empatijo, da lahko refleksivno zaznavajo paci-
entovo občutenje situacije. S tem je morda izražen najpomembnejši vidik etičnega pomena za zdravstveno 
nego in skrbi za posameznika, kot ugotavlja Šmitek (1998). Sprejemati pacienta, kakršen je, zaznavati in 
razumevati situacije in potrebe v njegovi luči in mu brez obsojanja, presojanja ali lastnega interpretiranja 
stanja pomagati, da ohrani svojo celovitost in dostojanstvo. Človek v stiski potrebuje pristen, prijateljski 
in razumevajoč odnos, kot ga je vajen v intimnem, družinskem okolju, da ohrani svoje dostojanstvo in se 
izogne občutku odvisnosti ter podrejenosti, manjvrednosti obrobnosti in stigmatizacije.
Vstopanje v življenja drugih mora biti dobro, pravilno in koristno, da doseže pričakovani cilj – pomoč 
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posamezniku pri zadovoljevanju njegovih individualnih potreb. Etika se ukvarja z vprašanji, kako naj bi 
se ljudje obnašali. Etične odločitve v dejavnosti zdravstvene nege pogosto sprejemamo nezavedno (intui-
tivno), ker nam praviloma ne povzročajo konflikta. Včasih pa se zgodi, da medicinska sestra pride v polo-
žaj, ko ne ve, kaj storiti; takrat je pred etično dilemo. In kot navaja Bohinc (2003), etična dilema nastopi 
takrat, kadar so naše poklicne vrednote, vrednote zdravstvene nege, v nasprotju z vrednotami in moral-
nimi zahtevami pacienta. Tedaj se vprašamo, kaj moramo storiti, kaj je najbolje, da storimo, in kakšne 
so posledice odločitve. Grbec (1999) pravi, da je etična dilema situacija, kjer so moralno-etične zahteve v 
konfliktu in gre za izbiro med dvema enako nezadovoljivima rešitvama. Z dilemami se medicinske sestre 
in zdravstveni tehniki srečujejo pri svojem delu sleherni dan; predstavljajo eno najzahtevnejših področij 
dela v zdravstveni negi (Bohinc, 2003). Delo v brezizhodnih položajih, ki zahtevajo neprestano reševanje 
etičnih dilem, je zelo težko tudi za zelo izkušeno in dosledno medicinsko sestro. V proces odločanja je 
medicinska sestra vključena s svojimi osebnimi in poklicnimi vrednotami, kognitivnimi sposobnostmi, 
moralno občutljivostjo, sposobnostjo presoje in moralno intuicijo – vestjo (Bohinc, 2003).
Preden medicinska sestra izbere alternativno aktivnost za odločanje v procesu zdravstvene nege, mora 
oceniti oziroma presoditi svoje osebno prepričanje in vrednote, povezane z danim problemom, strokov-
no znanje in spretnosti, potrebe za zagovarjanje pacienta, ter preveriti, ali je etična dilema oz. odločanje 
v pristojnosti zdravstvene nege in v okviru znanja o oblikovanju in razvijanju odnosa medicinske sestre 
do pacienta (prav tam). 
Možnost etičnega odločanja je temelj odločnosti dela medicinske sestre v profesionalni praksi zdravstve-
ne nege (Fry, 1989 cit. po Bohinc, 2001). Etični čut je tista intuitivna doživljenjska težnja, ki včasih 
mimo vsakdanje logike človeka v nekaj sili ali ga od nečesa odvrača. Medicinska sestra mora biti pri 
vsakodnevnem etičnem odločanju »izjemno moralno senzibilna, imeti mora moralno znanje, življenjske 
izkušnje, dobre lastnosti (npr. sočutje, empatija, poštenost, skrbnost, vljudnost), mora biti splošno izo-
bražena (o pravu, družbenih in kulturnih procesih, človeški naravi, politiki) in močno osebno zavezana 
delati, kar je prav«. Pri svojem delu pa mora upoštevati zlasti najpomembnejša etična načela, ki izhajajo 
iz deontoloških teorij etike in iz teorij etike skrbi. Upoštevanje vseh teh etičnih načel in konceptov omo-
goča celostno obravnavanje človeka (pacienta, skupnosti). 
Delo v zdravstveni negi zahteva določene osebnostne lastnosti, ki se kažejo s ponotranjenjem načel in 
vrednot poklica ter tako močno vplivajo na mišljenje, osebnost in življenjski slog posameznika. Z drugi-
mi besedami, za zagotavljanje zdravstvene nege na visoki strokovni ravni ne zadostujejo samo teoretična 
znanja in številne izkušnje, ampak je potrebno nenehno razmišljanje o lastnem delu in ravnanju ter 
oblikovanje moralnih vrednot, kar omogoča razvoj določene praktične modrosti in zrelosti. Tako nastalo 
kombinacijo med znanjem, spretnostmi in moralno odgovornostjo je Aristotel poimenoval »vredno-
ta«. Vrednota je po njegovem vsakodnevna oblika obnašanja in delovanja, ki postane človekov značaj 
(Thompson, Melia, Boyd, 1994 cit. po Naka in Kvas, 2003, str. 225). 

Vrednote kot pomemben del posameznikove osebnosti

Kakovost zdravstvene nege temelji na filozofiji, ki odgovarja na vrsto vprašanj, s katerimi se srečuje vsak 
izvajalec zdravstvene nege. Sem spadajo vprašanja o profesiji, njenih ciljih, odnosih med izvajalci zdra-
vstvene nege in pacienti, o raziskovalnem delu, managementu, sodelovanju v timih, o izobraževanju in 
različnih vrednotah.
Vrednote so pomemben del posameznikove osebnosti in tudi poklicnih skupin, izvajalcev zdravstvene nege. 
Med seboj se prepletajo ter lahko odločilno vplivajo na delo in usmeritve v skupini. Vrednote zdravstvene 
nege temeljijo na etičnih načelih, kot so človeško dostojanstvo, enakost, solidarnost, strokovna etika, in so 
opredeljene v Kodeksu etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Med profesionalnimi 
vrednotami ima osrednje mesto individualizirana zdravstvena nega, kar pomeni, da je pacient kot subjekt 
v središču pozornosti. Zdravstvena nega je usmerjena k človeku, ne k nalogam. Pacient in njegovi svojci so 
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aktivno vključeni v proces dejavnosti. Celostna, holistična obravnava razume človeka kot celostno bitje z 
vsemi fizičnimi, psihičnimi, socialnimi in duhovnimi značilnostmi in potrebami, upošteva njegovo kulturo 
ter osebna prepričanja.
Strokovne vrednote so tiste, ki v grobem opredeljujejo moralni odnos in delovanje do posameznika v 
določenem poklicu (v zdravstveni negi do pacienta in sodelavcev). Za zaposlene predstavljajo tudi mo-
ralno obveznost, kar pomeni sprejemanje in osvojitev teh vrednot kot sestavni del poklica in delovanje 
v skladu z njimi. Ameriško združenje kolidžev za zdravstveno nego, kot navajata Potter in Perry (1993), 
je oblikovalo sedem osnovnih vrednot, ki so osnova za poklicno vedenje medicinskih sester: altruizem 
ali zavzetost za dobro počutje drugih; enakost ali upoštevanje enakih pravic, prednosti, položajev; estetika 
ali izražanje kakovosti stvari, dogodkov ali oseb, ki nudijo zadovoljivo oziroma zadovoljevanje potreb; 
svoboda ali sposobnost, pravica izbire; človeško dostojanstvo ali svojska vrednost (pomembnost, ugled) in 
edinstvenost posameznika; pravičnost ali vzdrževanje moralnih ali zakonskih načel; resnica ali zvestoba 
resničnim dejstvom in stvarnosti. Vrednote v zdravstveni negi so povezane predvsem s telesnimi, dušev-
nimi in družbenimi razsežnostmi človeka. Na samo prakso zdravstvene nege pa vplivajo osebne vrednote 
medicinske sestre, ki so rezultat osebne izbire ali učenja; družbene vrednote, ki poudarjajo, kako je treba 
poskrbeti za posameznika, in vrednote ustanov, kjer so medicinske sestre zaposlene. 

Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije 

Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije izraža stališča, prepričanja in vre-
dnote, ki se nanašajo na splošna načela etike v zdravstvu, človekove pravice in specifične profesionalne 
vrednote (Kodeks etike, 2005).
Opredeljena načela morajo pri svojem delu upoštevati izvajalci zdravstvene nege, saj s pacientom, ki ima 
kronično obolenje, stopajo v medsebojne odnose v najintimnejših sferah, skozi bolečino in telesno pri-
zadetost. Vsako etično načelo razčlenjujejo in pojasnjujejo standardi ravnanja. Vsebinsko kodeks izraža 
stališča, prepričanja in vrednote, ki opredeljujejo strokovno filozofijo zdravstvene nege. Te se nanašajo 
na: splošna načela etike v zdravstvu, človekove/pacientove pravice in specifične profesionalne vrednote.
Namen Kodeksa etike je, da pomaga medicinski sestri pri oblikovanju etičnih vrednot ter služi kot vodi-
lo in spodbuda pri zahtevnem delu v praksi zdravstvene nege. Medicinske sestre naj ne bi etičnih načel 
samo poznale, temveč ravnale etično v vseh stanjih in ob vsakem času.
Po naravi svojega dela je medicinska sestra zagovornik koristi pacienta ter mu daje fizično, psihično, 
duhovno in moralno podporo. Kodeks je namenjen vsem medicinskim sestram ter sodelavcem v timu 
zdravstvene nege. Za medicinske sestre, ki šele vstopajo v poklic, služi kodeks kot opora pri oblikovanju 
lastnih moralnih stališč, kot vir znanja ter refleksije. Za vse, ki so že v poklicu, pa služi kot osnova za 
etično presojo njihovega dela. Spoštovanje in razvijanje humanih vrednot poklica omogoča medicinski 
sestri večje zadovoljstvo pri delu ter osebnostno rast (Grbec, 2003). 
Med izobraževanjem za poklice v zdravstveni negi se oblikujejo profesionalne vrednote, ki jih posame-
znik vgradi v svoj vrednostni sistem in se po njem ravna. Zato je zelo pomembno, kakšno mesto ima 
profesionalna etika v izobraževanju. Prav tako je zelo pomembno, kolikšno pozornost namenjamo etič-
nim vprašanjem pri delu v praksi in kakšen je odnos vodilnih delavcev do teh vprašanj. Profesionalne 
vrednote medicinskih sester se seveda ne oblikujejo samo pri predmetu etika, temveč v celotnem sklopu 
izobraževanja, največ pa pri praktičnem delu, seminarjih in vajah ob pacientu. Tako je oblikovanje pro-
fesionalnih vrednot naloga celotnega tima visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Prvo temeljno in najpomembnejše načelo etike v zdravstvu je načelo dobronamernosti oz. delati dobro 
v korist pacienta. Predstavlja zahtevo, da vsi zdravstveni delavci vedno delujejo v korist pacienta, da pri-
spevajo k zdravju, dobremu počutju in zmanjševanju trpljenja. Načelo pravičnosti in enakosti zahteva 
pravično porazdelitev omejenih virov (kadrovskih, materialnih, prostorskih) ter odsotnost vsake diskri-
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minacije ljudi glede na spol, starost, raso, nacionalnost, politično ali versko prepričanje, socialni položaj, 
zdravstveno stanje, izobrazbo in podobno. Človek sam po sebi ima veliko veljavo, zato ima pri njegovi 
obravnavi pomembno vlogo načelo enake vrednosti med ljudmi – enakost. Človek mora imeti svobodo 
odločitve, brez nasilja, prevare, preganjanja in drugih oblik prisile. Informirana, zavestna privolitev je 
predpogoj kakršnekoli zdravstvene obravnave (Grbec, 2003).
Etično načelo avtonomije, kot navaja Košir (2004), je eden izmed elementov v zdravstveni negi, ki 
postavlja pacienta v središče obravnave in mu daje pravico, da sam odloča o sebi. Za sprejem pravilnih 
odločitev, ki imajo pozitivne posledice za njegovo zdravje in počutje, mora biti seznanjen s postopki 
zdravstvene nege in zdravljenja. Spoštovanje avtonomije predstavlja izhodišče, na katerem prehaja pa-
cient iz objekta v subjekt, ki se aktivno vključuje v proces zdravstvene nege. Izvajalci zdravstvene nege 
morajo biti prepričani, da je pacient najpomembnejši subjekt in ima pravico do kakovostne zdravstvene 
nege. Ima pravico sodelovati in soodločati pri vseh odločitvah, ki se nanašajo na zdravstveno nego. Pri 
tem je treba spoštovati njegovo pravico do zasebnosti, ki vključuje tudi poklicno skrivnost. Izvajalci zdra-
vstvene nege so dolžni spoštovati človekove in pacientove pravice in vrednote. Vemo, da imajo pacienti 
številne pomisleke, bojazni in zadržke, predvsem pri sodelovanju v zdravljenju kroničnih bolezni, čeprav 
je najpogostejši razlog za opustitev kronične terapije pri starejših ljudeh pozabljivost. Ponavadi navajajo 
številne razloge za slabo sodelovanje, pogosto ne dojamejo potrebe po zdravljenju, precenjujejo stranske 
in neželene učinke, predvsem pa ne prevzemajo odgovornosti za lastno zdravje. Upanje lahko povzroči 
velike spremembe v pacientovem dojemanju in življenju s kronično boleznijo. Pacienti navajajo, tako 
pišeta Davison in Simpson (2006), da lahko zdravnikove besede in dejanja močno vplivajo na njihovo 
sposobnost upanja. Zdravstveni delavci imajo torej nalogo, da spodbujajo, vzdržujejo in vlivajo pacien-
tom upanje. Pri tem se pojavlja etična dilema povedati resnico ali ne, ki se je spremenila, saj od razkri-
vanja diagnoze prehajamo k razkrivanju prognoze, kot navaja Kodish (1995), kar je seveda kompetenca 
zdravnika. Ob tem se postavlja vprašanje: »Ali so zdravstveni delavci temu vselej kos?«

Zaključek

Profesionalna etika je sistem etičnih norm, ki veljajo za posebne poklicne skupine in za posameznike v 
njih. Te osebe, predvsem strokovnjaki – profesionalci, naj bi pri opravljanju svojih strokovnih, razisko-
valnih in podobnih dejavnosti upoštevali ustrezna znanstvena vodila. Resnično etično ravnanje v poklicu 
je samo tisto, za katero se strokovnjak v konkretni situaciji sam odloča po vesti in znanju: le s takim ve-
denjem se samouresničujejo in človeško rastejo v zdravi samozavesti in dostojanstvu tako strokovnjak kot 
tisti, ki jim je njegovo poklicno delovanje namenjeno. Vsi izvajalci zdravstvene nege bi se morali zavedati 
razkoraka med smernicami in dejansko vsakodnevno prakso. 
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doc. dr. Danica Železnik 
Je doktorica zdravstvenih ved. Svojo karierno pot je gradila skozi izobraževanje na 
različnih izobraževalnih zavodih in delovnih mestih. Kot profesorica zdravstvene 
vzgoje, je študij nadaljevala na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mari-
boru in si pridobila naslov magistrica znanosti iz kadrovsko izobraževalne sme-
ri. Študij je nadaljevala na Deaconal University College, Lovisenberg v Oslu na 
Norveškem, kjer si je pridobila naslov Specialistka gerontološke zdravstvene nege 
in rehabilitacije. Želja po znanju s področja zdravstvene nege jo je popeljala na 
Finsko, kjer ja na University of Oulu,  Faculty of Medicine, zaključila doktorat s 
področja zdravstvenih ved.
Zaposlena je bila več kot 20 let  v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kjer 
je pričela z delom na Ortopedskem oddelku, nadaljevala kot glavna medicinska 
sestra na Pljučnem oddelku in bila pomočnica glavne medicinske sestre Splošne 
bolnišnice Maribor. Na Fakulteti za zdravstvene vede se je zaposlila leta 1997, kjer 

je opravljala funkcijo  prodekanice za izobraževalno dejavnost  in bila predstojnica Katedre za zdravstveno nego do 
leta 2008. Je habilitirana visokošolska učiteljica za predmete Zdravstvena nega, Etika in Supervizija in soavtorica 
treh univerzitetnih učbenikov za medicinske sestre. Z novim študijskim letom 2009 je postala dekanica Visoke šole 
za zdravstvene vede v Slovenj Gradcu. Je Članica ekspertne skupine za ocenjevanje novih študijskih programov pri 
Ministrstvu za Visokošolstvo RS. in članica Komisije za institucionalno zunanjo evalvacijo pri Ministrstvu za visoko 
šolstvo. Je aktivna članica  Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in aktivna  članica Društva medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor.
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mag. Danica Hrovatič, univ. dipl. soc., dipl.soc.del.

SOCIALNI VIDIK DELA S PACIENTOM 
S KRONIČNO BOLEZNIJO

Izvleček

V prispevku potrebe pacienta s kronično boleznijo najprej postavimo v okvir socialnih potreb, kot jih 
razume socialno delo v sistemu socialnega varstva, kjer je posameznik obravnavan kot uporabnik pro-
gramov in storitev. Delitev človeka na zdravstveni in socialni del v praksi poklicnega dela nemalokrat 
predstavlja težave, od posameznika pa zahteva, da svoje sicer celovite potrebe razvršča med podane 
sistemske rešitve in ponudnike storitev. Zato je dimenzija socialnega zdravljenja bolezni predstavljena 
kot tisti pomemben vidik, vpleten med vse vključene poklicne profile, ki sodelujejo v posameznikovi 
mreži in predstavljajo vire v sistemu njegovih lastnih socialnih opor. Profesije in poklici na zdravstvenem 
področju posredno vključujejo vlogo socialnega zdravljenja bolezni, kar zahteva poznavanje prednosti in 
pasti tako imenovanega emocionalnega dela ter njegovega pomena za pacientovo življenje. 

Ključne besede
sistem socialnih opor, socialno zdravljenje, socialna oskrba na domu, emocionalno delo.

mag. Danica Hrovatič, univ. dipl. soc., dipl.soc.del.,
Samostojna svetovalka na področju socialnega varstva in supervizorka
danica.hrovatic@guest.arnes.si
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Uvod

Kako predstaviti socialni vidik obravnave pacienta s kronično boleznijo v kontekstu novega, kar bi lahko 
zdravstveno osebje vključilo v svoje delo, je poseben izziv za področje, ki ne izhaja iz medicinskega aspek-
ta obravnave človeka. Socialno dimenzijo je težko opredeliti kot nekaj novega, saj je socialno delovanje 
bistvo človekovega obstoja in je vpeto v poklicno delovanje ne samo socialnih delavk in delavcev, tem-
več tudi v druge poklice. Pravzaprav ni poklicev, ki bi bili tako socialno izolirani, da pri njih ne bi bile 
potrebne medosebne interakcije. Interakcije med ljudmi pa so temeljna značilnost socialnega delovanja. 
Zdravstveni delavci, medicinske sestre in drugi poklicni profili v zdravstvu so nosilci dobro izdelanih 
kompetenc dela z ljudmi. Pa vendar, sposobnosti in spretnosti na tem področju ne bodo nikoli toliko 
izpopolnjene, da bi z njimi lahko v celoti zadovoljili izjemno spreminjajoče in gibajoče se potrebe paci-
entov. Prepoznavanje ključnih socialnih potreb bolnih ljudi je spretnost, ki lajša zdravljenje bolezni.

Socialna dimenzija med sistemoma zdravstva in socialnega varstva

V slovenskem blaginjskem sistemu sta se sistema zdravstvenega in socialnega varstva v 90. letih ločila, kar 
je prispevalo k dobrim rešitvam, pa tudi težavam. Med slednje štejemo dejstvo, da smo potrebe človeka 
podelili na dva bregova. Človek je v svoji osnovi celostno bitje in tako bi naj bile tudi njegove potrebe 
nedeljive. Vendar pa se mora posameznik v primeru bolezni soočati z deljivostjo svojih potreb na zdra-
vstvene in socialne ter jih prilagoditi sistemu.
Zdravje je v naši družbi visoko cenjena vrednota. V družbenem kontekstu je pomen zdravja razumljiv, 
prav tako zanimanje za lastno zdravje, čemur dajemo priznanje. Socialni vidik pa je bolj razpršena di-
menzija, ki vključuje širok krog udeležencev: družino, socialno mrežo, poklicne dajalce socialne oskrbe, 
varnosti in opor. Posameznik v bolezni tako ne deli svojih potreb le na zdravstveno in socialno dimenzijo, 
ampak se sooča tudi s težavami razpršenosti socialnih opor in s pojemanjem bližine pomembnih drugih. 
Bolni osebi občutke varnosti dajejo zanj pomembne osebe, ki lahko pripadajo širšim virom, vendar zanj 
predstavljajo lasten sistem socialnih opor, v katerem najde potrebno bližino in varnost. Poklici, ki so 
usmerjeni v delo z ljudmi, sodelujejo v tem sistemu posameznikovih socialnih opor,1 kar še posebej velja 
za zdravstveno osebje. 
Bolezen je v človekovem življenju obdobje osebne stiske, v kateri ljudje ne želijo ostati sami. Ob bolnem 
posamezniku je pomembno, da poudarimo tudi socialno zdravljenje in ga ob kronični bolezni pripra-
vimo na vseživljenjsko življenje z boleznijo. Socialna dimenzija tako (p)ostaja pomembna nota patrona-
žnega varstva, zdravstvene nege in novega koncepta dolgotrajne oskrbe na domu.
Osebe s kronično boleznijo navadno ostanejo v domačem okolju, kjer jim je lahko redno ali pa občasno 
dosegljiva pomoč drugih oseb, zunaj družine. V slovenskem prostoru smo v 90. letih začeli sistemsko 
razvijati socialno oskrbo na domu (Hrovatič 2007), da bi povezali potrebe človeka v enovito storitev na 
nižji strokovni ravni zahtevnosti. Storitev socialne oskrbe na domu se je ob številnih težavah vendarle 
povprečno dobro razvila; tako vsaj kažejo podatki.2 V dolgotrajni oskrbi na domu, ki jo postopno 
sistemsko urejamo, vidimo priložnost večjega medsebojnega sodelovanja zdravstvenega in socialnega 
sistema.

Socialni vidik dela s posameznikom z boleznijo

Na socialnem področju za ljudi, ki se vključujejo v programe in storitve sistema socialnega varstva, upo-
rabljamo termin »uporabniki«. Na vprašanje, kdo je pacient s kronično boleznijo, je mogoče s socialnega 

1   Teoretično konceptualizacijo socialne opore predstavljata Hlebec in Kogovšek (2003).
2   Izvajanje socialne oskrbe na domu, za organizacijo katere so na lokalni ravni zadolžene občine, je spremljalo Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, od leta 2007 naprej pa Inštitut RS za socialno varstvo. 
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vidika odgovoriti, da gre za osebo, ki v prvi vrsti potrebuje oporo pri soočanju s svojo boleznijo. Potre-
buje razumljive informacije o bolezni, možnih načinih zdravljenja, posledicah, možnem napredovanju 
bolezni in predvsem o življenju z boleznijo. Posameznik potrebuje kreacijo novega življenjskega sveta – v 
katerega je vstopila bolezen. Soočanje z boleznijo torej pomeni, da se posameznik aktivira, se pripravi na 
spoznavanje svoje bolezni, njen potek in zdravljenje, česar pa pogosto ne zmore sam. 
Pri delu s pacientom je pomembno, da osebe ne zreduciramo na – bolezen. Tu nam v praksi pogosto 
spodrsne. Posameznik tudi sam navadno vso pozornost usmeri v bolezen, saj mu je zdravje še posebej 
v tem času osrednja vrednota. Vendar pa ima bolna oseba še vse druge potrebe: po spoštovanju, potrje-
vanju, lastni vrednosti, ljubezni, dosežkih. Pri bolni osebi se zdravstveno osebje najprej sooča s potrebo 
po zdravju, saj pacient zna to dimenzijo tudi najbolj jasno sporočati, vendar pa je pomembno, da ne 
preslišimo in ne zapostavimo vseh drugih potreb.

Emocionalno delo

Med socialnimi dimenzijami dela s kronično bolnimi pacienti pogosto navajamo empatijo, komunika-
cijske spretnosti, skupno iskanje rešitev ter druge spretnosti, ki posameznika vključujejo v odločanje o 
lastnem položaju. Na tem mestu pa poglejmo emocionalno delo, ki je sociološko že kar dobro raziskano 
področje, v kadrovskem pomenu pa tovrstno delo nima svojega mesta.
Med začetnice raziskovanja emocionalnega dela uvrščamo Hochschildovo (1983), ki poudarja pomen 
emocionalnega dela pri ustvarjanju solidarnosti, ohranjanju povezanosti med ljudmi, občutkih pripadno-
sti, ontološki varnosti, vlivanju moči in dobrem počutju. Emocionalno delo bistveno vpliva na doživljanje 
osebe, sklepamo lahko tudi, da gre za pomemben vpliv na doživljanje bolne osebe in njeno zdravljenje. 
Šadl (2005) povzema navedbe avtorjev Delphyja in Leonarda, da ne zadostuje zgolj misliti na nekoga, 
temveč je potrebno dejansko aktivno delovanje: pogovarjanje o zadevah, ki so v interesu drugih, ustvarja-
nje zadovoljstva, smehljanje, božanje, negovanje telesa, negovanje »jaza«. Emocionalno delo torej zahteva 
določen napor, energijo in sposobnosti zaposlenih.
Razumevanje drugih, doživljanje situacije drugih in njihovih občutkov je vpeto v spretnosti empatije. 
Vendar so zadovoljevanje različnih čustvenih potreb drugih, izboljševanje njihovega počutja ter prispevki 
k ohranjanju harmonije v medosebnih odnosih povezani tudi z delovno vnemo in razvijanjem spektra 
sposobnosti. Emocionalno delo se odrazi v ekspresivnih dejavnostih, ki, tako kot ostale oblike fizičnega 
ali intelektualnega dela, zahtevajo svoj čas.
Emocionalno delo kot ukvarjanje s čustvi drugih povzema James (1989), ki njegovo bistvo postavlja 
kot regulacijo čustev. Gre za spretnost, ki vključuje aktivnosti, kot so uporaba, urejanje, upravljanje in 
nadzorovanje čustev drugih ljudi. 
Ukvarjanje z razpoloženjem drugih ljudi, ustvarjanje občutkov zadovoljstva, pripadnosti, povezanosti, 
zaupljivosti je pri dajalcih emocionalnega dela povezano z njihovimi lastnimi emocijami, ki se sprožajo 
ali pa potlačujejo. Tudi ko se profesionalno ukvarjamo s čustvi drugih ljudi, uporabljamo lastna čustva 
kot pogoj in medij v procesu dela. 
Nudenje emocionalne opore drugi osebi pomeni investiranje lastne energije, časa in prizadevanja z name-
nom ustvarjanja izboljšanja doživljanja ali vzbujanja prijetnih sprememb pri drugi osebi.
Čas, ki ga nekdo nameni poslušanju problemov in skrbi, ki tarejo drugega, pogovor, nasveti ter spod-
bude, empatija, izkazovanje topline, razumevanja in spoštovanja so primeri emocionalnega dela, ki jih 
lahko v širšem kontekstu socialnih opor obravnavamo kot izraze emocionalne opore (Šadl 2005).
Emocionalno delo kot nevidna dimenzija zaposlitve pomaga pri uspešnosti dela z bolnim človekom. Z 
odnosnega socialnega vidika je tudi zahtevano in pričakovano. Po drugi strani pa so dajalci izpostavljeni 
obremenjenostim, ki lahko vodijo v poklicno izgorelost. 
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Sklep

Analiza sistemov dokazuje, da dimenzijo socialnega vidika dela težko umestimo v normativne dokumen-
te ter standarde, kar pri implementiranju povzroča težave z zadovoljevanjem celostnih potreb bolnega 
človeka. Raziskovanje je dokazalo pomen emocionalne opore v sistemu posameznikovih socialnih opor 
ter vpliv emocionalnega dela na socialno zdravljenje pacienta. Pri delu je pomembno upoštevati ugoto-
vljeno dejstvo, da emocionalno delo ugodno vpliva na čustveno doživljanje bolne osebe in da za njegovo 
izvajanje zaposleni poleg specifičnih mehkih spretnosti potrebujejo prizadevanje, energijo in čas. Da bi 
kazalo dati emocionalnemu delu v zdravstvenih poklicih večjo vidnost, ni samo potreba bolnih ljudi, 
temveč tudi zaposlenih. 
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mag. Danica Hrovatič 
Je po izobrazbi socialna delavka, sociologinja in magistrica znanosti s podro-
čja menedžmenta kadrov. Svojo delovno kariero je začela v kadrovski službi 
v gospodarstvu, nadaljevala pa je na področju dela z mladimi s težavami pri 
odraščanju, nato pa s sistemskim delom, povezovanjem področja socialnega 
varstva, javnega, nevladnega in zasebnega sektorja. Svoje delovne izkušnje je 
tako nabirala na različnih področjih socialnega varstva, izobraževanja, razvo-
ja kadrov in raziskovanja. 

Med svoje dosežke rada uvršča utemeljitev potrebe po kreiranju poklica na 
področju socialne oskrbe na domu, v skladu z razvojem skrbi za starejše, 
bolne in invalidne ljudi. Pomembno pa ji je tudi opozarjanje na družbeno 
odgovornost socialnega in zdravstvenega sektorja, pristop, ki ga je utemeljila 
v raziskovalni skupini skupaj z mednarodnimi partnerji.

Zadnja leta se ukvarja z razvojem ter evalviranjem programov na socialnem, 
zaposlovalskem in izobraževalnem področju. Deluje kot samostojna svetovalka, ko pomaga pri razvojnih vprašanjih 
različnih organizacij, kot nosilka licence za supervizijo pa izvaja supervizijo strokovnega dela. Med izobraževalne 
vsebine za predavanja in delavnice vključuje teme s področij blaginjskih sistemov, medgeneracijskega sodelovanja, 
trga delovne sile ter delavnic za razvoj osebne in poslovne uspešnosti. 
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Doc. dr. Polona Selič, univ. dipl. psih

KRONIČNI BOLNIK – PSIHOLOŠKI VIDIKI

Izvleček

V prispevku opišemo koncept zdravja kot bio-psiho-socialnega blagostanja ter osebnostne lastnosti kot 
trajne in prevladujoče vedenjske vzorce (na primer huda anksioznost, depresivnost in jeza (sovražnost)) 
ter opozorimo na vlogo načina življenja in dejavnikov tveganja za zdravje. 

Pri prepričanjih, povezanih z zdravjem, izstopajo prepričanja o možnosti (in zmožnosti) kontrole, pri ka-
terih igra osrednjo vlogo lokus kontrole. Način življenja in osebnost sta povezana z znaki in manifestaci-
jami tako zdravega kot nezdravega vedenja. Verjetnost bolezni pri neki osebi raste s stopnjo nevroticizma 
in sovražnosti ter vzporedno s siromašnim vrednotenjem samega sebe.

Zaščitno vedenje je rezultat medsebojnega vplivanja mnogih biopsihosocialnih dejavnikov, med katerimi 
zavzemajo posebno mesto spol, starost in sociokulturni okvir. Socialna podpora, osebna kontrola, oseb-
nostna čvrstost in vedenje tipa-A/B/C preoblikujejo delovanje stresnih obremenitev na zdravje. Učinki 
stresorjev se prelamljajo skozi strategije obvladovanja. Usmerjenost na problem ali emocije navadno 
povzroči izboljšanje stanja, izogibalne strategije in zanikanje pa ga poslabšajo. Stil obvladovanja stresa 
sooblikujejo sociodemografski vplivi, osebne dispozicije, stresni dogodki in družinska podpora. 

Opozorimo na potrebo po proučevanju vpliva navad, različnih vedenjskih obrazcev in stresa na človeko-
vo zdravje, ob opredelitvi bolezni kot multikavzalnega fenomena, pri čemer posebej izpostavimo vlogo 
kroničnega bolnika. 

Ključne besede
biopsihosocialno blagostanje, bolnik, vloga, osebnost, stres.

Doc. dr. Polona Selič, univ. dipl. psih,
Katedra za družinsko medicine MF UL, Poljanski nasip 58, Ljubljana
polona.selic@siol.net
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Koncept zdravja

Koncept zdravja in njemu sorodnih pojmov ima nedvomen vpliv tako na družbo kot na posameznika 
(člana te družbe). V zadnjih desetletjih se vse bolj uveljavlja razumevanje zdravja kot stanja celotnega 
(popolnega) telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne samo kot odsotnosti bolezni in slabega 
počutja (Sheridan in Radmacher, 1992). 

V nadaljevanju slika 1 prikazuje model zdravljenja in model biopsihosocialnega blagostanja. Prvi je 
učinkovit le do nevtralne točke, ko simptomi (bolezen) izginejo. Model biopsihosocialnega blagostanja 
deluje na katerikoli točki kontinuuma in usmerja osebo čim bolj v desno, k visoki stopnji blagostanja. 
Premik iz centra v levo predstavlja progresivno slabšanje zdravstvenega stanja, gibanje od nevtralne točke 
proti desni pa kaže naraščanje zdravja in blagostanja.

Slika 1  Model zdravljenja in biopsihosocialnega blagostanja (Selič, 2007) 

Zdravje ni le odsotnost bolezni. Za opredelitev zdravja je koncept dveh ekskluzivnih kategorij (zdravje/
bolezen) neustrezen. Uveljavil se je kontinuum med zdravjem in boleznijo (Selič, 2007). Biopsihosocial-
na orientacija v celoti priznava pomen in vlogo vedenja in osebnosti pri ohranjanju zdravja in nastanku 
bolezni. Uvajanje biopsihosocialnih principov v medicinsko prakso zahteva tudi vključevanje teh prin-
cipov v model zdravljenja, kar pomeni integracijo teh znanj v nov strokovni profil, brez poudarjenega 
mentalizma ali bio-behaviorizma, ki je neredko le modifikacija dualizma med telesnim in duševnim, saj 
razume telesno (organsko, biološko) in duševno (vključno z vedenjem) kot dva neodvisna dejavnika. 

Osebnostne lastnosti kot trajni in prevladujoči vzorci vedenja – 
izziv pri kroničnih bolnikih

McCrae in Costa (1985) opisujeta, da temeljne osebnostne značilnosti ostanejo relativno stabilne skozi 
vse življenje (zlasti pa v odrasli dobi) ter omogočajo veljavno napovedovanje pomembnega prihodnjega 
vedenja (npr. prelomnih odločitev v poklicnem in zasebnem življenju). Osebnostne mere in konstrukti so 
se zato uveljavili tudi v t. i. psihologiji zdravja. Konstrukti, kot so aleksitimija (Lesser, 1981), osebnostna 
čvrstost (Kobasa, 1979) in sovražnost (Williams in sod., 1980), predstavljajo osrednje dejavnike razvoja 
določenih bolezni (Selič, 2007). Očitno je koncept osebnostnih lastnosti – trajnih in prevladujočih vzor-

Kontinuum bolezen–zdravje

MODEL PSIHOSOCIALNEGA 
BLAGOSTANJA

MODEL ZDRAVLJENJA

prezgodnja smrt

nezmožnost simptomi znak

nevtralna točka (brez 
opazne rasti ali spremembe)

zavedanje, izobrazba, rast
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cev vedenja, mišljenja in čustvovanja, značilnih za določeno osebo (Costa in McCrae, 1987; Musek, 1987, 
1993) – preveč uporaben, da bi ga mogli zavreči za daljši čas.

Način življenja, dejavniki tveganja in zdravje

Način življenja, s poudarkom na razvadah (dejavnikih tveganja), kot so kajenje, neuravnotežena hrana, 
bogata z nasičenimi maščobnimi kislinami, in prekomerno uživanje alkohola, ter na transgeneracijsko 
pridobljenih (privzetih, priučenih) vedenjskih vzorcih se je pokazal za primarni vedenjski patogen. 
Seveda so dejavniki tveganja z zdravstvenimi problemi le povezani in ni nujno, da jih neposredno pov-
zročajo. 

Harris in Gutenova (1979; po Sarafino, 1990) sta preučevala vedenje, ki varuje zdravje (zaščitno vede-
nje). Pri preučevanju zaščitnega vedenja je treba upoštevati njegovo povezanost z zdravstvenim stanjem. 
Navadno opisujemo tri tipe vedenja, značilne za določene stopnje razvoja bolezni.

Obnašanje, povezano z zdravjem – namenjeno ohranjanju zdravja, zajema telesno vadbo, uravnoteže-
no prehrano, preventivna cepljenja, obiske pri zobozdravniku ipd.

Obnašanje, povezano z boleznijo – značilno za osebo, ki zboli in si prizadeva odkriti vzroke svojega 
stanja. Navadno gre za pritožbe (o simptomih), obiske pri zdravniku, iskanje (oziroma pričakovanje) 
socialne podpore pri sorodnikih in prijateljih.

Vloga (kroničnega) bolnika – zajema vedenje bolnika (prepričanega v resničnost svoje bolezni) in se 
nanaša na jemanje zdravil, upoštevanje navodil ter na celo paleto aktivnosti, ki kažejo na bolnikovo odvi-
sno, podrejeno pozicijo (očitno pride do regresa na simbiotsko stopnjo objektnih odnosov) na eni strani 
in iskanje sekundarnih koristi (npr. zanemarjanje vseh običajnih dolžnosti) na drugi.

Zaščitno vedenje je pomembno zaradi svoje preventivne funkcije, tesno pa se navezuje na motivacijske 
dejavnike, percepcijo (potencialne) nevarnosti bolezni ter na prizadevanja za odpravo percepirane gro-
žnje, pa tudi na privlačnost »nasprotnega« vedenja. Oboje (»zdravo« in »nezdravo« vedenje) je posledica 
učenja (izkustvenega in posnemanja) ter neredko postane navada (avtomatizem brez zavestnega odloča-
nja za aktivnost). Navade je zelo težko spreminjati, zato je treba spodbujati zgodnje oblikovanje zaželenih 
(»zdravih«) načinov ter zavirati »nezdrave« oblike vedenja takoj, ko se pojavijo.

Prepričanja, povezana z zdravjem

Fradkinova in Firestone (1986; po Selič, 1999) sta ugotavljala vpliv mišljenja na počutje in odkrila zna-
ten upad simptomov zaradi spremembe v prepričanju preizkušancev. Vedenje, povezano z zdravjem, naj 
bi bilo mogoče najbolj pravilno napovedati, če poznamo namere ljudi, kar je opisano v modelu razu-
mne akcije.

Slika 2 Model razumne akcije (Sarafino, 1990) 
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Model razumne akcije (Selič, 2007) je mogoče uporabiti za razlago specifičnega vedenja, povezanega 
z zdravjem, npr. telesne vadbe. Vedenje (vadba) je posledica namere (»Začel/a bom s programom telesne 
vadbe.«), ki jo določata dve vrsti stališč. Ena se nanaša na vedenje (»Vadba mi bo dobro dela.«) in je osno-
vana na dveh vrstah prepričanj o vedenju (»S telesno vadbo bom izboljšal/a svoje zdravje in postal/a bolj 
privlačen/a.« – izid – in »Biti zdrav/a in prijetnega videza je užitek in zadovoljstvo.« – evalvacija vedenja). 
Druga je subjektivna norma (»Odločitev za vadbo je pravilna.«), ki izhaja iz dveh normativnih prepričanj 
(»Družina in prijatelji menijo, da bi se moral/a ukvarjati s telesno vadbo.« – mnenje Drugih – in motivacija 
za konformiranje z drugimi: »Želim storiti, kar želijo.«).

Osebnost in bolezen 

Osebnostne značilnosti, kot so huda anksioznost, depresivnost in jeza (sovražnost) izrazito povečajo do-
vzetnost za številne bolezni, posebej bolezni srca. Našteta emocionalna stanja so pogosti sopotniki stre-
snega dogajanja, na katero se ljudje različno odzivajo. Nekateri obvladujejo stres s pretežno pozitivnimi 
emocijami, z optimistično naravnanostjo in pričakovanji. Verjetnost, da bodo zboleli, je za ljudi te vrste 
manjša, če pa že zbolijo, relativno hitro tudi okrevajo (Selič, 2007). 

Zaščitno vedenje je nesporno rezultanta kompleksnega medsebojnega vplivanja mnogih biopsihosoci-
alnih dejavnikov, med katerimi zavzemajo posebno mesto spol, starost in sociokulturni okvir. Seveda 
odnos med osebnostjo in boleznijo ni enosmeren – tudi bolezen povratno vpliva na osebnost. Globoka 
depresivnost, brezup, jeza in krčevita anksioznost so lahko najprej posledice bolezni, neredko pa pri-
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dobijo sekundarno avtonomijo in vplivajo nazaj na telesno stanje. Socialna podpora, osebna kontro-
la, osebnostna čvrstost in vedenje tipa-A/B/C preoblikujejo delovanje stresnih obremenitev na zdravje. 
Visoka stopnja socialne podpore, jasna osebna kontrola in osebnostna čvrstost v splošnem reducirajo 
stres. Strategije poravnavanja s stresom nimajo vedno in izključno pozitivnih posledic. Mogoče je, da 
še poglobijo distres, povzročijo burne fiziološke reakcije (ki se lahko nadaljujejo kot različna patološka 
stanja) oziroma povsem izčrpajo fizične, psihične in socialne vire (resurse). Po drugi strani pa lahko po 
uspešnem poravnavanju s stresom nastopi hipergeneralizacija (uporaba prej uspešne strategije, ko ta ni 
več ne potrebna ne smiselna in/ali ustrezna situaciji) in nato (posledično) distres.

Nekateri ljudje ohranijo psihično in fizično zdravje tudi v izjemno stresnih situacijah. Disfunkcije pri 
ostalih niso neposredna posledica stresa, ampak neuspeha pri obvladovanju le-tega, saj se učinki stresorjev 
prelomijo skozi strategije obvladovanja. Usmerjenost na problem ali emocije navadno povzroči izboljšanje 
stanja (po neugodnem dogodku), izogibalne strategije in zanikanje pa ga poslabšajo. Stil obvladovanja 
stresa očitno sooblikujejo sociodemografski vplivi, osebne dispozicije, stresni dogodki in družinska pod-
pora. Izogibanje je negativno povezano z naštetimi variablami (razen s številom stresnih dogodkov). Stres 
spodbudi aktivno in/ali izogibalno delovanje, družinska podpora, demografske značilnosti in osebnostni 
dejavniki pa določajo, kateri odgovori (coping responses) bodo izbrani (Selič in sod., 2008).

Pretekla desetletja so (v raziskovalnem smislu) minila v proučevanju vpliva navad, različnih vedenjskih 
obrazcev in stresa na človekovo zdravje, ob opredelitvi bolezni kot multikavzalnega fenomena. Merjenje 
osebnostnih značilnosti je nesporno povečalo obseg znanja, vendar opozarja na potrebno previdnost pri 
interpretaciji rezultatov, ki so lahko posledica interakcije med pacientovo premorbidno osebnostjo in po-
sledicami nastale bolezni, pri bolečih in terminalnih stanjih pa tudi odraz učinka trpljenja, izjemne tesnobe 
in sociokulturnih vplivov. Za pomembni del prepričanj, povezanih z zdravjem, so se pokazala prepričanja 
o možnosti (in zmožnosti) kontrole. Tu ponovno igra osrednjo vlogo lokus kontrole. Način življenja in 
osebnost sta povezana z vsemi znaki in manifestacijami tako zdravega kot nezdravega vedenja. Verjetnost bo-
lezni pri neki osebi pa raste s stopnjo nevroticizma in sovražnosti ter vzporedno s siromašnim vrednotenjem 
samega sebe (Selič, 2007).

V minulih letih je naraslo število podatkov o vlogi učenja in kondicioniranja oziroma tehnik za modifi-
kacijo različnih zdravstvenih težav (debelost, kronična bolečina). Opazovanje in kvantifikacija vedenja, 
povezanega z bolečino – uživanje medikamentov, izkoriščanje zdravstvenih storitev in izrazi bolečine – sta 
pokazala povezanost tovrstnega obnašanja in odzivov (ojačitev) okolja, kar pomeni, da je mogoč proces 
tudi v nasprotni smeri (odučevanje, ugašanje) (Selič, 2006). Ocenjevanje vedenja zagotavlja koristne in-
formacije tudi za strokovnjake drugih usmeritev – o družinski dinamiki, pacientovi motivaciji, odvisnosti 
ipd. Poleg tega se bolniki pogosto slabo zavedajo svojih čustev ter jih ne znajo (ne zmorejo) dobro izraziti, 
zaradi česar neredko uporabljajo primitivne obrambe (npr. zanikanje) pri soočanju z vsakdanjimi in/ali 
redkimi življenjskimi problemi. Analiza vedenja lahko prispeva k preverjanju hipoteze o vlogi kognitivnih 
procesov v izkrivljenem vedenju – npr. prepoznavanje družinske pozornosti kot možnega ojačevalca –, do-
pušča sklepanje o pacientovi odvisnosti, simbiotskih tendencah, nerealizirani separaciji-individuaciji ipd.

Proučevanje osebnostnih lastnosti glede na predpostavko o specifični občutljivosti, dovzetnosti (vulne-
rabilnosti) za stresna dogajanja je pokazalo, da gre za človekovo večjo pripravljenost (dovzetnost), da ob 
delovanju stresorjev izgubi psihofizično ravnotežje. Teza o nekakšni splošni občutljivosti za stresorje se ni 
potrdila, kaže, da gre za povečano fiziološko, kognitivno ali emocionalno dovzetnost (občutljivosti) (Selič, 
2006). Večja fiziološka vulnerabilnost je lahko genetsko pogojena, pridobljena med premagovanjem ne-
katerih bolezni, ali pa je posledica določenih aktivnosti. Večja psihična dojemljivost izhaja iz motivacijske 
sfere, vrednostnega sistema, lahko je rezultat procesov učenja (oblikovanje vedenjskih vzorcev ipd.) oziro-
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ma posledica osiromašenega repertoarja strategij obvladovanja stresa.

Sklep

Kroničnega bolnika kaže obravnavati kar najbolj celovito. Življenjski dogodki, težave in (ne)ustrezna ali 
(ne)zadovoljiva socialna podpora gotovo vplivajo na zdravje, vendar imajo središčno vlogo osebnostne zna-
čilnosti, zlasti pa predhodno zdravstveno stanje in narava posameznikovih strategij obvladovanja stresa. 
Posebno pozornost bi kazalo posvetiti socialni podpori pri kroničnem bolniku, saj gre za tisti pomembni 
psihosocialni dejavnik, ki vpliva na zdravje oziroma zmanjšuje verjetnost slabšanja bolezni, obseg vpliva pa 
določajo številni drugi dejavniki, zlasti tisti, lastni posamezniku. Spol vpliva na odnos med stresom, social-
no podporo in obremenitvijo (počutjem), saj ženske in moški različno zaznavajo in tolmačijo socialno pod-
poro. Prodornost je osebnostna značilnost, ki v stresni situaciji sproži posebne vrste podpore, ugodni učinki 
te podpore pa se kažejo v kognitivni in emocionalni sferi. Socialna podpora v splošnem blaži vpliv stresnih 
dogodkov na biopsihosocialno blagostanje, kaže pa, da je bolj upravičena opredelitev socialne podpore kot 
osebnostne značilnosti in ne kot prednosti socialnega okolja.
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Uvod

Zdravje je pomembno sredstvo za funkcioniranje posameznikov v okviru družbenih struktur in za kako-
vost njihovega življenja. Danes pa veliko breme tako za zdravstvene sisteme kot za gospodarstvo in družbe 
na splošno predstavljata obolevnost in umrljivost za posledicami kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB), 
ki so velik javnozdravstveni problem. Čeprav je najpogostejše KNB v veliki meri mogoče preprečiti ozi-
roma njihov pojav odložiti na kasnejša starostna obdobja, še vedno predstavljajo glavni vzrok prezgodnje 
umrljivosti in obolevnosti v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Po podatkih SZO 
(WHO, 2006a) je namreč 86 % vseh smrti v Evropi povezanih s KNB, ki predstavljajo 77 % vsega bre-
mena bolezni v Evropski regiji, s čimer ta prednjači pred drugimi svetovnimi regijami, kar v Evropski sku-
pnosti ocenjujejo kot možno oviro za dosego razvojnih in ekonomskih ciljev unije. Tudi v Sloveniji glavno 
zdravstveno breme predstavljajo KNB, saj so po podatkih SZO (WHO, 2005b) v letu 2003 povzročile 
približno 80 % vseh smrti; v celotni umrljivosti je bilo 37 % vseh smrti posledica bolezni srca in žilja, 
26 % pa rakavih bolezni. Prebivalci Slovenije v povprečju sedem let živimo s kronično boleznijo oziroma 
nezmožnostjo/onesposobljenostjo, kar predstavlja 9 % celotne pričakovane življenjske dobe. 

Znanost je nedvoumno dokazala obstoj dejavnikov tveganja za nastanek KNB. Na prezgodnji razvoj 
KNB ima osrednji vpliv nezdrav življenjski slog (nezdravo prehranjevanje, telesna nedejavnost, kajenje, 
tvegano uživanje alkohola, psihosocialni stres), ki vodi v razvoj bioloških dejavnikov tveganja (zvišan 
krvni tlak, povišana koncentracija plazemskega holesterola in krvnega sladkorja, debelost kot dejavnik 
tveganja) in v končni fazi v razvoj bolezni (debelost kot bolezen, diabetes tipa II, srčno-žilne bolezni, 
rakave bolezni, osteoporoza, depresivne in anksiozne motnje). 

Leta 1984 je v evropski regiji SZO nastal celosten (integriran) program ukrepov za preprečevanje in 
obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni, imenovan CINDI (Countrywide Integrated Noncommu-
nicable Diseases Intervention), in sicer kot odziv na naraščajoče in težko obvladljivo breme kroničnih 
bolezni in dejavnikov tveganja zanje, predvsem nezdravega življenjskega sloga, in kot odziv na četrti cilj 
strategije SZO Zdravje za vse do leta 2000, ki postavlja v ospredje zmanjšanje bremena obolevnosti in 
invalidnosti zaradi KNB.

Integriran pristop k obvladovanju kroničnih nenalezljivih bolezni

Strategije programa CINDI so usmerjene k preprečevanju najpogostejših KNB: srčno-žilnih bolezni, raka, 
kronične obstruktivne pljučne bolezni, sladkorne bolezni in duševnih motenj. Ključno načelo CINDI pri-
stopa pri preprečevanju KNB je načelo celostnega pristopa oziroma »integracije« – »povezovanja« (WHO, 
2004). Načelo integracije pomeni sočasno ukrepanje proti vsem dejavnikom tveganja. Pristop CINDI 
namreč temelji na dejstvu, da je za nastanek KNB odgovorno razmeroma majhno število skupnih dejavni-
kov tveganja in tveganih okoliščin. Skupna osnova nam omogoča, da lahko s celostnimi dejavnostmi proti 
določenim dejavnikom tveganja v določenem socialnem kontekstu zmanjšamo obseg najpogostejših KNB 
in izboljšamo javno zdravje. Integracija pa pomeni tudi spajanje različnih strategij ukrepanja, vključno 
z oblikovanjem politik, izgradnjo zmogljivosti, partnerstev, informacijsko podporo ter izvajanje medsek-
torskih aktivnosti za vpliv na determinante zdravja. Članice CINDI mreže pri zmanjševanju KNB na eni 
strani uporabljajo populacijske pristope, ki spodbujajo prebivalce k zdravemu načinu življenja in ustvarjajo 
zdravju naklonjeno družbeno okolje, hkrati pa tudi pristope za posameznike z visokim tveganjem, katerih 
cilj je zmanjšanje najpogostejših dejavnikov tveganja in ogroženosti za KNB s preventivnimi ukrepi na 
ravni posameznika (ibid.). 

Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) – Center za preprečevanje kroničnih bolezni CINDI koordinira 
izvajanje Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni (NPPPSŽB) na primarni 
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ravni zdravstvenega varstva, univerzalno dostopnega, sistematičnega programa primarnega preprečeva-
nja srčno-žilnih bolezni na nacionalni ravni, ki ga v Sloveniji uspešno udejanjamo od leta 2002. NPPP-
SŽB zajema izvajanje preventivnih pregledov odrasle populacije, pri kateri odkrivajo osebe, ki so visoko 
ogrožene, da zbolijo za katero od bolezni srca in ožilja. Nacionalni program vključuje vse moške med 35. 
in 65. letom ter ženske med 45. in 70. letom starosti. Ključni sestavni del NPPPSŽB pa je nacionalna 
mreža za izvajanje programov zdravstvene vzgoje in promocijo zdravja za odraslo populacijo, ki jo tvori 
61 zdravstvenovzgojnih centrov (ZVC), oblikovanih leta 2000 po sklepu Ministrstva za zdravje. ZVC 
so vzpostavljeni na ravni zdravstvenih domov (ZD) in tako razpršeni po vsej Sloveniji, kar zagotavlja dobro 
dostopnost vsem zainteresiranim. ZVC izvajajo zdravstvenovzgojna predavanja, delavnice in individualna 
svetovanja kot pomoč pri spreminjanju življenjskega sloga oziroma kot pomoč pri opuščanju zdravstveno 
tveganih vedenj za ogrožene posameznike, pri katerih je bila ugotovljena prisotnost vedenjskih ali bioloških 
dejavnikov tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni. Ker je moč z opustitvijo zdravstveno tveganih vedenj 
vplivati na zmanjšanje ključnih bioloških dejavnikov tveganja za razvoj KNB, na zmanjšanje ogroženosti in 
obolevnosti za KNB, ZVC nedvomno predstavljajo tudi sistemske institucionalne zmogljivosti za izvajanje ne-
medikamentoznega zdravljenja v Sloveniji. To pomeni, da imajo ob posrednem vplivu (izboljšanje zdravstvene 
prosvetljenosti, znanja in veščin za krepitev zdravja) tudi zelo pomemben neposreden vpliv na zdravje ogroženih 
skupin prebivalstva in racionalno rabo zdravstvenih virov. Vzpostavljena mreža ZVC s svojimi programi in 
izobraženim osebjem, ki v sedanjem sistemu organizacije zdravstvene oskrbe na primarni ravni že izvaja inter-
vencije za ogroženo odraslo populacijo za KNB, predstavlja velik potencial za izgradnjo ustreznih kapacitet, 
organizacije in programov za učinkovitejše obvladovanje KNB.

Sedanje kapacitete (programi, človeški viri, usposobljenost, znanje …), organizacija in delitev dela na pri-
marni ravni zdravstvene oskrbe v Sloveniji ne omogočajo doseganja ciljev učinkovitega in kakovostnega ob-
vladovanja bremena KNB. Zametki celostne obravnave so v okviru NPPPSŽB, sicer pa v Sloveniji trenutno 
ni razvitega celostnega pristopa k obravnavi kroničnih bolnikov. Zdravnik specialist splošne oz. družinske 
medicine kronično bolezen običajno obravnava samostojno in v sodelovanju s specialistom, vendar ta ko-
munikacija pogosto ni prisotna ali pa je šibka. Zaradi velike obremenjenosti na primarni ravni zdravnik ne 
more izvajati temeljitega informiranja o bolezni, njenem poteku in zdravljenju ter samopomoči, psihološke 
potrebe posameznikov s kroničnimi boleznimi pa so bodisi povsem spregledane bodisi podcenjene in neza-
dostno obravnavane. Potek bolezni ni spremljan sistematično, ni enovitega pristopa v primerih več diagnoz. 

Velik izziv tako za zdravstveno politiko kot stroko predstavlja prilagoditev sistema primarnega zdravstve-
nega varstva v Sloveniji na način, da bomo učinkovito izrabili sedanje kapacitete ter jih organizirali in 
nadgradili na način, ki bo omogočal uspešno, kakovostno in racionalno preprečevanje in obvladovanje 
KNB. Učinkovit odgovor na sedanje breme KNB zahteva temeljno preusmeritev zdravstvenega sistema 
od strogo medicinskega v zdravljenje usmerjenega pristopa zdravstvene oskrbe, ki lahko nudi le »reaktiv-
no«, nenačrtovano in občasno oskrbo, k načrtovani zdravstveni oskrbi s poudarkom na »proaktivnem« 
pristopu, ki vključuje vse ukrepe za varovanje in izboljšanje zdravja v kontekstu preprečevanja, zgodnjega 
odkrivanja ogroženosti za KNB in zgodnje oblike KNB ter celostno, kontinuirano in učinkovito obrav-
navo bolnikov z dolgotrajnimi kroničnimi stanji (WHO, 2006a). Potreben je sistematičen pristop, ki 
prilagaja programe zdravstvene oskrbe zdravstvenim potrebam, v partnerstvu s politiko, stroko in posa-
mezniki ter skupinami s kroničnimi stanji in KNB.

Razvoj modela integriranega preprečevanja in celostne oskrbe kroničnih bol-
nikov odrasle populacije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti

Glede na obseg in aktualnost problematike ter breme KNB tudi v slovenskem prostoru, ob upošte-
vanju pomembne vloge preventive in primarne zdravstvene ravni ter usmeritev Evropske strategije za 
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preprečevanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni (WHO, 2006a) je bila na IVZ – Centru 
za preprečevanje kroničnih bolezni CINDI zasnovana razširitev obstoječega programa preventive znotraj 
zdravstvene oskrbe, ki zdaj poteka za srčno-žilne bolezni, in sicer projekt Razvoj modela integriranega pre-
prečevanja in celostne oskrbe kroničnih bolnikov odrasle populacije na primarni ravni zdravstvene 
dejavnosti, ki je podprt s strani Ministrstva za zdravje. Projekt je usmerjen v iskanje poti za zagotavljanje 
učinkovitejšega, kakovostnejšega in racionalnejšega obvladovanja najpogostejših KNB (srčno-žilne bole-
zni, sladkorne bolezni, debelosti, depresije, kronične obstruktivne pljučne bolezni in astme ter zgodnjega 
odkrivanja izbranih rakavih bolezni) na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Projekt je omejen na 
službo družinske/splošne medicine in ne vključuje zdravstvenih služb za druge ciljne skupine ali dela na 
kliničnih področjih, ki so v sedanjem sistemu organizirana na primarni ravni (pediatrije, šolske medi-
cine, psihiatrije, ginekologije, pulmologije). V projektu je termin primarna zdravstvena dejavnost tako 
uporabljen ob upoštevanju teh omejitev.

Osnovni namen projekta je izdelava teoretičnega modela – predloga reorganizacije primarne zdravstvene 
dejavnosti, predvsem za področje družinske medicine, na način, ki vsebuje soglasje ključnih strokovnih 
sogovornikov o temeljnih strokovnih in organizacijskih rešitvah na primarni ravni zdravstvene dejavnosti 
za dostopno, kakovostno in stroškovno učinkovito preprečevanje, zgodnje odkrivanje in celostno oskrbo 
bolnikov s KNB v Sloveniji. Pripraviti in predstaviti želimo predlog optimalne strokovne organiziranosti 
na primarni ravni, kot izhaja iz sodobnih strokovnih in etičnih zahtev. Četudi ne bo stvarnih možnosti 
za takojšnjo uveljavitev vseh razsežnosti predlaganega modela v praksi, pa je njegova izdelava smiselna, 
saj omogoča postopno in urejeno gibanje sistema k premišljenim ter bolj učinkovitim in kakovostnim 
oblikam in vsebinam zdravstvene dejavnosti v prihodnje.

Cilji projekta so naslednji:
•	 ugotoviti dejansko stanje kadrovske preskrbljenosti v primarni zdravstveni dejavnosti po vrsti zdra-

vstvene službe, strokovnih profilih, številu in vrsti opravljenih storitev, prostorski razporejenosti, 
starostni strukturi izvajalcev, pravnem statusu delodajalcev ter pričakovanih kadrovskih prilivih v in 
odlivih iz dejavnosti;

•	 oceniti dodatne potrebe po osebju zaradi uvajanja novih delovnih obvez na področju promocije 
zdravja, preprečevanja bolezni in celostne obravnave KNB na primarni ravni;

•	 oblikovati predlog optimalnega stanja kadrovske preskrbljenosti v primarni zdravstveni dejavnosti, 
ob upoštevanju kadrovskih normativov in prenosa kompetenc med zdravstvenimi profili, kot sta jih 
pripravili pristojni zbornici (Zdravniška zbornica Slovenije in Zbornica zdravstvene in babiške nege 
Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije), 
ter dodatnih potreb zaradi celostne obravnave KNB na primarni ravni;

•	 presoditi vplive sedanjega sistema financiranja primarne zdravstvene dejavnosti na uresničevanje pra-
vice do zdravja in zdravljenja ter na dostopnost, kakovost in stroškovno učinkovitost zdravstvene 
oskrbe prebivalstva s predlogom sprememb za pozitiven razvoj sistema;

•	 pregledati sedanje stanje na področju strokovnih smernic in kliničnih poti za obravnavo izbranih 
srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni in debelosti, depresije, kronične obstruktivne pljučne bolezni 
in astme ter zgodnjega odkrivanja izbranih rakavih bolezni;

•	 pripraviti predloge kliničnih poti za obravnavo navedenih izbranih KNB na osnovi sprejetih smer-
nic, z opredelitvijo delitve dela v timu osebnega zdravnika, med njim in ZVC-ji ter med primarno in 
drugimi ravnmi zdravstvene dejavnosti;

•	 revidirati vsebine in potek preventivnega pregleda za odkrivanje zdravstveno tveganih vedenj in zgo-
dnjega odkrivanja srčno-žilnih bolezni s predlogom racionalizacije in dopolnitve pregleda za odkri-
vanje in obravnavo navedenih izbranih KNB;

•	 revidirati programe ZVC-jev s predlogom racionalizacije in dopolnitve programov za spreminjanje 
zdravstveno tveganih vedenj in celostno obravnavo navedenih izbranih KNB;
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•	 oceniti finančne posledice predlagane reorganizacije primarne zdravstvene dejavnosti z namenom 
uveljavitve enakih možnosti za zdravje in zdravljenje ter dostopno kakovostno in stroškovno učin-
kovito preprečevanje, zgodnje odkrivanje in celostno oskrbo bolnikov s KNB v primarni zdravstveni 
dejavnosti. 

Strokovni institucionalni partnerji projekta so IVZ, Katedra za družinsko medicino Medicinske fakulte-
te (Univerza v Ljubljani), Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete (Univerza v Ljubljani), Zdrav-
niška zbornica Slovenije, Odbor za osnovno zdravstvo ter Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije 
– Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Delo v projektu 
poteka v delovnih skupinah, v katere je vsaka vključena institucija imenovala vsaj enega predstavnika, 
v vsaki skupini pa sodeluje tudi vsaj en strokovnjak s kliničnega področja, ki ga skupina pokriva. Obli-
kovanih je šest delovnih skupin za pripravo strokovnih in organizacijskih predlogov za preprečevanje, 
zgodnje odkrivanje in celostno obravnavo izbranih KNB v primarni zdravstveni dejavnosti, in sicer na 
naslednjih delovnih področjih: srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen in debelost, depresija, kronična 
obstruktivna pljučna bolezen, zdravstveno tvegana vedenja, rakave bolezni. 

Zaključek

Projekt Razvoj modela integriranega preprečevanja in celostne oskrbe kroničnih bolnikov odrasle populacije 
na primarni ravni zdravstvene dejavnosti skladno s prednostnimi nalogami Resolucije o nacionalnem pla-
nu zdravstvenega varstva 2008–2013 na prvo mesto postavlja krepitev in varovanje zdravja ter preventi-
vo KNB. Predvidena obravnava bolnikov je celostna in zahteva njihovo aktivno udeležbo. Projekt vklju-
čuje organizacijo primarne zdravstvene ravni na način, ki bo omogočal učinkovito in kakovostno delo, 
razbremenitev družinskega zdravnika, prenos dela nalog preprečevanja in spremljanja ter oskrbe KNB 
na drugo usposobljeno zdravstveno osebje (diplomirane/višje medicinske sestre, profesorje zdravstvene 
vzgoje, psihologe, fizioterapevte …), vgrajuje smernice obravnave ter spremljanje indikatorjev dela in 
zdravstvenih izidov. Pomembno je, da na primarni ravni zdravstvene oskrbe omogočimo ustrezne kapacitete 
in kakovost programov za nadaljnje spremljanje in obravnavo kroničnih bolnikov, ki se iz sekundarne ravni vra-
čajo na primarno raven. Organizacija primarne ravni zdravstvene oskrbe, ki vključuje sedanje ZVC in omogoča 
razvoj močnih, kapacitativnih ZVC (centrov za krepitev zdravja) z interdisciplinarno (polivalentno) stroko in 
programi, omogoča tudi večjo skupnostno skrb za varovanje in krepitev zdravja ter za izvajanje programov, ki 
jih zahtevajo demografske spremembe, staranje populacije ter prevladujoča patologija KNB. 

Literatura

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013. “Zadovoljni uporabniki in izvajalci 
zdravstvenih storitev”. Uradni list Republike Slovenije št. 72/2008.
World Health Organisation. Regional Office for Europe. A strategy to prevent chronic disease in Europe. A 
focus on public health action. The CINDI Vision. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2004. 
World Health Organization. Regional Office for Europe. Gaining Health. The European Strategy for Pre-
vention and Control of Noncommunicable Diseases. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2006a.
World Health Organization. Regional Office for Europe. Highlights on health in Slovenia 2005. Copen-
hagen: WHO Regional Office for Europe; 2006b.



41
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OSKRBA PACIENTA S KRONIČNO BOLEZNIJO NA PRIMARNI 
RAVNI V SPECIALISTIČNI DEJAVNOSTI

Izvleček
V prispevku je opisano področje dela medicinske sestre v Specialistični ambulanti za paciente s sladkorno 
boleznijo na primarni ravni, v okviru Zdravstvenega doma Koper. Predstavljeno je delovanje negoval-
nega in zdravstvenega tima v okviru specialistične ambulante pacienta s sladkorno boleznijo, prednosti 
multidisciplinarnega povezovanja strokovnjakov na področju specialistične obravnave na primarni ravni 
ter pri prehajanju pacienta med posameznimi specialističnimi obravnavami.
Izpostavljeno je delo in povezovanje medicinskih sester s strokovnjaki drugih zdravstvenih strok. 

Ključne besede
medicinska sestra, pacient s sladkorno boleznijo, specialistična ambulanta na primarni ravni.

Vanja Kosmina Novak, dipl.m.s.,
Specialistična ambulanta za diabetike, Dellavallejeva 3, 6000 Koper
vanja.kosmina@gmail.com
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Negovalni in zdravstveni tim v specialistični ambulanti za 
bolnike s sladkorno boleznijo

Po normativih, predpisanih s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, navedenih v Dogovoru 
2009 Občasnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Pogodbi o zagotavljanju zdravstvenih 
storitev z ZZZS, zdravstveni tim v Specialistični ambulanti za paciente s sladkorno boleznijo Zdravstveni 
dom Koper obsega tri zdravnike specialiste interniste diabetologe, tri diplomirane medicinske sestre in 
tri zdravstvene tehnike. Za potrebe ambulante so v Zdravstvenem domu Koper v okviru Diagnostič-
nega laboratorija zaposleni še trije laboratorijski tehniki, ki izvajajo laboratorijske odvzeme za potrebe 
Specialistične ambulante za bolnike s sladkorno boleznijo in jih v timu predvideva tudi Kalkulacija za 
ambulantno dejavnost (Ministrstvo za zdravje).
Medicinske sestre opravljajo administrativna dela (naročanje pacientov na prvi ali ponovni pregled, ure-
janje dokumentacije, obračunavanje storitev), diagnostično-terapevtske posege (nega in oskrba rane na 
diabetičnem stopalu, Doppler preiskava stopalnih arterij, snemanje EKG, antropološke meritve, odvzem 
krvi za določanje krvnega sladkorja in glikiranega hemoglobina, vstavitev senzorja za 24-urno merjenje 
sladkorja, nastavitev Holter aparata za 24-urno spremljanje krvnega pritiska), presejalne teste (presejalni 
test ogroženosti za razvoj rane na stopalu, presejanje za pojav nosečnostne sladkorne bolezni), sodelujejo 
v kliničnih raziskavah zdravil in uvedbi dobrih kliničnih praks, vendar je njihovo temeljno poslanstvo 
zdravstveno-vzgojno delo s pacientom. Za tak obseg dela je nujno potrebno kontinuirano izobraževanje.
Medicinska sestra, edukator z znanjem in izkušnjami, opravlja zdravstveno-vzgojno delo, ki pacientu 
s sladkorno boleznijo omogoča višjo kakovost življenja. Zdravstvena vzgoja je pomemben sestavni del 
oskrbe pacientov s sladkorno boleznijo. Njen cilj je usposobiti pacienta za dejavno sodelovanje pri zdra-
vljenju bolezni, s tem izboljšati presnovno urejenost ter zmanjšati tveganje za akutne in kronične zaplete 
sladkorne bolezni. Zdravstvena vzgoja mora biti dostopna vsem pacientom s sladkorno boleznijo ves 
čas zdravljenja, obvezno pa ob postavitvi diagnoze, vsaj enkrat na leto in na željo bolnika (Janež, 2007).
Dotakne se vseh negovalnih problemov, ki se pri pacientu s sladkorno boleznijo neizbežno pojavijo. Po-
dročja zdravstvene vzgoje so zdrava prehrana, telesna vadba, možni kronični zapleti, skrb za stopala takoj 
ob odkritju sladkorne bolezni, delazmožnost, preživljanje prostega časa in potovanja, spolnost in slad-
korna bolezen, spremembe življenjskih navad v družinskem okolju sladkornega bolnika idr. Kasneje sledi 
zdravstvena vzgoja pacienta s sladkorno boleznijo v zvezi s peroralno terapijo, ob prehodu na inzulinsko 
zdravljenje, o samokontroli in samostojnem vodenju krvnega sladkorja, o preprečevanju hipoglikemije 
in ukrepih ob njej. Poleg tega medicinska sestra, edukator, vodi izobraževanje za funkcionalno inzulinsko 
zdravljenje in življenje z inzulinsko črpalko. Zdravstveno-vzgojno delo medicinske sestre v specialistični 
ambulanti ni omejeno samo na pacienta s sladkorno boleznijo, pač pa je velikokrat zelo intenzivno pove-
zano z vso družino, predvsem pa s svojci, ki za pacienta skrbijo. Podpora v družini namreč zelo ugodno 
vpliva na pacienta s to boleznijo (Armour, 2005).
V Specialistični ambulanti se zdravijo tudi nosečnice z nosečnostno sladkorno boleznijo, ki imajo pose-
ben protokol zdravstvene vzgoje. Medicinske sestre jih učijo zdravih prehranskih navad in omejevanja 
posameznih hranil v obroku. Zdravstveno-vzgojno delo je usmerjeno tudi v samokontrolo krvnega slad-
korja in zdravljenja z inzulinom, če z nefarmakološkimi ukrepi ne dosežemo ciljnih koncentracij krvnega 
sladkorja (Tomažič, 2009).
Zdravstveno-vzgojno delo mora biti strukturirano, poteka v skupinah ali individualno. Zaradi specifike 
sladkorne bolezni in njenega zdravljenja, s katerim želijo vplivati na spremembo življenjskega sloga, se v 
zdravstveno-vzgojno delo vključujejo tudi svojci (Janež, 2007).
Struktura oskrbe pomeni, da so v timu natančno določene vloge in zadolžitve članov – kdo, kaj in kako 
sodeluje s pacientom. Zdravstveno vzgojo je treba prilagoditi pacientovim psihosocialnim in fizičnim 
zmožnostim, upoštevati moramo njegovo dotedanje življenje, delo in razmere, v katerih živi. Stiki s paci-
entom morajo biti načrtovani (obiski, telefon, elektronska pošta). V Specialistični ambulanti za paciente 
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s sladkorno boleznijo so izdelali obrazec, t. i. Hišna pravila, s katerim jih seznanjamo s telefonskimi 
številkami, elektronskimi naslovi in prinašanjem morebitnih zdravil, ki jih jemljejo, ter morebitnih pri-
pomočkov, očal ipd.
Medicinska sestra je 24 ur dosegljiva pacientom, če to potrebujejo. Uporaba strokovnih smernic je vgra-
jena v vsakodnevno prakso, paciente je treba le na primeren način seznanjati z njimi.

Povezovanje negovalnega tima znotraj primarnega zdravstvenega varstva

Za zagotavljanje kakovostne oskrbe je nujno povezovanje z drugimi službami, s katerimi se pacient s 
sladkorno boleznijo srečuje. Tako medicinske sestre redno sodelujejo in se usklajujejo s službo splo-
šne medicine, s patronažno dejavnostjo vseh treh občin (Koper, Izola, Piran), z medicinskimi sestrami 
preventivnih programov (CINDI program), specialističnih ambulant in oddelkov na sekundarni ravni 
(okulistika, žilna kirurgija, dermatologija, ginekologija …). Za paciente te ambulante so medicinske 
sestre vzpostavile reden stik z okulistično ambulanto, tako da je novo odkrit pacient obravnavan pred-
nostno. V kolikor pacient potrebuje nenujno hospitalizacijo zaradi boljše oskrbe, npr. rane na stopalu, 
se medicinske sestre povežejo z Internim oddelkom SB Izola in sodelujejo pri napotitvi pacienta v bolni-
šnično zdravstveno obravnavo. Prav tako je zagotovljen pretok informacij ob odpustu bolnika iz bolni-
šnične zdravstvene obravnave, ko je napoten v ambulanto. Informacije so ustne in pisne.
Vzpostavljena je redna komunikacija s patronažnimi medicinskimi sestrami, ki obiskujejo paciente s 
sladkorno boleznijo na domu. 
Medicinske sestre te ambulante so aktivne članice nekaterih društev, kot so Društvo diabetikov Koper, 
Koronarno društvo slovenske Istre ter Diabetes foruma. Vse so članice regijskega Društva medicinskih 
sester obalno-kraške regije, kjer so že večkrat predstavile novosti pri obravnavi bolnikov s sladkorno bo-
leznijo ostalim sodelavkam. Zelo pomembno je sodelovanje s civilnimi združenji pacientov s sladkorno 
boleznijo, saj tovrstne interesne zveze zagovarjajo interese in potrebe pacientov s sladkorno boleznijo 
na družbeni ravni. Pacienti na tak način lažje dosegajo cilje in izpolnitev svojih potreb ter želja na ravni 
družbe (Medvešček 2009), vsekakor pa potrebujejo strokovno podporo in sodelovanje z ambulanto, kjer 
se zdravijo. Tako je ena medicinska sestra članica upravnega odbora Društva diabetikov Koper, nekaj 
jih je že predavalo na srečanjih članov, vse sodelujejo pri akcijah, ki jih društvo organizira. Pri akciji 
Koper – zdravo mesto so medicinske sestre merile krvni sladkor, kot strokovnjakinje so sodelovale tudi 
na Športnih igrah Zveze društev Slovenije. Prav tako so aktivne v Koronarnem društvu slovenske Istre, 
kjer vodijo telovadbo v telovadnici in bazenu, izvajajo tečaj nordijske hoje ter se kot strokovne sodelavke 
udeležujejo organiziranih pohodov. 
Za kontinuirano oskrbo, ki temelji na kakovosti, je potrebno veliko strokovnega znanja z različnih po-
dročij, ne le zdravstvene nege in sladkorne bolezni, temveč tudi iz pedagogike, andragogike in psiholo-
gije. Vendar samo znanje ni dovolj. K pacientu s kronično boleznijo moramo pristopati profesionalno, 
s poudarkom na prepoznavanju njegovih stisk in dilem. Empatija pri obravnavi kroničnega pacienta 
medicinski sestri zagotovo olajša strokovni pristop. Medicinska sestra z empatičnim pristopom omogoči 
vzpostavljanje zaupnega odnosa pri obravnavi, kar je za pacienta s kronično boleznijo ključnega pomena.

Zaključek

Čeprav v slovenskem zdravstvu govorimo o timskem pristopu, ta redko kje zares živi v praksi. S tem 
mislimo dejansko neločljivo povezanost zdravnika in medicinske sestre, ki morata v svoj tim sprejeti tudi 
paciente in njihove svojce kot enakopravne člane. Le opolnomočen pacient bo poznal svojo bolezen in 
njene nevarnosti ter bo pripravljen sprejemati terapevtske odločitve v lastno korist. Treba je ločiti učenje 
od terapevtske edukacije in se zavedati, da pacient ni učenec, ki ga uči učitelj, temveč posameznik, ki ob 
učenju sprejema svojo bolezen.
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Zdravstvena vzgoja je umetnost podajanja strokovnega znanja na način, ki ga bolnik razume in sprejema 
ter ga je pripravljen vnesti med svoje življenjske navade, ki so pri večini pacientov s kronično boleznijo 
že močno ukoreninjene v vsakodnevnem življenjskem slogu.
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Uvod

Staranje prebivalstva in naraščanje števila ljudi z različnimi kroničnimi stanji ni le problem našega oko-
lja; z njim se soočajo vse razvite države. Zato se tudi v patronažni dejavnosti v zadnjih letih srečujemo z 
velikimi spremembami, zaradi katerih bomo morali prevzeti tudi nekatere nove vloge. Področja, kot so 
paliativna oskrba in dolgotrajna oskrba, predstavljajo za patronažne medicinske sestre izziv, s katerim se 
bodo morale spoprijeti.

Za zahodne družbe je ob prehodu v tretje tisočletje značilen ambivalenten odnos do bolezni in zdravja 
ter do institucij, ki se ukvarjajo z ohranjanjem zdravja in preprečevanjem oziroma zdravljenjem bolezni. 
Te spremembe seveda pretresajo tako odnos ljudi in javnosti do zdravstvenega sistema kot tudi razmerja 
znotraj samega zdravstvenega sistema; npr. med strokami, med položaji itd. (Ule, 2003).

Zdravje pa ostaja tudi na prehodu v novo tisočletje najvišja vrednota in je pomemben dejavnik v stra-
tegiji Svetovne zdravstvene organizacije »Zdravje za vse za 21. stoletje« (WHO, 1999). Pri realizaciji 
nove strategije za Evropo imajo medicinske sestre pomembno vlogo predvsem na področju primarnega 
zdravstvenega varstva. Vloga patronažnih medicinskih sester pri uresničevanju strategije je pomembna 
prav pri vsakem od enaindvajsetih ciljev. Aktivnosti, ki jih izvajajo, pa se med seboj zelo prepletajo, kot 
se prepletajo tudi vsebine posameznih ciljev.

Kako velik pomen v skrbi za zdravje ljudi ima primarno zdravstveno varstvo, navaja tudi De Maeseneer 
(2005), ki pravi, da za večino zdravstvenih težav ljudje poiščejo pomoč v svoji lokalni skupnosti v pri-
marnem zdravstvenem varstvu ali pa se zdravijo sami. Le pet do deset odstotkov bolezni zdravijo speci-
alistične službe, bolnišnice in klinični centri. Politiki v Evropski uniji pa kljub temu posvečajo premalo 
pozornosti razvoju primarnega zdravstvenega varstva, ki tudi V Sloveniji ostaja pastorek zdravstvene 
politike, kljub temu da je o njegovi pomembnosti napisanih veliko člankov in sprejetih veliko deklaracij 
(Švab in sod., 2005). Vizija prihodnosti zdravstvenih domov v Sloveniji je tema, o kateri v zadnjem času 
veliko razmišljajo družinski zdravniki (Klančar in sod., 2010), a njihovo razumevanje pomena stroke 
zdravstvene nege pri obravnavi pacientov na primarni ravni zdravstvenega varstva žal ne presega tradici-
onalnih okvirjev, v katere smo že predolgo vpeti.

Patronažna zdravstvena nega

Medicinska sestra v patronažnem varstvu je nosilka patronažne zdravstvene nege pacienta, družine in 
skupnosti, tako v času zdravja in blagostanja kot v primerih bolezni, poškodb, nezmožnosti, prizadetosti 
in nezaželenih stanj; ker koordinira delo, tudi načrtuje, izvaja in vrednoti zdravstveno nego. Zdravstve-
no-socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti ter zdravstveno nego otročnice in novoro-
jenčka na domu uvrščamo v preventivno, zdravstveno nego pacienta na domu pa v kurativno dejavnost 
(Šušteršič in sod., 2006).
Ogrodje za zagotavljanje kakovostnega preventivnega zdravstvenega varstva tudi za varovance, obrav-
navane v patronažni dejavnosti, nam daje Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva 
na primarni ravni (Uradni list RS, 19/98, 47/98, 26/2000, 67/2001, 33/2002 37/2003, 117/2004 
in 31/2005), vendar je sprememba načina financiranja prizadela patronažno dejavnost z omejitvami 
pravic zavarovancev do preventivnih patronažnih obiskov rizičnih skupin prebivalstva in nesorazmerno 
vrednotenih obiskov. Zdravstvena nega pacienta na domu je načrtovana in izvajana na osnovi naročila, 
praviloma naročila izbranega zdravnika. 

Družbene spremembe in spremembe na drugih ravneh zdravstvenega varstva so v zadnjih letih povzro-
čile, da se razmerje med preventivnim in kurativnim delom našega delovanja nenehno manjša v škodo 
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preventivne zdravstvene nege. V letu 2008 je bilo 20,8 % obiskov preventivnih, kar je v primerjavi z le-
tom 1984, ko jih je bilo kar 64,47 % (Stražar, Šušteršič, 1996), zaskrbljujoče. Narašča tudi število prvih 
kurativnih obiskov na 1000 prebivalcev, pri katerih predstavljajo 85,3 % obiski pri pacientih, starih nad 
60 let. Delež preventivnih obiskov, ki jih opravimo pri pacientih s kronično boleznijo, je v zadnjih letih 
padel za 5 % in znaša v povprečju, za obdobje 2004–2008, 31,36 % vseh preventivnih obiskov. Način 
zbiranja podatkov ne omogoča natančne evidence deleža teh pacientov pri prvih kurativnih obiskih, 
vendar lahko glede na poglavja MKB – 10 naredimo približno oceno. Povprečen delež prvih kurativnih 
obiskov za obdobje 2004–2008 tako znaša 66,04 %. 

Sedanji obrazec (DZS Obr.: 8,95) ne sledi razvoju stroke zdravstvene nege. Uporabnost zbranih podat-
kov je v končni fazi zanemarljiva. Zaradi tega je bila leta 2008 pri Sekciji medicinskih sester in zdra-
vstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti imenovana delovna skupina za prenovo Evidence patronažne 
zdravstvene nege, pod vodstvom Darinke Zavrl Džananović z Inštituta za varovanje zdravja RS. Namen 
delovne skupine je bil pripraviti vsebine, ki bodo v resnici zajele vse aktivnosti ob obravnavi varovancev 
na terenu. Podatke, zbrane na tak način, bodo patronažne medicinske sestre lahko uporabljale ne le za 
načrtovanje dela in potreb po osebju, ampak za raziskovalno delo, pa tudi pri pogajanjih ter dogovorih s 
plačnikom in drugimi institucijami. Skupina je svoje delo zaključila, žal pa se na Ministrstvu za zdravje 
ne zavedajo pomena podatkov, ki jih zbiramo v patronažni dejavnosti, in Evidence patronažne zdravstve-
ne nege ne želijo umestiti v projekt e-zdravja, kar bi omogočilo, da bi zaživela tudi v praksi.

Pomemben dokument za patronažno zdravstveno nego je tudi Resolucija o nacionalnem planu zdra-
vstvenega varstva 2008–2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (Uradni list RS, 
77/2008). Resolucija umešča ureditev javne mreže, kot osrednjega nosilca in izvajalca zdravstvenih sto-
ritev, za patronažno varstvo med prednostna razvojna področja. Posebej poudarja razvoj patronažnega 
varstva. V poglavju, ki govori o dejavnosti javnega zdravja, pa izpostavi, da pomemben del dejavnost 
preventive in zdravljenja na domu opravljajo patronažne medicinske sestre, ki so samostojne nosilke 
dejavnosti. Opredeljuje še vlogo patronažnega varstva pri izvajanju paliativne oskrbe ter zaradi sprejetja 
Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo predvideva povečevanje mreže pa-
tronažne službe v skladu s potrebami, ob sočasnem uvajanju razširjenih timov za zdravstveno nego in 
oskrbo na domu. 

Resolucija govori tudi o krepitvi vloge družinskega zdravnika, patronažnih in drugih medicinskih sester 
ter o potrebi po stalnem usposabljanju za spremljanje napredka v stroki in prilagajanju novim razmeram, 
ki nastajajo zaradi staranja prebivalstva. Po predvidevanjih bo z ustrezno organizacijo dela večji del nalog 
kot zdaj, zlasti na področju preventive, prenesen na medicinske sestre.

Patronažna medicinska sestra – družinska medicinska sestra

Kot je bilo navedeno že v uvodu, se težišče zdravstvenega varstva povsod po svetu in tudi v naši državi 
premika na primarno raven. Družinsko zdravje ali zdravje družine je pomembno pri oblikovanju močne 
in življenja polne družbe, zato v zdravstveni oskrbi in s tem tudi v zdravstveni negi usmerjenost k družini 
pridobiva pomen. Mednarodni svet medicinskih sester je izdal dokument z naslovom Družinska medi-
cinska sestra, ki predstavlja izhodišča, vloge in modele v zdravstveni negi družin (ICN, 2003). Družinska 
medicinska sestra skrbi za posameznike od rojstva do smrti. Izvaja promocijo zdravja, zdravstveno nego 
pacienta, preprečevanje bolezni, rehabilitacijo ter paliativno oskrbo, kar so tudi usmeritve Svetovne zdra-
vstvene organizacije v uresničevanju strategije Health21 (WHO, 1999). Cilj družinske zdravstvene nege 
je usmerjen v delo z vsemi oblikami družin in z vsakim družinskim članom posebej.
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Hanckokova (2002) opiše družinsko medicinsko sestro kot strokovnjakinjo v svoji skupnosti, ki sodeluje 
s posamezniki, družinami in drugimi izvajalci zdravstvenega varstva v okviru primarnega zdravstvene-
ga varstva. Poudari pomembno vlogo medicinskih sester pri razumevanju zapletene narave ohranjanja 
zdravja in dobrega počutja ter vpliva psiho-socialnih in socio-gospodarskih dejavnikov, kot sta revščina 
in brezposelnost. Zna upoštevati celotno sliko skupnosti in kulturnega konteksta, v katerem živi posame-
zna družina. Prav tako zna upoštevati odnose med družinskimi člani. Je tudi aktivna članica zdravstvenih 
programov lokalne skupnosti in zna prenesti svoje izkušnje pri delu z družinami na programe skupnosti. 
Vse to in še več je patronažna medicinska sestra.

Pacient s kronično boleznijo

Kronična bolezen je dolgo trajajoča, pogosto trajna in napredujoča. Življenje s kronično boleznijo vklju-
čuje njen vpliv in spremembe življenja ljudi z boleznijo, ki se pogosto zgodijo na dramatičen način. 
Spremembe vključujejo niz stresnih izkušenj, kot so bolečine, telesne spremembe, spremembe v načinu 
življenja in nezmožnost zadovoljevanja družbenih in razvojnih vlog. Ljudje s kronično boleznijo občutijo 
družbeno izolacijo in osamljenost, depresijo, omejeno aktivnost in občutek, da so v breme (Öhman in 
sod., 2006). Hkrati pa so kronična stanja tudi najpogostejši spremljevalec starejših oseb. Mnogo ljudi s 
kronično boleznijo ostaja na svojih domovih kljub resnim kroničnim stanjem. To pomeni, da bolezen 
stalno vpliva tudi na družinske člane in pomembne druge. Prizadeta so številna področja v njihovem 
življenju in odnosi med njimi.

Pri zdravstveni negi pacientov s kronično boleznijo po odpustu iz bolnišnice patronažne medicinske se-
stre nimajo samo kurativne vloge (Chow e tal., 2008), ampak nudijo pomoč pri rehabilitaciji, usmerjeni 
v doseganje optimalne kakovosti življenja pri kroničnih pacientih. Starostniki z več kroničnimi bole-
znimi hkrati imajo zaradi svoje visoke ogroženosti kompleksne zdravstvene in socialne potrebe. Vse to 
pa zahteva tudi intenzivne aktivnosti patronažnih medicinskih sester, ki morajo potekati neprekinjeno. 
Pacienta spremljajo na proaktivnih obiskih na domu, ki jim morajo nameniti dovolj časa. 

Molzahnova (2010), ki je več let proučevala kakovost življenja ljudi s kroničnimi boleznimi, ugotavlja, 
da kljub boljšemu poznavanju kroničnih bolezni, standardom in smernicam za obravnavo pacientov s 
kroničnimi stanji, velikokrat spregledamo enkratnost in neponovljivost posameznika ter njegovo pravi-
co, da sam odloča o tem, kakšno zdravstveno oskrbo želi. Tudi Gallagher in sod. (2008) navajajo, da je 
pri spodbujanju pacientov za doseganje čim višje stopnje samooskrbe njihovo neprekinjeno sodelovanje 
pri načrtovanju ključnega pomena.

V našem okolju je zavedanje o tem problemu še vedno premajhno. Zdravstvena obravnava je načeloma 
pri vseh profesionalnih skupinah pretežno usmerjena le v bolezen, ostale potrebe, ki jih ima starejši pa-
cient in so posledica bolezni, pa nemalokrat niso prepoznane ali niso obravnavane, ker je zanje pristojen 
»nekdo drug«. Odstopajo le področja, ki jih zaradi njihove specifike ni mogoče obravnavati drugače kot 
timsko in s povezovanjem različnih timov (npr. psihiatrija) (Horvat, 2006; Peternelj, 2006). 

Tudi Strojinova (2005) poudarja, da je nujna umestitev pacienta v središče zdravljenja ter analogno 
zdravljenje pacienta in ne le bolezni. Tako se delo zdravstvenih delavcev širi od ozko medicinskega v 
socialne in politične sfere. Dosedanje ugotovitve kažejo, da je izhajanje iz pacientovih potreb in želja kot 
pomembnih dejavnikov zdravljenja stroškovno učinkovito.

V pacientu je treba spodbujati zavest, da bo deležen obravnave, ki bo izhajala iz njegovih potreb in jo 
bodo izvajali ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Najpomembnejša pa je vključitev pacienta kot ak-
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tivnega člana obravnave, opozarja Peternelj (2007). Z dobrim poznavanjem bolezni, obvladovanjem 
potrebnih veščin, spodbujanjem pacienta k večjemu poznavanju bolezni, boljšemu obvladovanju bole-
zni, k odprti komunikaciji s strokovnjaki ter s strokovno podporo bo pacientu v večji meri omogočeno 
samovodenje bolezni. Sposobnost samooskrbe je pri pacientih s kronično boleznijo eden od ključnih 
dejavnikov za uspešno zdravstveno obravnavo.

Družina kot subjekt obravnave

Bolezen ni nikoli samo stvar pacienta, vedno je vključena tudi njegova družina. Z zdravstveno nego, usmer-
jeno v družine, patronažna medicinska sestra prepoznava njihove razvojne potrebe in podpira družinske 
napore.

Medicinska sestra v patronažnem varstvu mora poznati značilnosti posameznih razvojnih obdobij dru-
žine, najpogostejše zdravstvene težave, socialna in eksistenčna vprašanja ter Maslovovo hierarhično le-
stvico potreb, prirejeno za družino. Na osnovi teh podatkov ugotavlja, skupaj z družinskimi člani, stanje 
in razmere v družini, načrtuje in izvaja zdravstveno nego ter vrednoti. To je pomembno za vzdrževanje 
dinamičnega ravnotežja v družini in zagotavljanje kakovosti družinskega življenja (Rajkovič, Šušteršič, 
2000; Allender, Walton Spradly, 2005). 

Odziv družine na kronično bolezen enega od članov je odvisen od mnogih dejavnikov, kot so značilnosti 
obolele osebe, starost, spol, razvojna stopnja, pa tudi od prisotnosti dodatnih dejavnikov stresa, prilago-
ditvenih sposobnosti, dohodkov, prepričanja, vere, zaupanja in značilnosti bolezni (Harmon Hanson in 
sod., 2005), ki lahko nanj vplivajo tako pozitivno kot negativno. 

Ključ za uspešno prilagajanje je ravnovesje med možnostmi in zahtevami, kar uspe večini družin. Pri 
nekaterih pa zahteve, ki jih prinaša skrb za kronično bolnega svojca, močno vplivajo na življenje druži-
ne. Dolgotrajna skrb za kronično bolnega družinskega člana negativno vpliva na ostale člane družine. 
Raziskovalci so opazili zmanjšano telesno odpornost, več depresije, večjo porabo psihotropnih zdravil in 
več fizične izčrpanosti kot pri družinah, v katerih niso skrbeli za obolelega družinskega člana (Gerdner 
in sod., 2002). Prav v teh primerih je delovanje patronažnih medicinskih sester še posebej pomembno.

Ali so patronažne službe pripravljene na izzive, ki zahtevajo drugačno 
organiziranost patronažne službe?

Dokument Patronažno varstvo in patronažna zdravstvena nega – nadgradnja in prilagajanje novim iz-
zivom (Šušteršič in sod., 2006) je nastal kot nadgradnja obstoječega sistema patronažnega varstva, s 
katerim bo omogočeno lažje prilagajanje novonastalim potrebam prebivalstva po patronažnem varstvu 
in izvajanju zdravstvene nege ter dolgotrajne oskrbe na domu. Dokument je sprejel Razširjeni strokovni 
kolegij za zdravstveno nego 18. januarja 2006. Res pa je, da prizadevanj za uveljavitev dokumenta v 
praksi ni nikoli podprlo resorno ministrstvo in posredno ZZZS, s čimer bi omogočili začetek izvajanja 
načrtovanih sprememb, predvsem v dobro pacientov. 

V dokumentu so predlagane nekatere pomembne spremembe v organizaciji patronažnega varstva in pri 
delu patronažnih medicinskih sester. Na področju zdravstvene nege pacienta na domu mora medicinska 
sestra v patronažnem varstvu pridobiti še višjo stopnjo samostojnosti pri odločanju o prioriteti nego-
valnih problemov, kar zagotovo pomeni večjo kakovost izvajanih storitev, kateri sledi tudi stroškovna 
učinkovitost. V dokumentu je poudarjeno, da je patronažna medicinska sestra koordinatorka vseh oblik 
pomoči na domu ter vez med posameznikom in njegovim osebnim zdravnikom.
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V dogovorih s plačnikom je treba doseči, da bosta tudi družina in lokalna skupnost subjekta ter da so 
načrtovani preventivni patronažni obiski v družini in v lokalni skupnosti v skladu z navodilom za izva-
janje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Prav tako je treba zagotoviti, da bo znova 
v celoti priznano ter finančno ovrednoteno izvajanje preventivnega programa za varovance v patrona-
žnem varstvu, kot je navedeno v Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni 
ravni (Uradni list 19/98, 47/98, 26/2000, 67/2001, 33/2002 37/2003, 117/2004 in 31/2005). Razvoj 
patronažne zdravstvene nege naj tudi v prihodnje sledi usmeritvam Svetovne zdravstvene organizacije – 
Družinska medicinska sestra ali Family Health Nurse, ki so bile sprejete na 2. ministrski konferenci o 
zdravstveni negi leta 2000 v Münchnu. Patronažno varstvo je organizirano 24 ur na dan in vse dni v letu. 

Patronažno zdravstveno nego lahko opravlja medicinska sestra z višjo ali visoko izobrazbo kot samostoj-
no dejavnost (koncesija), vendar je vključena v mrežo javnega zdravstva. V tem primeru mora prevzeti 
vsa področja delovanja, to je zdravstveno-socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti, zdra-
vstveno nego otročnice in novorojenčka na domu in zdravstveno nego pacienta na domu.

Interdisciplinarni timski pristop

Pri pacientih s kroničnimi boleznimi oziroma stanji je zelo izražena mnogovrstnost potreb. Za celostno 
obravnavo je potrebna učinkovita horizontalna in vertikalna povezava služb in izvajalcev zdravstvenih, 
pa tudi socialnih storitev (Leichsenring, Alaszewski, 2004).

V zdravstveni negi pacienta s kronično boleznijo je pomemben interdisciplinarni timski pristop. Patro-
nažna medicinska sestra vzpostavlja komunikacijo med zdravstvenim timom, pacientom in družino. Na 
izboljšanje kakovosti življenja pacienta s kronično boleznijo se morajo osredotočiti vsi člani tima. Bull 
in Roberts (2001) pravita, da se morajo predstavniki vsake profesije, ki prispevajo na timskih sestankih 
svoje lastno videnje, izkušnje in znanje, poleg tega v timu tudi učiti drug od drugega, visoko spoštovati 
mnenje drugih članov ter zaupati oceni ostalih. Takšno sodelovanje pomeni tudi svobodo izražanja po-
gledov, pozorno poslušanje, spoštovanje mnenja drugih ter sposobnost izraziti nestrinjanje s povedanim. 
Vodi v brisanje meja med disciplinami, in kar je najpomembnejše, postavlja pacienta v žarišče obravnave. 

Na konferenci v Münchnu, leta 2000, so izpostavili, da je bilo v letih, ki so pretekla od Dunajske konfe-
rence, narejenega zelo malo v smislu krepitve statusa medicinskih sester in babic. Manjkala je predvsem 
močna politična podpora, ki se, vsaj pri nas, tudi deset let kasneje ni bistveno okrepila. 

Hanckok (2002) opozarja, da vlade ne morejo poskrbeti za zdrav narod, ne da bi najprej poskrbele za 
zdrave družine. Najboljši način, da to storijo, je, da čim bolje izkoristijo potencial medicinskih sester. To 
velja za vsako državo, bogato ali revno, industrializirano ali v razvoju.

Laurant in sod. (2009) so v obsežni študiji proučevali prenos določenih nalog, povezanih z zdravstveno 
oskrbo pacienta od zdravnikov na medicinske sestre, kot možno rešitev v situaciji, ko zaradi demograf-
skih sprememb in s tem povezanih vse večjih zahtev, naslovljenih na primarno raven zdravstvenega var-
stva, prihaja do preobremenjenosti oz. pomanjkanja zdravnikov. Ugotovili so, da ni razlike v kakovosti 
zdravstvene oskrbe in izidih zdravljenja med ustrezno izobraženimi medicinskimi sestrami in zdravniki. 
Zadovoljstvo pacientov je bilo večje v primerih, ko so sodelovali z medicinskimi sestrami, saj so več časa 
namenile pogovoru in svetovanju. Avtorji navajajo, da bi bilo določene parametre treba spremljati daljši 
čas, vendar je študijo objavila tudi Svetovna zdravstvena organizacija (2006) v svojem poročilu »Working 
together for health«.
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Zaključek

Zaradi krajšanja ležalnih dob in kot posledica staranja prebivalstva se v domovih povečuje število pacien-
tov, ki potrebujejo zahtevnejšo in daljšo obravnavo, pa tudi število obiskov patronažne zdravstvene nege 
na domu. Zaradi tega se zmanjšuje odstotek preventivnih obiskov, s katerimi bi lahko preprečili zaplete 
kroničnih bolezni, ki vodijo v ponovne hospitalizacije, kar pelje v začaran krog.

Oskrba pacientov s kroničnimi boleznimi pri nas ne sledi njihovim potrebam, hkrati pa tudi ni na vseh 
ravneh zdravstvenega varstva podprta z ustreznimi službami in strokovnjaki, ki bi jo izvajali. Sedanja 
organiziranost strokovnih služb v lokalnih okoljih ne omogoča 24-urne dosegljivosti vse dni v letu. 
Dostopnost do integriranih zdravstvenih in socialnih storitev ni zagotovljena enako vsem uporabnikom. 
Sodelovanje je pomanjkljivo že na ravni zdravnik – medicinska sestra, na ravni drugih služb pa je še manj 
učinkovito. Vse to se odraža v slabši kakovosti obravnave, neučinkovitosti, slabem pretoku informacij in 
slabši ali neustrezni porabi finančnih sredstev. Predlagane spremembe v dokumentu Patronažno varstvo 
in patronažna zdravstvena nega – nadgradnja in prilagajanje novim izzivom bi ob ustrezni umestitvi 
v nove zakone pomenila velik korak naprej predvsem v zagotavljanju kakovostne in varne patronažne 
zdravstvene nege in oskrbe pacienta. Doseči je treba, da bo imelo patronažno varstvo pomembno mesto 
v vodenju in koordinaciji dolgotrajne oskrbe.

Zaradi spremenjenih potreb po zdravstveni oskrbi bi bilo smiselno urediti način financiranja tako, da 
bi tudi denar sledil pacientu in njegovim resničnim potrebam. Samo na tak način bo možno povečati 
time za izvajanje patronažne zdravstvene nege ter vključiti v zdravstveno nego in oskrbo na pacientovem 
domu fizioterapevte, delovne terapevte in druge strokovnjake, ki so nepogrešljivi člani interdisciplinar-
nega tima v skrbi za pacienta s kronično boleznijo. 

Krepiti moramo patronažno zdravstveno nego, ki je usmerjena v posameznika, družino in skupnost, 
še posebej v ranljive skupine, ter slediti spremenjenim potrebam populacije. Kroničnega pacienta, kot 
osebnost z vsemi težavami, strahovi, občutenji in negotovostmi, moramo umestiti v središče procesa pa-
tronažne zdravstvene nege in oskrbe. Postati mora dobro informiran in aktiven član tima, strokovnjak za 
obravnavo svoje bolezni ter partner pri oblikovanju in načrtovanju zdravstvene nege in oskrbe. 

Ob ponovni vzpostavitvi razmerja med preventivno in kurativno dejavnostjo predstavlja velik izziv za 
patronažno zdravstveno nego prav doseganje večje samostojnosti pri delu. V času, ko v razvitem svetu 
na področju zdravstvene oskrbe pacientov s kronično boleznijo medicinske sestre prevzemajo določene 
naloge od zdravnikov, nimajo patronažne medicinske sestre v slovenskem prostoru niti pristojnosti od-
ločanja o zdravstveni negi na domu.

Poleg znanja in volje je za take spremembe potrebna tudi podpora Ministrstva za zdravje in Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje, ki kljub nezavidljivi situaciji slovenskega zdravstva ne želita sprejeti ponujenih 
rešitev, ne glede na to, koliko koristi bi prinesle predvsem pacientom.
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Hermina Kastelic, dipl.m.s.

OBRAVNAVA PACIENTA S KRONIČNO BOLEZNIJO NA 
SEKUNDARNI RAVNI ZDRAVSTVENE OSKRBE

Izvleček
V pričujočem prispevku so opisane specifike zdravstvene nege in oskrbe pacienta s kronično bolezni-
jo na Internem oddelku Splošne bolnišnice Izola. Najpogostejše kronične bolezni, obravnavane v naši 
bolnišnici, so bolezni srca in žilja, kronične bolezni dihal, kronične bolezni prebavil, zapleti sladkorne 
bolezni, kronične ledvične bolezni, kronične bolezni živčevja in hematološka obolenja. Med pacienti 
s kroničnimi boleznimi so na Internem oddelku hospitalizirani večinoma starostniki, saj je povprečna 
starost obravnavanih pacientov 68,1 let.
Ključni problem, s katerim se srečujemo, so pričakovanja pacientov v zvezi z možnostmi, ki jih lahko 
nudimo. Najpogostejša so: nerealna pričakovanja pacientov in njihovih svojcev v zvezi z dolžino hospita-
lizacije (usmeritev v skrajševanje ležalne dobe), pričakovanje v povezavi z neakutno obravnavo in dolgo-
trajnim zdravljenjem v bolnišnici, ob zaključku bolnišničnega zdravljenja pa pričakovanje za namestitev 
pacientov v institucionalno oskrbo. 

Ključne besede
medicinska sestra, kronični pacient, kronična bolezen.

Hermina Kastelic, dipl.m.s.,
Glavna medicinska sestra oddelka za interno medicino
Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
hermina.kastelic@sb- izola.si
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Uvod

Kronična bolezen je nenalezljiva, neozdravljiva bolezen, ki pacienta spremlja vse življenje, od postavitve 
diagnoze dalje. Medicinske sestre smo tiste, ki naučimo pacienta, da z boleznijo lahko aktivno in kakovo-
stno živi. Pacienta učimo skrbi zase in s tem upočasnimo ali omilimo napredovanje bolezni, predvsem pa 
preprečujemo nastanek komplikacij kroničnega obolenja. Porast kroničnih bolezni je zagotovo povezan z 
daljšanjem življenjske dobe in s tem staranja prebivalstva. Neozdravljivo obolenje je ovira v pacientovem 
življenju, saj ga prizadene fizično, psihično in socialno. Prizadene ga v njegovem čustvovanju, doživljanju 
in mu spremeni odnos do sveta in sebe.

V multidisciplinarnem timu neakutne obravnave poleg medicinske sestre in zdravnika sodelujejo tudi 
fizioterapevt, socialni delavec, fiziater in logoped.

Organizacijska struktura internega oddelka Splošne bolnice Izola

Interni oddelek Splošne bolnišnice Izola sestavljajo naslednji oddelki:

•	 kardio-pulmološki (37 postelj),
•	 gastroenterološki oddelek (31 postelj),
•	 nefrološko, diabetološko, revmatološki oddelek (24 postelj),
•	 nevrološki oddelek (19 postelj),
•	 enota internistične intenzivne terapije (6 postelj), 
•	 specialistične ambulante z urgentno ambulanto.

Na letni ravni obravnavamo 4693 pacientov, od tega je 76 % kroničnih pacientov.

Med oddelki poteka povezava in pretok informacij v ustni in pisni obliki, na vsakodnevnih jutranjih 
sestankih in timskih sestankih.

Zdravstvena nega pacienta s kronično boleznijo se prepleta z vsemi zdravstvenimi dejavnostmi v bolni-
šnici, velikokrat pa tudi zunaj nje. 
Zdravstveno nego izvajajo medicinske sestre in zdravstveni tehniki na bolniških oddelkih in v specia-
lističnih ambulantah. Medicinske sestre se s kontinuiranim izobraževanjem učijo spoznavati specifiko 
doživljanja in komuniciranja s kroničnim pacientom. Pacienta dejavno vključujemo v proces zdravstve-
ne nege in vzdržujemo pozitivno komunikacijo. Želimo izvajati kakovostno zdravstveno nego, da bo 
vsak pacient ob obravnavi kar najbolj zadovoljen glede vseh fizičnih, psihičnih, socialnih in duhovnih 
potreb; da bo obravnavan sistematično in načrtovano po metodi procesa zdravstvene nege in da bodo vse 
faze dela dokumentirane (Filej in sod., 2000). Upoštevamo etična načela, izvajamo zdravstveno-vzgojno 
delo, sodelujemo s primarno zdravstveno ravnijo in patronažnimi medicinskimi sestrami.

Negovalne aktivnosti pri oskrbi pacienta s kronično boleznijo so:
1. preprečevanje bolnišničnih okužb (v sodelovanju s komisijo za preprečevanje bolnišničnih okužb),
2. preventiva in oskrba kroničnih ran (v sodelovanju z delovno skupino za oskrbo kroničnih ran),
3. preprečevanje padcev in poškodb pacientov,
4. zdravstvena vzgoja pacientov in njihovih svojcev, ki jo izvajamo individualno glede na pacientovo 

kronično bolezen.
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Pozornost usmerjamo v preprečevanje hospitalizma, ki predstavlja skupen pojem za vse psihološke in 
fizične motnje – posledica dolgotrajnega bivanja v bolnišnici (Eysenck in sod, 1975, cit. po Havelka, 
1990). Pacienti s kroničnimi boleznimi so pogosto povratniki z več hospitalizacijami in poskušajo na-
vezovati z delavci zdravstvene nege neformalne odnose. Prav v tem je izrednega pomena profesionalen 
odnos medicinske sestre, ki pri svojem delu upošteva načela Kodeksa etike medicinskih sester in zdra-
vstvenih tehnikov Slovenije iz leta 2005.
Na našem oddelku uporabljamo teorijo zdravstvene nege po Virginiji Henderson, ki pravi: »Medicinska 
sestra pomaga zdravemu ali bolnemu v tistih aktivnostih, ki pripomorejo k ohranitvi zdravja, vrnitvi 
zdravja ali mirni smrti in bi jih ta opravil samostojno, če bi imel za to voljo, moč in znanje. Na tem po-
dročju je medicinska sestra ekspert in ima pravico pobude in nadzora.« Citat V. Henderson, ki v svojem 
teoretičnem modelu obravnava 14 temeljnih življenjskih aktivnosti. 

Najpogostejše negovalne diagnoze (Gordon, 2003), ki jih srečujemo pri oskrbi kroničnega pacienta na 
Internem oddelku:
•	 neučinkovit vzorec dihanja,
•	 motnje v izmenjavi plinov,
•	 nevarnost tekočinskega neravnovesja,
•	 motnje v samooskrbi,
•	 neuravnovešeno prehranjevanje z manjšim vnosom količine hrane, kot je telo potrebuje,
•	 spremenjene mikcije,
•	 motnje stolice,
•	 neučinkovito vodenje terapevtskega režima,
•	 nevarnost neučinkovitega uravnavanja telesne temperature,
•	 moten vzorec spanja,
•	 nevarnost poškodb,
•	 nevarnost infekcije,
•	 motena gibljivost,
•	 doživljanje motene telesne podobe,
•	 spremenjen odnos s svojci,
•	 težave pri komunikaciji,
•	 odvisnost od institucije.

Težava, s katero se srečujemo pri vsakdanjem delu, je odpust pacienta bodisi v domačo oskrbo ali v soci-
alno ustanovo. Socialnovarstvene ustanove so preobremenjene, da bi sprejemale paciente, ki ne morejo 
biti odpuščeni domov zaradi potrebnega nadzora in nujne pomoči pri zagotavljanju osnovnih življenj-
skih aktivnosti. Pacienta, ki mu zdravstveno stanje ne omogoča samostojnega življenja niti z zagotovljeno 
zdravstveno in socialno obravnavo na domu, iz bolnišnice ni možno odpustiti, če ni urejena neposredna 
premestitev v institucionalno varstvo. Po predhodnem dogovoru premeščamo paciente na negovalni 
oddelek v Bolnišnico Sežana. Če taka premestitev ali selitev v katerikoli dom za starejše v Sloveniji zaradi 
čakalne dobe ni možna takoj, ostane v času čakanja na sprejem v bolnišnici, tako pravi Zakon o zagota-
vljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnice ter v primerih, ko 
upravičenec živi doma (Urad. list, 1992).

Pojem negovalna bolnišnica ali oddelek tudi v našem prostoru ni več nov. V zadnjih letih je bilo v naši 
bolnišnici kar nekaj poskusov, da bi ustanovili negovalni oddelek. Žal brez uspeha. Uvajanje novih oblik 
zdravstvene oskrbe kroničnih pacientov je potrebno zaradi skrajševanja ležalne dobe v bolnišnicah in zni-
žanja stroškov zdravljenja. Bolniški oddelki so prezasedeni s pacienti, ki ne potrebujejo več bolnišnične 
obravnave, potrebujejo pa nadzor in kakovostno zdravstveno nego.
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Procesna metoda dela kot primer dobre prakse na internem oddelku 

Cilj dela medicinskih sester pri obravnavi pacienta s kronično boleznijo je, da pacient dobro pozna svoje 
obolenje in njegove posledice. Pacient mora sprejeti, da ga bo bolezen spremljala vse življenje. Na Inter-
nem oddelku vsakega pacienta obravnavamo individualno, po procesni metodi dela. Največji prispevek 
k dvigu kakovosti zdravstvene nege in celostne obravnave pacientov vidimo v razvoju dokumentacije. 
Začetki dokumentiranja na Internem oddelku segajo v leto 1996. Torej gre za pisno obliko komunicira-
nja, pomeni pa prenos in ohranjanje informacij, ki bi se drugače izgubile ali spremenile. Dokumentacija 
služi kot komunikacija v monodisciplinarnem oz. negovalnem timu, nič manj pa ni pomembna v mul-
tidisciplinarnem timu (Peric,1997).
Koordinacija dela negovalnega tima poteka prek zbiranja podatkov, načrtovanja, izvajanja in vrednotenja 
zdravstvene nege. Skozi dokumentiranje je zdravstvena nega postala vidna in vrednotena.
Dokumentacija, ki je v uporabi na našem oddelku pri obravnavi pacienta s kronično boleznijo, je naslednja:
•	 sprejemna dokumentacija zdravstvene nege – obrazec, ki ga dobi vsak pacient ob sprejemu in ga izpolni 

osebje zdravstvene nege v sprejemni ambulanti, nadaljuje pa se na oddelku po sprejemu pacienta;
•	 list zdravstvene nege – izhaja iz opisa pacientovega stanja in vodi v ostale faza procesa zdravstvene nege;
•	 individualno sestrsko poročilo – izhaja iz potrebe po individualni obravnavi pacienta;
•	 obvestilo službi zdravstvene nege – obrazec je nastal iz potrebe po pisnih navodilih ob odpustu ali 

premestitvi pacienta in je pridobil veliko vrednost v povezavi z ostalimi službami zdravstvene nege;
•	 zdravstvena nega kronične rane – obrazec je nastal iz potrebe po natančnejšem vodenju;
•	 obrazec o načrtovanju in preprečevanju nastanka novih kroničnih ran; doživel je nešteto preobrazb 

in prenov, zadnja je iz leta 2009;
•	 poročilo o incidentu – nastalo iz potrebe preprečevanja in evidentiranja incidentov na oddelku, naj-

večkrat je to padec pacienta;
•	 vprašalnik za odvzem nadzornih kužnin na MRSA ob sprejemu bolnika v bolnišnico – obrazec je 

nastal zaradi potrebe po obvladovanju bolnišničnih okužb oziroma aktivnem iskanju morebitnih 
nosilcev MRSA.

Negovalna dokumentacija je prispevala k večji motiviranosti in samostojnosti negovalnega tima, vendar 
nas kompleksnost zdravstvene nege kroničnega pacienta vodi k spremembam in nadgradnji sedanje do-
kumentacije. 

Priprava na odpust pacienta s kronično boleznijo

Odpust pacienta vedno odredi zdravnik, medicinska sestra pa mora biti o njem pravočasno obveščena, 
da lahko izvede vse potrebne postopke, ki so pri tem potrebni. Načrtovanje pacientovega odpusta se zač-
ne že ob sprejemu. Cilj načrtovanega odpusta je zagotoviti najboljšo možno kakovost zdravstvene nege 
tudi po odpustu (Železnik in Ivanuša, 2002).

Splošne zahteve načrtovanega odpusta
•	 Pacient in svojci morajo biti seznanjeni z diagnozo, s programom zdravljenja in zdravstvene nege 

med hospitalizacijo in po odpustu.
•	 Čas odpusta in program zdravstvene oskrbe po odpustu je potrebno predvideti.
•	 Vsi, ki skrbijo za pacienta med hospitalizacijo, morajo sodelovati pri načrtovanju odpusta.
•	 Odpust je treba načrtovati tako, da paciente in svojce poučimo o negovalnih potrebah, ki jih bo 

moral pacient izvajati po odpustu.
•	 Načrtovanje odpusta mora upoštevati zmožnosti pacienta za lastno nego ali zmožnosti oskrbe v oko-

lju, kjer bo pacient živel po odpustu.
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•	 Načrtovanje odpusta mora pritegniti vse potrebne službe zunaj bolnišnice, ki bodo pacientu koristile.
•	 Načrtovanje odpusta mora potekati tako, da je dovolj časa za urejanje ustrezne zunajbolnišnične 

zdravstvene oskrbe in nege pacienta.
•	 Pacient in svojci morajo dobiti tudi pisna navodila.

Priprava pacienta na odpust
•	 Pregledamo	zdravnikova	naročila	ob	odpustu:	sprememba	terapije,	navodila	za	dieto	…
•	 S	pacientom	in	svojci	se	pogovorimo	o	morebitnih	dodatnih	težavah.
•	 Ugotovimo,	kakšne	možnosti	imajo	svojci	za	prevoz	pacienta.	Zdravstveno	stanje	pacienta	ob	
 odpustu odloča o načinu prevoza (naročanje reševalnega vozila).
•	 Pacientu	pomagamo	pri	pripravljanju.
•	 Pacientu	zagotovimo	predpisana	zdravila	(recepti).	Pregledamo	navodila	in	mu	jih	posredujemo	
 (navodila za dieto, brošure …).
•	 Če	je	potrebno,	obvestimo	o	odpustu	pacienta	drugo	ustanovo	ali	patronažo	oz.	socialno	službo.

Medicinska sestra, ki uredi pacientov odhod, se pri njem pozanima o možnostih odhoda: telefonsko 
obvesti svojce ali pa zdravnik podpiše naročilnico za prevoz z rešilnim avtomobilom. Medicinska sestra 
vedno preveri, ali so svojci obveščeni o odpustu. Kadar je pacient sam in potrebuje pomoč, obvesti pa-
tronažno službo ali tudi socialno službo.
Medicinska sestra uredi dokumentacijo za odpust, ki jo je predhodno pripravil zdravnik. Priloži potreb-
na navodila in recepte.
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Alenka Šau, dipl.m.s.

Zdravstvena nega starostnika s kronično boleznijo in 
pogostost padcev v Centru za starejše občane Lucija

Izvleček
Strokovni prispevek predstavlja problem obravnave starostnika s kroničnimi obolenji v Centru za starejše 
občane Lucija (v nadaljevanju CSOL), vlogo in naloge medicinskih sester in vlogo stanovalčevih svojcev 
pri obravnavi starostnika s kronično boleznijo; predstavlja tudi nizek kadrovski normativ, ki je zapisan 
v Področnem dogovoru za zdravstveno dejavnost v socialno-varstvenih zavodih, izračun kadrovskega 
normativa za leto 2009 ter število padcev, njihove vzroke, posledice in preprečevanje. 

Ključne besede
kronična bolezen, vloga medicinskih sester in svojcev, kadrovski normativ, padci.

Alenka Šau, dipl.m.s.,
Vodja službe zdravstvene nege in oskrbe v centru za starejše občane Lucija 
Alenka.Sau@center-lucija.si
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Uvod

Slovenska populacija se, podobno kot v razvitem svetu, stara. Staranje pa ima za posledico spremembo 
družbenih, socialnih in ekonomskih razmerij. S staranjem se povečujejo potrebe po zdravstvenem var-
stvu. V starosti se kopičijo kronične bolezni, ki poslabšujejo funkcionalno stanje organizma in neredko 
puščajo trajne posledice. Velika večina starejših oseb ima eno ali več kroničnih bolezni, poleg tega pa 
se pri starostnikih srečujemo s poslabšanjem funkcionalnega stanja, kar otežuje uspešno zdravljenje in 
rehabilitacijo akutnih bolezni (Poredoš, 2004).

Le malo je bolezni, ki bi se pojavljale zgolj v starosti. Tako se večina bolezni, ki jih srečujemo pri staro-
stnikih, lahko pojavi tudi pri mlajših osebah. Za starost je značilno, da se takrat pogosteje pojavljajo in 
kopičijo kronične bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni dihal, gibal in rakave bolezni. Pojavljajo pa 
se določeni gerontološki sindromi ali bolezni, ki so skorajda izključno povezane s starostjo, npr. inkon-
tinenca urina in blata, preležanine, spominske motnje, demenca, osteoporoza in druge (Poredoš, 2004).

Temeljna klinična značilnost bolezni v starosti je njihovo pojavljanje v neznačilni klinični obliki in tež-
je prepoznavni klinični sliki: neredko se npr. zgodi, da pri starejši osebi, ki preboleva akutno okužbo, 
izostanejo značilni znaki (visoka telesna temperatura). Tako se pri starostniku akutne bolezni pogosto 
kažejo z neznačilnimi splošnimi znaki, kot so izguba teka, zmedenost, nepomičnost, depresija in brez-
voljnost. Pri starostnikih je neredko zapleten tudi potek bolezni, je dolgotrajnejši in združen z dolgim 
okrevanjem. Podaljšan potek bolezni večkrat preide v kronično obliko s posledično trajno prizadetostjo 
in invalidnostjo. Pri starejših osebah pa je zaradi spremenjene sestave organizma in presnove tudi zdra-
vljenje z zdravili bolj zahtevno. Spremlja ga večje tveganje za nastanek različnih zapletov kot pri mlajših 
osebah. 

Kronične bolezni so najpogostejši vzrok za umrljivost starostnikov. Medtem ko so v začetku prejšnjega 
stoletja ljudje, zlasti starejši, umirali zaradi pljučnice, TBC, prebavnih in ledvičnih bolezni, danes med 
vodilne vzroke za umrljivost sodijo bolezni srca in žilja, rakave bolezni, KOPB, možganska kap in po-
škodbe (Poredoš, 2004).

Novici, da ima pacient bolezen, ki bo potekala stalno – kronično, botrujejo različne reakcije in cela pa-
hljača čustev. Pacienti se morajo na življenje s kronično boleznijo prilagoditi in se naučiti:
sprejetja telesnih sprememb, ki so lahko posledica zdravljenja,
najti občutek uglašenosti s seboj,
izražati čustva (2).

Za nadaljevanje življenja je zelo pomembno, da pacient razume, da ima njegovo življenje smisel kljub 
kronični bolezni. Pomembno je sprejetje kronične bolezni kot resnega zdravstvenega problema. Obvla-
dovanje bolezni pa pomeni spremeniti slog življenja, navade in stalno uporabo zdravil. 
Zagotovo je za zagotovitev kakovosti življenja v starosti pomembno preprečevanje kroničnih obolenj v 
mladosti. 

Glede na to, da je življenjska doba vse daljša, je tudi pogostost potrebe po institucionalni oskrbi staro-
stnika vedno večja. Pomembno vlogo pri sprejemu in bivanju pacienta s kronično boleznijo v institu-
cionalni oskrbi igrajo medicinske sestre in svojci. V službi zdravstvene nege in oskrbe so v CSOL poleg 
medicinskih sester zaposlene še bolničarke in gospodinje, ki skrbijo za stanovalčevo oskrbo – čistočo, 
prehranjevanje, osebno in posteljno perilo, nudijo pomoč pri prevozu na delovno terapijo in fizioterapijo 
ter so družabniki pri sprehodih zunaj ustanove.
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Sprejem pacienta poteka prek socialne službe, stanovalca sprejme gospodinja ali bolničarka (ureditev 
prostora, popis osebne garderobe in stvari, namestitev …), najzahtevnejši del pa opravi medicinska se-
stra, saj mora z negovalno anamnezo pridobiti veliko podatkov, jih obdelati ter pripraviti individualni 
načrt oskrbe (npr. kopanje, transfer na voziček in drugo) in zdravstvene nege, ki ga izvaja po procesu 
zdravstvene nege z izpostavitvijo problemov, načrtovanjem aktivnosti, izvedbo intervencij in vrednote-
njem. 

Medicinska sestra se seznani z diagnozo, zdravljenjem in prognozo bolezni ter sodeluje z izbranim zdrav-
nikom v timski obravnavi pacienta. Podatke lahko pridobi od stanovalca ali njegovih svojcev. Ob tem 
medicinska sestra ugotavlja tudi čustveni odziv starostnika na kronično obolenje, njegova pričakovanja 
in pričakovanja njegovih svojcev. 

Kadrovski normativi za DU so zelo skromni in ne upoštevajo realne potrebe starejše populacije, obreme-
njene z nizom kroničnih bolezni. S Področnim dogovorom za zdravstveno dejavnost v socialno-varstve-
nih zavodih in izračunom kadrovskega normativa za leto 2010 je predvidena zaposlitev 7,7 medicinske 
sestre in 2,2 diplomirane medicinske sestre na 138 stanovalcev oz. 41.278 dni zdravstvene nege. Ta nor-
mativ zajema tudi vodjo zdravstvene nege. Takšen normativ določa, da smeta v eni izmeni delati le 1 do 2 
medicinski sestri na 138 stanovalcev. Kadrovski normativ namreč ne zajema še 22 »zdravih starostnikov«, 
ki v tem času ne izkazujejo potrebe po ZN, lahko pa jo zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja ali pojava 
akutnega obolenja potrebujejo naslednji dan.

Pogosti problemi, s katerimi se srečujejo medicinske sestre pri oskrbi pacientov v domovih starejših 
občanov, so padci. Najpogostejši vzroki, ki pripomorejo k pogostejšim padcem v starosti, so povezani z 
zdravstvenim stanjem pacienta:
•	 predhodni padci,
•	 starost (bolj ogrožene ženske),
•	 osamljenost,
•	 psihotropna zdravila,
•	 kronične bolezni (Mb. Parkinson, demenca, stanja po ICV, artritis, visok in nizek krvni tlak),
•	 depresija,
•	 prizadeta gibljivost in hoja,
•	 strah pred padci,
•	 podhranjenost in dehidracija,
•	 motnje vida,
•	 problemi stopal – kurja očesa,
•	 nespečnost, utrujenost,
•	 zdravila, alkohol, droge (Šau in Žele 2010).

Pogosto so lahko vzroki vezani samo na spremembe, ki neizbežno nastopijo s starostjo:
•	 zmanjšanje mišične moči,
•	 zmanjšanje eksplozivnosti,
•	 letno zmanjšanje gostote kosti za 1 % pri moških in 2 do 3 % pri ženskah,
•	 slabša gibljivost,
•	 slabša koordinacija gibanja, slabše ravnotežje,
•	 starostniki pri hoji ne dvigujejo nog (kratki in podrsavajoči koraki) (Šau in Žele 2010).
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Pomembno vlogo pri padcih pa imajo tudi dejavniki okolja:
•	 nezadostna osvetljenost prostorov,
•	 drseča tla,
•	 neravne površine,
•	 veliko predmetov v sobi, na hodnikih, stopnišče,
•	 neustrezna obuvala in obleka (visoke pete, dolga krila, natikači),
•	 neustrezni pripomočki za hojo (Šau in Žele 2010).

Za preprečevanje padcev je smiselno ohranjanje fizične kondicije starostnika, vključevanje v družbenih 
aktivnostih, pitje zadostne količine tekočine, večja pozornost zdravstvenega osebja pri starostniku, ki 
jemlje specifična zdravila, zagotavljanje varnosti v kopalnici in bivalnih prostorih (Šau in Žele, 2010).

Namen raziskave

V prispevku želim prikazati specifičnost in zahtevnost dela v CSOL ter vlogo medicinske sestre, ki jo 
opravljamo in je premalo priznana. Glede na to, da v CSOL vodimo kategorizacijo pacientov, smo se 
odločili, da obdelamo na ta način pridobljene podatke. Pomemben podatek kakovosti je zagotavljanje 
varnosti pacientov, kar lahko opredelimo s številom padcev pacientov, zato smo želeli ugotoviti vzrok, 
število in vrsto padcev v CSOL.

Metode dela

S pregledom sedanjih internih obrazcev, ki jih medicinske sestre vodijo ob svojem delu s pacientom, 
in računalniškega programa smo pridobili podatke. Podatke smo obdelali in dobili zanimive rezultate. 
Podatki so bili zbrani v letu 2009 in obdelani v začetku leta 2010.

Rezultati

Pregledali smo dokumentacijo, v kateri vodimo evidenco o vzrokih za sprejem stanovalcev v CSOL, in 
ugotovili razloge za sprejetje starostnikov v CSOL (2):
•	 95 % stanovalcev je bilo sprejetih zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja (kronične bolezni) ali ne-

zmožnosti življenja doma (neobvladovanje bolezni),
•	 5 % stanovalcev je bilo sprejetih zaradi osamljenosti (pa tudi ti stanovalci imajo vsaj eno kronično 

bolezen).

Najpogostejše kronične bolezni stanovalcev CSOL (3)
•	 Vodilna skupina stanovalcev so bolniki s kroničnimi srčnimi in žilnimi obolenji.
•	 Nato sledi skupina stanovalcev z obolenji lokomotornega sistema.
•	 Tretja najštevilčnejša skupina so stanovalci z motnjami v duševnem zdravju.
•	 Sledijo stanovalci z rakastimi obolenji in obolenji živčnega sistema.

45 % stanovalcev ima sladkorno bolezen, ca. 70 % pa jih dnevno uporablja inkontinentni pripomoček.
Stanovalci so največkrat sprejeti v CSOL od doma (čakalna lista, neurejena dokumentacija, čakanje na 
ustrezno namestitev), nekaj smo jih sprejeli iz drugih Domov upokojencev (bližina doma), okoli 30 % 
pa jih sprejmemo direktno iz Splošne bolnišnice Izola, Psihiatrične bolnišnice Idrija in OI Ljubljana. Za-
radi krajšanja ležalnih dob v bolnišnicah je potreba po takojšnjem sprejemu iz bolnišnic vsak dan večja. 
Klasični domovi upokojencev, kjer bi ponujali namestitev in oskrbo, okupacijsko zaposlitev in občasno 
pomoč zdravstvene nege ter zdravnika, počasi usiha, v ospredje prihaja potreba po obliki »negovalne 
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bolnišnice« z možnostjo strokovnega nadzora, pomoči, hitrega prepoznavanja sprememb v zdravstvenem 
stanju in ukrepanja.

15. 4. 2010 smo imeli v CSOL nameščenih 160 stanovalcev. Le 12 ali 13 odstotkov je bilo pretežno 
samostojnih pri opravljanju vseh življenjskih aktivnosti in sposobnih samostojnega nadzora nad jema-
njem terapije. Vseh ostalih 87 odstotkov pa je potrebovalo pomoč zaposlenih v službi zdravstvene nege. 
Intervencije, naročene s strani zdravnika in vodene v medicinski dokumentaciji ter v dokumentaciji 
zdravstvene nege, izvajane v letu 2009, so bile:
•	 preveze ran večjih od 5 x 5 cm,
•	 priprava in razdeljevanja zdravil,
•	 opazovanje zdravstvenega stanja (po naročilu zdravnika),
•	 aplikacija svečk, injekcij, kontrola odvajanja, opazovanje izločkov in aplikacija klizme,
•	 terapevtske inhalacije in aplikacija kisika (ne pri zdravljenju s kisikom),
•	 menjava in vzdrževanje urinskih vrečk, katetrizacija ženske,
•	 vzdrževanje dnevnih aktivnosti, vendar samo ob poslabšanju zdravstvenega stanja,
•	 vodenje in nadzor oskrbovanca z neurejenim diabetesom na insulinski terapiji,
•	 aspiracija sekreta,
•	 terapevtski položaj,
•	 ZN nepomičnega oskrbovanca (tistega, ki ni sposoben samostojnega premikanja z vozičkom),
•	 ZN težje duševno prizadetih in motenih oseb (dovoljene le napisane diagnoze),
•	 ZN po težjih operacijah (politravmah),
•	 ZN pri komplikacijah po kemoterapiji in obsevanju,
•	 ZN pri dekompenzaciji kronične bolezni,
•	 vzpostavitev venskega kanala, nega stome, menjava endotrahealne kanile, hranjenje po NGS ali ga-

strostomi in pri motnjah požiranja.

138 stanovalcev vsak dan potrebuje vsaj še eno od intervencij zdravstvene nege, ki pa ni vrednotena in 
kadrovsko priznana s strani plačnika. Te intervencije so:
•	 pomoč pri doseganju in ohranjanju aktivnosti za opravljanje vseh življenjskih funkcij, za kar je me-

dicinska sestra izobražena in kar je sposobna izvajati,
•	 hitro prepoznavanje in ukrepanje ob zapletih, poslabšanjih ali pojavu novih akutnih stanj – priznano 

le, ko zaplet nastane; tu ni vsakodnevnih zdravniških vizit,
•	 zdravstveno-vzgojno delo – preventiva, svetovanje, krepitev in ohranjanje zdravja – s pacienti in nji-

hovimi svojci: predavanja, skupine za samopomoč, društva.

Z analizo obrazcev za vodenje padcev smo ugotovili najpogostejše vzroke padcev.
Od 1. 12. 2008 do 31. 12. 2009 smo sprejeli 212 stanovalcev. Beležili smo: nenameren pristanek na tleh 
z ali brez poškodbe pri stanovalcu. Sem šteje tudi padec s pričami ali varovanec, »najden na tleh«, ko niti 
sam niti kdo drug ne ve, kako je stanovalec padel.
Zabeležili smo 153 ali 72 odstotkov padcev, ki so se zgodili najpogosteje v dopoldanskem delu dneva, 
najmanj pa jih je bilo zabeleženih ponoči. Najpogosteje smo padce beležili pri starostnikih, ki za gibanje 
uporabljajo pripomoček (invalidski voziček). Padci so bili najpogosteje zabeleženi v starostnikovi stanovanj-
ski enoti. 25 odstotkov starostnikov je padlo več kot enkrat. Največ padcev je zabeleženih pri stanovalcih z 
diagnozo Mb. Parkinson in demenco. Oskrba rane s šivanjem je bila potrebna pri sedmih odstotkih staro-
stnikov, trije odstotki starostnikov pa so utrpeli zlome kolka, stegnenice ali zapestja in nadlahti.
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Razprava in zaključki

Zaradi hitrih sprememb in predvsem potreb po zdravstveni negi starejših pacientov s kroničnimi obolenji, 
izginja vloga in funkcija »klasičnih domov upokojencev«. Medicinske sestre, ki delamo na tem področju, 
smo primorane hitro pridobivati znanja in veščine v zdravstveni negi na področju zdravstvene nege pa-
cientov z onkološkimi obolenji, paliativne oskrbe, seznanjene moramo biti z vsemi novostmi s področja 
interne medicine, kirurgije, geriartrije in psihiatrije. Delo medicinske sestre je zelo odgovorno, saj je na 
delovnem mestu sama, odvisna od svojega znanja, veščin komunikacije in hitrega ukrepanja. Še kako je 
pomembna dobra povezava s primarnim zdravstvom, predvsem zdravnikom, ki je zadolžen za starostnike 
v posameznih centrih za starejše občane. V veliko pomoč je tudi povezava z delavci v ustanovah na se-
kundarni in terciarni ravni, predvsem pa je nepogrešljiv »list kontinuirane zdravstvene nege pacienta« oz. 
predaja službe zdravstvene nege. Veliko energije, posebnih veščin komuniciranja in strokovnega znanja od 
medicinskih sester zahteva delo s svojci, da jim pojasnijo svoje ravnanje ob njihovih zahtevah. Tu je treba 
poudariti razliko pri obravnavi pacienta s kronično boleznijo med obravnavo na primarni in sekundarni 
ravni ter domovi starejših občanov. Svojci so pri starostniku v domovih starejših občanov prisotni neome-
jeno, kajti starostniki tu živijo, to je njihov dom in obiski so zaželeni. Velika večina svojcev je prepričanih, 
da svojega družinskega člana in njegovo bolezen ter njene znake najbolje poznajo. Pričakujejo, da bomo 
medicinske sestre upoštevale vse njihove nasvete, se ravnale po njihovih ukazih in izpolnile vsa njihova 
pričakovanja. Njihova navodila so jasna: »Pričakujem, da boste to naredili, zahtevam, da ga pregleda 
zdravnik, prepričan sem, da se stanje slabša – ukrepajte ...« Medicinska sestra mora imeti veliko sposobno-
sti »samoobrambe«, da se obrani takih pritiskov, še več pa znanja in veščin, da zna prepoznati, pravočasno 
ukrepati in pojasniti svojo odločitev svojcem. Zelo pomembno je sodelovanje izbranega ali domskega 
zdravnika, ki svojcem pomaga pri izpolnitvi ali »neizpolnitvi« njihovih velikokrat nerealnih pričakovanj. 
Samostojna vloga medicinske sestre je namreč v domovih starejših občanov opuščena, kajti s strani plačni-
ka storitev so priznane le intervencije, pri katerih se medicinska sestra vključuje v diagnostično-terapevtski 
program. Medicinsko sestro nadzorujejo stanovalčevi svojci in inšpekcijske službe. Zahteve svojcev, ki 
želijo več in najboljše, praviloma niso usklajene s finančnimi sredstvi v okviru Območne enote Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje. Posledica nezadovoljstva so pritožbe uporabnikov na inšpekcijske službe.

CSOL je za stanovalce dom, tukaj živijo vse dni v letu, nekateri imajo obiske svojcev pogosteje, drugi 
redkeje. Nekateri se prilagodijo novemu življenju, drugi ga zavračajo, nekateri hvalijo, drugi grajajo. 
Medicinske sestre in bolničarji pa smo z njimi ob žalostnih in veselih dogodkih.

Pri pregledu zabeleženih padcev smo ugotovili, da do njih prihaja v 72 odstotkih. To je veliko. Pomemben 
je tudi podatek, da so v večini padci prisotni v dopoldanskem delu dneva, kar je povezano s povečanimi 
aktivnostmi s strani negovalnega osebja, saj se v dopoldanskem delu dneva odvija večina intervencij, s 
katerimi zagotavljamo osnovne življenjske aktivnosti stanovalcev. V tem času poteka jutranje umivanje, 
hranjenje, zabava, diagnostično-terapevtski program in še mnogo drugega. To dejstvo bi lahko povezali 
s premilim normativom negovalnega osebja, s katerim bi lahko zagotavljali večjo varnost stanovalcev.

Pridobljeni rezultati pa potrjujejo tudi težnjo po spremembi kadrovske strukture ter poostreni zdravstve-
ni negi in oskrbi, ob spoznanju, da je danes potrebno zagotoviti ustrezno in varno zdravstveno nego 
večjemu številu bolnih starostnikov.

Prepričana sem, da v nobenem domu ali centru, kjer so nastanjeni starostniki, medicinske sestre ne zmo-
rejo kakovostno opravljati svojega dela, če nimajo empatije do starostnika, želje po dodatnem izobraže-
vanju in ne zmorejo sprejeti odgovornosti za svoje delo. Stalen stres, ki smo mu izpostavljene medicinske 
sestre, lahko privede do izgorelosti, bolezni ali zamenjave službe.
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Uvod

V ospredje letošnjega simpozija ste postavili oskrbo bolnikov s kronično boleznijo, torej tudi bolnikov z 
rakom. Zanje med drugimi skrbi Slovensko združenje za boj proti raku dojk, Europa Donna, katerega 
predsednica sem zadnjih devet let. Skozi vso profesionalno kariero sem se srečevala z bolniki z rakom; 
ker sem bila tudi sama bolnica, sem doživela praktično vse vloge v kronični bolezni. In te izkušnje sem 
strnila v tista najpomembnejša razmišljanja, na katera pri oskrbi bolnika s kronično boleznijo ne bi smeli 
nikoli pozabiti.  

Kronični bolniki – nekoč in danes

Z bolniki s kronično boleznijo obeh spolov in skoraj vseh starosti sem se prvič srečala pred skoraj 46 
leti, ko sem začela svojo zdravniško pot na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Večina med njimi je bila 
takrat vdana v usodo in prepričana, da so jim dnevi šteti. Strah jih je bilo le, da bodo umirali v mukah in 
trpljenju. Mnogi niso želeli vedeti nič o svoji bolezni, zato niso spraševali. Bolnikom, ki so bili na začetku 
zdravljeni v drugi instituciji in nato napoteni na onkologijo na specifično zdravljenje, so v prvi instituciji 
pogosto zamolčali, da imajo raka. Kakšen šok so doživeli ob premestitvi!

Bolniki so, če so želeli, dobili skope informacije o svoji bolezni in zdravljenju. Nihče jih ni spraševal, ali 
razumejo, kakšno bolezen imajo. Nihče jim ni razlagal, kakšno zdravljenje jih čaka in kakšne bodo lahko 
posledice tega zdravljenja. Ni jim bilo treba podpisati nobenega pristanka na kakršenkoli poseg. Vso nji-
hovo dokumentacijo so skrivali, da je ne bi prebrali in izvedeli česa o svoji bolezni. Znanje in terapevtske 
zmožnosti onkologije so bile pičle. Če si zbolel za rakom, si bil zapisan smrti. Svojo bolezen si skrival 
pred prijatelji in svetom. O tem se v javnosti preprosto ni spodobilo govoriti. 

Nekoč je bilo vse drugače: bolezen je bila tabu, bolniki so bili neinformirani, pasivni in povsem prepu-
ščeni zdravnikom, na drugi strani pa sta bila medicina in zdravništvo spoštovana in sta uživala brezpo-
gojno zaupanje. 

Dobrih štirideset let kasneje rak zaradi novih spoznanj onkologije, razvoja novih tehnologij, razvoja in 
odkritja novih zdravil ne pomeni več smrtne obsodbe, ampak je postal kronična bolezen in bolnik z ra-
kom kronični bolnik. Že res, da vedno več ljudi zboleva za rakom, saj se staramo, nezdravo živimo, slabo 
skrbimo za okolje, pa vendar vse več ljudi raka preboli. Tako rak na srečo ne pomeni več smrti, pomeni 
pa veliko kroničnih bolnikov, katerih življenje se zaradi bolezni spremeni. »Živeti s kronično boleznijo je 
kot celo življenje biti brez počitnic,« pravi znana sociologinja Mirjana Ule v knjigi »Spregledana razmerja«. 

Skrb za bolezen in hkrati želja po kar se da kakovostnem življenju posameznike spodbuja k iskanju 
vedno novih informacij in znanj, ki so danes tudi lažje dostopni. Današnji bolniki so tako veliko bolje 
seznanjeni s svojimi boleznimi in želijo biti aktivni sogovorniki. In tukaj imamo vsi pomembno vlogo: 
da jih s pogovorom pomirjamo, usmerjamo, informiramo in jim skušamo pomagati, premagovati težave, 
s katerimi se srečujejo od postavitve diagnoze naprej.

Kronični bolniki – zagovorništvo bolnikov in civilna združenja 

Zagovorništvo šibkejših je staro kot človeštvo. Zagovorništvo bolnikov se je razmahnilo nekje v 80. letih 
prejšnjega stoletja. Sprva so posamezniki, ki so uspešno preboleli določeno bolezen, čutili potrebo po-
magati drugim bolnikom. Hkrati so svoje neprijetne izkušnje, ki so jih dobili med zdravljenjem, skušali 
izkoristiti za doseganje sprememb, ki bi pomenile za bolnika prijaznejše zdravljenje. Takšni posamezniki 
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so se začeli združevati v skupine, da bi bil njihov glas močnejši, da bi bil upoštevan in da bi kot partnerji 
sodelovali pri odločitvah, pomembnih za bolnike. 

Skupine zagovornikov so postajale vse bolj in bolj organizirane, specializirane, dobro informirane, pred-
vsem pa dobro izobražene. Strokovnjake in raziskovalce, ki niso bili vajeni dialoga, so na začetku pogosto 
motile, zato dolgo časa niso spoznali pomena in vrednosti njihovega delovanja. 

Danes so zagovorniške organizacije trdno zasidrane. Sodelujejo z zdravstvenimi strokovnjaki, zdravstve-
no politiko, farmacevtsko industrijo, mediji in med seboj. Zaradi njihovega dela so zdaj bolniki bolj 
ozaveščeni o boleznih. Vedo, da imajo pravico biti natančno poučeni o bolezni, o možnostih zdravljenja 
z vsemi spremljajočimi učinki, o posledicah zdravljenja in pričakovanih težavah po njem. Vedo, da imajo 
pravico do drugega strokovnega mnenja in pravico sodelovati pri vseh odločitvah pri svoji bolezni.

Zagovorniške organizacije opominjajo strokovnjake, da imajo danes pred seboj bolnika, ki pričakuje 
celostno obravnavo, ki pričakuje od strokovnjakov, da ne bodo zdravili samo njegove telesne bolezni, 
ampak mu bodo znali prisluhniti in pomagati tudi pri reševanju psihosocialnih problemov, tako njego-
vih kot njegove družine. Bolnik prav tako pričakuje, da ga bodo vodili, tudi če bolezni ne bo premagal, 
in da mu bodo pomagali preživeti človeka vredno življenje do smrti.

Pomoč posamezniku je pomemben del dela vsakega zagovornika in organizacije, saj bolnik, ko je najbolj 
prizadet, nima moči za to, predvsem pa je čustveno tako prizadet, da ne zmore vedno objektivne presoje. 

Civilna združenja in strokovnjaki

Pomembno je sodelovanje civilne družbe z zdravstvenimi strokovnjaki. Ti igrajo ključno vlogo pri pre-
poznavanju bolezni in njenem zdravljenju. Kronični bolniki od njih pogosto pričakujejo več. Mogoče 
preveč? Zato zagovorniki bolnikov opozarjajo strokovnjake, da danes pacienti želijo celostno obravnavo 
od začetka naprej, da želijo pri tem enakopravno in aktivno sodelovati, predvsem pa pričakujejo dialog 
in ne želijo biti le ponižni poslušalci.

Civilna združenja in zdravstvena politika 

O bolnikih razmišljamo, jim pomagamo in zanje skrbimo vsi, ki se z njimi srečujemo. Zdravstveno 
osebje, torej tudi medicinske sestre, in civilna združenja imamo številne izkušnje, številne predloge in 
rešitve v različnih situacijah. Zato sem prepričana, da bi morali zagovorniki in organizacije sodelovati pri 
pripravi zdravstvene zakonodaje in pri oblikovanju določil glede obravnave kroničnih bolnikov. Tako bi 
se lahko izognili marsikateremu delu zakona ali določilu, ki ni prijazno do kroničnih bolnikov, pa tega 
zdravi ljudje, ki dokumente pripravljajo, sploh ne zaznajo. 

Civilna združenja in mediji

Delovanje civilne družbe je pomembno tudi za širšo javnost, zato si je treba prizadevati za sodelovanje z 
mediji. Velikokrat lahko šele z njihovo pomočjo in nato prek javnosti dosežejo spremembe za olajšanje 
bolnikovih težav, ki jih zdravi ljudje sploh ne opazijo kot težave, kroničnemu bolniku pa lahko zelo 
otežijo življenje. 

Sodelovanje z mediji zagovorniških civilnih organizacij, gotovo pa združenja Europa Donna, je tesno in 
predstavlja rezultat vztrajnega in kontinuiranega dela.
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Kronični bolnik in medicinska sestra

Preden zaključim, naj še enkrat poudarim, kakšen je moj pogled na delo in vlogo medicinske sestre. 
Sama že ves čas svojega delovanja, od aktivnega dela v zdravstvenem sistemu do današnje predstavnice 
civilnega združenja, trdim, da imajo medicinske sestre v življenju kroničnega bolnika izjemno pomemb-
no vlogo. Ta vloga je mnogokrat podcenjena ali celo prezrta. Običajno so prve, ki se srečajo z bolnikom, 
ko pride k družinskemu zdravniku z velikim strahom in obupom. Druge preživljajo z njimi vse tegobe 
zdravljenja, tretje jih spremljajo ob rehabilitaciji, nekatere so z njimi, ko so izgubili bitko z boleznijo in 
se poslavljajo.

Vse njihovo delo, če je opravljeno z občutkom, dobro komunikacijo, veseljem, je za bolnika neprecenlji-
vo. Mogoče se tega premalo zavedajo. Zagotovo pa so za to premalokrat pohvaljene in nagrajene. Verjeti 
morajo, da zaradi njihovega dobrega dela številni kronični bolniki živijo bolj kakovostno.

Zaključek

Družba se stara. Medicina postaja vse bolj učinkovita. Zato moramo pričakovati vedno večje število kro-
ničnih bolnikov. Da bodo kronični bolniki kakovostno živeli tudi naprej, morajo za njihovo dobro tesno 
in enakopravno sodelovati strokovnjaki, zdravstveni politiki ter zagovorniki bolnikov in organizacije 
civilne družbe. 

Zdravstveni strokovnjaki in politiki se bodo morali navaditi, da se ne razvijata samo stroka in tehnologija, 
ampak se razvijajo tudi družbeni odnosi, v katerih igra vse pomembnejšo vlogo civilna družba. In civilna 
družba je tista, ki s svojim raznolikim delovanjem pomaga kroničnemu bolniku k bolj kakovostnemu 
življenju, celotno družbo pa spodbuja, da ohrani in neguje vrednote dobrih medosebnih odnosov, ki so 
pomembni za življenje vsakega posameznika, posebno pa za kroničnega bolnika. 

Kot kroničnega bolnika sem predstavila bolnika z rakom in njegove težave ter delovanje civilne družbe 
kot neprecenljivo pomoč od začetka bolezni do konca življenja. Prepričana sem, da imajo drugi kronič-
ni bolniki podobne težave, ki jim jih pomagajo reševati številne zagovorniške organizacije z njihovega 
področja.

Za kakovostno življenje kroničnih bolnikov zagotovo ni dovolj samo dobro delo zagovorniških organiza-
cij civilne družbe. Enako pomembno je visoko strokovno in bolniku prijazno delovanje vsega zdravstve-
nega sistema, katerega pomemben del so medicinske sestre. Te morajo biti dobro strokovno izobražene 
in enakovredne članice zdravstvenih timov. Hkrati pa se morajo znati približati in prisluhniti vsakemu 
bolniku, spoznati njegove psihosocialne težave in mu jih pomagati premagovati.

Iz vsega tega je videti, kako pomembno, zahtevno in široko je dobro delo medicinskih sester.

Zato mi dovolite, da vam ob dnevu medicinskih sester iskreno čestitam in zaželim veliko uspehov. Vaše 
uspešno delo pomembno vpliva na kakovost življenja kroničnih bolnikov.
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PACIENTA S KRONIČNO BOLEZNIJO
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POT DO BOLJŠEGA RAZUMEVANJA POČUTJA PACIENTA S 
KRONIČNO BOLEZNIJO IN USTVARJANJE PARTNERSKEGA 
ODNOSA

Izvleček

V prispevku so predstavljene spremembe, ki spremljajo kronično potekajoča obolenja in zmanjšujejo 
kakovost posameznikovega življenja. Pri obravnavi takšnega pacienta moramo imeti pravilen empatičen 
odnos. Predstavljeni so dejavniki, ki vplivajo na psihofizično počutje pacienta, in načela, ki jih upošteva-
mo pri pacientu s kronično boleznijo. Naš cilj mora biti, da s pacientom vzpostavimo partnerski odnos, 
ki upošteva njegova lastna mnenja, odpravlja ovire v komunikaciji, povečuje zadovoljstvo pacienta in 
njegovo pripravljenost za sodelovanje. 
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empatija, doživljanje bolezni, komunikacija.
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Uvod

Vsaka telesna bolezen, zlasti kronično potekajoča, posameznika obremeni na specifičen način in prina-
ša določene spremembe. Bolezen pogosto pomeni izgubo varnosti, kronično potekajoča obolenja naj-
večkrat zmanjšujejo kakovost posameznikovega življenja. Njegov način doživljanja, ravnanja, njegova 
stališča, njegov sistem vrednot se prilagajajo pogojem okolja. Dolge hospitalizacije trgajo posameznika 
iz domačega okolja, mu onemogočajo izvajanje določenih poklicnih in družbenih nalog, ga ovirajo v 
ljubiteljski, rekreativni in kreativni dejavnosti ter pogosto spodjedajo tudi njegova občutja samostojnosti 
in lastne vrednosti (Rakovec Felser, 2002). 
V času bolezni človek izgublja socialno kontrolo, zato moramo poznati psihološke značilnosti pacientov, 
da jim lahko zagotovimo strokovno, kakovostno in učinkovito zdravstveno nego.
Pacient je lahko pogosto brezvoljen, potrt, občutljiv, nezadovoljen, razdražljiv. Včasih usmerja občutke 
nezadovoljstva proti sebi, drugič išče krivdo drugje. Občutljivo se odziva na reakcije drugih, je godrnjav, 
vse ga moti.

Dejavniki, ki vplivajo na doživljanje bolezni

Rakovec Felser (2002) navaja obremenilne dejavnike, ki jih pacient doživlja med boleznijo.
•	 Bolezen – moteči simptomi, prognoza, diagnostično-terapevtski program. Preiskave, ki jih bolnik 

mora opraviti, mučni stranski učinki zdravljenja.
•	 Okolje – tuje in nepoznano okolje, kadar so potrebne pogoste hospitalizacije.
•	 Neinformiranost pacienta – ko ne dobi ustreznih informacij, postaja negotov. Neznana situacija 

vzbuja negotovost. To pacienti doživljajo predvsem v primerih, ko je odnos zdravstvenega osebja 
avtokratski in je v medsebojnih stikih malo pojasnil.

Obremenjenost pacienta je odvisna tudi od njegovih individualnih značilnosti in preteklih izkušenj. 
Ločitev od svojcev – bolezen spremeni zakonsko in družinsko življenje. Za učinkovito spoprijemanje z 
novonastalo življenjsko situacijo potrebuje pacient podporo svojih bližnjih, pa tudi zdravstvenega osebja 
(Enova, 2002).

Pri obravnavi pacientov ugotavljamo, da so njihove najbolj pogoste potrebe: po zdravju, po informira-
nosti, po ugodju, po stikih s svojci, po dobrih odnosih z zdravstvenimi delavci in ostalimi pacienti, po 
diskretnosti, po prijetnem bolniškem okolju, po rekreaciji, po zabavi.
Pacienti kažejo različne potrebe različno intenzivno. Manj zreli in uravnoteženi ljudje izkazujejo nekate-
re potrebe v pretirani obliki: odvisnost od zdravstvenega osebja in svojcev, po pozornosti, po zdravilih, 
hrani, pijači, po razvedrilu, zabavi, po izolaciji.
Pacienti se srečujejo z bojaznimi: pred neznanim, pred zdravstvenimi posegi, pred okužbo, pred osame-
lostjo, pred izgubo identitete, pred smrtjo.

Kaj je treba upoštevati pri obravnavi pacienta s kronično boleznijo?
Da bi znali prav ravnati s pacientom, moramo vedeti vsaj nekaj o njegovih življenjskih razmerah (Rako-
vec Felser, 2002). Upoštevati moramo predvsem štiri dejavnike.

•	 Pacientov odnos do kronične bolezni. Pacient s srčno boleznijo mora premostiti precejšen del 
dnevnih aktivnosti kot posledico okvarjenih fizičnih in psihičnih sposobnosti. Nekateri pacienti se 
ne zmorejo zavedati teh nujnih sprememb in opuščajo priporočila zdravstvenih delavcev ter se tako 
izpostavljajo dodatnim zapletom.
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•	 Pacientove predstave o naravi bolezni. Pacient lahko zmotno misli, da terapija ni več potrebna, 
ker se pač dobro počuti. Zato je treba preveriti pacientovo razumevanje bolezni in ugotoviti vrzeli v 
poučenosti.

•	 Pacientovo prepričanje o vzrokih bolezni. Nekateri ljudje si o vzrokih svoje bolezni ustvarijo laično 
razlago, za pojav bolezni se lahko čutijo krive, krivijo lahko tudi bližnjo osebo ali delovno okolje ali 
pa krivdo pripisujejo usodi.

•	 Pacientove predstave o obvladljivosti bolezni. Pozitivna naravnanost do obvladljivosti bolezni je 
nujna tudi v dejanjih, ne le v prepričanjih. Prav je, da pacient zbere moč za konkretne spremembe v 
življenjskem slogu in navadah, ki ne škodujejo zdravju.

Reakcija pacienta na kronično bolezen

Življenje s hudo kronično boleznijo pomeni življenjsko izkušnjo, ki poteka med vztrajanjem in trplje-
njem in vključuje tudi proces preoblikovanja lastne osebnosti (Ohman, Soderberg, Lundman, 2006).
Bolniki s kronično boleznijo se spopadajo z izkušnjo negotovosti, ki ni prisotna le v času postavitve dia-
gnoze in zdravljenja. Vedno obstaja možnost nepredvidenega zapleta in sprememb v zdravstvenem stanju 
(Bobnar, 2008). 
Bolezen prizadene vsa področja bolnikovega življenja, pacient doživlja različne čustvene reakcije (zanika-
nje, anksioznost, depresivnost). Soočanje z boleznijo teče postopoma, kar spremlja različno obrambno 
vedenje pacienta (Rakovec Felser, 2002). 
Zanikanje – je obrambni mehanizem, reakcija zatiskanja oči in bežanja pred spoznanjem o bolezni; 
lahko gre za popolno zanikanje obstoječe bolezni, sprejetje stvarnosti je pretežko, kar lahko vodi do tega, 
da posameznik odlaga obisk pri zdravniku.
Anksioznost – spremlja informacijo, da smo doživljenjsko zboleli za določeno boleznijo. Ta se pojavlja 
intenzivneje, če bolezen terja bistveno spremembo življenjskega stila, trajno odvisnost od zdravstvenega 
osebja in če bolnik ne dobi jasnih informacij o bolezni in načinu zdravljenja.
Depresivnost – se običajno razvije postopoma, ko ima pacient čas in priložnost razmisliti, kaj se je prav-
zaprav zgodilo in kaj ga čaka. Ima negativne učinke na rehabilitacijo. Lahko vodi do poskusa samomora. 
Pogosteje je izražena pri osebah, ki imajo za seboj veliko negativnih izkušenj.

Vloga empatičnega odnosa pri obravnavi pacienta

Pri obravnavi pacienta je potreben empatičen odnos, na bolnika moramo gledati kot na enkratno različ-
no osebnost in ne kot na primer z določeno boleznijo. Odkriti je treba ozadje za njegovo obnašanje, saj 
nas potem njegove reakcije ne presenečajo. 
Empatija, vživeti se v položaj bolnika – to ni fraza, ampak globoka potreba poklicne usposobljenosti 
zdravstvenega delavca (Trček, 1998).
Empatija temelji na sposobnosti postavljanja v položaj drugega in vživljanja vanj; to je sposobnost, da se 
postavimo na stališče drugega in analiziramo svet iz njegove perspektive. Pogosto empatijo zamenjujejo 
s sočutjem. Sočutje pomeni, da čutimo usmiljenje do težav drugega, da podoživljamo njegove občutke 
in čustva. Empatija pa pomeni več, pomeni, da ne samo čutimo, ampak tudi razumemo težave drugega, 
da se znamo vživeti vanje (Ule, 2005).
Pri zaposlenih v zdravstveni negi velikokrat opažamo, da pacientovo situacijo in njegove reakcije jemljejo 
preveč osebno. Pacientove reakcije, ki se kažejo kot občutljivost, nezadovoljnost, razdražljivost lahko za-
posleni doživljajo preveč subjektivno, čustveno obremenjeno, zaskrbljeno Zdravstveno osebje se ne sme 
poistovetiti z reakcijami pacienta, z njegovim doživljanjem.
Pacientovo situacijo moramo pogledati z njegovega zornega kota. Ko se strokovnjak postavi v empatičen 
položaj, se postavi v položaj drugega, se vživi v čustva in občutke drugega, kako je biti v »čevljih drugega«. 
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Ob tem se mora zdravstveni delavec zavedati svojega položaja strokovnjaka, ki je sposoben prepoznati 
lastne vrednote in stališča.
Koristno je razviti spretnost in sposobnost postavljanja v neodvisen položaj – opazovanja od daleč in 
pogledati na oba udeleženca v komunikaciji z nevtralnega stališča. To omogoča objektiven pogled, po-
gled s tega zornega kota omogoča lažje oblikovanje konstruktivnih odločitev, strokovno in profesionalno 
delovanje. Ves čas pa je treba ohraniti sposobnost empatičnega odnosa, sposobnost menjave perspektiv, 
vživljanja v pacienta in sprotnega vrednotenja pacientovih reakcij.
Pomagati empatično in učinkovito pomeni, da ostanemo neprizadeti, ko pomoč ni več potrebna. Nismo 
izčrpani in občutimo, da smo kot človek ob drugem človeku bogateli (Tschudin, 2004). 

Zaključek

Tudi dijaki s Srednje zdravstvene šole, ki se izobražujejo za poklic srednje medicinske sestre, se pri prak-
tičnem pouku srečujejo s pacienti s kroničnimi obolenji, s hudo bolnimi, prizadetimi in umirajočimi, 
kar doživljajo na različne načine. Doživljanje pri praktičnem pouku lahko deluje na dijake stresno. Iz 
literature so znane značilnosti bolnikov, dijakom pa v prvih urah praktičnega pouka niso (Šantej, 1994), 
zato moramo poudarjati sposobnost empatičnega komuniciranja. Pri dijakih je treba razvijati sposob-
nost vživljanja v občutke drugega in razvijati sposobnost menjave perspektiv, razlikovati med sočutjem 
in empatijo. Prav tako se lahko uspešno vključujejo v proces zdravstvene nege pri pacientu le dijaki, ki 
pacienta pojmujejo kot aktiven subjekt v zdravstveni negi.
Kadar pacient na bolezen reagira neprilagojeno, se moramo vprašati, zakaj je do tega prišlo. Analizirati 
je potrebno strokovno delo in človeški pristop. 
Pri delu s pacienti je treba imeti human odnos – ni pomembno le, da dajemo vse svoje strokovne spo-
sobnosti, ampak tudi osebnost: to so drobne geste, bežna pozornost, nasmešek, mimika. Potrebna je 
zdravstvena vzgoja pacienta – bolj informiran pacient je bolj optimističen, manj frustriran, manj nego-
tov. Pomembna sta celovito razumevanje pacienta in usmerjenost nanj – v vseh postopkih in ravnanjih 
izhajamo iz pacienta. 
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mag. Anita Goričan dipl.m.s. 

PRIMER DOBRE PRAKSE OBRAVNAVE OTROKA ASTMATIKA 
NA PRIMARNEM NIVOJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Izvleček

Izhodišče:  
Znanje bolnikov o astmi ter splošnem obvladovanju bolezni je priznano kot pomemben dejavnik, ki 
vpliva na zdravljenje in samozdravljenje le-te. Izhajajoč iz tega dejstva, smo v Dispanzerju za varstvo 
otrok, šolarjev in mladine v Rogaški Slatini na primarnem nivoju zdravstvenega varstva na osnovi do-
datnih znanj celotnega tima uvedli celostno obravnavo otrok astmatikov (specialistični pregled, kožna 
testiranja, spirometrija,  zdravstveno vzgojno delo … ).

Metode: 
V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna metoda zbiranja podatkov. V okviru raziskave izvedene na 
primarnem nivoju zdravstvenega varstva na temo astma in zdravstvena vzgoja so bili z anketnim vprašal-
nikom zbrani podatki na vzorcu 40 anketiranih otrok astmatikov, oziroma njihovih staršev. Odgovori so 
bili analiziralni s pomočjo deskriptivne analize.  

Rezultati: 
80% anketiranih otrok astmatikov je bilo dečkov, v 67% je bila povprečna starost    anketiranih otrok 
med 6  in 10 let, 30% otrok je bilo starih med 11  in 15 let, ter 3% otrok manj kot 5 let. V 44% so 
starše astmatikov in otroke astmatike naučile pravilne uporabe pripomočkov za zdravljenje in samozdra-
vljenje astme medicinske sestre, v 23 % medicinske sestre skupaj s pediatrom, v 15% so bili poučeni od 
pediatra, v 18% pa od drugih. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je 82% anketiranih otrok astmatikov in 
njihovih staršev zadovoljnih z razlago, kajti jim je bila že prvič razumljiva. 87% anketiranih astmatikov je 
mnenja, da so pri medicinski sestri potrebne kontrole glede pravilne uporabe pripomočkov za zdravljenje 
in samozdravljenje astme. Sicer pa si kar 80% anketiranih staršev otrok astmatikov želi astma šolo.

Razprava in zaključki: 
Individualen pristop pri obravnavi otrok astmatikov je dal želene rezultate, kljub temu, pa bi potrebno 
razmišljati o uvedbi astma šole za otroke astmatike in njihove starše. Tovrstno raziskavo bi bilo smiselno 
razširiti, jo izvesti še v kakšnem drugem okolju primarnega zdravstvenega varstva, ter jo primerjalno 
ovrednotiti.  
 
Ključne besede
astma, zdravstvena vzgoja,  samozdravljenje in samokontrola.   

mag. Anita Goričan dipl.m.s., 
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Zdravstvena postaja Rogaška Slatina,  
Dispanzer za varstvo otrok šolarjev in mladine Rogaška Slatina
anita_gorican@hotmail.com
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Izhodišče

Astma je opredeljena kot ena najpogostejših kroničnih bolezni tako pri odraslih kot pri otrocih, za katero 
je značilno trajno vnetje bronhijev. ( Planinec, 2004) Je med vodilnimi svetovnimi zdravstvenimi pro-
blemi, ob tem, da število bolnikov z astmo narašča. V ZDA ima astmo 6 milj. otrok. ( Šuškovič, 2008)
Astma je ena izmed kroničnih bolezni, ki mnoge bolnike spremlja vse življenje, kar pomeni, da je potreb-
no dolgoletno, tudi doživljensko zdravljenje. ( Košnik, et al., 2006) Zato je pomembno bolnika poučiti 
o sami bolezni ter načinu zdravljenja, predvsem pa mu predstaviti, kako naj kakovostno živi z boleznijo 
oziroma kako hudo poslabšanje astme preprečiti, blažjo pa obvladati ( Kadivec, Košnik, 2006).  Tako 
je osnovni namen zdravstvene vzgoje otrok z astmo in njihovih staršev, da znajo pravočasno in pravilno 
oceniti stopnjo izraženosti bolezni in temu prilagoditi zdravljenje oziroma samozdravljenje.

Obravnavani dispanzer za varstvo otrok, šolarjev in mladine je bivalenten dispanzer, katerega glavna 
naloga je skrb za 2300 otrok tako v preventivnem kot kurativnem smislu. Posebnost obravnavanega 
dispanzerja je specialistična obravnava otrok astmatikov oziroma alergikov s pomembnim poudarkom 
na zdravstveno vzgojnem delu medicinske sestre. Starši so tisti, ki pomembno prispevajo k izboljšanju 
kakovosti življenja otrok z astmo, če poznajo značilnosti in naravo bolezni, so poučeni o koristnosti stal-
nega preventivnega zdravljenja, o rednem in pravilnem dajanju preprečevalcev bolezni v predpisanem 
odmerku in znajo ravnati pri akutnem poslabšanju bolezni.

Cilji zdravstveno-vzgojnega dela pri otrocih astmatikih

Pomembno je slediti ciljem Svetovne organizacije GINA1  ki so:
•	 malo (nič) dnevnih in nočnih simptomov bolezni; 
•	 redke (nič) epizode poslabšanj;
•	 nič nujnih pregledov pri zdravniku v dežurni službi;
•	 nič omejitev pri dejavnostih, vključno s športom;
•	 normalna ali skoraj normalna pljučna funkcija glede na otrokovo starost
•	 zelo majhna poraba (ali nič) kratko delujočih beta dva agonistov,

za dosego le-teh pa je potrebno slediti kratkoročnim ciljem, kot so:
•	 poznati bolezen astmo;
•	 poznati njene poslabševalce in se izogibati le-tem;
•	 upoštevati zdravnikova navodila za zdravljenje astme;
•	 poznati pravilno uporabo pripomočkov za zdravljenje astme;
•	 poznati pravilno uporabo pripomočkov za samokontrolo astme merilnika pretoka zraka-PEF metra;
•	 vodenje dnevnika astmatika;
•	 kako preprečiti poslabšanje astme;
•	 samozdravljenje v primeru, če jih poslabšanje preseneti in
•	 pravila za samozdravljenje astme po sistemu opozorilnih barv.

Namen empiričnega dela raziskave je bil odgovoriti na naslednja vprašanja:
•	 Ali smo v obravnavanem dispanzerju za varstvo otrok, šolarjev in mladine na primarnem nivoju zdravstve-

nega varstva dovolj uspešni pri zdravstveni vzgoji otroka astmatika in njegovih staršev 
•	 Ali znajo otroci astmatiki ter njihovi starši pravilno uporabljati pripomočke ter zdravila za zdravljenje 

oziroma samozdravljenje astme?
•	 Ali je individualna zdravstvena vzgoja otroka astmatika in njegovih staršev dovolj učinkovita oziroma ali bi 

starši želeli še skupinsko astma šolo, kjer bi lahko izmenjali tudi izkušnje s starši drugih otrok astmatikov? 

1   Global Initiative for Asthma – Znanstveni odbor svetovnega združenja za astmo
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Metoda dela

Za obdelavo podatkov smo uporabili deskriptivno statistično metodo s frekvenčno distribucijo. Kot 
inštrument je bil uporabljen anketni vprašalnik s pomočjo katerega smo vrednotili zdravstveno-vzgojno 
delo pri otrocih astmatikih in njihovih starših v obravnavanem dispanzerju za varstvo otrok, šolarjev in 
mladine. Anketni vprašalnik je bil zaprtega tipa, vseboval je 13 vprašanj. Povprečna starost anketiranih 
otrok je bila od 6 do 15 let. Namenski vzorec nam predstavlja 40 naključno izbranih otrok astmatikov in 
njihovih staršev, ki so v januarju 2003 prišli na specialistični pregled v obravnavani dispanzer. 
Podatki so grafično prikazani s pomočjo računalniških programov Microsoft Word in Microsoft Excel.

Rezultati in razprava

Med anketiranci je bila večina dečkov (kar 80%), deklic je bilo samo 20% (graf št. 1). To potrjuje dej-
stvo, da za astmo pogosteje obolevajo dečki kot deklice ( Besednjak-Kocijančič, 2005)

Graf št. 1 Struktura anketiranih otrok po spolu

Izobrazbena struktura staršev otrok astmatikov je precej različna. Največ staršev, kar 44% jih ima sre-
dnješolsko izobrazbo, 33% poklicno, manj pa je staršev z višješolsko izobrazbo (18 %) ter staršev z viso-
košolsko oziroma univerzitetno izobrazbo (5%) (graf št.2).

Graf št. 2  Struktura anketiranih staršev po izobrazbi

Ugotovili smo, da so se starši otrok astmatikov kar v 62% že srečali in seznanili z boleznijo astma, še preden 
je zanjo zbolel njihov otrok. 38% staršev se je z boleznijo astma prvič seznanilo pri svojem otroku (graf 3).

Graf št. 3  Seznanitev z boleznijo astma -  kdaj

Iz tega grafa št. 4 je razvidno, da so se starši otrok astmatikov kar v 87% srečali z astmo pri svojcih, kar 
nam potrjuje dejstvo, da je astma dedna bolezen.
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Graf št. 4  Seznanitev z boleznijo astma – kje

Ugotavljamo, da 44% bolnikov uporablja terapijo v obliki diskusa, 30% v obliki pršilnika s pomočjo 
podaljška volumatica ali obrazne maske, v 36% pa se pršilnik in diskus dopolnjujeta medsebojno ali s 
kakšno drugo obliko terapije (graf št. 5).

Graf št. 5 Oblika terapije za zdravljenje in samozdravljenje astme

Ugotavljamo, da kar 82% otrok v obravnavanem dispanzerju uporablja Pef-meter, kar je zelo vzpodbu-
dno za nadzor in samozdravljenje astme. Samozdravljenje poslabšanja sloni tudi na merjenju največjega 
pretoka med izdihom - Pef ( Košnik, et al.2006). 10% otrok ga ne uporablja, medtem ko ga 8% otrok 
sploh nima. Ti rezultati so predvsem vezani na starost otrok (graf št. 6).

Graf št. 6 Uporaba Pef- metra

Ugotavljamo, da smo starše in otroke o pravilni uporabi pripomočkov za zdravljenje, samozdravljenje in 
samokontrolo v največji meri poučile medicinske sestre, kar v 44%, v 23% pa medicinske sestre skupaj s 
pediatrom. 15% anketiranih staršev je odgovorilo, da je informacijo dobilo od pediatra alergologa, 10% 
od splošnega zdravnika, v 5% od medicinske sestre in splošnega zdravnika, 3% pa drugje. 

Graf št. 7 Izvajalci poučevanja pravilne uporabe pripomočkov za zdravljenje in samozdravljenje astme
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Ugotavljamo, da smo pri svojem delu in podajanju informacij dovolj razumljivi, kajti 82% staršev otrok 
meni, da jim je bila razlaga že prvič popolnoma razumljiva (graf št. 8).

Graf št. 8 Razumljivost navodil o uporabi pripomočkov

72% staršev je mnenja, da je dobilo dovolj pisnih navodil o pravilni uporabi pripomočkov za zdravljenje 
in samozdravljenje astme. 25 % jih je mnenja, da so jih dobili malo in 3% anketiranih jih je mnenja, 
da premalo. Graf št. 9 potrjuje dejstvo, da se pri zdravstveno-vzgojnem delu poslužujemo tudi pisnih 
navodil.

Graf št. 9 Pisna navodila za zdravljenje in samozdravljenje astme

87% staršev otrok astmatikov je mnenja, da so potrebne dodatne kontrole nadzora pravilne uporabe 
pripomočkov pri medicinski sestri. Prikazan rezultat kaže na precejšnjo željo in potrebo staršev otrok 
astmatikov po pravilni uporabi pripomočkov za zdravljenje in samozdravljenje astme (graf. Št. 10). 

Graf št. 10 Kontrole pri medicinski sestri

S pomočjo raziskave smo ugotovili tudi, da starši otrok vodijo pri svojem otroku dnevnik astmatika v 
72% ter da so o samem načinu in beleženju vodenja astmatikovega dnevnika dobili dovolj informacij, saj 
84% anketiranih navaja, da so poučeni o vodenju le-tega. Starši pa so izrazili tudi potrebo po skupinski 
astma šoli. Kar 80% staršev bi si jo želelo, saj bi tako dobili možnost srečanj tudi s starši drugih otrok 
astmatikov.

Sklep

Izkušnje in raziskava kažejo, kako pomembno je zdravstveno-vzgojno delo otroka astmatika in njegovih 
staršev predvsem na primarni ravni zdravstvenega varstva, kajti le-ta predstavlja prvi kontakt med bolni-
kom in zdravnikom oziroma zdravstvenim osebjem.  Z raziskavo smo ugotovili, da otroci in starši otrok 
astmatikov bolezen, pripomočke za zdravljenja in samozdravljenje dobro poznajo.
V dispanzerju za varstvo otrok, šolarjev in mladine v se zavedamo pomembnosti celovite in timske 
obravnave otroka astmatika, kjer ima pomembno vlogo pri obravnavi astmatika medicinska sestra, ki 
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izvaja individualni nadzor in kontrolo pravilne uporabe pripomočkov za zdravljenje in samozdravljenje 
astme, kar starši lepo sprejemajo in podpirajo, kot smo ugotovili s pomočjo raziskave. Tudi Kadivec in 
Košnik ( 2006) ugotavljata, je potrebno pacientovo znanje stalno ocenjevati in preverjati v vseh okoljih; 
bolnišnice, primarni nivo in pacientov dom.
 Zraven individualnega pristopa pa bo v obravnavanem dispanzerju potrebno več pozornosti nameniti 
astma šoli, po kateri so željo izrazili starši. Namenjena bo medsebojnim srečanjem ter izmenjavi izkušenj, 
ter seveda pridobivanju in utrjevanju znanj. 
Dolgoletne izkušnje na tem področju pa kažejo, da bi bilo potrebno za takšno celovito obravnavo doreči 
standarde obsega dela na primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Potrebno bi bilo rešiti problem delitve 
oziroma obveze dela med primarnim in sekundarnim nivojem in seveda to ustrezno finančno (predvsem 
v smislu diagnostike; kožna testiranja, laboratorij…) ter kadrovsko ovrednotiti v kolikor to predstavlja 
dodano obremenitev dela za celoten tim, kot je to v obravnavanem dispanzerju. Kot navaja Šuškovič 
(2008), morajo zdravstveni politiki prepoznati astmo kot resen zdravstveni problem in posledično obrav-
navati astmo zdravstveno politično prednostno.
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Uvod

Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič (v nadaljevanju MZL) je edino mladinsko obmorsko zdra-
vilišče v Sloveniji. Namenjeno je zdraviliškemu zdravljenju, obnovitveni rehabilitaciji ter letovanju otrok 
in mladine do 18. leta starosti. Nudi zdravstveno in vzgojno varstvo, ustrezno namestitev, varno biva-
nje in prenočevanje s celodnevno oskrbo. Nudi tudi vzgojno-varstveni režim na letoviškem oddelku in 
popolno zdravljenje ter okrevanje otrok. Zagotavlja zdravljenje in rehabilitacijo otrok skozi vse leto. V 
MZL zdravimo otroke, ki jim je osnova zdravljenja klimoterapija. MZL razpolaga z 800 ležišči; od teh je 
170 namenjenih za zdraviliški del in 630 za letovanje. Poleg tega ima še varno urejeno kopališče na 500 
m obale, tri sodobne bazene z morsko vodo, številna otroška, športna igrišča in sprehajališča. 

Leta 2010 smo z izgradnjo novega namestitvenega objekta Arija ponudbo obogatili še z dodatnimi soba-
mi, notranjim pol-olimpijskim bazenom z ogrevano morsko vodo, fizioterapijo, talasoterapijo, savnami 
in masažami. Z novim objektom smo pridobili idealne pogoje za razvoj fizikalne terapije, rehabilitacijo 
otrok po poškodbah in otrok z drugimi težavami pri gibanju.

S pridobitvijo novih urejenih objektov so dane nove možnosti tudi za letovanje in zdravljenje najmlajših 
v spremstvu staršev. Izredna naravna lega s svojstveno mikroklimo je zelo koristna za naravno zdravlje-
nje otrok, obolelih na dihalih. Obmorska klima je zmerna zaradi bližine Alp, kljub veliki sončnosti 
in majhni količini padavin. Bujna mediteranska vegetacija (rožmarin, oljke) in urejeni nasadi v parku 
dajejo otrokom senco in blažijo učinek nevarnega sončnega sevanja. Otroci niso izpostavljeni velikim 
temperaturnim razlikam.

Delovanje klimatskih dejavnikov pomeni tudi aktiviranje lastnih obrambnih moči. Sprememba okolja 
daje nove možnosti za uravnoteženje telesnih, psihičnih, socialnih, delovnih in intelektualnih kompo-
nent osebnega razvoja vsem otrokom, ki so kakorkoli oškodovani v naravnem razvoju. Upoštevajoč 
podane indikacije za zdraviliško zdravljenje in obnovitveno rehabilitacijo otrok in mladine smo v so-
delovanju s pediatri različnih specialnosti izdelali strokovne programe, ki jih v Klimatskem zdravilišču 
Debeli rtič redno izvajamo. Zdraviliško zdravljenje poteka po dodeljenih standardih za zdravljenje otrok 
s kroničnimi obolenji dihal (bronhialna astma, recidivni respiratorni infekti, alergični rinitis, recidivna 
obolenja ušes in grla) in kože (luskavica, atopijski dermatitis). Zdravljenje traja praviloma 14 dni, iz-
jemoma pa tudi 21 dni. Cilji zdraviliškega zdravljenja: preprečevanje poslabšanj kroničnega obolenja, 
preprečevanje ireverzibilnih sprememb ter normalizacija pljučnih in drugih funkcij, izboljšanje telesnega 
in psihosocialnega statusa in vzpostavljanje pogojev za dolgoročno ugoden izid bolezni ali motnje, kre-
pitev osebnosti in spoznanja, da je ob dobro vodeni kronični pljučni bolezni kakovost življenja bolnega 
otroka primerljiva z njihovimi zdravimi vrstniki ter da kronično obolenje ni ovira za športno aktivnost.

Primer dobre prakse, projekt »Šola astme«

Stacionarni program šole za zdravljenje astme izvajamo že sedem let, ambulantni pa šest let. Oba progra-
ma sta bila predstavljena na Razširjenem strokovnem kolegiju za pediatrijo 10. 12. 2001, člani kolegija 
so proučili program in odobrili njegovo izvajanje. 

Namen projekta 

Program ambulantne šole za zdravljenje astme je namenjen otrokom z astmo, ki živijo v obalnih občinah 
in okolici ter niso upravičeni do klimatsko-zdraviliškega zdravljenja v Mladinskem zdravilišču Debeli 
rtič. Namen programa je edukacija pacientov z astmo, kar je ključ do uspešne preventive in ustreznega 
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zdravljenja astme tako v ekonomsko razvitem svetu kakor v deželah v razvoju. Je edini tovrsten preven-
tivni program v vseh treh obalnih občinah. 

Teoretična opredelitev problema

Astma je najpogostejša kronična otroška bolezen. Ponekod ugotavljajo, da se pojavi pri več kot 10 % otrok 
do 18. leta starosti. Znaki te bolezni se pri desetini pojavijo že pred prvim letom, pri polovici pred drugim 
ali tretjim letom in v 80 % do petega leta starosti. Razširjenost astme se povečuje in je na splošno večja v 
razvitih deželah kot v državah tretjega sveta, večja je v mestih kot na podeželju. Astma je približno dvakrat 
pogostejša pri dečkih kot pri deklicah. Pozno odkrivanje bolezni in neustrezna obravnava ter zdravljenje 
povečata verjetnost, da se razvijejo težje klinične oblike, ki se lahko končajo s smrtjo, zagotovo pa z veliki-
mi težavami za pacienta, izgubljenimi šolskimi dnevi in invalidnostjo (Maček, Kopriva, 2003).

Astma se je v zadnjih desetletjih razširila predvsem zaradi onesnaženega zraka, ki spremlja povečano 
industrializacijo v mestih. Tudi domače epidemiološke raziskave v Sloveniji so pokazale, da se število 
pacientov z astmo povečuje. Predvidevajo, da se odstotek obolelih otrok pri nas v generaciji giblje okoli 5 
%. Danes astmo definiramo kot vnetno bolezen dihal, za katero je značilna povečana odzivnost dihalnih 
poti na različne dražljaje, ki povzročajo zožitve v dihalnih poteh. Je posledica kroničnega vnetja dihalnih 
poti. Etiologija bolezni ni znana, zato lahko le nemočno gledamo, kako incidenca bolezni narašča, svoje 
sile pa usmerjamo v čim uspešnejše zdravljenje. Z zdravili, ki so nam dostopna, astmo pri večini otrok 
lahko zelo dobro obvladamo. Pogoj za ustrezno zdravljenje ni le zgodnja diagnoza, ampak tudi točna 
ocena teže bolezni. Pri tem igra glavno vlogo objektivno merjenje delovanja pljuč. Poleg pomembnih 
preventivnih ukrepov (izogibanje škodljivim dejavnikom oziroma sprožilcem in njihova izključitev) ima 
temeljno vlogo vzgoja pacientov in staršev ter njihovo sodelovanje pri zdravljenju bolezni. Znano je, da 
je bolezen na splošno in ne le v Sloveniji sorazmerno slabo kontrolirana. Glavni vzrok je slabo sodelova-
nje staršev in otrok. Zdravila žal delujejo le, dokler jih otrok jemlje. Pri otrocih se nerednemu jemanju 
zdravil pogosto pridruži še napačna tehnika vdihovanja. Reden nadzor, podpora in spodbujanje pacienta 
in njegove družine so bistveni dejavniki za dosego ciljev zdravljenja.

Cilji Šole astme

Uspešnost zdravljenja astme je v veliki meri odvisna od obveščenosti pacienta o naravi bolezni in načinu 
njenega zdravljenja. Sodelovanje med zdravnikom, medicinsko sestro in pacientom je pomembno. Za-
radi boljšega sodelovanja se vse bolj razvija organizirano učenje bolnih za astmo, za katerega ocenjujejo, 
da je ključ do uspešne preventive in zdravljenja astme tako v ekonomsko razvitem svetu kakor v deželah 
v razvoju. 

Usposabljanje je lahko:
•	 individualno, 
•	 skupinsko.

Skupinska šola za zdravljenje astme ima prednost pred individualno, ker lahko celovito prikaže bolezen 
glede na to, da je vključeno večje število strokovnjakov. Tako je omogočen multidisciplinaren pristop. 
V skupini se pacienti bolje počutijo – enak med enakimi, hkrati pa imajo možnost, da izmenjajo lastne 
izkušnje (Prunk Franetič, Fritz Marzi, 2001). 
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Ciljna skupina uporabnikov

Ciljne skupine so otroci in mladostniki z astmo do 18. leta starosti in/ali njihovi starši, učitelji v osnov-
nih in srednjih šolah ter vzgojitelji v vrtcih (Hempt, 1993). Osebnim zdravnikom, vrtcem, osnovnim 
in srednjim šolam razpošljemo obvestilno gradivo z datumi in programom delavnic, krajem izvedbe in 
telefonsko številko za prijavo; gradivo lahko razdelijo svojim pacientom, otrokom, staršem, šolarjem in 
se tudi sami udeležijo programa. Zainteresirani se prijavijo telefonsko ali na elektronski naslov. Program 
je predstavljen v pisnih sredstvih obveščanja, na radiu in RTV Koper v oddaji Dobro jutro ter v oddaji 
Pomagajmo si. Program letno izvajamo v času od marca do novembra, vsak drugi petek v mesecu popol-
dne ter ob svetovnem dnevu astme; skupaj traja 8 dni. V okviru programa udeleženci izpolnijo evalvacij-
ski anketni vprašalnik, da pridobimo podatke o uspešnosti izvajanja programa (Prunk Franetič, 2008).

Zaključek

Danes imamo v svetu različne organizirane šole za paciente z astmo. Glavni cilj tega usposabljanja je, da 
pacient pridobi sposobnost samokontrole in samozdravljenja po individualnem terapevtskem programu, 
ki ga nadzorujeta zdravnik in medicinska sestra, ter obolelemu omogoči kakovostno življenje s kronično 
boleznijo. 
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Kronične bolezni sodijo med velike javno-zdravstvene probleme. Kronične nenalezljive bolezni so glo-
balno in v državah z visokimi dohodki vodilni zdravstveni problem, ki se bo enakih trendih prenesel tudi 
v države z nizkimi prihodki (Zaletel, Eržen, Premik, 2007). Cistična fibroza (CF) sicer ni zelo razširjena 
bolezen, je pa precej usodna za bolnike, katerih povprečna življenjska doba je trenutno okoli 36 let. V 
času poteka je sama bolezen veliko finančno breme za sistem zdravstvenega varstva zaradi ustvarjanja 
posrednih in neposrednih stroškov (Zaletel, Eržen, Premik, 2007), obenem pa ogrozi način življenja vse 
družine tako iz socialnega kot ekonomskega vidika. CF je najpogostejša, večkrat usodna, avtosomska re-
cesivna genetska bolezen; še v 2. polovici 20. stoletja so jo v glavnem poznali samo pediatri, ker se je pri 
večini bolnikov že v otroškem ali mladostniškem obdobju končala smrtno. V zadnjih nekaj desetletjih 
je bil dosežen velik napredek v poznavanju in zdravljenju CF, kar se je odrazilo tudi v povečanju srednje 
dobe preživetja, ki je bila še pred 40 leti manj kot 10 let (Borinc Beden et al., 2009). CF je multisis-
temska bolezen, ki prizadene več organskih sistemov hkrati. Epidemiološki podatki kažejo, da je bilo v 
slovenskem registru CF na dan 31. 12. 2009 52 otrok; 28 deklic, 23 dečkov. Najmlajši je star 0,2 let in 
najstarejši 20,5 let. Letna incidenca CF v Sloveniji v letih od 1997 do 2007 je bila 1:8118. Pljučna funk-
cija je pomemben kazalec teže bolezni in napovedi izida. Dobrih 15 % otrok je mlajših od pet let, ostali 
otroci pa imajo v 40 % FEV1 nad 80 %, dobrih 10 % otrok pa ima FEV1 od 35–60%. Med bolniki 
v Registru za CF na Pediatrični kliniki v Ljubljani ima 8 otrok (15,7 %) kronično okužbo z bakterijo 
Pseudomonas aeruginosa, 1 otrok je kronično okužen z MRSA, noben pa z Burkholderio cepacio. Med 
zapleti sta najpogosteje prisotna osteoporoza in sladkorna bolezen. Trenutno ni nihče uvrščen na čakalno 
listo za presaditev pljuč (Borinc Beden et al., 2009), čeprav je bila presaditev predlagana 18-letni deklici, 
ki pa jo zavrača.

Osnovna okvara pri CF je moteno prehajanje natrijevih in kloridnih ionov v celicah vrhnjice, ki prekriva 
zunanje in notranje površine organov. V sklopu CF so pljuča prizadeta zaradi kroničnega vnetja in kro-
nične bakterijske okužbe, kar vodi v progresiven upad pljučne funkcije. Zdravljenje prizadetosti dihal je 
usmerjeno v preprečevanje in zdravljenje bakterijskih okužb z antibiotiki, zdravljenje vnetja in izboljša-
nje mukociliarnega klirensa z inhalacijami mukolitikov in fizioterapijo. Visok odstotek obolevnosti in 
smrtnosti je posledica kronične okužbe spodnjih dihal s Pseudomonasom aeruginosa. Ob prvi okužbi 
otrokovih spodnjih dihal s Pseudomonasom aeruginosa je ta visoko občutljiv na antibiotično zdravljenje, 
zato je pomembno zgodnje odkrivanje in agresivno zdravljenje, ki prepreči hiter upad pljučne funkcije 
(Borinc Beden et al., 2009). 
Eksokrino delovanje trebušne slinavke je okvarjeno pri 85–90 % bolnikov s CF (Borinc Beden et al., 
2009). To vodi pri nezdravljenih v nezadostno vsrkavanje maščob in vitaminov, topnih v maščobah. Ena 
od posledic je podhranjenost, ki vodi v slabši potek pljučne bolezni, to pa vpliva na kakovost in dolžino 
življenja. Bolezen jeter se pri bolnikih s CF razvije le v tretjini primerov. S CF pogojena sladkorna bole-
zen (CFSB) je resno bolezensko stanje, saj ga največkrat spremlja tudi poslabšanje pljučne simptomatike 
in bolnikovega splošnega stanja, kar je lahko tudi vzrok smrti. Pojavlja se pri 4 do 11 % bolnikov s CF. 
Ponavadi se zmanjšana kostna gostota pojavi najprej pri bolnikih v adolescenčnem obdobju, število pa 
se s starostjo povečuje, tako da ima zmanjšano kostno gostoto od 50 do 75 % odraslih bolnikov (Borinc 
Beden et al., 2009). 

Glede na priporočila Evropskega združenja za CF naj bi bili otroci vodeni v Centru za CF, ki zagotavlja 
kakovostno in učinkovito obravnavo otrok. V tim naj bi bili poleg pediatra pulmologa in pediatra gastro-
enterologa vključeni še pediater endokrinolog, pediater radiolog, dietetik, specialist otorinolaringolog, 
medicinska sestra, specializirana za delo z otroci s CF, respiratorni fizioterapevt, psiholog in mikrobiolog. 
Bolniki, starejši od 19 let, naj bi bili vodeni v centrih za odrasle, v prehodnem obdobju, ki je priporočeno 
v starosti od 16 do 19 let, pa naj bi bil vključen še internist pulmolog, ki bo otroka vodil v Centru za 
CF za odrasle (Kerem et al., 2005). Pediatrična klinika Ljubljana zagotavlja vse navedene specialiste v 
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svojem Centru za CF. Multidisciplinarni tim je sestavljen iz različnih profilov, ki sodelujejo pri obravnavi 
obolelega otroka. Otrok in družina sta subjekta, h katerima je usmerjeno delovanja tima. Za otroke s CF 
izvajamo redne preglede vsake tri mesece, za dojenčke in novoodkrite bolnike v začetnem obdobju tudi 
pogosteje, za otroke z atipično obliko bolezni in blagimi težavami pa vsakih šest mesecev (Borinc Beden 
et al., 2009). Tudi tukaj sledimo evropskim priporočilom. Poleg tega otrok enkrat letno opravi letni 
pregled, ki zajame preiskave vseh organskih sistemov ter odkriva potencialne zaplete, ki bi se pri otroku 
lahko pojavili. Letni pregled izvajamo po Protokolu Službe za pljučne bolezni, ki pa upošteva priporočila 
Evropskega združenja za CF. Otrok je v času pregleda hospitaliziran 1–2 dni. Z novo Pediatrično kliniko 
smo pridobili tudi prostor v sklopu ambulantnega trakta, ki ga imenujemo Center za CF. Otrok in starši 
imajo priložnost govoriti z vsemi specialisti centra, ki prihajajo k njim – in ne oni k nam. V tem času 
opravijo tudi šolo inhalatorne in respiratorne fizioterapije, kar omogoča kakovostno zdravljenje doma. 
Izobraževanje poteka za tista področja, za katera bodo vsak dan skrbeli sami. Pri učenju upoštevamo tudi 
načelo življenjskosti, kar pomeni, da postopke prilagodimo domačemu okolju. Učenje izvajamo tako 
dolgo, dokler otrok ali starši aktivnosti ne izvajajo pravilno in samostojno (Oštir, 2008).

Vse preglede in druge aktivnosti otrok s CF in njihovih družin usklajujemo tako, da otrok opravi čim 
več pregledov oziroma preiskav v istem terminu. To je seveda odvisno tudi od vrste in zahtevnosti pre-
iskav. Na ta način otroku in družini omogočamo, da je ustaljen način življenja čim manj moten, otroci 
čim manj odsotni v šoli in pri drugih aktivnostih, starši pa čim manj odsotni v službi – oziroma lahko 
proste dni izkoristijo za družinske aktivnosti. Tudi hospitalizacije usklajujemo na enak način, razen ko 
gre za akutno poslabšanje oziroma nujen sprejem. Pomembno vlogo pri tem ima tudi otrok oziroma 
mladostnik, ki ima možnost soodločanja, saj le on sam najbolje ve, kakšne obveznosti oziroma družabne 
aktivnosti so pred njim. Temu posvečamo veliko pozornosti, saj na ta način otroku olajšamo odločitev. 

Ko je otrok v bolnišnici, bodisi na pregledu ali hospitaliziran, se držimo priporočil Evropskega združenja 
za CF o preprečevanju prenosa patogenih mikroorganizmov. Otrok je nameščen v enoposteljno sobo 
z lastnimi sanitarijami in kopalnico. Če je v istem terminu prisotnih več otrok, pazimo, da se njihove 
poti ne križajo. Tako poskrbimo, da večino aktivnosti opravijo v enem prostoru, vse preglede in obiske 
otrok s CF pa skrbno načrtujemo. Spodbujamo prisotnost družinskih članov. Če zdravstveno stanje to 
omogoča, spodbujamo popoldanske izhode iz bolnišnice v spremstvu staršev.

Center za CF organizira redne enomesečne sestanke vseh članov multidisciplinarnega tima, na katerih 
predstavijo novosti pri obravnavi otrok ter težave, s katerimi se srečujemo. Medicinske sestre se stalno 
izobražujemo za to področje dela, predvsem v tujini. Zato lahko delujemo kot strokovnjakinje na svojem 
področju in se popolnoma enakovredno vključujemo v multidisciplinarni tim. Po potrebi povabimo tudi 
druge strokovnjake, kot so mikrobiolog, rentgenolog, genetik, ki lahko prispevajo k boljšemu zdravju in 
zdravljenju otrok s cistično fibrozo. Ob pomoči sodelovanja različnih strokovnjakov z različnim strokov-
nim znanjem in pogledi na probleme, s katerimi se srečujemo bodisi bolniki ali njihove družine bodisi 
zdravstveni delavci, je delovanje Centra za CF bolj strokovno in učinkovito ter omogoča individualno 
obravnavo otrok in mladostnikov, pa tudi njihovih družin.

V okviru Centra za CF načrtujemo tudi druge aktivnosti, na primer srečanja za otroke in njihove druži-
ne, pa tudi strokovna srečanja za zdravstvene delavce. Center za CF sodeluje z Društvom otrok in staršev 
s cistično fibrozo ter z Ustanovo Dihec – Ustanova za pomoč otrokom s kroničnimi pljučnimi bolezni-
mi, ki občasno finančno podpre aktivnosti Centra za CF.
Medicinska sestra povezuje vse sodelujoče, omogoča dober pretok informacij, skrajša nepotrebno čaka-
nje ter na ta način omogoči kar najboljšo obravnavo otroka s CF. Nemalokrat pa je medicinska sestra 
tudi člen med otrokom, starši in drugimi člani tima, ki skrbi za otroka. Komunikacijske poti določimo 
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individualno, tako kot staršem in otrokom ustreza, naj bo to osebni stik, telefon, elektronska pošta 
ali navadna pošta. Medicinska sestra naveže stik s socialnimi delavci, učitelji, tehničnimi sodelavci in 
zdravstvenimi delavci drugih zdravstvenih ustanov, ki jih bodo obiskovali otrok in starši. Na Pediatrični 
kliniki Ljubljana že dolga leta deluje Bolnišnična šola, tako da lahko otrok šolanje nadaljuje tudi v času 
hospitalizacije, ravnateljica pa naveže stik z otrokovo matično šolo, kar olajša reševanje dejanskih ali po-
tencialnih zapletov. Na ta način je staršem tudi odvzet del bremena (Žemva, 2007).
Le multidisciplinaren tim, v katerem sodelujejo različni strokovnjaki, omogoča doseganje ciljev kakovo-
sti in varnosti. Zagotoviti moramo nenehen ciljan strokovni razvoj posameznika in skupin. Z vodenjem 
otrok v Centru za CF, ki omogoča interdisciplinaren način obravnave, je zagotovljen optimalen način 
zdravljenja, ki pomembno vpliva na izid bolezni. Le aktivno sodelovanje vseh članov tima, vključno z 
otroki in starši, omogoča doseganje zastavljenih ciljev. Da je tim učinkovit, moramo sestaviti sistem, v 
katerem se zaposleni učijo, so motivirani, skrbijo za kakovost svojega dela in se trudijo izboljšati proces, 
v katerem delujejo. 
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Izhodišče

Mednarodna federacija diabetikov (IDF) opredeljuje sladkorno bolezen kot kronično stanje, kjer celice tre-
bušne slinavke ne proizvajajo dovolj inzulina oziroma telo proizvedenega inzulina ne more učinkovito izra-
biti. To glukozi (ki jo dobimo iz hrane) oteži prehod v celice, zato te ne morejo normalno delovati. Posledica 
je motnja v presnovi ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob (Zveza društev diabetikov, 2008). Sladkorna 
bolezen zajema več presnovnih bolezni, katerih skupna značilnost je povečana koncentracija glukoze v krvi 
(krvni sladkor) (Koselj, 2006). Bolezen je med prebivalci zelo razširjena. Zaradi staranja prebivalcev pa lahko 
v prihodnjih letih pričakujemo še več pacientov kot v današnjem času, ko že lahko govorimo o epidemiji. 
Bolezen je neozdravljiva. Za preživetje in kakovost življenja sladkornega pacienta so odločilni zapleti, ki 
so pri tej bolezni pogosti. Lahko so akutni ali kronični. Zelo nevarni so kronični zapleti, saj so to okvare, 
ki nastanejo na posameznih organih pri dalj časa trajajoči sladkorni bolezni. Glavni vzrok za razvoj kro-
ničnih zapletov sladkorne bolezni je hiperglikemija, vendar pa so potrebni še nekateri drugi dejavniki, 
kot so zvišan krvni tlak, debelost, kajenje in tudi dednost (Koselj, 1998). Med pogoste kronične okvare 
spada tudi diabetično stopalo. Gre za skupino sindromov, pri katerih nevropatija, ishemija in infekcija 
privedejo do razpada (nekroze) tkiva, ki ga lahko odstranijo le z amputacijo. Najpogostejše indikacije za 
amputacijo so: gangrena, okužbe ali razjeda, ki se ne celi (Urbančič Rovan, 2006). Gangrena je mrtvo 
tkivo brez kisika. Razlikujemo suho in vlažno gangreno. Pri suhi gangreni, ki je posledica prekinitve 
prekrvitve, je mrtvo tkivo trdo in črno. Pri vlažni gre za okužbo, ki povzroči cedenje tekočine zaradi 
vnetja v še živem tkivu (Diabetično stopalo, http://www.tevasi.si/multi2.php?p=84&menu_num=360). 
Propadlo tkivo je treba odstraniti z operacijo (amputirati). 
V literaturi največkrat naletimo na podatek, da je kar 50 do 60 % vseh netravmatičnih amputacij v raz-
vitem svetu opravljenih pri pacientih s sladkorno boleznijo. Tveganje za amputacijo spodnje okončine 
je 15- do 40-krat večje kot v isti starostni skupini brez sladkorne bolezni in narašča s starostjo, moški so 
bolj ogroženi kot ženske (Urbančič Rovan, 2006). Pri tem posegu izvedejo kirurško odstranitev dela uda 
ali uda v celoti. Kar 15 % sladkornih pacientov prej ali slej v življenju dobi razjedo na stopalu, ki je pri 
85 % amputacij prvi sprožilni dogodek.

Metode

Oblikovana je bila klinična pot zdravstvene obravnave pacienta, pri katerem je bila izvedena podkolen-
ska amputacija.

Rezultati

Klinična pot je orodje, ki temelji na z dokazih podprti medicini in krajevni organizaciji; opredeljuje 
standardni načrt večdisciplinarne zdravstvene oskrbe pacientov z določenim obolenjem ali načrtovanim 
posegom. Omogoča sledenje odklonom od standardnega postopka, ohranja utemeljeno samostojnost 
odločitve, poenoti klinično prakso, nenehno izboljšuje kakovost zdravstvene obravnave in spodbuja tim-
sko delo (Ministrstvo za zdravje, 2006). 
Podkolenska amputacija pri pacientu z diabetesom zahteva 8 do 10 dni hospitalizacije. V zdravstveno 
obravnavo so vključeni različni strokovnjaki, katerih cilj je uspešna amputacija, zdravstvena obravnava 
brez zapletov, čim hitrejša rehabilitacija, varen in zadovoljen pacient, ki bo sprejel spremenjeno samopo-
dobo in po amputaciji zaživel kakovostno življenje.
Klinična pot obsega številne obrazce, ki jih je na omejenem prostoru težko predstaviti. Namenjeni so 
vsakemu izvajalcu posebej glede na aktivnosti, ki jih izvaja na določen dan in v določenem prostoru, npr. 
v sprejemni ambulanti, na bolniškem oddelku, v operacijskem bloku, prebujevalnici in spet na bolni-
škem oddelku. Vsaka aktivnost mora biti predvidena in po izvedbi podpisana s strani izvajalca. Obrazci 
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so enostavni in pregledni, da jih je mogoče čim hitreje izpolniti. Najobsežnejša je dokumentacija, ki jo 
izpolnjujejo medicinske sestre, saj morajo vsak dan oceniti temeljne življenjske aktivnosti, realizirati vse 
faze procesne metode dela, vključno z merjenjem vitalnih funkcij, ocenjevanjem bolečine, izvedbo po-
trebnih negovalnih intervencij ter diagnostično-terapevtskih posegov. 

Razprava in zaključek

Klinična pot je obrazec, ki opisuje običajni potek zdravljenja za posamezne vrste bolezni. Omogoča 
utemeljeno samostojnost odločitve, poenoti klinično prakso, nenehno izboljšuje kakovost zdravstvene 
obravnave, spodbuja timsko delo in omogoča boljšo komunikacijo znotraj tima. Klinična pot je živ 
dokument, ki se na osnovi dela nenehno spreminja in dopolnjuje. Obsega celotno oskrbo od začetka 
do konca obravnave pacienta. Uvedba kliničnih poti zmanjša število napak pri zdravljenju, spodbuja 
multidisciplinarno delo ter usklajenost dela vsega zdravstvenega osebja. Klinična pot ponuja tudi dobro 
osnovo za boljše obveščanje pacientov in njihovih svojcev o obravnavi in prognozi. Je ključnega pomena, 
saj zagotavlja nepretrgano in usklajeno zdravstveno oskrbo med različnimi ustanovami in izvajalci, kar 
pripomore k boljšim izidom zdravljenja pacientov (Ministrstvo za zdravje, 2006).
V zdravstveni obravnavi pacienta, ki mu je treba amputirati nogo, gre za sosledje številnih aktivnosti, ki 
jih izvajajo različni strokovnjaki. Njihovo delo je treba organizirati in dobro koordinirati, da je v najkraj-
šem času dosežen dober izid – uspešna amputacija, kakovostna zdravstvena obravnava, učinkovita zdra-
vstvena nega in uspešna rehabilitacija. Končni cilj je kakovost življenja pacienta kljub kronični bolezni 
in amputirani nogi. Pri vseh teh aktivnostih je vloga medicinskih sester izjemno pomembna. Ne le da so 
vključene v tim, ki izvaja zdravstveno obravnavo, temveč so pomembne tudi pri pripravi kliničnih poti 
in izvajanju vseh načrtovanih aktivnosti, ki so jih sposobne tudi koordinirati in evalvirati.
Ob podkolenski amputaciji je pacient hospitaliziran precej časa, z njim so v stiku mnogi izvajalci. Opera-
cijski poseg pacienta zelo prizadene tako fizično kot psihično, saj so prisotne močne bolečine, zmanjšana je 
gibljivost, spremenjen je tudi njegov zunanji videz, kar težko sprejme. Zato je pomemben natančen potek 
aktivnosti za dosego dobrega izida, za seznanitev pacienta in svojcev o poteku obravnave, za spremljanje 
poteka in uspešnosti posega ter celotne rehabilitacije. V teh prizadevanjih je klinična pot nenadomestljiva.
Ob uporabi kliničnih poti se lahko izognemo improvizacijam pri delu, neželenim dogodkom, predvsem 
pa upoštevamo vsakega posameznika z njegovimi posebnostmi. Zagotovimo dobro organizacijo dela, 
usklajen potek od sprejema do odpusta ter transparentnost vseh izvedenih aktivnosti vsakega izvajalca. S 
pomočjo dokumentacije je mogoče preveriti in ovrednotiti potek obravnave, izide in rezultate, kar vodi 
v odličnost v medicini in zdravstveni negi.
Na področju zdravstvene nege moramo nenehno slediti novostim ter neprestano izboljševati aktivnosti 
in procese v dobro pacientov. Zato je pomembna naloga medicinskih sester, da tudi zdravnike in druge 
strokovnjake pritegnejo k aktivnostim za oblikovanje in uporabo kliničnih poti.
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Uvod

Sladkorna bolezen je kronična, neozdravljiva bolezen. Z ugotovitvijo bolezni in uvedbo primernega 
zdravljenja se način bolnikovega življenja spremeni. Znajde se pred zanj trenutno nepremagljivimi ovira-
mi, ki vplivajo na kakovost njegovega življenja in na počutje. Bolnik se mora naučiti čim prej čim bolje 
živeti s sladkorno boleznijo in ji prilagoditi vsakdanjik, obenem pa ohraniti dejavnosti, ki mu ne škodijo 
in jih vsakodnevno opravlja večina ljudi (Cecić Erpič, 2006). Zdravljenje bolnikov s sladkorno boleznijo 
je večplastno in poteka neprestano, od odkritja bolezni dalje. Cilj zdravljenja je izboljšati presnovno ure-
jenost in s tem zmanjšati tveganje za akutne in kronične zaplete sladkorne bolezni ter usposobiti bolnika 
za aktivno sodelovanje pri zdravljenju (Janež, 2007). Pri zdravljenju sodelujejo vsi člani zdravstvenega 
tima, drugi strokovnjaki (psiholog) in svojci. Pomemben člen v timu je edukator/ica, ki bolnika informi-
ra, motivira ter usposobi za uspešno samovodenje sladkorne bolezni (Pibernik Okanović, 2009) in samo-
oskrbo. Edukacija je strukturirana, načrtovana aktivnost, namenjena vsem, ki jo potrebujejo. Vsebina in 
način pa sta prilagojena tipu sladkorne bolezni, načinu zdravljenja, motiviranosti, starosti, dojemljivosti 
bolnika in njegovemu predznanju.

Primer, ki je predstavljen, prikaže delo v skupini s tremi bolniki, ki imajo sladkorno bolezen že vrsto (15, 
12, 9) let. Stari so 62, 61 in 58 let. Vsi zdravijo sladkorno bolezen z: uravnoteženo prehrano, telesno 
aktivnostjo, tabletami in/ali insulinom. Urejenost njihove sladkorne bolezni se je zadnje leto pred pred-
stavljenim pristopom precej poslabšala (glikiran hemoglobin pri vseh je bil nad 8,8 %; ciljna vrednost 
pri bolnikih s sladkorno boleznijo je pod 6,5 %). Številna posamična svetovanja in usmerjanja niso bila 
dovolj uspešna. Edukatorica jih je zato združila v skupino, oblikovala program in jih vključila v delo.  

Edukacija v mali skupini

Delo v skupini je slonelo na predpostavki, da imajo vsi bolniki določeno znanje, ki pa ga doslej niso znali 
ali želeli pravilno uporabiti, da bi dosegali boljšo urejenost sladkorne bolezni. Morda so bila navodila, ki 
so jih prejeli s strani zdravstvenega osebja, zanje preveč »nesmiselna«, da bi jih upoštevali? Informacije 
in navodila, ki so jim bila dana (uravnotežena prehrana, dovolj telesne aktivnosti, redno jemanje zdravil, 
izvajanje samokontrole, vbrizgavanje insulina), so posegala in v njihov ustaljeni način življenja ter niso 
prinesla pričakovanega napredka.
Bolniki so bili na prvem skupnem srečanju seznanjeni, da bo reedukacija potekala tri mesece. V prvem mesecu 
so se srečali trikrat, nato pa še dvakrat v presledku enega meseca. Razjasniti je bilo treba nekatere dileme:
•	 V kolikšni meri so doslej upoštevali navodila za zdravljenje sladkorne bolezni?
•	 Ali so jim bile informacije in navodila posredovani na dovolj jasen način?
•	 Ali je način dosedanjega zdravljenja sladkorne bolezni primeren?

Odgovori so bili podlaga za oblikovanje kratkoročnih ciljev, ki so posameznikom nakazovali smer, inten-
ziteto dela in jih motivirali. Vplivali so tudi na učinkovitost dela, vztrajnost, samozaupanje in samodisci-
plino (Cecič Erpič, 2006). Vsak posameznik je s pomočjo edukatorice in ostalih v skupini oblikoval sebi 
specifične, realne in merljive cilje, ki pa so bili zastavljeni dovolj visoko, da so predstavljali izziv. Končni 
cilj je bil skupen vsem – boljše obvladovanje sladkorne bolezni, kar vodi v boljšo presnovno urejenost, 
zmanjšanje akutnih in kroničnih zapletov ter v boljšo kakovost življenja. 
Na prvem srečanju so bile bolnikom razdeljene enake naloge, ki so jih usmerjale k individualnim, krat-
koročnim ciljem.
1. Tri dni zapored so sedemkrat na dan (pred zajtrkom, 90 min po zajtrku, pred kosilom, 90 min po 

kosilu, pred večerjo, 90 min po večerji in pred spanjem) merili koncentracijo glukoze v krvi. To je 
strukturirana oblika preverjanja koncentracije (Franke, 2009). Izmerjene vrednosti so vpisovali v 
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poseben obrazec, kamor so vnesli tudi čas meritev. Ostale dni so izvajali meritve po prej ustaljenem 
načinu in jih beležili v dnevnik samokontrole. 

2. Iste dni so pisali prehranski dnevnik. Beležili so vrsto in količino živil v posameznih obrokih (tudi 
malicah). Posebej natančno so morali opredeliti količino živil, ki vsebujejo ogljikove hidrate. Na 
obrazec so vpisali čas obroka in opredelili velikost obroka (majhen, srednji, velik). Edukatorica jih 
je opozorila, katera živila vsebujejo ogljikove hidrate, na vrsto ogljikovih hidratov in njihov vpliv 
na dvig koncentracije glukoze v krvi, pa tudi na to, da prevelik vnos beljakovin in maščob povzroča 
zapozneli porast koncentracije glukoze v krvi.

3. Beležili so trajanje, vrsto in intenziteto telesne aktivnosti ter opazovali njen vpliv na gibanje koncen-
tracije glukoze v krvi.

4. Beležili so čas in količino vbrizganega insulina. 
5. Beležili so morebitne hipoglikemije in ukrepe ob njej.

Na naslednjem srečanju (čez en teden) smo skupno pregledali naloge. Izkazalo se je, da bolniki premalo 
vedo o pomenu uravnotežene prehrane in da se premalo zavedajo, kako pravilno sestavljena in količinsko 
odmerjena hrana vpliva na uspešno insulinsko zdravljenje in celostno obravnavo bolezni. To povezavo 
je lepo ponazoril grafični prikaz strukturiranega merjenja koncentracije glukoze v krvi. Zaskrbljujoče je 
bilo dejstvo, da imajo premalo znanja o tem, katera živila vsebujejo ogljikove hidrate ter kako pomemb-
na sta njihova količinska omejitev in pravilen izbor. Zato je bilo nujno ponovno sistematično predelati 
vsebino (uporaba slikovnega gradiva) o uravnoteženi prehrani. Pisanje prehranskega dnevnika so po-
novili do naslednjega srečanja čez en teden. Nasvet edukatorice je bil, da v prehrani upoštevajo nova 
spoznanja. Na tem srečanju se je med njimi razvil učinkovit pogovor, kjer so med seboj že izmenjali iz-
kušnje, primerjali svoja stališča in se dopolnjevali (Brečko, 1998). Edukatorica jih je opozorila na zmote 
in vsakemu posebej (glede na »njegovo« vrsto insulina) svetovala korekcijo odmerkov. Zadnje srečanje v 
prvem mesecu je bilo posvečeno razčiščevanju nejasnosti in pobudi, naj ne pozabijo na telesno aktivnost 
in njen vpliv na samovodenje sladkorne bolezni.
Sledili sta srečanji v enomesečnih razmakih, ki sta bili namenjeni predvsem kontroli dnevnikov in kon-
troli strukturiranega merjenja koncentracije glukoze v krvi, razjasnitvi dilem ter medsebojni podpori. 
Pokazalo se je, da so posamezniki sledili navodilom edukatorice in vnesli potrebne spremembe v svoje 
življenje, kar se je že poznalo pri kontrolnih meritvah koncentracije glukoze v krvi.

Po treh mesecih smo vsem izmerili vrednosti glikiranega hemoglobina. Te so se pri vseh pomembno 
znižale: prvemu za 3,3 %, drugemu za 1,5 % in tretjemu za 4,4 %. Vsi bolniki so potrdili, da so bolje 
seznanjeni s sladkorno boleznijo, da znajo bolje uporabiti rezultate merjenj koncentracije glukoze v 
krvi, da razumejo, zakaj in kako spremeniti življenjski slog in da se jim je kakovost življenja izboljšala. Z 
upoštevanjem dveh temeljev zdravljenja sladkorne bolezni – uravnoteženo prehrano in telesno aktivno-
stjo – so se potrebe po insulinu pri prvemu bolniku precej zmanjšale. Strukturirana oblika preverjanja 
koncentracije glukoze v krvi je pri ostalih dveh pokazala potrebo po spremembi terapije oz. uvedbi še 
druge vrste insulina. Drugemu bolniku je bila dodana druga vrsta insulina ob kontroli pri diabetologu 
čez tri, tretjemu bolniku pa čez en mesec.

Ugotovitve in zaključek

Bolniki s sladkorno boleznijo so primorani spremeniti način življenja, če želijo sladkorno bolezen uspe-
šno obvladovati. Vstopajo v vrtiljak pogostih sprememb, ki lahko povzročajo tudi probleme. Za soočanje 
z njimi je nujno, da razvijejo sposobnosti reševanja težav. Edukacija v mali skupini se je izkazala kot 
učinkovita pri razvijanju te spretnosti ter pridobivanju potrebnega znanja. Vsak posameznik je s svojo za-
logo znanja in izkušenj predstavljal pomemben del informacij za nadgradnjo znanja pri reševanju težav. 
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Skupinska interakcija je uspešno vplivala na mnenja, stališča in sodbe posameznikov. Imeli so možnost 
preverjati in primerjati svoja stališča ter prepričanja s stališči drugih, pa tudi potrditi ali spremeniti sliko 
o sebi (Brečko, 1998). Edukatorica je s pomočjo svojega znanja ter jasno in sistematično zastavljenih 
ciljev usmerjala bolnike pri izpeljavi načrta, ki je vodil do ciljev.
Strukturirana oblika preverjanja koncentracije glukoze v krvi je predstavljala izhodišče za stopnjevanje 
edukacije. Potrjeno je bilo dejstvo, da je kakovostna samokontrola del celostne obravnave bolnika s slad-
korno boleznijo ter kritična podlaga za njegovo motivacijo in samovodenje (Franke, 2009). 

Mori (2005) ugotavlja, da so ljudje, ki so uspešni, znali premagati določene strahove in omejujoča pre-
pričanja. Sprejete odločitve so nato podprli z dejanji.
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Snežana Škorić, dipl.m.s. 

ZDRAVSTVENA VZGOJA BOLNIKA Z VISOKIM KRVNIM 
TLAKOM, PRIMER DOBRE PRAKSE

Izvleček

Članek obravnava pomen izvajanja zdravstveno-vzgojnega dela medicinske sestre v ambulanti za zdra-
vljenje arterijske hipertenzije. Bolnik pri svojem zdravljenju aktivno sodeluje, medicinska sestra ga pri 
tem nadzoruje, poučuje in spodbuja, da spremeni slabe navade in ohrani dobre ter se odloči za zdrav 
način življenja. Bolnik pri tem potrebuje motivacijo, zato mu jo medicinska sestra, ki je profesionalka na 
svojem področju, s pomočjo zdravstvene ozaveščenosti tudi nudi. 
Članek opisuje primer dobre prakse, bolnika, ki je s spremembo načina življenja dosegel cilj, normaliza-
cijo krvnega tlaka, zmanjšanje kilogramov ter zdrav način prehranjevanja. 

Ključne besede
medicinska sestra, bolnik, arterijska hipertenzija, spremembe življenjskega sloga. 
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Uvod 

Zdravje je vrednota, ki je tesno povezana s kakovostjo življenja (Šmitek, 1998). Za zagotavljanje op-
timalnega zdravja je pomembno, da skrbimo za zdrav življenjski slog na vseh področjih. Sprememba 
življenjskega sloga ni enostavna naloga, saj od posameznika pogosto zahteva pomembne spremembe 
dolgoletnih navad oz. razvad, pri čemer je vredno in potrebno vztrajati. Poznati moramo nevarnosti, ki v 
vsakdanjem življenju prežijo na nas, in vedeti, kaj moramo storiti. Za ohranjanje zdravja smo odgovorni 
sami. Biti zdrav ni le naša pravica, temveč tudi dolžnost. 
Diplomirana medicinska sestra s svojim strokovnim znanjem pomaga bolniku z arterijsko hipertenzijo 
narediti načrt, s pomočjo katerega bolnik spozna nevarnosti, ki prežijo v vsakdanjem življenju in vodijo 
v kronične nenalezljive bolezni, kamor spada tudi arterijska hipertenzija. 
Zdravstvena vzgoja je pomemben element pri promociji zdravja; je kombinacija učenja in vzgoje. Ob 
vsakem obisku bolnika je pred dipl. medicinsko sestro izziv. 

Arterijska hipertenzija je ena od najpogostejših kroničnih bolezni sodobnega časa. Imenujemo jo tudi 
tiha ubijalka. Krvnega tlaka ne smemo nikoli obravnavati izolirano, saj tudi drugi dejavniki – starost, 
spol, nezdrav življenjski slog in sladkorna bolezen – prispevajo k povečanju tveganja za pojav srčno-žilnih 
zapletov (Dobovišek, 2004). 

Cilji dobrega zdravljenja arterijske hipertenzije so:
•	 znižanje telesne teže, 
•	 ustrezen nadzor krvnega tlaka,
•	 sprememba življenjskega sloga, 
•	 izboljšanje kakovosti življenja. 

Delo dipl. medicinske sestre temelji na spoznavanju bolnikovega dosedanjega življenjskega sloga, navad, 
škodljivih razvad in socialnih razmer. Na podlagi zbranih informacij si lahko ustvari celovito podobo 
o bolnikovem življenjskem slogu ter skupaj z njim načrtuje spremembo s ciljem optimizacije krvnega 
tlaka. Ob tem je pozorna na bolnikova pričakovanja ter skrbi za postavljanje realnih ciljev. 

Vloga diplomirane medicinske sestre v ambulanti za hipertenzijo je:
•	 poučiti bolnika in njegove svojce o poteku bolezni; podati pisna in ustna navodila in nato skupaj 

postaviti cilje,
•	 svetovanje glede jemanja zdravil, 
•	  ugotavljanje stranskih učinkov zdravil, 
•	 naučiti bolnika, da si sam pravilno izmeri krvni tlak in vodi dnevnik merjenja,
•	 poučiti o pomenu zdravega načina življenja, 
•	 učenje tehnike krvnega tlaka in vodenje dnevnika merjenja krvnega tlaka, 
•	 zdravstvena vzgoja bolnika o spremembah življenjskega sloga, 
•	 vrednotenje bolnikovega zdravljenja.

Na bolnikovo sodelovanje močno vpliva tudi oblika bolezni, ki je v primeru hipertenzije asimptomatska. 
Odsotnost simptomov omejuje bolnikovo sodelovanje pri zdravljenju, saj pozitivni učinki niso takoj 
vidni, zato bolniki hitreje prenehajo upoštevati navodila za zdravljenje. Pomembni dejavniki, ki vplivajo 
na bolnikovo sodelovanje, so razumevanje bolezni in njenih posledic, dojemanje nevarnosti, ki jih pri-
naša bolezen, stroškovna korist zdravljenja, motivacija bolnika in svojcev ter bolnikovo sodelovanje pri 
odločitvah, povezanih z zdravljenjem (Schneider, 1999). 
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Rezultati izvedenih raziskav so pokazali, da zdravstvena vzgoja z dipl. medicinskimi sestrami bolnike 
 motivira za zdravljenje ter ugodno vpliva na večjo pripravljenost za spremembo življenjskega sloga (Amo-
noff, 2001). 

Bolniki pogosto povedo, da se veliko slabše počutijo, odkar se zdravijo. Zaradi tega je tudi njihov odziv 
na zdravljenje slabši. Zdravljenje hipertenzije bi tako moralo na eni strani upoštevati uspešno znižanje 
krvnega tlaka in na drugi izboljšanje kakovosti bolnikovega življenja. Neželeni učinki zdravil so eden 
najpogostejših vzrokov za prenehanje jemanja zdravil in poslabšanja kakovosti življenja. 
Hipertenzija prizadene 1,5 milijarde ljudi po vsem svetu in je glavni dejavnik tveganja za bolezni srca, 
možgansko kap in ledvične bolezni. Nima opozorilnih znakov, imajo jo mnogi ljudje, ne da bi se je 
zavedali. Poleg tega je le tretjina ljudi s hipertenzijo zdravljenih, samo približno 12 % bolnikov pa je 
zdravljenih ustrezno; to pomeni, da je njihov krvni tlak <140/90 mm Hg (Accetto R., 1999). 

Tabela 1: Razvrstitev višine krvnega tlaka

Razvrstitev krvnega tlaka sistolični
(mm Hg)

diastolični
(mm Hg)

optimalen < 120 < 80
normalen 120 – 129 80 – 84
visoko normalen 130 – 139 85 – 89
hipertenzija razred 1 (blaga) 140 – 159 90 – 99
hipertenzija razred 2 (zmerna) 160 – 179 100 – 109
hipertenzija razred 3 (huda) ≥ 180 ≥ 110
izolirana sistolična hipertenzija ≥ 140 < 90

(Accetto, 1999) 

V ambulanto za zdravljenje arterijske hipertenzije je napoten 61-letni bolnik zaradi nadaljnjega zdravlje-
nja že ugotovljene arterijske hipertenzije do največ 180/115 mm Hg. Medikamentozno terapijo so mu 
določili že na primarni ravni. Zaradi povišane vrednosti krvnega tlaka je bil napoten tudi k diabetologu. 
Ob prvem obisku je bil z bolnikom vzpostavljen profesionalen, korekten odnos. Razloženo mu je bilo, 
kakšne meritve bodo opravljene in zakaj so pomembne. Gospod je po poklicu šofer, zaposlen pri gradbe-
nem podjetju. Iz sestrske anamneze in opravljenih meritev telesne teže, telesne višine, določanja indeksa 
telesne mase, meritev krvnega tlaka in obsega pasu je razvidno, da je prekomerno prehranjen z visokim 
ITM, telesno slabše zmogljiv, ob najmanjšem naporu se zadiha. Gospod je kadilec, pokadil je dve škatli-
ci cigaret dnevno. Prehranjeval se je neredno, dva obroka na dan. Dopoldan je pojedel malico in drugi 
obrok v poznih večernih urah. Zaradi mejnih vrednosti krvnega sladkorja je bil napoten diabetologu. 
Bolniku je razloženo, kakšne posledice ima nezdravljena arterijska hipertenzija. Pokazal je pripravljenost 
sodelovati s spremembo načina življenja in rednim prejemanjem antihipertenzivne terapije. Glede na 
telesno težo, obseg pasu in tveganje razvoja sladkorne bolezni tipa 2 je pomembno urediti prehrano na 
takšen način, da bo bolnik shujšal, hkrati pa vključiti v njegov sedeči način življenja čim več gibanja. 
Svetovani so mu redni, vendar manjši obroki, ki vključujejo čim več sadja in zelenjave, omejitev slanih 
prigrizkov, mastne in hitre hrane. Glede na adipoznost mu je bilo težko svetovati fizično aktivnost, ki bi 
jo zmogel. Za začetek se je strinjal s krajšimi vsakodnevnimi sprehodi. Svetovali smo mu znižanje telesne 
teže s pomočjo zdravega prehranjevanja, omejitev dnevnega vnosa soli, lažjo telesno aktivnost, redno 
merjenje in beleženje krvnega tlaka, redno jemanje zdravil, opustitev kajenja. 
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Namen 

Namen je opozoriti na zdravstvene posledice hipertenzije, spodbuditi ljudi, da si izmerijo krvni tlak, in 
če je ta zvišan, ustrezno ukrepati. Pogostnost hipertenzije je v večini držav po svetu visoka. 

Metode dela

Za zbiranje podatkov smo uporabili standardizirani protokol, ki vsebuje merjenje krvnega tlaka, meritve 
telesne teže, višine, ITM, obseg pasu, obseg nadlahti in velikost nadlahtne manšete za merjenje krvnega 
tlaka. Na osnovi protokola in vprašalnika o življenjskem slogu bolnikov z arterijsko hipertenzijo smo 
pridobili informacije o pacientovem načinu življenja. Zbiranje podatkov je potekalo na začetku obrav-
nave enkrat mesečno, nato na tri mesece, na šest mesecev in potem enkrat letno. Spremljanje bolnika je 
trajalo od aprila 2007 do decembra 2009. Opravljen je bil načrt zdravstveno-vzgojnega dela za obdobje 
enega leta. 

Rezultati in razprava

Bolnik je že ob prvem obisku povedal, da se bo težko odpovedal kajenju, prav tako, da še ni razmišljal 
o spremembi načina prehranjevanja in da mu sedanji način dela ne dopušča redne prehrane. Razloženo 
mu je bilo, kakšne posledice ima nezdravljena arterijska hipertenzija. Pripravljen je bil sodelovati z nami 
in prejemati antihipertenzivno terapijo. Glede na telesno težo, obseg pasu in tveganje razvoja sladkorne 
bolezni tipa 2 je pomembno urediti prehrano na takšen način, da bo bolnik shujšal, hkrati pa vključiti v 
njegov sedeči način življenja čim več gibanja. Svetovani so mu redni, vendar manjši obroki, ki vključuje-
jo čim več sadja in zelenjave, omejitev slanih prigrizkov, mastne in hitre hrane. Glede na adipoznost mu 
je bilo težko svetovati fizično aktivnost, ki bi jo zmogel. Za začetek se je strinjal s krajšimi vsakodnevnimi 
sprehodi. 
Svetovali smo mu znižanje telesne teže s pomočjo zdravega prehranjevanja, omejitev dnevnega vnosa 
soli, lažjo telesno aktivnost, redno merjenje in beleženje krvnega tlaka, redno jemanje zdravil, opustitev 
kajenja. 

Bolniku smo svetovali ustno in pisno. Omogočili smo mu telefonsko svetovanje v primeru nejasnosti ali 
padca motivacije. 
Med obiski smo zasledili, da gospod ima motivacijo, ki je še naraščala ob pozitivnih rezultatih. Ob 
vsakem obisku smo ga pohvalili in mu vsakič znova razložili, kakšni so že pozitivni učinki na njegovo 
zdravljenje. 
Pri bolniku smo po desetih obiskih dosegli pozitivne učinke naše obravnave. Telesno je bil bolj zmogljiv 
ob naporih, ni se več močno zadihal kot na začetku zdravljenja. Brez težav je kolesaril in hodil po stopni-
cah. Na osnovi analize zbranih podatkov ugotavljamo pozitivne učinke naše obravnave. Pri pacientu smo 
dosegli spremembo življenjskega sloga, znižan krvni tlak in hkrati izboljšali njegovo kakovost življenja. 
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Tabela 2: Karton za standardizirani protokol merjenja krvnega tlaka

TELESNA VIŠINA OBSEG NADLAHTI MANŠETA XL

DATUM TELESNA PULZ RR LEŽE RR STOJE ITM
D L

15. 04. 150KG 60 164/90 156/80 44, 3

14. 05. 148KG 60 120/70 110/68 43, 7

16. 06. 147KG 70 128/76 110/52 43, 4

17. 09. 140KG 54 120/72 110/72 41, 4

18. 01. 123KG 58 128/74 120/78 36, 3

19. 04. 116KG 63 122/68 110/70 34, 3

19. 10. 110KG 68 110/68 112/66 32, 5

20. 04. 107KG 80 128/78 126/78 31, 6

18. 10. 106KG 78 124/70 122/70 31, 3

11. 02. 103KG 72 122/68 124/68 30, 4

Sklep

V času vodenja bolnika s hipertenzijo je bilo več kritičnih obdobij, ki pa smo jih s pomočjo pravilne 
zdravstvene vzgoje presegli in dosegli zastavljene cilje. Bolnikov krvni tlak se je normaliziral, začel se je 
zdravo prehranjevati in opustil kajenje. Razumel je, da je potrebno vseživljenjsko zdravljenje.
Vodenje obsega vsa ključna znanja, sposobnost dobre komunikacije, organizacijo dela v ambulanti, ustre-
zno obravnavo. Pri našem bolniku smo to tudi dosegli. Takšni primeri nam dajejo moč in zadovoljstvo, da 
naše delo opravljamo dobro in bolnikom pomagamo zmanjšati tveganje za zaplete arterijske hipertenzije. 
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mag. Radojka Kobentar

OCENA DEJAVNIKOV ZDRAVJA PRI PACIENTIH S KRONIČNIM 
POTEKOM DUŠEVNE MOTNJE

Izvleček

Izhodišča: 

Perspektiva pacientov s kroničnim potekom duševnih motenj je omejena z dolgotrajno obravnavo, saj 
zdravljenje zajema obdobja remisij ter recidiva bolezenskih znakov. Popolno zdravje pa ostaja nedosegljiv 
ideal, zato v kontekstu kronične bolezni vedno govorimo o kakovosti življenja in neodvisnega funkcio-
niranja v socialnem okolju. 

Namen: 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti pozitivne vire zdravja posameznikov navkljub duševni motnji. 

Metode: 

Raziskava je bila izvedena s standardiziranim vprašalnikom COMQOL 5 v Psihiatrični kliniki Ljubljana 
v obdobju med 1. 1. in 31. 12. 2008, na vzorcu 133 hospitaliziranih pacientov s kroničnimi duševnimi 
motnjami. 

Rezultati: 

Poleg značilnih sociodemografskih kazalnikov rezultati razkrivajo pozitivne vire, ki zajemajo splošne 
dejavnike, subjektivno oceno zdravja ter socialne kazalnike, pa tudi negativne dejavnike zdravja z ravnijo 
statistične pomembnosti p=0,05. 

Razprava: 

V slovenskem prostoru je hospitalna obravnava pacientov s kroničnim potekom duševnih motenj pre-
malo raziskana; kazalo bi poudariti pomen prve obravnave, aktivne vloge posameznika in povečanja 
pozitivnih virov. Slednji namreč kažejo na nizek delež socialnih dejavnikov zdravja, ki bi jih veljalo na-
tančneje raziskati in za svetlejšo prihodnost vseh vpletenih vključiti v zdravstveno-vzgojni program dela. 

Ključne besede: 
pozitivni viri zdravja, aktivna vloga, kakovost življenja.

mag. Radojka Kobentar,
Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana
radojka.kobentar@psih-klinika.si 
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Teoretična izhodišča 

Skupino pacientov s kroničnimi duševnimi motnjami predstavljajo posamezniki, pri katerih se izvajanje 
zdravstvene obravnave, rehabilitacije in socialnih aktivnosti kaže v neuspešnem izidu zdravljenja, saj ne 
dosežejo popolne ozdravitve, moteči simptomi bolezni pa ves čas ovirajo njihovo normalno življenje in 
delovanje. Pri teh dejstvih je pomemben tudi čas od pojava prvih znakov duševne bolezni do obravnave, 
ki po znanih podatkih predstavlja obdobje od leta in pol do štirih let (Aderhold in Greve, 2004). 

Osupljivo je, da kar tretjina duševnih bolezni poteka kronično, kar pomeni skozi vse življenje. Zanje je 
značilno ponavljanje epizod poslabšanja, pogostejše hospitalizacije z opaznimi deficiti na področju funk-
cioniranja in kakovosti življenja (Berger, 2005; Williams in M'Carthy, 2006). Tako poleg ireverzibilnosti 
procesa ugotavljamo tudi izgubo predstav o lastnih sposobnostih, nezmožnost voljnega vplivanja in posle-
dično večjo odvisnost od drugih ljudi v različnih življenjskih situacijah, navaja Baumann-Hölzle (2006). 
Kocmur (1997, po Shepherd idr., 1989) natančneje navaja, da v 43 % bolezen poteka v fazah ponavlja-
nja in napredovanja simptomov z opaznim funkcionalnim primanjkljajem ter da se motnja pojavlja z 
akutnimi relapsi in vmesnimi obdobji relativnega zdravja v kar 35 % vseh primerov. 

Odzivi oseb na kronični potek duševnih motenj so zelo različni; tako se eni počutijo močno prizadete, dru-
gi pa iščejo priložnosti za spoprijemanje in preizkušanje lastnih potencialov. Baumann-Hölzle (2006) tako 
ugotavlja, da je za obvladovanje duševne motnje pomembno občutenje trpljenja, in navaja, da večje ko je 
trpljenje, manjše so priložnosti za ponovno oblikovanje življenja. Ljudje zavzemamo določen subjektivni 
prostor, kjer življenjske situacije ter izgube občutimo in interpretiramo kot trpljenje. Psihična preobreme-
njenost pa poviša stopnjo trpljenja, kar nam omejuje možnosti za pozitivno spremembo. Sprejemanje bole-
zni in življenje z njo je možno, zato imajo tisti, ki so manj obremenjeni z boleznijo, običajno še ohranjene 
sposobnosti za spremembo življenjske perspektive, navaja Baumann-Hölzle (2006) in ob tem poudarja 
pomen adaptacijskih procesov, ki so med drugim odvisni tudi od osebnostnih lastnosti posameznikov.

Pacienti s kroničnim potekom duševnih motenj tako, zaradi omejenih spoprijemalnih strategij, bolj ali 
manj izražene pasivnosti, slabšega odzivanja na terapevtske intervencije, neuspešno načrtujejo lastno pri-
hodnost, saj je znano, da poleg bolezenskih simptomov na izid obravnave vplivajo socialni, osebnostni 
in okoljski dejavniki, kar ugotavljata tudi Dörner (2003) in Dumke (2005). 

Prednostni cilj obravnave je tako pri obolelih, kljub nekaterim omejitvam, doseči največjo možno mero 
kakovosti samostojnega življenja. Slednje v svojem modelu Need - adapted Treatment izpostavita Ader-
hold in Greve (2004). V procesu zdravljenja, zdravstvene nege in rehabilitacije se morajo pacienti naučiti 
samostojnosti, z asistenco ali brez nje, kar je osnova za neodvisnost na vseh ravneh življenja, saj je doka-
zano, da je od njihove aktivne vloge v veliki meri odvisen prav izid obravnave (Aderhold in Greve, 2004; 
Schmitz idr., 2004; Berger, 2005). 

Metoda dela

Pridobivanje podatkov je potekalo v Psihiatrični kliniki Ljubljana v obdobju med 1. 1. in 31. 12. 2008, s 
prehodnim soglasjem Etične komisije Psihiatrične klinike ter ustno in pisno privolitvijo pacientov, ki so 
izpolnjevali vstopne kriterije za sodelovanje. Slednji so zajemali najmanj trikratno hospitalizacijo v letu 
pred raziskavo, postavljeno diagnozo duševne bolezni in sposobnost razumevanja navodil za samooskr-
bo. Pacienti so za namen raziskave izpolnili standardizirani vprašalnik COMQOL 5, ki poleg sociode-
mografskih dejavnikov obsega splošne kazalnike zdravja, subjektivno oceno zdravja, socialne dejavnike, 
pa tudi negativne dejavnike, ki ovirajo sodelovanje v zdravstveni obravnavi. Podatki so nato obdelani 
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s statističnimi metodami (odstotki (%), aritmetične sredine (x), standardne deviacije (SD), Pearsonov 
korelacijski koeficient (r) pri stopnji tveganja p=0,05 ter t – test za neodvisne vzorce) s programskim 
orodjem SPSS 12 za okolje Windows.

Rezultati

Analiza vprašalnikov, ki so vsebovali vprašanja zaprtega in odprtega tipa ter ocene stališč do nekaterih 
vrednot, je razkrila ugodne in neugodne dejavnike zdravja. Zanimalo nas je, ali pacienti kljub kroničnem 
poteku bolezni razpolagajo z osebnimi viri in ali identificirani kazalniki zdravja predstavljajo temelj za 
zdravstveno vzgojno delo. 

V raziskavi je sodelovalo 133 pacientov, 70 moških in 63 žensk. 67,3 % vseh vprašanih je bilo v staro-
stni skupini med 40 in 59 let, od njih slaba polovica samskih (48,1 %); četrtina vseh vprašanih je brez 
osnovnošolske izobrazbe ali pa ima največ dokončano osnovno šolo (25 %). 
Kljub neugodnim osnovnim značilnostim vzorca so iz vprašalnika izločeni pozitivni viri zdravja, ki za-
jemajo splošne, subjektivne in socialne dejavnike; ti skupno prispevajo k ohranjanju socialne integracije 
in kakovosti življenja. 

Obseg ugodnih splošnih dejavnikov v vzorcu vključuje manjši delež oseb z duševno motnjo v starostni 
skupini do 39 let (20,4 %), življenje z zakoncem ali partnerjem (32,4 %), najmanj srednješolsko izobrazbo 
(43,9 %), lastništvo stanovanja ali hiše (66,1 %) in prejemanje mesečnega dohodka nad 400 EUR (42,7 %). 
Zanimal nas je tudi delež subjektivnih dejavnikov zdravja, z vprašanji o rednih mesečnih pregledih pri 
zdravniku (56,9 %), pritrdilnim mnenjem o zdravstvenih težavah (71,1 %) in rednim jemanjem pred-
pisanih zdravil (85,8 %). Ti podatki kažejo na sodelovanje pri zdravljenju, ob dejstvu, da je odgovore 
podalo le 89 oseb ali 66,9 % vseh vprašanih. Pacienti jemljejo eno ali več zdravil, in sicer antipsihoti-
ke v 69,7-odstotnem deležu, antidepresive 15,5 % in zdravila za zdravljenje razpoloženjskih motenj s 
14,6-odstotnim deležem. Približno tretjina vprašanih ni navajala rednega jemanja zdravil. Nekaj več kot 
polovica vprašanih je omenila dober spanec (51,1 %), ob tem pa tudi pozitivno občutenje varnosti (68,4 
%) ter izražanje zaskrbljenosti pri manj kot polovici (40,4 %) vprašanih. 

Nadvse pomemben sklop vprašanj je zajemal socialne dejavnike zdravja, a je nanj odgovorilo okoli le 80 
udeležencev ali 60,1 % vseh vprašanih. Vprašanja so vključevala aktivnosti v prostem času, kot so pogo-
vor, druženje, ogled filma in predstav v živo, obisk maše ali gledanje televizijskega programa, ki kažejo na 
izredno nizko udeležbo. Znano je, da duševna motnja povzroči socialno dezintegracijo, zato se pacienti vse 
bolj zapirajo pred zunanjim svetom, ki jim posledično postaja vse bolj tuj in nerazumljiv (Berger, 2005). 
Linearna povezanost (Pearsonov koeficient korelacije) posameznih socialnih variabel razkriva, da je višja 
stopnja izobrazbe pozitivno povezana z aktivnostjo ogleda žive predstave (r=0,27) ter da je aktivnost 
druženja pozitivno povezana z obiskom maše (r=0,32), obiskom žive predstave (r=0,28), pogovorom s 
sosedi (r=0,36) ter ogledom kino predstave (r=0,37). 
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Slika 1: Socialni dejavniki zdravja

Rezultati raziskave potrjujejo, da je dosežena šolska izobrazba pomembna pri aktivnosti druženja (x=4,48; 
SD=1,45), pa tudi pri rednih pregledih v ambulanti (x=4,58; SD=1,64). 
Lestvica vrednot (od 1 - nepomembno do 5 - zelo pomembno) je vključevala oceno lastnine, zdravja, 
dosežkov, odnosov, varnosti, aktivnosti zunaj doma in občutka osebne sreče. Najnižje na lestvici so oce-
njeni pomembnost aktivnosti zunaj doma (x=3,56; SD=1,12), lastnine (x=3,80; SD=1,09) in dosežkov v 
življenju (x=3,91; SD=1,03). Najvišje vrednosti dosežeta zdravje x=4,59; SD= 0,72 ter odnosi z x=4,45; 
SD=0,79.

Razprava

Pacienti s kroničnim potekom duševnih motenj kažejo pestro sliko pozitivnih virov, ki zaradi relapsa 
bolezenskih znakov ter pogostih ponovnih hospitalizacij izgubljajo svoj pomen, v kolikor jih v procesu 
obravnave ne zaznamo in na njih ne gradimo zdravstveno-vzgojnega dela obravnave. Tako Aderhold in 
Greve (2004) ter Williams idr. (2006) pri preprečevanju kroničnega poteka poudarjajo pomen zdravstve-
ne obravnave prve epizode psihotičnih znakov s psihosocialnimi intervencijami, kot je k problemom 
usmerjen pogovor s pacientom in družino v prvih 24 urah, s sistemskim pristopom k pojasnitvi pacien-
tovih individualnih težav ter hitrejšim vzpostavljanjem dialoga ob minimalni aplikaciji nevroleptikov. 
Menimo, da bi v procesu obravnave pacientov s kroničnim potekom bolezni v prihodnje kazalo obli-
kovati tim strokovnjakov v ambulanti in bolnišnici, ki bi deloval po natančno oblikovanih smernicah 
za obravnavo takšnih pacientov. V smernicah bi bila zajeta anamneza pozitivnih resursov in negativnih 
kazalnikov zdravja, informacije o trenutni situaciji, spodbujanje dialoga, razprava v družinskem krogu, 
načrt aktivnosti za upravljanje svojim življenjem in aktivna udeležba pri vzpostavljanju socialne mreže.

Sklep

Sistematičnega celostnega pristopa k pacientom s kroničnim potekom duševne bolezni pri nas v zdra-
vstveni negi nimamo. Takšna situacija pa bo ohranjena, dokler ne bomo v zdravstveni negi s kliničnimi 
dokazi potrdili, da kljub kroničnemu poteku bolezni pacienti le posedujejo pozitivne resurse, ki jih lahko 
uspešno vključimo v individualni načrt s ciljem usklajenega socialnega delovanja in samostojnega upra-
vljanja z življenjem ter tako prispevamo h kakovosti njihovega vsakdana.
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OBRAVNAVA PACIENTA S KRONIČNO DUŠEVNO MOTNJO – 
PRIMER DOBRE PRAKSE

Izhodišča

Uvod
Dolgotrajne in ponavljajoče se duševne motnje prizadenejo tako posameznika kot njegovo družino. Za-
radi težav ljudje s hudo duševno motnjo pogosto potrebujejo hospitalizacijo v bolnišnici, bolezen sama 
pa vpliva tudi na njihovo zmožnost delovanja v vsakdanjem življenju. Povzroča invalidnost in zmanjšano 
sposobnost na področju socialnega delovanja, tj. na področju zaposlovanja, druženja, skrbi za gospo-
dinjstvo in zase, sposobnost navezovanja in vzdrževanja socialnih stikov. S terapevtskim pristopom, ki 
spodbuja ljudi s kronično duševno motnjo, poskušamo s pomočjo učenja ter dela na način, ki povečuje 
njihove spretnosti (veščine), pri pacientih doseči optimalno samostojnost v okviru sposobnosti in zmo-
žnosti. Psihosocialna rehabilitacija se začne že v samem procesu zdravljenja na psihiatričnem bolniškem 
oddelku. Pomembna pri tem sta sodelovanje pacienta ter ustrezno izbran terapevtski pristop, ki spodbuja 
pacienta, da doseže najboljšo raven neodvisnega delovanja. Po odpustu s podpornim programom nada-
ljujemo tudi v skupnosti, na pacientovem domu. 
Namen
Namen raziskave je bil ugotoviti, ali so bile načrtovane in vodene aktivnosti pri rehabilitaciji pacientke s 
hudo duševno motnjo uspešne. Cilj raziskave je predstaviti pomembnost spremljanja pacientov s hudo 
duševno motnjo pri njihovi vrnitvi v domače okolje ter vlogo medicinske sestre. 
Metode dela
Uporabljena je bila metoda spremljanja in opazovanja pacientke v določenih časovnih obdobjih v času 
enega leta. Dejavnosti zdravstvene nege pri pacientki smo ocenjevali, načrtovali, spremljali in vrednotili 
prek temeljnih življenjskih aktivnosti. 
Rezultati
Rezultati raziskave potrdijo zastavljeno raziskovalno vprašanje. V času spremljanja ni prišlo do ponovne 
hospitalizacije in poslabšanja bolezni. Pacientka je redno obiskovala ambulantnega psihiatra in prejemala 
depo terapijo. Vključila se je v domače okolje, izboljšala odnos s hčerko in vzpostavila dobro komunika-
cijo. Postala je čustveno in voljno bolj razgibana ter uvidevna do svoje bolezni. 
Razprava in zaključki
Pri ljudeh, ki trpijo za hudo duševno motnjo, se kaže nujnost potrebe po spremljanju tudi zunaj bol-
nišnične obravnave. Posebej pomembno je načrtovano vodenje in usmerjanje takoj po odpustu iz bol-
nišnice. Skrbna terapevtska obravnava, ki je načrtovana že v času bolnišničnega zdravljenja in se nato 
nadaljuje tudi na pacientovem domu, ima pomembno vlogo pri zmanjševanju pogostejših hospitalizacij 
ter izboljšani ravni socialnega delovanja v domačem okolju. 

Ključne besede
zdravstvena nega, rehabilitacija, terapevtska komunikacija, duševna motnja.

Andreja Gruden, dipl.m.s.,
Psihiatrična bolnišnica Idrija
andreja. gruden@pb-idrija.si
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Uvod

Sodobne smernice psihiatričnega zdravljenja narekujejo, poleg intenzivnega zdravljenja v psihiatričnih bol-
nišnicah, tudi nepretrgano spremljanje skupine pacientov z najhujšimi duševnimi motnjami v skupnosti 
(Ferfolja, 1998; Sedlar, 2002). Nepretrgana obravnava omenjene skupine pacientov, ki pogosto tudi slabo 
sodelujejo pri zdravljenju, imajo dvojne diagnoze z odvisnostjo ali zlorabljajo psihoaktivne substance, zago-
tavlja boljšo kakovost obravnave in pravočasne nujne ukrepe, izboljša kakovost življenja pacientov, vpliva na 
število ponovnih sprejemov in skrajša obdobja hospitalizacije. Zmanjša tudi pogostnost ponovitve bolezni 
in hospitalizacije proti volji (Smolič, 1997; Švab, 2001; Ferfolja, 2002; Švab, 2004). 
Psihosocialna rehabilitacija je terapevtski pristop, ki spodbuja ljudi s kronično duševno motnjo, da dose-
žejo najboljšo možno raven delovanja v skupnosti, s pomočjo učenja in izboljševanja svojih sposobnosti, 
ob podpori svojcev in pomembnih drugih (Švab. 2004). 

Z vidika ocenjevanja pacientovih potreb po zdravstveni negi se v timsko obravnavo pacientov s hudo 
duševno motnjo enakopravno vključuje tudi služba zdravstvene nege. Medicinska sestra je odgovorna 
za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo individualne, k pacientu usmerjene zdravstvene nege, ki vključuje 
tako paciente same kot njihove svojce in bližnje okolje. V času hospitalizacije posameznega pacienta 
zdravstvena nega in njena nosilka, medicinska sestra, sodelujeta pri oblikovanju in izvajanju rehabilitacij-
skega načrta, v katerem je načrtovana tudi skrb za pacienta po odpustu. Usmerjena je k skupnemu cilju, 
tj. doseči čim večjo samostojnost in samooskrbo pacienta ob upoštevanju njegovih zmožnosti in spo-
sobnosti (Ferfolja, Hvala, 2007). Pri izvajanju intervencij zdravstvene nege medicinska sestra upošteva 
pacienta kot enakopravnega in aktivnega udeleženca pri zdravljenju. Spoštuje njegovo pravico do izbire 
in soodločanja, v okviru njegovih zmožnosti sodelovanja, ter upošteva etična načela. 

Namen obiska na domu je ugotavljanje in spremljanje stopnje pacientove samostojnosti in neodvisno-
sti po temeljnih življenjskih aktivnostih; skupno načrtovanje oblike pomoči in podpore v primerih, ko 
jo potrebuje; aplikacija depo terapije na domu; spremljanje psihofizičnega stanja pacienta ter izražanje 
aktualnih in potencialnih negovalnih problemov; v nujnih primerih tudi interveniranje; vzgajanje in 
učenje zdravega življenjskega sloga. Pacientu je nudena pomoč pri vključevanju v neformalno socialno 
mrežo in vzpostavljanju stikov s sosesko, v primeru izraženih potreb pa je namen obiska tudi sodelovanje 
z drugimi službami na terenu (Avberšek, 2004; Ferfolja, Hvala, 2007). 
O aktivnostih in izvedenih intervencijah zdravstvene nege na pacientovem domu je vodena negovalna 
dokumentacija. Na bolnišničnem oddelku po obisku pacienta v multidisciplinarnem timu vodijo razgo-
vor o pacientovem stanju ter življenju in delovanju v skupnosti (Ferfolja, Hvala, 2007). 

V skladu z razvojem psihiatričnega zdravljenja v skupnosti je Psihiatrična bolnišnica Idrija pripravila kli-
nično pot, v kateri je predstavila indikacijo za psihiatrično zdravljenje v skupnosti, program dela ter pred-
videno osnovno dokumentacijo psihiatrične obravnave (Strokovno poročilo Psihiatrične bolnišnice Idrija, 
2008). V letu 2009 je z njihovim soglasjem vanjo vključila 41 pacientov. Evalvacija zdravljenja je pokazala 
bistveno zmanjšanje ponovnih hospitalizacij ter izboljšano kakovost življenja pacientov (Strokovno poro-
čilo Psihiatrične bolnišnice Idrija, 2009). Danes načrt obravnave po akutni fazi zdravljenja pripravljajo v 
timu zdravstvenih delavcev in sodelavcev (zdravnik, psiholog, medicinska sestra, delovni terapevt in socialni 
delavec). Določeni so koordinatorji odpusta iz bolnišnice in obravnave v skupnosti, ki uspešno (in z vsemi 
potrebnimi izkušnjami) opravljajo skupnostno skrb že od leta 2008 (Poslovno poročilo Psihiatrične bolni-
šnice Idrija, 2009). Zdravstveni svet pri Ministrstvu za zdravje RS je na seji 17. 4. 2008 obravnaval program 
Skupnostnega psihiatričnega zdravljenja in sprejel sklep, da program odobri in uvrsti na prednostni seznam 
za financiranje v letu 2009, vendar do realizacije še ni prišlo. Program čaka na vrsto tudi v letu 2010. Danes 
Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS št. 77/2008) brez utemeljenega razloga izključuje psihiatrič-
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no bolnišnico in njene strokovnjake iz možnosti, da samostojno pripravijo in oblikujejo načrt zdravljenja 
pacienta po odpustu iz bolnišnice. Kljub temu Psihiatrična bolnišnica Idrija med svoje cilje in ukrepe po-
stavlja tudi nadaljevanje izvajanja programa skupnostne psihiatrije na območju, ki ga bolnišnica pokriva. 
Predvideva tudi širjenje zunajhospitalnih programov oz. povečanje zunajhospitalnih storitev, pri čemer si bo 
bolnišnica prizadevala tudi za plačilo teh storitev (Poslovno poročilo Psihiatrične bolnišnice Idrija, 2009). 
 
Namen

Psihiatrična bolnišnica Idrija je specialna polivalentna ustanova, ki svoje dejavnosti organizira in izvaja 
hospitalno in ekstrahospitalno za območje severne in južne Primorske, Notranjske ter dela širše ljubljan-
ske regije (Katalog javnega značaja Psihiatrične bolnišnice Idrija, 2009). Osnovni namen psihiatričnega 
zdravljenja in psihosocialne obravnave v skupnosti je v zmanjšanju obsega ponovnih hospitalizacij takoj 
po odpustu in omogočanju uspešne psiho-socialne obravnave tudi zunaj bolnišnice (Poslovno poročilo 
Psihiatrične bolnišnice Idrija, 2009). V letu 2008 so bile v domačem okolju omogočene konkretne tera-
pevtske aktivnosti s področja zdravstvene nege, delovne terapije in socialne službe 28 pacientom, v letu 
2009 pa že omenjenim 41 pacientom (Strokovno poročilo Psihiatrične bolnišnice Idrija, 2009). 

Namen raziskave je ugotoviti, ali so bile že v bolnišnici načrtovane aktivnosti zdravstvene nege ter njiho-
vo izvajanje v domačem okolju, na domu pacientke s hudo duševno motnjo, uspešne. Cilj raziskave je 
tudi predstaviti pomembnost spremljanja pacientov s hudo duševno motnjo pri njihovi vrnitvi v domače 
okolje ter vlogo medicinske sestre. 

Metode dela

Uporabljena je bila metoda spremljanja in opazovanja pacientke na določena časovna razdobja (mesečni 
obiski) v času enega leta. Raziskava je potekala od decembra 2008 do januarja 2010. Pacientko je spre-
mljala točno določena medicinska sestra, ki je vodila dokumentacijo o obiskih ter izvedenih aktivnostih 
zdravstvene nege. Dejavnosti zdravstvene nege pri pacientki so bile ocenjevane, načrtovane, spremljane 
in vrednotene prek temeljnih življenjskih aktivnosti. 

Upokojena vdova, ki jo je medicinska sestra po predhodni telefonski najavi obiskovala na njenem domu, 
je bila takrat stara 60 let. Živela je v odročni vasi. Od večjega centra je bila oddaljena 8 kilometrov. Nikoli 
ni bila zaposlena. Bila je gospodinja, skrbela je za moževe starše. Ima eno hčerko. 

V psihiatrični bolnišnici je bila gospa že hospitalizirana. Zadnja leta so bile potrebne hospitalizacije tudi 
večkrat letno. V času zadnje hospitalizacije je zdravstveni tim oddelka, kjer je bila hospitalizirana, začel 
aktivno načrtovati rehabilitacijo po odpustu; vključene so bile tudi službe na terenu, do katerih pa je bila 
gospa še posebej odklonilno naravnana. V načrtovanje obravnave je bila vključena tudi hčerka. 

Rezultati

Pri pacientki v času spremljanja, vodenja ter učenja in dela na zdravih delih osebnosti ni bila potrebna 
hospitalizacija. Psihično stanje se je stabiliziralo. Postala je bolj kritična do bolezni. Vzpostavila je zau-
pljiv odnos do hčere ter gradila svoj odnos z medicinsko sestro, ki jo je obiskovala. Razvila je večjo sa-
mostojnost pri izvajanju življenjskih aktivnosti. Dejavno se je vključila v domače okolje. Danes vzdržuje 
stike s hčerko in bližnjimi sosedi, redno jemlje predpisana zdravila, prejema depo terapijo in hodi na 
kontrole k psihiatru. 
Načrt psihosocialne rehabilitacije je vključeval pridobitev zaupanja pacientke do osebja in obiskov na 
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domu; okrepitev sodelovanja in motivacije za redno jemanje zdravil; poglabljanje pomena jemanja zdra-
vil; doseganje čim večje stopnje samostojnosti pri izvajanju življenjskih aktivnosti in krepitev motivacije 
za redne obiske pri ambulantnem psihiatru. Izvajanje načrta se je začelo z obiski na pacientkinem domu 
decembra leta 2008; vedno je bila pri tem vključena tudi hči. 
Pomembna in prvenstvena naloga je bila pridobitev pacientkinega zaupanja in strinjanja z obravnavo. 
Zahtevala je kar nekaj časa; začela se je z ustvarjanjem zaupljivega odnosa med pacientko in medicinsko 
sestro že v času hospitalizacije. Odnos brez zaupanja se sicer težko razvija. Pridobimo ga s spoštljivim 
sprejemom občutja pacienta, z jasno in razločno komunikacijo, empatičnim poslušanjem, z lastno dosle-
dnostjo in spoštljivostjo do pacientovega vedenja (Gorše Muhič, 1999). Ob prvem obisku je pacientka 
tako pokazala svoj dom, okolico hiše ter nas vanjo povabila. Pogovor je potekal spontano, strokovno s 
preverjanjem stanja po odpustu. Predlagani so bili občasni telefonski stiki, a jih je pacientka odklonila 
zaradi občutka prevelike vznemirjenosti ob čakanju na klic. 

Načrt za doseganje drugega cilja, okrepiti sodelovanje in motivacijo za redno jemanje zdravil, se je začel 
že v času bolnišničnega zdravljenja in se je, zaradi pacientkinega neuvida, moral nadaljevati tudi po od-
pustu. Zahteval je natančno razlago in utrjevanje predpisanega terapevtskega programa jemanja zdravil. 
Pacientka je bila seznanjena s stranskimi učinki in njihovim prepoznavanjem. Preverjanje poznavanja 
zdravil, prepoznavanje morebitnih stranskih učinkov in urnik jemanja, vse to je bilo izvajano v času vseh 
obiskov v letu. S sodobno terapijo, kamor spada tudi psihofarmakološko zdravljenje, se bolezen sicer 
ne pozdravi dokončno, pri večini pacientov pa terapija pomembno vpliva na potek bolezni; pacientom 
omogoči zadovoljivo kakovost življenja; zmanjšuje in odpravlja produktivno psihotično simptomatiko 
ter preprečuje prepogosto ponavljanje psihotičnih faz (Žvan, 1999). Nadaljevala se je tudi aplikacija 
depo terapije, ki jo je pacientka začela dobivati že v času hospitalizacije. 

Struktura dneva ter izvajanje opravil tekom dneva sta bila poudarjena že v času hospitalizacije, ko je začela 
pacientka odhajati na dopuste prek vikenda. V načrtu psihosocialne rehabilitacije je realizirana tudi skrb 
za življenjske aktivnosti, koristno delo, razvedrilo, pomoč pri vključevanju v domače okolje. Narejen je bil 
načrt strukturiranih aktivnosti prek celega dneva, ki jih je pacientka izvajala doma. Pomembna pri tem je 
bila povratna informacija s strani hčere. Aktivna rehabilitacija pomeni učenje spretnosti in veščin, ki so 
pomembne za preživetje v skupnosti in jih pacienti z dolgotrajnimi duševnimi motnjami v času bolezni 
pogosto izgubijo ali pa so osiromašene. Nanaša se na različna življenjska področja, kot so skrb zase, za oko-
lje, otroke, delo, druženje (Švab, 2004). Pomembno je, da spretnosti in veščine, ki jih je pacient pridobil v 
bolnišnici, utrjuje doma, v lastnem življenjskem okolju (Ferfolja, 1998; Corrigan, 2003; Švab, 2004). 

V času celoletnega spremljanja so se pri pacientki pojavile težave pri naslednjih temeljnih življenjskih ak-
tivnostih: prehranjevanje in pitje, izločanje in odvajanje ter spanje in počitek. Pacientka je pri aktivnosti 
prehranjevanja in pitja samostojna. S pomočjo socialne delavke si je uredila oskrbo s prehrano (kosilo) 
iz najbližje šole. S hrano je bila zadovoljna. Zajtrke in večerje si je pripravljala sama. Njena želja je bila 
kupiti kokoši, da bi imela na voljo domača jajca. Zaradi skromnih dohodkov je šla s hčerko enkrat te-
densko v trgovino, kjer je nakupila manjšo zalogo hrane. Skozi leto je bila z njene strani izražena želja po 
opustitvi prehrane zaradi stroškov. Ob zdravstveno-vzgojnem delovanju in razlagi pomena zdrave, sveže 
pripravljene prehrane je namero opustila. 
Pacientka je tožila o inkontinenci urina, ki se je začela že v času hospitalizacije. Po nasvetu je sprejela 
pregled in uporabo pripomočkov za inkontinenco. 
Zaradi pojava občasne utrujenosti čez dan, predvsem v pomladnih mesecih, je pacientka več počivala 
prek dneva, zjutraj pa je pozno vstajala. Ponoči je bilo sicer spanje urejeno, ni uporabljala uspaval. 
Bližajoč konec obravnave pacientke po odpustu je zahteval tudi navezavo stika s patronažno službo iz bli-
žnjega kraja. Ob zadnjih obiskih na domu so potekali dogovori glede prisotnosti in stikov s patronažno 
medicinsko sestro. Njena vloga bi bila nadaljevanje aplikacije depo terapije po končani obravnavi. Zaradi 
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nezaupanja pacientke in hčere do vključitve drugih služb je izvajanje aplikacij depo terapije prevzel psihia-
trični dispanzer, ki ga pacientka obiskuje. 

Zaključek

Naloga medicinskih sester v Psihiatrični bolnišnici Idrija je tudi zagotavljanje kontinuirane zdravstvene 
nege. Spremljanje pacientke po odpustu iz bolnišnice je prineslo dobre izkušnje zanjo, za njeno hčer in 
okolico ter zdravstveni tim na oddelku bolnišnice. Zaupanje, ki smo ga s pacientko gradili v času zdra-
vljenja in pri enoletnem spremljanju, je prineslo dobro sodelovanje vseh vključenih. 
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Rak je bolezen, s katero se bomo vse pogosteje srečevali, saj je starost eden glavnih nevarnostnih dejav-
nikov raka. Zato iz trenutnih projekcij in podatkov vemo, da se bo s povečevanjem števila starejše popu-
lacije breme raka v Sloveniji povečalo. Vemo tudi, da bo zaradi razvoja znanosti in tehnologij preživetje 
pacientov z rakom vedno večje.

Merilo za uspeh zdravljenja raka je preživetje pacientov. Ravno zato je zelo pomembno, da specifično 
onkološko zdravljenje in zdravstveno nego izvajajo za to usposobljeni strokovnjaki, ki se pretežni del 
svojega časa ukvarjajo s pacienti z rakom in obravnavajo zadostno število pacientov. Takšna so tudi med-
narodna priporočila. V Sloveniji se teh priporočil ne držimo, saj se pacienti z rakom zdravijo v petnajstih 
splošnih in specializiranih bolnišnicah, doslej pa pomembnejših ukrepov, ki bi kaj spremenili, ni bilo. Za 
te bolnišnice nimamo zapisanih splošnih organizacijskih in strokovnih pogojev, ki bi jih morale izpolnje-
vati. Razpršenost onkološkega zdravstvenega varstva, kakršno v Republiki Sloveniji (RS) opažamo zdaj, 
onemogoča celostno obravnavo pacientov z rakom. Kljub razpršenosti zdravljenja se na Onkološkem 
inštitutu Ljubljana (OIL) zdravi približno polovica vseh pacientov z novoodkritim rakom. Ob poveče-
vanju števila bremena raka OIL ne more več zagotavljati kakovostne, celostne oskrbe vseh pacientov, ki 
bi potrebovali onkološko obravnavo, zato so tu vedno bolj vključeni posamezni zdravstveni zavodi na 
sekundarni ravni.

Eno izmed najbolj perečih področij predstavlja sistemsko zdravljenje raka. Potrebe po sistemskem zdra-
vljenju raka se iz leta v leto povečujejo. V zadnjih petih letih se je število pacientov, ki prejemajo sistem-
sko zdravljenje na OIL, povečalo za 50 %. K sistemskemu zdravljenju raka štejemo zdravljenje s citostati-
ki oz. kemoterapijo, hormonskimi zdravili in novejšimi tarčnimi zdravili. Število pacientov, ki prejemajo 
sistemsko zdravljenje, narašča predvsem zaradi vse večje potrebe po pooperativnem (dopolnilnem) zdra-
vljenju ter zdravljenju metastatske bolezni. Večina teh zdravljenj poteka s standardnimi citostatiki in s 
postopki, pri katerih ni potrebe, da bi morali pacienti na to zdravljenje iz vse Slovenije prihajati na OIL 
(interni podatki OIL). Zato je pacientom treba omogočiti, da bodo v najkrajšem času deležni strokovno 
neoporečnega sistemskega zdravljenja raka tudi v drugih bolnišnicah po RS.

Za strokovno in kakovostno izvajanje sistemskega zdravljenja je danes treba oblikovati time specifično 
izobraženih strokovnjakov, ki jih sestavljajo: internist onkolog, ki predpisuje zdravljenje z zdravili, me-
dicinske sestre, ki so specializirane za zdravstveno nego pacientov na sistemskem zdravljenju, ter farma-
cevti, ki zagotavljajo preskrbo in upravljanje z zdravili. Zato so bila že pred leti pripravljena navodila za 
organizacijo mreže specialistične dejavnosti na področju sistemskega zdravljenja na sekundarni ravni. 
Tako mora biti eden izmed pomembnih pogojev za širitev sistemskega zdravljenja na sekundarno raven 
predhodno teoretično izobraževanje in praktično usposabljanje strokovnjakov, ki jih izvajajo terciarni 
onkološki centri.

Žal se je v praksi tudi tokrat izkazalo, kot že v številnih drugih primerih, da je menedžment bolnišnic na 
sekundarni ravni začel za prenos standardnih sistemskih zdravljenj v večjem obsegu usposabljati zdravni-
ke, na medicinske sestre pa so pozabili. Na to smo postali pozorni, ko nas je v letu 2009 poklical študent 
zdravstvene nege in se želel individualno dogovoriti za obisk na OIL, da bi se naučil aplicirati določeno 
biološko zdravilo. Zadeva se nam je zdela alarmantna:
•	 ker je šlo za aplikacijo zdravila, pri kateri lahko pride do hudih komplikacij,
•	 ker naj bi zdravilo apliciral nekdo brez kakršnihkoli izkušenj in tudi brez osnovnih kvalifikacij,
•	 ker smo na podlagi raziskave v letu 2007 (Bernot et al., 2008), ki sta jo v sodelovanju izvedli De-

javnost zdravstvene nege OIL in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji, 
poznali situacijo v bolnišnicah, kjer so izvajali sistemska zdravljenja v manjšem obsegu.
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Z raziskavo smo ugotovili, da se standardne sheme zdravljenj po posameznih bolnišnicah različno izvaja-
jo. Posledica tega je bila večja ogroženost pacienta zaradi nepravilne priprave in dajanja zdravil, povečan 
strah pacienta, če je enako terapijo v različnih zdravstvenih zavodih dobil različno, ter nepotrebne po-
škodbe žilnega pleteža (Bernot et al., 2008). Ker smo se čutili dolžni zaščititi paciente, smo nemudoma 
ukrepali. Za mnenje smo zaprosili izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
onkologiji. Skupno mnenje smo pisno posredovali menedžmentu bolnišnice in Zbornici zdravstvene 
in babiške nege Slovenije – Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
(Zbornici – Zvezi). V aktivno reševanje situacije se je vključilo celotno vodstvo OIL. Organiziran je bil 
skupni sestanek obeh zavodov, kjer smo se dogovorili, kako bomo pristopili k varnemu prenosu zdra-
vljenj na sekundarno raven. Zaradi opredelitev podrobnosti je bil kasneje na Ministrstvu za zdravje na to 
temo organiziran tudi sestanek OIL in drugih sekundarnih centrov, ki bodo izvajali sistemsko zdravljenje 
pacientov z rakom.

V Dejavnosti zdravstvene nege na OIL smo na podlagi vseh dogovorov pripravili program za pridobitev 
specialnih znanj iz zdravstvene nege pacienta na sistemskem zdravljenju. Predvideni čas usposabljanja je 
12 tednov. Program je potrdil Razširjeni strokovni kolegij za onkologijo, prav tako pa je bila vloga posla-
na na Zbornico – Zvezo za vpis v register specialnih znanj. OIL izvaja usposabljanje brezplačno. Ker gre 
za dolgotrajno usposabljanje, se je o terminih usposabljanja možno dogovoriti individualno (npr. 1 teden 
na mesec ali podobno), saj se zavedamo, da je daljša odsotnost osebja lahko problem za delovno orga-
nizacijo. Zaradi organizacije usposabljanja pa morajo biti vsi predvideni termini znani vnaprej. V samo 
usposabljanje se poleg izkušenih medicinskih sester vključujejo še internist onkolog, farmacevt ter stro-
kovnjaki iz enote za zdravje in varnost pri delu. Teoretične in praktične vsebine usposabljanja zajemajo:
•	 osnove sistemskega zdravljenja,
•	 shranjevanje, transport in osnove priprave zdravil za sistemsko zdravljenje,
•	 varno delo, priprava in ravnanje z zdravili za sistemsko zdravljenje,
•	 zdravstvena vzgoja bolnikov, ki se zdravijo s sistemsko terapijo,
•	 dajanje zdravil za sistemsko zdravljenje in standardne sheme zdravljenja,
•	 zdravstvena nega in vloga medicinske sestre pri neželenih učinkih sistemskega zdravljenja,
•	 psihološka podpora pacientom in zdravstvena vzgoja pacienta po zaključenem sistemskem zdravljenju,
•	 pravila strokovnega vedenja in poklicne dolžnosti medicinskih sester pri izvajanju onkološke zdra-

vstvene nege.

Ob zaključku izobraževanja je predvideno teoretično in praktično preverjanje znanja. Z usposabljanjem 
smo v mesecu marcu že začeli. Letos načrtujemo usposabljanje štirih medicinskih sester za dva sekun-
darna centra. Prehod na nove razmere ni enostaven niti kratkotrajen proces, je pa bistven, če želimo, da 
bodo pacienti z rakom na sistemskem zdravljenju deležni enako kakovostne in varne zdravstvene obrav-
nave, ne glede na to, kje se bodo zdravili.
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Božica Hribar, dipl. m. s., ET

IZKUŠNJA Z DELOM OB PACIENTU S STOMO

Izvleček

Avtorica v prispevku s pregledom in primerjavo domače literature ter svojimi izkušnjami pri delu s 
pacienti s stomo opisuje obravnavo pacientov s stomo. Predstavi zdravstveno nego pacienta s stomo, 
enterostomalno terapijo in vlogo medicinske sestre enterostomalne terapevtke.
 
Ključne besede
pacient, stoma, enterostomalna terapevtka.
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Uvod

Da je zdravje največja vrednota, spozna vsak posameznik takrat, ko zboli. Bolezen ne spremeni samo 
funkcij telesa, ampak poruši tudi človekovo integriteto. Sodoben način življenja, prepleten s stresi, med 
drugim pripomore tudi k večjemu številu pacientov s kroničnimi boleznimi.
Operacija, katere izid je stoma, ni samo poseg v telo, ampak spremeni življenje posameznika. Pacient, ki 
ima stomo, je zaradi svoje bolezni skoraj vedno iztrgan iz normalnega življenjskega ritma. Nenehno se 
mora prilagajati vplivu spremenjenih okoliščin na življenje. Omejitve so lahko tako velike, da postane 
nesamostojen, pri tem pa so prizadeti socialni odnosi, samopodoba, delo in ne nazadnje tudi partnerski 
odnosi (Hribar, 2003). 
 
Zdravstvena nega pacienta s stomo

Glede na to, da je kirurgija ena od specialnosti medicine, je specifična tudi zdravstvena nega. Zato mora 
imeti medicinska sestra ob znanju o metodah dela, procesu zdravstvene nege, etiki in filozofiji stroke tudi 
specialna znanja s področja kirurške zdravstvene nege.
 
Zdravstvena nega pred operacijo
Priprava pacienta na operacijo je timsko delo, v katerem sodelujejo kirurg operater, anesteziolog, medi-
cinska sestra, zdravstveni tehnik, fizioterapevt in drugi člani zdravstvenega tima. Ko pacienti izvedo, da 
bodo z operacijo dobili stomo, so prizadeti in reagirajo z negativnimi čustvi. Odločajo se o operaciji, ki 
jim bo spremenila telesno podobo (Ćudić, 2009).
Zdravstvena nega pred operacijo je načrtovana z vidika ogroženosti in stanja pacienta. Ko je ocenjeno, 
da se je pacient prilagodil bolnišničnemu okolju in novi situaciji, načrtujemo z njim daljši razgovor, 
namenjen zbiranju informacij, potrebnih za načrtovanje zdravstvene nege. Pri ugotavljanju pacientovih 
potreb po zdravstveni negi medicinska sestra ocenjuje pacientovo znanje o zdravljenju, kakšen poseg bo 
imel, njegovo psihično pripravljenost na operacijo in v kakšni fizični kondiciji je. Potrebno je spoštova-
nje pacientovega dostojanstva (Mežik M., Bešič M., Berguš J., 2002).
 
Zdravstvena nega po operaciji
Zdravstvena nega pacienta s stomo po operaciji se deli na zdravstveno nego neposredno po operaciji 
(zgodnje pooperativno obdobje) in na zdravstveno nego poznega pooperativnega obdobja do odhoda 
domov ter se nadaljuje z oskrbo stomista doma. Načrtovana je po procesni metodi dela z upoštevanjem 
teoretičnih modelov zdravstvene nege, uveljavljenih strokovnih standardov in negovalnih diagnoz. Pri 
zdravstveni negi pacienta s črevesno stomo so izmed vseh teoretičnih modelov najbolj uporabni modeli 
Hildegard E. Peplau, Virginie Henderson in Dorothee E. Orem. 
Prva podloga in vrečka sta na stomo nameščeni že v operacijski sobi. Po operaciji pacienta obišče me-
dicinska sestra enterostomalna terapevtka (ET). Z njim se pogovori in mu oskrbi stomo. Pacientovo 
psihično stanje še ne dopušča, da bi ga obremenjevali z razlagami o zdravstveni negi stome. Prve dni po 
operaciji je največ pozornosti namenjene psihični podpori pacienta.
Zdravstvena nega poznega pooperativnega obdobja zajema postopno vključevanje pacienta v zdravstve-
no nego in oskrbo njegove stome do stanja, da se bo sam negoval. Pacienta v proces učenja zdravstvene 
nege vključimo približno četrti do peti dan po operaciji oziroma takrat, ko je za to sposoben. Prvi dan 
učenja naj pacient opazuje. Medicinska sestra enterostomalna terapevtka naj pacientu razloži potek zdra-
vstvene nege, izreže in namesti vrečko. Drugi dan ga vključi v pripravo materiala, lahko pa si izprazni 
tudi vrečko, če je za to sposoben. Kasneje naj skuša vrečko prazniti sam, jo izprati in zamenjati. Četrti 
dan učenja naj bi pacient samostojno negoval svojo stomo. 
Pri učenju pacienta je treba upoštevati njegovo starost (starejši potrebujejo več časa – sprememba vida 
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in sluha, slabše okretni), intelektualnost pacienta in njegovo predhodno znanje, dostopnost informacij 
in njihovo pravilno razlago. Pomembna je motivacija pacienta. Učenje naj bo enostavno, postopno in 
korak za korakom. Pacientu so izročene tudi pisne informacije, saj je zanj na začetku informacij lahko 
preveč in nekatera navodila presliši ali pozabi. V proces zdravstvene nege se z dovoljenjem pacienta 
vključijo svojci oziroma ožji člani družine (partner, otroci). Pomembno vlogo imajo družinski člani pri 
starejših pacientih, slabovidnih ali drugače invalidnih. Pri majhnih otrocih se oskrbe stome učijo starši 
ali skrbniki. S tem se prične tudi rehabilitacija pacienta (Hribar, 2009).
 
Rehabilitacija pacienta s stomo
Za dobro rehabilitacijo je pomemben že prvi stik s pacientom. Živeti s stomo, pomeni sprijazniti se s spreme-
njenim načinom življenja, s spremenjenim videzom in najbolj elementarnim delovanjem telesa, spremembo 
nečesa, kar se zdravim zdi samo po sebi umevno. Cilj dobre rehabilitacije je usposobiti pacienta do take mere, 
da bo po operaciji lahko živel enako kakovostno kot prej, to je čim bolj sproščeno in normalno življenje.
Pacientu svetujemo, da se čim prej vključi v normalno družinsko in družbeno življenje. Po prihodu do-
mov pacient opazuje, kako se bodo ljudje okrog njega vedli in kako bodo reagirali. Pomagati mu je treba 
priti do spoznanja, da v bistvu ni po operaciji nič drugačen, kot je bil pred njo. Če je v proces rehabilita-
cije vključena tudi družina, je sam potek rehabilitacije lažji, hitrejši in boljši (Hribar, 2003).
Ob vse krajših ležalnih dobah v bolnišnici pacienti s stomo nimajo prave predstave, kakšno bo njiho-
vo življenje v domačem okolju. Domov se vrnejo preobremenjeni z navodili in nasveti v ustni in pisni 
obliki. Velikokrat se soočajo s strahom in dvomi. V teh trenutkih je pacientom nujno potrebna podpora 
strokovno usposobljene medicinske sestre. Da je lahko zagotovljena kontinuirana zdravstvena nega, je 
potrebna dobra komunikacija med zdravstvenim timom v bolnišnici in zdravstvenim timom v doma-
čem okolju. Patronažna medicinska sestra ali enterostomalna terapevtka pri pacientu na domu skrbi za 
kakovostno življenje, za katerega je oskrba stome le eden izmed kriterijev (Štemberger Kolnik, Majcen 
Dvoršak, Hribar, 2009).
 
Vloga enterostomalne terapevtke

Ključno vlogo pri zdravstveni negi pacienta s stomo ima medicinska sestra enterostomalna terapevtka. 
To je medicinska sestra s končanim podiplomskim funkcionalnim izobraževanjem s področja zdravstve-
ne nege vseh vrst stom, kroničnih ran in inkontinence. Odgovorna je za izvajanje zdravstvene nege in je 
tudi sama negovalka. Je samostojna strokovna delavka, odgovorna za svoje delo (Košorok, 2000). 
Medicinska sestra enterostomalna terapevtka vodi pacienta skozi ves proces zdravstvene nege. Najpo-
membnejši cilj zdravstvene nege pa ji mora biti usposobiti pacienta do take mere, da bo po operaciji 
lahko živel enako kakovostno kot prej, to je čim bolj sproščeno in normalno življenje. 
Enterostomalna terapevtka mora imeti dobro razvite osebnostne vrednote in sposobnost empatije. Po-
znati mora verbalno in neverbalno komunikacijo (ton glasu, dotik, kretnje, očesni stik, mimiko obraza, 
občutke). Spoštovati in sprejemati mora samo sebe. Takšna medicinska sestra bo sposobna pacientu 
pomagati, ga razumeti in ga sprejeti takšnega, kot je, in bo pri svojem delu tudi uspešna (Hribar, 2008).
 
Sklep

Kljub temu da stoma ni bolezen, štejemo paciente s stomo za kronične bolnike. Živeti s stomo pomeni 
sprejeti spremenjeno telesno podobo za svojo, predvsem pa čustveno sprejeti drugačnost. Pacienti imajo 
pravico, da ohranijo popolno diskretnost ali pa se o svojih težavah pogovorijo. Večina se svojih težav 
sploh ne zaveda. Enterostomalna terapevtka pomaga pacientom na zdravstvenem, izobraževalnem in 
psihosocialnem področju. Svetuje jim, kako prenašati simptome, poiskati pomoč, kako s spremenjeno 
telesno podobo kakovostno živeti in se čim prej vrniti v socialno življenje.
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Trenutno je v Sloveniji 69 medicinskih sester enterostomalnih terapevtk, ki delujejo v bolnišnicah ali na 
terenu. Povezane so v Sekciji medicinskih sester v enterostomalni terapiji, ki deluje v okviru Zbornice 
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slo-
venije. Aktivno sodelujejo s Svetovnim združenjem (WCET) in Evropskim združenjem enterostomalnih 
terapevtov (ECET).
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Martina Žerjav, dipl. m. s.

VODENJE BOLNIKOV Z DEMENCO
V DOMU STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO

Izvleček

V svetu in v Sloveniji narašča število starejših oseb, kar ob manjši rodnosti pomeni, da se prebivalstvo stara. 
S tem se povečuje število različnih obolenj, kar povzroča velik družbeni, zdravstveni in socialni problem. 
Narašča tudi število bolnikov z demenco, trenutno je po ocenah v Sloveniji 25.000 bolnikov z demenco. 
Zato je pomembno teoretično in izkustveno znanje o vodenju oseb z demenco.
V prispevku je prikazano vodenje bolnikov z demenco v Domu starejših občanov Krško, ki je leta 1999 
pričel razvijati zdravstveno nego in oskrbo bolnikov z demenco. Temelj za dobro vodeno in dokumenti-
rano zdravstveno nego in oskrbo bolnikov z demenco je bil dokument Projekt dela z bolniki z demenco v 
Domu starejših občanov Krško (2000). Zaposleni v zdravstveni negi in oskrbi sodelujejo v multidiscipli-
narnem timu. Manangement je arhitektonsko prilagodil bivalni prostor in zagotovil pogoje za realizacijo 
vodenja in organiziranosti dela z bolniki z demenco.
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Uvod

Demenca je skupek bolezenskih znakov, ki so posledica več različnih bolezenskih procesov, običajno 
kronične ali napredujoče narave, ki se kaže kot upad spominskih sposobnosti, osiromašeno mišljenje, 
nesposobnost orientacije, razumevanja, učnih sposobnosti, govornega izražanja, presoje, zmanjšana spo-
sobnost obvladovanja čustev, socialnega vedenja ali motivacije (Kogoj, 2000).
Vodenje je proces, ki vsebuje prepričevanje, vplivanje, sledenje, in je v povezavi z vizijo. Te naloge vodja iz-
vaja prek sprejemanja odločitev in njihovega uveljavljanja med sodelavci in drugimi udeleženci organizacije.
Vodja mora imeti poleg strokovnih znanj tudi naslednje značilnosti: osebnostne lastnosti, primerno 
vedenje, spretnost komunikacije, stališče, poznavanje nalog, okolja in potreb skupine (Rungapadiachy, 
prevod Mesner, 2003).
Trenutno je v Domu starejših občanov 80 bolnikov z demenco. Na oddelku za bolnike z demenco stanuje 
50 oskrbovancev, zdravstveno nego in oskrbo pa izvaja 18 zaposlenih, in sicer 10 bolničarjev, 6 zdravstvenih 
tehnikov in 2 diplomirani medicinski sestri, ki skrbijo za zdravstveno nego in oskrbo še na dveh stanovanj-
skih oddelkih. Tim zaposlenih je stalen pet let, kar pomeni, da zaposleni ne krožijo po ostalih oddelkih.

Projekt dela z bolniki z demenco
Nameni projekta dela z bolniki z demenco v Domu starejših občanov Krško so bili: sistemska pomoč 
bolnikom z demenco, pridobiti zaupanje bolnikov z demenco, omogočiti kakovostno vključitev v novo 
okolje, skrb za psihofizično počutje, varovanje in ohranitev njihove osebnosti, preprečevanje begavosti, 
agresije in depresivnosti ter izvajanje vseh 14-ih aktivnosti zdravstvene nege.
Sledili so naslednjim ciljem: zadovoljen bolnik z demenco v novem okolju, zadovoljni svojci, permanen-
tno izobraževanje zaposlenih, vključitev živali v terapevtske namene, vključitev nestrokovnih sodelavcev 
in sodelovanje z zunanjimi institucijami.
Izvedbo projekta vodita dve diplomirani medicinski sestri, ki sta pridobili ustrezno znanje v funkcio-
nalnem izobraževanju v sodelovanju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter podjetja Firis. 
Projekt se prične izvajati od sprejema bolnika z demenco v zavod. Vse aktivnosti potekajo tako, da sledijo 
namenu in ciljem projekta.
Zavod sodeluje tudi z zunanjimi institucijami, in sicer z Zdravstvenim domom Krško, s Centrom za 
socialno delo Krško in s Spominčico – združenjem za pomoč svojcem bolnikov z demenco.

Sprejem bolnika z demenco v zavod
Sprejem bolnika z demenco na oddelek poteka po določenem protokolu, ki je bil sprejet na strokov-
nem kolegiju zavoda. Dokumentacijo za sprejem prevzame socialna delavka, ki jo predstavi na timu za 
sprejeme. Ko je bolnik z demenco sprejet, ga socialna delavka pripelje na oddelek, kjer ga sprejme vodja 
zdravstvene nege in oskrbe bolnikov z demenco. Najprej bolniku in njegovim svojcem pokaže oddelek 
ter ožjo bivalno okolico in nato še širšo bivalno okolico. Bolniku pokaže prostor, kjer bo sedel v času 
obrokov in zaposlitev, ker je to mesto stalno in se praviloma ne spreminja. Namen tega je, da se bolnik 
čim prej dobro orientira v novem okolju. Predstavi mu tudi ostale zaposlene, ker mu s tem nudimo ob-
čutek sprejetosti.
Nato medicinska sestra skupaj z bolnikom z demenco in njegovimi svojci opravi razgovor in izpolni spre-
jemni dokument. V sprejemnem dokumentu zbere veliko podatkov, ki bodo potrebni pri oblikovanju 
individualnega načrta za bolnika z demenco. Svojce seznani z vsemi aktivnostmi oddelka tako ustno kot 
pisno, saj dobijo zloženko o delu z bolniki z demenco.

Individualni načrt za bolnika z demenco
Individualni načrt bolnika z demenco vsebuje njegove podatke, načrt aktivnosti, cilje in negovalno diagnozo,  
ki se nanaša na demenco.
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Vodja zdravstvene nege in oskrbe bolnikov z demenco pridobi podatke z intervjujem pri sprejemu od 
bolnika samega ali njegovih svojcev, s terapevtskim razgovorom z bolnikom, izvajanjem temeljnih ži-
vljenjskih aktivnosti skupaj s pacientom, z opazovanjem ter z naslednjimi oblikami testiranja: test risanja 
ure, test kratkih spoznavnih sposobnosti in s terapevtskim intervjujem, če je to potrebno. Pridobljene 
podatke zapiše v individualni načrt.
Na osnovi pridobljenih podatkov načrtuje aktivnosti, ki jih bo bolnik z demenco sposoben izvajati. V 
načrt aktivnosti vključi ostale strokovne sodelavce, kot so delovni terapevt, fizioterapevt, zdravstveni 
tehniki, ter ostale izvajalce zdravstvene nege in oskrbe glede na potrebe bolnika z demenco in njegovih 
psihofizičnoh sposobnosti.
Pri načrtovanju aktivnosti ima že oblikovane kratkoročne in dolgoročne cilje, ki jih želi pri bolniku z de-
menco doseči. Cilji so načrtovani tako, da so usmerjeni na ohranitev vseh psihofizičnih sposobnosti bolnika 
z demenco. Nato oblikuje še negovalno diagnozo s poudarkom na psihičnih težavah bolnika z demenco.
Individualni načrt enkrat tedensko evalvira in ga po potrebi spremeni. Individualni načrt bolnika z 
demenco je priloga k njegovi ostali zdravstveno-negovalni dokumentaciji. Posebna skrb je namenjena 
temeljnim življenjskim aktivnostim hranjenja in pitja, izločanja in odvajanja, spanja in počitka, gibanja, 
zagotavljanju varnosti, razvedrilu in rekreaciji ter koristnemu delu. Vse to namreč izjemno pomembno 
vpliva na čustveno in psihično stanje bolnikov z demenco. Z individualnim načrtom seznani vse zapo-
slene in se o njem z njimi tudi pogovori.
Pri osebah z demenco je zelo pomemben celosten pristop, ker le tako lahko zadovoljimo vse njihove 
fizične in psihične potrebe. Za vse to pa moramo imeti teoretično znanje in izkušnje. Izjemnega pomena 
je tudi upoštevanje in poznavanje bolnikovih potreb, zato je zelo pomembno sodelovanje multidisci-
plinarnega tima (diplomirana medicinska sestra, socialna delavka, delovna terapevtka, fizioterapevtka, 
zdravstveni tehniki, bolničarji in zdravnik – psihiater).

Dnevne aktivnosti pri bolnikih z demenco

Dnevne aktivnosti so časovno opredeljene in zapisane tako, da so z njimi seznanjeni vsi zaposleni.
1. Delovni terapevt enkrat tedensko eno uro izvaja aktivnosti na oddelku in se vključi takrat, ko je po-

trebno njegovo strokovno znanje.
2. Fizioterapevt vsako jutro vodi telovadbo in izvaja fizioterapijo po naročilu zdravnika.
3. Socialna delavka enkrat tedensko vodi enourno pogovorno skupino, ureja in vodi dokumentacijo za 

bolnike z demenco in svojce s svojega področja.
4. Medicinski sestri, izobraženi za delo z bolniki z demenco, opravljata individualne terapevtske razgo-

vore in aktivnosti.
5. Psihiater prihaja v zavod enkrat tedensko. Vodja projekta zdravstvene nege in oskrbe bolnikov z de-

menco pripravi seznam oseb, ki jih psihiater obravnava. Psihiatru vodja predstavi bolnika z demenco 
in skupaj z njim opravi preglede.

Ves preostali čas pa zaposlitvene aktivnosti opravljata srednja medicinska sestra in bolničarka tako, da so 
bolniki zaposleni na različne načine skozi ves dan, kar zelo pozitivno vpliva na potek bolezni. Zaposlitve-
ne aktivnosti so usmerjene na ohranjanje gibalnih spretnosti, urjenje spomina, sproščanje in družabnost.
Individualne vaje za urjenje spomina izvajata usposobljeni diplomirani medicinski sestri.
Bolniki z demenco se vključujejo tudi v ostale aktivnosti zavoda, seveda če jim to dovoljuje njihovo psi-
hofizično stanje.
Vse aktivnosti so usmerjene v to, da se bolnik z demenco v novem okolju počuti sprejetega in varnega, 
ter v ohranjanje njegove psihofizične kondicije. Vse to pa pomeni večje zadovoljstvo bolnika z demenco, 
njegovih svojcev in tudi zaposlenih.
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Zaključek

Starost ni bolezen, ampak fiziološki proces vsakega posameznika. Staranje je pojav, ki ima izrazite oseb-
ne in družbene posledice. Za posameznika pomeni proces telesnih, razumskih, duševnih in socialnih 
sprememb, ki se dogajajo v času življenja, za družbo pa ima staranje prebivalstva vrsto zdravstvenih, 
ekonomskih, socialnih, etičnih ter političnih razsežnosti.
Projekt dela z bolniki z demenco prinaša veliko prednosti tako za bolnike kot za zaposlene. Bolniki z 
demenco hitreje zaupajo osebi, ki jo pogosto srečujejo in s katero je vzajemna komunikacija pristnejša. 
Zaposleni v stalnem timu zelo dobro poznajo bolnika z demenco in so pri svojem delu bolj dosledni, 
zato ne prihaja do neljubih dogodkov. Pomanjkljivost pri stalnem timu je le ta, da so psihične obreme-
nitve pri zaposlenih velike, zato so v nevarnosti za pojav sindroma izgorelosti. To pa je treba preprečiti 
s stalnim izobraževanjem, intervizijskimi sestanki in uvedbo supervizije, ki jo zagotavlja manangement. 
Posebej pozitivno pa je ta način vodenja vplival na to, da je oddelek za bolnike z demenco odprtega tipa, 
kar pomeni, da vhod na oddelek ni oviran.
Medosebna komunikacija je za medicinske sestre, ki delajo z bolniki z demenco, izjemno pomembna, 
predvsem zato, da bolniku z demenco ohranijo samozavest in samospoštovanje ter mu pokažejo, da je 
pomemben, edinstven, predvsem pa – da je človek. Medicinska sestra mu ponudi občutek varnosti in 
mu pokaže, da ga ima rada. Za tovrstno delo so izjemno pomembni zaposleni v zdravstveni negi in oskr-
bi, ki so ob bolniku največ časa in ga tudi najbolj poznajo.
Medicinska sestra je tista, ki zdravstveno nego in oskrbo ocenjuje, načrtuje, izvaja, organizira izvajanje in 
vrednoti njeno izvajanje. Od zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi bolnikov z demenco je odvisno, ali 
bodo ti bolniki živeli ali pa bodo kot osebe umrli.
Zdaj je zbranih že dovolj podatkov in dokazov za to, da je demenca velik zdravstveni problem, ki bo še 
naraščal in s katerim se bo treba spopadati na organiziran način. Seveda pa je zato potrebno izpolniti na-
slednje pogoje: demenco opredeliti kot javnozdravstveni problem in kot prioritetno področje, opredeliti 
nujnost celovitega ukrepanja in obravnave kroničnih bolezni, zagotoviti sredstva za kadrovske, izobra-
ževalne in materialne zmogljivosti za strokovni razvoj tistih, ki delajo z bolniki z demenco, zagotoviti 
zadostne kapacitete za najbolj zahtevne bolnike, oblikovati mrežo pooblaščenih ustanov, ki bodo koordi-
nirale varstvo in oskrbo bolnikov ter zagotoviti finančno vzdržnost intersektorskega pristopa k obravnavi 
bolnikov z demenco (Albreht, 2007).
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DOBRA PRAKSA SE ZAČNE PRI TEMELJIH …

Izvleček

Pričujoče besedilo je razširjeno poročilo prispevka avtorice na okrogli mizi v okviru 12. simpozija Zbor-
nice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdra-
vstvenih tehnikov Slovenije z naslovom »Medicinske sestre zagotavljamo in uvajamo novosti pri oskrbi 
pacienta s kronično boleznijo«. Izpostavljena je potreba po izboljšavah v organizaciji klinične prakse za 
doseganje boljše oskrbe pacientov z demenco. Potreba po usposobljenih delavcih v zdravstveni negi na 
področju gerontopsihiatrije na prvostopenjskem študiju izhaja iz demografskih gibanj in posledično 
povečanega števila obolelih. Temu sledijo tudi spremenjeni študijski programi, kar ima za posledico po-
večano število študentov na specializiranih oddelkih. 
Predstavljena in opisana je nova organizacija klinične prakse v Enoti za gerontopsihiatrijo Psihiatrične 
klinike v Ljubljani in nekateri nesistematično zbrani odzivi študentov in zaposlenih na spremembe. 
Kakovost kliničnih vaj v učnih bazah, kjer študenti spoznavajo posebne potrebe pacientov s kronično 
boleznijo in praviloma ne sodijo med zaželene, lahko vpliva na stališča študentov glede njihove profesi-
onalne vloge, zato je izvedba pomembna za razvoj stroke.
Avtorica glede na prve odzive ocenjuje, da način omogoča kakovostnejšo realizacijo klinične prakse. Vsi 
študenti dobijo vpogled v pomembne vsebine in vire za iskanje dodatnih informacij, prav tako pa tak 
način spodbuja neposredne mentorje v učni bazi k pridobivanju dodatnih znanj. 
Novo organiziranost avtorica pojmuje kot pilotski projekt, ki ga je treba natančno oceniti glede vsebine, 
organizacije in zadovoljstva študentov ter zaposlenih, pa tudi glede vpliva na stališča študentov do geron-
topsihiatrije, starostnikov in poklicne vloge.

Ključne besede
klinična praksa, demenca, zdravstvena nega.

Zlata Živič dipl.m.s.,
Psihiatrična klinika Ljubljana, Enota za geronstopsihiatrijo Studenec 48 1260 Ljubljana Polje
zlata.zivic@psih-klinika.si, zlata.zivic@siol.com
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Izhodišča

Demografski podatki zadnjih let kažejo, da se prebivalstvo v Evropi stara. Po projekcijah Eurostata se bo 
odstotek oseb, starejših od 65 let, s 17,1 % v letu 2008 povzpel na 30-odstotni delež, starejših od 80 let 
pa s 4,4 na 12,1 %. Med posameznimi državami so sicer razlike, a v okviru evropskih sodi Slovenija med 
tiste z zelo starim prebivalstvom (Vernot, 2008). 
Demenca spada med kronične progresivne bolezni; njena pojavnost narašča s starostjo prebivalstva. 
Alzheimer Europe (2010) ugotavlja porast bolnikov v vseh državah Evropske unije. Za demenco zboli 
od 5 do 10 % vseh starejših od 65 let. V starostnem obdobju 80–90 let je odstotek 20–45. V letnem 
poročilu Alzheimer's Disease International (2010) naj bi bilo trenutno na svetu 35,5 milijona bolnikov 
z demenco, njihovo število pa naj bi se vsakih dvajset let podvojilo. V Sloveniji ni primernega registra 
bolnikov z demenco, niti ni bilo doslej nobene epidemiološke študije, s katero bi prišli do zanesljivih 
podatkov o številu bolnikov, predvidevajo pa primerljivost z državami podobnih demografskih značilno-
sti (Kogoj, 2009). Po teh primerjavah naj bi se število obolelih v desetih letih povečalo za 40 % (Kogoj, 
2009; Jeffrey, 2010).
Staranje prebivalstva predstavlja enega največjih ekonomskih in socialnih izzivov prihodnosti. Pri načr-
tovanju zdravstvenega varstva je treba še upoštevati, da se po 65. letu starosti stopnja hospitalizacij strmo 
dviga (Vernot, 2008). Obenem se verjetnost za nastanek demence pri za vsakih 5 let višji starosti podvoji. 
Število obolelih se zato povečuje hitreje kot samo število starejših (Kogoj, 2009). 
Demenca pomembno prizadene izvajanje vseh temeljnih življenjskih aktivnosti (v nadaljevanju TŽA), 
kar pa samo po sebi ni razlog obravnave v specializirani ustanovi. Najpogostejši vzrok za zdravljenje 
v specializiranih psihiatričnih bolnišnicah je predvsem pojav ali poslabšanje psihiatričnih simptomov 
(Logsdon et al., 2000; McShane et al., 2000; Ostwald et al., 2000), sicer pa so bolniki v zdravstvenem 
sistemu obravnavani kot ostali prebivalci.
Glede na navedeno je jasno, da se bodo delavci v zdravstveni negi glede na demografske trende in posle-
dično povečano število bolnih med prebivalstvom pri svojem delu pogosto srečali s specifičnimi negoval-
nimi problemi, ki jih povzročajo psihične motnje v starosti, ne glede na mesto delovanja, celo več, glede 
na kompetence so in bodo dolžni strokovno reševati težave, ki jih je pri demenci zelo veliko, še posebej 
na področju izvajanja TŽA, za katere je medicinska sestra odgovorna. Opazovanje in ugotavljanje poseb-
nih potreb, načrtovanje in izvajanje aktivnosti je specifično, zato so posebna znanja nujna in naj bi jih 
pridobili že na dodiplomskem študiju, saj jih za kakovostno delo potrebujejo vsi nosilci zdravstvene nege 
(Dorman Marek et al., 2004; Scott Tilley et al., 2005; Wesson, Chapman, 2010), morda še bolj tisti, ki 
se z njimi ne srečujejo vsak dan.
Pri načrtovanju praktičnega usposabljanja je ne nazadnje treba upoštevati, da interesi in stališča študen-
tov do zaposlovanja v gerontologiji iz različnih razlogov niso v skladu s potrebami zdravstvene dejavnosti 
(Fagerberg et al., 2000; Valimaki et al., 2008; Crisci et al., 2008; Hywel, 2010), zato je nujno, da že 
izobraževalni proces spodbudi zanimanje študentov za to področje.

Klinična praksa iz geriatrije in gerontopsihiatrije 

Enota za gerontopsihiatrijo (v nadaljevanju EGP) je namenjena diagnostiki, zdravljenju, zdravstveni 
negi, socialni obravnavi in rehabilitaciji duševnih motenj, nastalih v starosti, s hospitalno in ekstraho-
spitalno obravnavo. Enoto sestavlja šest bolniških oddelkov. Eden je namenjen dnevni bolnišnici, kjer je 
lahko obravnavanih do 15 pacientov. Oddelki se med seboj razlikujejo po številu pacientov in kadrovski 
zasedbi glede na zahtevnost pacientov, skupno pa imajo 90 bolniških postelj. Sestavni del Psihiatrične 
klinike Ljubljana je učna baza za dijake in študente srednjih in visokih zdravstvenih šol. Pred uvedbo 
specialnih vaj iz gerontološkega področja so bili na EGP razporejeni le nekateri študenti v sklopu vaj iz 
psihiatrične zdravstvene nege. 
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Zaposleni v gerontopsihiatriji so načeloma pozdravili uvrstitev vaj iz gerontopsihiatrične zdravstvene 
nege v študijske programe, saj so bili večkrat priča neustreznemu (nestrokovnemu) ravnanju kolegov 
v drugih zdravstvenih ustanovah, kar je bilo posledica neznanja. Spremembe študijskih programov so 
skupaj z ustanavljanjem novih visokih šol posledično pomenile povečano število študentov na EGP. 
Študenti so bili razporejeni po šestih oddelkih, kjer so dobili neposrednega mentorja. Včasih je to zaradi 
kadrovskih in organizacijskih možnosti enote pomenilo mentorja, ki je na oddelku samo nadomeščal od-
delčno medicinsko sestro, drugič pa so to nalogo dobili delavci, ki so na oddelku šele začeli delati in jim 
je za kakovostno mentorstvo primanjkovalo izkušenj. Nihče ni določil, katere veščine naj bi študenti na 
kliničnih vajah pridobili. Tako je občasno prihajalo do nestrpnosti na obeh straneh (študenti–zaposleni), 
pa tudi do pogostih kritičnih pripomb študentov, neredko upravičenih. Zaposleni so čutili potrebo po 
spremembah, ki bi zmanjšale upravičene in neupravičene kritike. Za neupravičene so šteli pripombe, po-
vezane s pomanjkanjem izvajanja medicinsko-tehničnih posegov. Želeli so vplivati na stališča študentov, 
ki so (pre)pogosto pripisovali zelo velik pomen medicinsko-tehničnim posegom in se premalo zavedali 
vloge pri zagotavljanju TŽA. 
V začetku leta 2008 je bila na ravni Psihiatrične klinike Ljubljana ustanovljena Skupina za pedagoško 
delo in razvoj v zdravstveni negi (v nadaljevanju SPDRZN). V njej je avtorica prispevka predstavljala 
EGP kot nadzorna mentorica enote in prevzela nalogo organizacije klinične prakse v tej enoti. 
Pri načrtovanju je izhajala iz izkušenj prejšnjih let, ko so ugotavljali, da je bilo manj pritožb, če so študen-
ti ob začetku vaj dobili nekaj informacij o enoti, dejavnostih, ki v njej potekajo, in vlogi zdravstvene nege 
pri celostni obravnavi pacientov. S koordinatorico zdravstvene nege EGP sta določili vsebinski okvir, 
pri čemer sta izhajali iz dolgoletnih izkušenj pri dodatnem usposabljanju delavcev v gerontopsihiatrični 
zdravstveni negi. Časovni okvir je upošteval organizacijo dela na EGP. Organizacijsko shemo kliničnih 
vaj iz gerontopsihiatrije je potrdila SPDRZN, izvajati pa so jo začeli v študijskem letu 2008/09. Eden 
od ciljev je bil tudi, da postane delo s študenti za klinične mentorje manj obremenjujoče, saj si ga lahko 
organizirajo vnaprej. Omeniti je treba, da za delo s študenti ni predvidena nobena dodatna ura, obseg 
nalog zaposlenih pa se že sicer zaradi različnih razlogov močno povečuje.
Prvi dan imajo študenti uvodno 90-minutno predavanje, ki ga opravi nadzorni mentor. Študenti dobijo 
informacije o poteku klinične prakse in veščinah, ki naj bi jih pridobili, ter osnovne podatke o EGP. 
Seznanijo se z dokumentacijo, s katero se bodo na oddelkih srečali. Izpolnijo »Izjavo o varovanju podat-
kov«, dobijo izpis uvodnega predavanja, tedenski urnik in razpored po oddelkih ter pisno gradivo, ki ga 
zadnji dan vrnejo. Na oddelkih jim je na voljo še drugo študijsko gradivo (razne informacijske mape, 
standardi, strokovni članki, prospekti …). Na oddelke so razporejeni naključno in vnaprej. 
Večina časa je še vedno namenjena neposrednemu delu s pacienti na oddelkih, vsak dan pa je za študente 
organizirano predavanje iz izbranih aktualnih in tipičnih področij za gerontopsihiatrijo. Predavanja izva-
jajo neposredni mentorji. Nekaj tem je stalnih in jih predava več mentorjev (Komunikacija z dementnim 
bolnikom, Stiske svojcev bolnikov z neozdravljivo boleznijo, Posebni varovalni ukrepi v gerontopsihiatri-
ji z etičnimi dilemami, Nemedikamentozni ukrepi ob vznemirjenosti in psihomotornem nemiru), druge 
pa so na programu glede na prisotnost mentorjev (Ukrepi ob različno napredovali demenci, Ukrepi 
ob pojavu blage kognitivne motnje, Ukrepi ob depresiji). Vsa predavanja vključujejo primere aktualno 
prisotnih pacientov, kar naj bi študentom omogočalo neposredno povezovanje med teorijo in prakso. 
Študenti so najmanj eno uro v neposrednem stiku z enim od mentorjev. Po drugi strani so tudi neposre-
dni mentorji na oddelkih razbremenjeni, ker niso več odgovorni za posredovanje vsebin, ki so podane 
plenarno. Dokumentacijo študenti izpolnjujejo v uri pred zaključkom posameznega dne na EGP. 
Ob zaključku vaj študenti izpolnijo anonimno anketo, s katero ocenjujejo klinične mentorje in orga-
nizacijo klinične prakse, študenti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice napišejo tudi opisno oceno 
klinične prakse. Zbrani podatki so bili doslej obdelani samo površno, le toliko, da je možno reagirati ob 
neugodnih pripombah. 
V študijskem letu 2008/09 je klinične vaje na EGP uspešno zaključilo 142 rednih in izrednih študentov 
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Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice in tedanje Visoke šole za zdravstvo Ljubljana, v tekočem študij-
skem letu pa doslej 96 študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice in Zdravstvene fakultete Lju-
bljana. Nihče od študentov v anketnih vprašalnikih ni izražal nezadovoljstva, čeprav so bili nekateri prvi 
dan skeptični, ker so ocenjevali, da so znanje, ki naj bi ga pridobili v tej učni bazi, osvojili že na klinični 
praksi v domovih starejših občanov. Izražali so pohvale nad zasnovo in izvedbo klinične prakse – da gre za 
eno redkih učnih baz, kjer se čutijo sprejete. Nekaj je bilo takih, ki so prakso ocenili kot prekratko. Štu-
denti so pohvalno ocenili mentorje, presenečala jih je njihova vključenost v neposredno delo s pacienti.
Neposredni mentorji imajo v času, ko so v enoti študenti, enkrat tedensko sestanke z nadzornim men-
torjem EGP. Tako imajo možnost podeliti vtise, ocene, dileme in rešitve, s čimer prav tako bogatijo 
izkušnje. Priprava na predavanja jih usmerja od rutinskega k sistematičnemu pristopu k delu, pozitivna 
ocena študentov, predvsem pri zelo mladih in neizkušenih delavcih, pa verjetno krepi profesionalno 
samozavest.

Razprava

Glede na demografske trende je jasno, da bo število pacientov z demenco strmo naraščalo, delavci v 
zdravstveni negi pa se bomo z njihovimi posebnimi potrebami in problemi srečevali ter jih reševali na 
večini področij svojega delovanja. Za kakovostno zdravstveno nego zato potrebujemo usposobljene stro-
kovnjake na tem področju. 
Reorganizacija klinične prakse na EGP Psihiatrične klinike Ljubljana je le poskus narediti korak naprej 
pri organizaciji prakse in omogočiti študentom, da dobijo čim širši vpogled v obravnavano področje, 
morda tudi spremenijo stališča o svoji profesionalni vlogi. Namen je, da kvantiteti dodamo kakovost. 
Zdi se precej nedopustno, da je izvedba kliničnih vaj prepuščena kliničnim mentorjem in je nepopolno 
evalvirana, posebej glede vsebine.
Zaskrbljujoče je – in na ravni stroke vredno razmisleka – pogosto navajanje študentov, da so imeli šele 
na teh vajah priliko opazovati diplomirane medicinske sestre pri neposrednem delu s pacienti. Tudi sicer 
prevladuje vtis, da v slovenski zdravstveni negi delo na področjih, kjer pacienti potrebujejo veliko pomo-
či pri TŽA, ni zaželeno in cenjeno. Zelo pozitivno je, da študenti uvidijo svoje primarne naloge in jim 
dajo ustrezno ceno ter spoznajo, da pri zagotavljanju TŽA ne gre samo za nezanimivo rutino, pač pa je 
za strokovno ravnanje potrebno veliko znanja in še nekaj več. Da tega ne zmore vsak in da bi tiste, ki to 
zmorejo in znajo, morali posebej ceniti.
Poleg dodatne obremenitve se je delo s študenti predvsem za mlajše sodelavce izkazalo tudi kot odlična 
priložnost, da se morda na bolj »varen« način preizkusijo kot predavatelji. 
Reorganizacija klinične prakse na EGP Psihiatrične klinike Ljubljana se zdi dobro ocenjena tako s strani 
študentov kot zaposlenih. Vendar pa zaenkrat lahko govorimo bolj o vtisu. Tudi če vemo, da so študenti 
in zaposleni zadovoljni, ne vemo natančno, s čim so zadovoljni. Vsi študenti dobijo vpogled v pomemb-
ne vsebine in vire za iskanje dodatnih informacij na področju gerontopsihiatrije, a je verjetno še kar 
nekaj takih, ki bi jih bilo treba uvrstiti v klinično prakso, pa tudi pripombe tistih, ki bi klinično prakso 
podaljšali, niso zanemarljive. K uvedbi novih sprememb je treba pristopiti bolj sistematično in na osnovi 
preverljivih podatkov, ne pa izkušenj in vtisov. Prva naloga je s preverljivimi metodami oceniti organiza-
cijo in izvedbo klinične prakse. Storjen je le prvi korak k dobri praksi.

Zaključek

Glede na aktualne potrebe je nujno poiskati najboljše možne načine usposabljanja študentov zdravstve-
ne nege. Spoznanja je treba upoštevati tako pri načrtovanju vsebine in obsega kot pri metodah klinične 
prakse v prihodnosti, ne nazadnje pa tudi pri dodatnih virih zanjo. Interes družbe je verjetno kakovostno 
osebje, ki bo sposobno zagotavljati ustrezno oskrbo na kar najbolj gospodaren način. 



127

Še enkrat moramo izpostaviti potrebo po večjem zavedanju v slovenski zdravstveni negi, o njeni primar-
ni vlogi. Če želimo govoriti o dobrih praksah pri pacientih s kroničnimi boleznimi, morajo delavci v 
zdravstveni negi na vseh ravneh sprejeti, da je specialna nega področje posebnih potreb pri zagotavljanju 
pomoči pacientom glede TŽA, ne pa diagnostično-terapevtski posegi (kot žal mnogi mislijo in to pre-
našajo tudi na študente). Ne moremo se zanašati na naključno dobro usposabljanje študentov, kar bo v 
prihodnosti pomenilo dobre prakse. Gradnja se začne pri temeljih …
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