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IZVLEČEK
OZADJE: Zdravje je preplet različnih dejavnikov, tako na ravni družbe kot tudi na ravni
posameznika. Biomedicinsko razumevanje bolezni se tesno prepleta z znanjem o vplivu
psihosocialnih faktorjev. Tega se dobro zaveda tudi medicinsko izobraževanje, še posebej
zdravnikov družinske medicine. Osnovna zdravstvena dejavnost (in znotraj nje družinska medicina)
je s prvim stikom in kontinuirano obravnavo posameznika ključna pri preventivi in kurativi.
Uporaba kazalcev, ki temeljijo na dokazih, je del procesa izboljševanja kakovosti, zato je
raziskovanje biopsihosocialnega pristopa pomembno. Lestvica, ki bi merila biološko, psihološko in
socialno dimenzijo dela zdravnika družinske medicine, do sedaj še ni bila razvita.
NAMEN: Namen naloge je bil proučiti povezanost biopsihosocialnih dimenzij dela zdravnika
družinske medicine in celovite kakovosti zdravstvene oskrbe. Zastavljeni cilji doktorskega dela so
bili: razviti in validirati vprašalnik za merjenje biološke, psihološke in socialne dimenzije dela
zdravnika; preveriti, kateri dejavniki vplivajo na raven zdravnikovega biopsihosocialnega pristopa
pri obravnavi bolnikov; izmeriti vpliv biopsihosocialnega pristopa zdravnika na kakovost dela.
METODE: Metodologija je bila kombinirana kvalitativna in kvantitativna presečna raziskava.
Pregledu literature je sledila delfska raziskava, na podlagi katere je bila oblikovana lestvica, ki je
bila validirana skozi tri korake in nadalje uporabljena v raziskavi. Kvantitativni del je bil dopolnjen
še z mednarodno raziskavo Qualicopc. Končni vzorec je zajemal 108 zdravnikov družinske medicine
ter njihove bolnike, pri validaciji pa skupno 164 zdravnikov in 73 specializantov družinske
medicine.
ANALIZA: Kvalitativni del je bil analiziran s pomočjo programa Atlas.ti. Kvantitativni del pa s
programom SPSS Statistics 22. Zanesljivost lestvice je bila določena s pomočjo ICC koeficienta,
Spearman-Brownovega koeficienta in Cronbachovega koeficienta. Narejena je bila analiza glavnih
komponent. Korelacija med razvitimi in že uveljavljenimi spremenljivkami je bila izračunana s
Pearsonovim koeficientom korelacije. Primerjalne analize so bile narejene skozi t-test in analizo
variance (one way ANOVA).
REZULTATI: Razvita je bila lestvica za merjenje BPS pristopa zdravnika družinske medicine k
bolniku, ki je v validaciji izkazala dobre psihometrične lastnosti. Raziskava s tem vprašalnikom z
razvito lestvico je pokazala, da so zdravniki družinske medicine v Sloveniji bolj biopsihosocialno
usmerjeni. Logistična regresija je pokazala, da je raven zdravnikove biopsihosocialnosti povezana
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zgolj z lastnostmi ambulante, v kateri zdravnik dela, in sicer s številom bolnikov, ki so registrirani v
njihovi ambulanti (B = 1,92; p = 0,04). Med ravnijo biopsihosocialnosti zdravnika in kakovostjo
zdravstvene oskrbe v večini ni bilo statistično značilne povezanosti.
RAZPRAVA: Vzorec je bil ustrezen, saj je šlo za naključni vzorec ambulant/zdravnikov v Sloveniji.
Pristranost raziskave pa bi (lahko) bila v tem, da so bili zdravniki o anketiranju v ambulanti
predhodno obveščeni, posledično bi se lahko bolj potrudili pri obravnavi bolnikov v tistem dnevu,
kar bi se lahko odražalo v visoki stopnji kakovosti in zadovoljstva. Nenazadnje pa bi lahko na
odgovore o biopsihosocialnosti zdravnika vplivala tudi teorija, ki zdravnikom družinske medicine
ni tuja – o tem, »kako bi moralo biti«, odgovori pa lahko ne bi odražali dejanskega stanja. Ravno
zato, ker so bile na eni strani povprečne vrednosti biopsihosocialne naravnanosti tako visoke,
hkrati pa je bilo malo tistih, ki niso bili biopsihosocialno naravnani, se statistične razlike v večini
primerov niso pokazale. Naša raziskava je pokazala, da je obravnava zdravnikov (z vidika bolnika)
kakovostna in da ima večina zdravnikov visoko stopnjo BPS pristopa k bolniku. To nakazuje na
potrebo po nadaljnjih raziskavah, ki bi v obzir vzele tudi druge kazalce kakovosti (ne zgolj
bolnikovega mnenja) in njihovo povezanost z biopsihosocialnim pristopom zdravnika.
DOPRINOS K ZNANOSTI: S pomočjo raziskave smo razvili lestvico za merjenje biopsihosocialnega
pristopa zdravnika k bolniku. Lestvica je uporabna za merjenje biopsihosocialnosti dela zdravnika
družinske medicine.
Ocena etičnih vidikov raziskave: Etične vidike raziskave je po predlogu protokola raziskave 5. 2.
2012 ocenila Slovenska komisija za etiko in izdala pozitivno mnenje.
Ključne besede: socialna medicina; celovita zdravstvena nega; celostno zdravje; biopsihosocialni
model; družinska medicina; primarni sektor; kakovost zdravja; kakovost zdravstvene nege;
kakovost življenja, razvoj lestvice, validacija
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ABSTRACT
BACKGROUND: Health is a combination of various factors, at the level of both society and the
individual. The biomedical understanding of illness is closely intertwined with the knowledge of
the effect of psychosocial factors. This is something that medical education, especially for family
physicians, is also well aware of. Due to the first contact with and the continuous treatment of an
individual, basic health care (and the branch of family medicine within it) is the key to both
prevention and cure. The use of indicators which are based on evidence is part of the quality
improvement process, and this is why research into the biopsychosocial approach is important. A
scale that would measure the biological, psychological and social dimension of a family physician's
work has not yet been developed.
PURPOSE: The purpose of this thesis was to study the interrelationship between the
biopsychosocial dimensions of a family physician’s work and the overall quality of health care. The
following objectives were established for this thesis: to develop and validate a questionnaire to
measure the biological, psychological and social dimensions of a physician’s work; to check which
factors influence the level of a physician’s biopsychosocial approach to patient treatment; and to
measure the effect of a physician’s biopsychosocial approach on the quality of work.
METHODS: The methodology was a combined qualitative and quantitative cross-sectional study.
After reviewing the literature, a Delphi research was conducted, which represented the basis for
forming a scale that was validated in three steps and used further in the research. The quantitative
part was further elaborated by the international research study Qualicopc. The final sample
included 108 family physicians and their patients, and 164 physicians and 73 resident family
physicians in the validation.
ANALYSIS: The qualitative part was analysed with the help of the program Atlas.ti, and the
quantitative part with SPSS Statistics 22. The reliability of the scale was determined with the help
of the intra-class correlation (ICC) coefficient, the Spearman-Brown coefficient and the Cronbach
coefficient. An analysis of the main components was conducted. The correlation between the
developed and already established variables was calculated with the Pearson coefficient of
correlation. Comparative analyses were conducted via the t-test and one way ANOVA.
RESULTS: A scale to measure the family physician’s biopsychosocial approach to the patient was
developed, and showed good psychometric characteristics during the validation. The research
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with the questionnaire using the developed scale showed that family physicians in Slovenia are
more biopsychosocially oriented. Logistic regression showed that the level of a physician’s
biopsychosociality is linked only to the characteristics of the clinic where the physician is working,
that is, with the number of patients registered at the clinic (B = 1.92; p = 0.04). There was mostly
no statistically significant connection between the level of a physician’s biopsychosociality and the
quality of health care.
DISCUSSION: The sample was appropriate – it was a random sample of clinics/physicians in
Slovenia. The subjectivity of the research would (could) mean that as the physicians were informed
about the survey in advance, they could consequently have provided better patient treatment on
that day which could have led to a higher level of quality and satisfaction. Last but not least, the
answers about a physician’s biopsychosociallity could also be influenced by the theory, which
family physicians are familiar with, about “the way it should be”, and the answers might not reflect
the actual state. Precisely because the average values of biopsychosocial orientation were so high
on the one hand, and there was a low level of those that were not biopsychosocially oriented on
the other, there were no statistical differences in most cases. Our research showed that patient
treatment (from a patient’s point of view) is of good quality and that most of the physicians have
a high level of biopsychosocial approach to the patient. This points to a need for further research
that would also consider other quality indicators (not only the patient’s opinion) and also their
correlations with the physician’s biopsychosocial approach.
SCIENCE DEVELOPMENT: With the help of this research, a scale to measure the physician’s
biopsychosocial approach to the patient was developed. The scale is useful for measuring the
biopsychosociality of a family physician’s work.
Ethical commission: The Slovenian Ethical Commission evaluated the research according to the
research protocol on 5 February 2012, and issued a positive opinion.
Key words: social medicine, overall health care, overall heath, biopsychosocial model, family
medicine, primary sector, quality of health, quality of health care, quality of life, development of
a scale, validation
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1 UVOD
Svetovna zdravstvena organizacija zdravje definira kot stanje celostnega fizičnega, duševnega
in socialnega dobrega počutja in ne zgolj odsotnost bolezni ali nelagodja (1, 2). Zdravje je
družbeni in biološki fenomen, ki vključuje družbene sisteme, individualna vedenja in življenjski
stil (3). Je preplet kompleksne telesne, duševne in socialne blaginje (4).
Zgolj biomedicinski model, na katerem temelji sodobna zdravstvena dejavnost (5), ne more
pojasniti celotnega procesa bolezni in razvoja preventivnih programov ter strategij, ki
upoštevajo tudi druge vplive na bolezen, kot so starost, spol in družbeno-ekonomski faktorji
(3). Vsaka biološka težava ima psihosocialne posledice in vsak psihosocialni problem ima
biološke korelacije (6), (7). Nedvomno potrebujemo biomedicinsko razumevanje bolezni,
vendar potrebujemo tudi znanje o tem, kako se prepletajo vplivi biologije, psihe, družbe in
drugih dejavnikov iz okolja, da bi zmanjšali tveganje za razvoj določenih bolezni. Pomembnost
celostnega gledanja na posameznika in s tem povezano zdravje oziroma bolezen kažejo tudi
raziskave o tem, da imajo lahko različni ljudje s kroničnimi bolečinami, z enakim zdravstvenim
stanjem različne stopnje bolečine (8), posledično pomeni, da je potrebno in smiselno do
posameznika pristopati na individualne načine. Čeprav je težava tega celostnega gledanja na
zdravje lahko idealističnost koncepta popolnega zdravja (9), ki se ga ljudje v moderni družbi
trudijo na vsak način doseči. Biopsihosocialni model upošteva sočasen vpliv različnih faktorjev:
individualni osebni dejavniki, fizično telo, socialno okolje in čas (5). Engel je želel s svojim
biopsihosocialnim modelom spodbuditi zdravnike, da vidijo bolezen v širšem kontekstu, pri
tem pa uporabijo vse svoje človeške sposobnosti in klinične veščine za razumevanje
individualne izkušnje posameznika pri njegovi klinični situaciji (10). Zaradi uporabe
biopsihosocialnega pristopa se je čas ambulantnega obiska v povprečju povečal le za 1 minuto
(11). Biopsihosocialni pristop ne vključuje le pogovora, usmerjenega na bolnika, ampak se
trudi priskrbeti ustrezno podporo in zdravljenje tako biomedicinskih kot tudi psihosocialnih
komponent bolnikovih težav (12). V biopsihosocialnem pristopu ne velja redukcionizem –
gledanje na bolezen organa kot na od človeka ločen del. Takšen pogled omogoča optimalno
razumevanje človeka kot živega sistema znotraj večjih sistemov (telesnega in družbenega
okolja) (2). Psihosocialna dimenzija upošteva tudi druge faktorje, ne le bioloških, ki vplivajo na
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zdravje, zdravstveno oskrbo in izide zdravljenja (13). Linearno razumevanje bolezni ne more
povsem zadovoljivo razložiti neorganskih bolezni in ne zadošča za dobro organiziran
zdravstveni sistem (5). Od leta 2003 naprej kaže, da gresta tudi medicinsko izobraževanje in
praksa v smeri biopsihosocialnega pristopa (14). Številne raziskave so potrdile, da je holistični
pristop k obravnavi bolnikov bolj kakovosten (15−23). Biopsihosocialni pristop odraža širino
zdravnikovega dela. Obstajajo lestvice, ki merijo biomedicinsko, psihološko in socialno
dimenzijo zdravstvenega problema (24), ni pa razvite lestvice, ki bi te dimenzije merila pri
zdravniku oziroma njegovem delu.
Družinska medicina deluje multidisciplinarno, s pomembnostjo širšega uvida v človekovo
zdravje oziroma bolezen, in na takšen način izpostavlja pomembnost dobrega odnosa med
bolnikom in zdravnikom ter se usmerja v preventivne programe (2). Pomembna je
osredotočenost na bolnika oziroma na odnos med bolnikom in zdravnikom (11). Ker osnovna
zdravstvena dejavnost (in znotraj nje družinska medicina) predstavlja prvi stik bolnika z
zdravstvenim sistemom in je pristop k zdravljenju bolj oseben in trajen ter koordinira tudi
druge nivoje zdravstvenega sistema, je pomembno, da je ta raven naravnana tako preventivno
kot tudi kurativno, s poudarkom na posamezniku. Kot je rekel Fox: “Zdravnik, ki ga imamo v
mislih, gleda na osebe kot na ljudi in ne kot na probleme” (25). Pri tem imajo pomemben vpliv
zdravnikove lastnosti. On je namreč tisti, ki zdravi bolezni, pri katerih mora razumeti občutke
žalosti, obžalovanja in druga čustva, ki isto bolezen pri različnih ljudeh spremenijo v nekaj
povsem drugačnega (26). Družinska medicina skrbi za bolnika in njegove zdravstvene
probleme v kontekstu fiziologije telesa, duha, celotne družine, delovnega in družbenega
okolja, saj vključevanje družbenega okolja vodi k bolj učinkoviti skrbi za človeka (27). Hkrati pa
ne pomeni, da je celovita skrb zaradi tega manj znanstvena, ravno nasprotno, pomeni bolj
znanstveno in manj rutinirano (28), tako da se bolj posveti posamezniku in njegovi težavi.
Čeprav je pomembno dobiti povratne podatke s strani uporabnika posameznih delov storitev,
saj le na ta način lahko spremenimo slog dela in vplivamo na večjo kakovost in boljše
zdravstvene izide (zdravstveno stanje, urejenost kroničnih bolezni in tudi večje zadovoljstvo)
(12), pa korist zdravstvene oskrbe ni povezana zgolj z bolnikom, ampak nanjo lahko gledamo
skozi tri različne, a med seboj povezane, perspektive. Zdravstvena korist (29) pomeni boljšo
kakovost življenja; gospodarska korist (7, 30) pomeni manjše stroške oskrbe, manjši izpad
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proizvodnje (za državo) in učinkovitejšo porabo sredstev za zdravstveno varstvo; družbeno
korist (31) pa predstavljajo zadovoljstvo bolnikov in izvajalcev, manjši stroški bolezni in večja
kakovost življenja. Celovitost pristopa k človeku ni upoštevana le pri nastanku, izbruhu, poteku
in izidu bolezni, ampak tudi pri oblikovanju ustreznih ukrepov zdravljenja in okrevanja (32).
Države z boljšo organizacijo primarnega zdravstva imajo boljše zdravstvene rezultate (33).
Hkrati pa je zdravstvena praksa, ki temelji na dokazih, povezana z upadom stopnje smrtnosti
(34). Uporaba kazalcev, ki temeljijo na dokazih, je del procesa izboljševanja kakovosti (35).
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2 SOCIOLOGIJA ZDRAVJA IN BOLEZNI
Da bi bili zmožni nadzorovati bolezen, moramo razumeti mehanizme bolezni in tudi družbeno
in politično ozadje (8). Zavedamo se, da imajo različne države različno pričakovano življenjsko
dobo ob rojstvu (Swaziland v Afriki 32,5 let in na drugi strani Japonska 82 ter Švedska ali Švica
80 let). Hitre izboljšave na področju zdravja v nekaterih in pomanjkanje napredka v drugih
državah kažejo na to, kako spremembe v družbi in okoljskih dejavnikih vplivajo na spremembo
zdravja (8). Znano je, da družba vpliva na zdravje preko svojega dogajanja. Začetni razvoj
otroka, torej kako je otrok prehranjen, oskrbljen ipd., je na primer povezan z zdravjem v
kasnejših letih. Torej na neki način okolje oblikuje človeško biologijo, posledično so nekateri
ljudje (in družbe) bolj zdravi od drugih (36). Prav tako različni socioekonomski faktorji, kot so
bivalni pogoji, pitna voda, onesnaženje, prehrana, delovni pogoji in izobrazba, in psihosocialni
faktorji vplivajo na izboljšanje zdravja. O tem govori tudi dejstvo, da je med bolj zdravimi in
manj zdravimi državami lahko tudi petletna razlika v pričakovani življenjski dobi, pri čemer
samo naložba v medicino ne pomeni samodejno spremembe na lestvici s spodnjega konca na
zgornji konec (36). Na začetku je bil bruto družbeni prihodek (v nadaljevanju BDP) povezan z
zdravjem: večji, kot je bil BDP na prebivalca, višja je bila pričakovana življenjska doba. Kasneje
pa je krivulja nehala tako strmo rasti, kar kaže na pomemben vzorec relativnega prihodka in
socialnega statusa, ki bolj vplivata na zdravje v bogatih državah skozi psihosocialne primerjave,
saj hierarhične družbe delujejo na zdravje bolj uničujoče (36). To se je pokazalo tudi na primeru
Kanade, saj večje, kot so bile razlike v prihodkih, višja je bila raven smrtnosti (36). Neenakosti
pri dostopu do zdravja so povezane z marginaliziranimi skupinami zaradi družbenoekonomskega statusa, rase, narodnosti, spolne usmerjenosti, spola, lokacij ali kombinacije
vseh. Ne le, da marginalizirane skupine občutijo slabše zdravje, imajo tudi slabši dostop do
družbenih dejavnikov in pogojev, ki podpirajo zdravje (kot so zdrava hrana, zdravi življenjski
pogoji, dobra izobrazba, svoboda in podobni) (37). Družbene determinante zdravja so viri, ki
so pomembni za življenje, torej voda, bivališče, ekonomski in družbeni odnosi, prevoz,
izobrazba in zdravstveno varstvo, pri čemer slaba razporeditev teh virov v populaciji vpliva
tako na dolžino, kot tudi na kakovost življenja (38).
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Na zdravje in dolgoživost celokupno vplivajo biološki dejavniki (družine z nizkimi prihodki
pogosto rodijo otroke z nizko porodno težo), psihosocialni dejavniki (to imenujemo tudi
rezilentnost ali žilavost, v smislu občutljivosti na stres oziroma življenjske dogodke), kulturni
dejavniki (ki se ustvarijo skozi primarno socializacijo in zadevajo izobrazbo, zaposlitev in
prihodek), družbeni dejavniki (ki zajemajo socialno integracijo, družbeno mrežo in podporo),
prostorske danosti (kot vpliv tega, kje živimo), simbolični vpliv (ki preko statusa vpliva na
zdravje ljudi) in materialni pogoji (revščina in depriviligiranost vpliva na slabše zdravje in krajšo
življenjsko dobo) (39). Populacijsko zdravje nas opominja, da smo na prvem mestu družbena
bitja in da sta naše zdravje in razvoj odvisna od kakovosti družbenega okolja, v katerem
rastemo, živimo in delamo (36). Zdravstveno prepričanje sestavljajo obnašanje, vrednote in
znanje, ki ga ljudje imajo o zdravju in zdravstvenih storitvah, ti vplivajo na njihovo percepcijo
potrebe in uporabe zdravstvenih storitev (40). Najbolj pa zdravstveno prepričanje vpliva na
preventivno obnašanje. Nenazadnje imajo pri zdravstvenem obnašanju velik vpliv tudi
družbeni odnosi, saj igrajo vlogo »virov, ki omogočajo« (40).

2.1 SOCIOLOŠKI POGLEDI NA ZDRAVJE
Ekonomist Richard Layard pravi, da gresta zdravje in sreča z roko v roki in oba vplivata na bolj
produktivno družbo (41). Skupnost, družbeno okolje, v katerem živimo, in njegova zmožnost
za dobro in slabo, so bistveni pri osebnem zdravju (42). Različni spoli, razredi, etičnost in druge
karakteristike skupaj vodijo k različnim delovnim položajem v družbi (43). Nižji kot je povprečni
prihodek, manj je zdravih dni; pri mlajših ljudeh in moških je večja verjetnost, da bodo tvegano
pili alkohol kot pa starejši in ženske; pogostost kajenja prav tako upada z višjim prihodkom in
višjo izobrazbo (44). V moderni družbi je posameznik individuum, vendar je še vedno vpet v
družbo. Družbeno obnašanje je sicer lastna izbira posameznika, vendar je vpeto v strukture,
kot so razred (ki skozi znanje, denar, status, moč in družbene povezave ali zaščiti zdravje ali pa
vpliva na prezgodnjo umrljivost), spol, etnična pripadnost, religija, sorodstvo in druge (45).
Svobodna izbira je pogojena z družbenimi pravili (46). Na zdravje pa vpliva tudi socialni kapital.
Pomembno je, koliko in kako močno je posameznik vpet v družbeno okolje ter kakšna je
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njegova socialna mreža, saj to vpliva na njegovo zdravje. Posamezniki, ki imajo (dobro)
podporno omrežje, imajo boljše in daljše življenje od tistih, ki ga nimajo (47). Tudi drugi
družbeni faktorji, kot so zmožnost privoščiti si zdravila, dostop do transpora, čas, ki ga ima
posameznik na voljo, in različne življenjske prioritete, vplivajo na zdravstvene izide (48).
Namen socialne medicine, ki se takšna vprašanja sprašuje in v kontekst postavlja nego bolnika,
je doseči trajnejše in bolj pravične zdravstvene izide (48). Medtem ko je biološke patologije
lažje zdraviti, so družbene ali strukturne patologije težje ozdravljive, vendar so ravno te
bistvene, saj vplivajo na zdravje in učinkovitost zdravljenja. Zdravnik resda ne more pozdraviti
revščine, vendar lahko njegovo sočutje in pokazana skrb vseeno pomagata (48). Prav tako ima
velik vpliv življenjski slog. To je način, na katerega se posameznik odloči živeti. Lahko je zdrav
ali nezdrav, vpliva pa ne le preventivno, ampak tudi zdravi nekatere bolezni (bolezni srca in
ožilja), saj v sebi nosi različne navade (kot so na primer kajenje, poraba alkohola, gibanje, stres,
prehrana ipd.) (49). Tako kot je potrošniško vedenje odvisno od posameznika, je tudi
opazovanje bolezenskih znakov povezano z življenjskim slogom, ki povečuje ali zmanjšuje
tveganja (30, 50).
Na povezanost zdravja, družbe in medicine se ozirajo mnoge, v nadaljevanju omenjene,
sociološke paradigme (51). Parsons pravi, da je zdravje pomembna dobrina v družbi, saj
pomaga posameznikom pri dosežkih in hkrati skrbi za nemoteno delovanje družbe – zdrav
posameznik je zmožen kakovostno opravljati svojo družbeno vlogo. Pojav bolezni pa za
posameznika pomeni tudi sprejemljiv vzrok za neopravljanje svojih dolžnosti (neke vrste
pobeg), čeprav se od bolnika vseeno pričakuje prizadevanje za ozdravitev. Ljudje, ki so bolj
motivirani za ozdravitev, se tudi bolj uspešno pozdravijo (30). Medicina, kot pravi Parsons, v
družbi igra vlogo institucije družbenega nadzora (52). Družba usmerja in določa način
komuniciranja med bolnikom in zdravnikom tako, da skušata skupaj doseči isti cilj, torej
ozdravljenje (45). Parsons je bil prvi, ki je bolezen predstavil v kontekstu zunanjih vplivov, v
stilu človeka kot žrtve, ki ni odgovorna za svojo bolezen (5). Marksistična perspektiva poudarja
socialne neenakosti kot razlago za pojav bolezni. V tej perspektivi je posameznik, za razliko od
zgornje teorije, predvsem žrtev. Na zdravje naj bi vplivali socialno-ekonomske razlike, socialna
izolacija, onesnaževanje, ekonomski interesi, brezposelnost, nezdravi delovni pogoji in druge
stvari, ki povzročajo stres, pa nanje posameznik nima vpliva (30). Marx je razliko v razredih
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videl skozi odnos do proizvodnih sredstev, Weber (ki ocenjuje družbo skozi oči kapitalizma) pa
kot odnos do sredstev potrošnje, kjer višji sloji trošijo več in stvari višje kakovosti. Dane izbire
in možnosti imajo tako pozitiven ali negativen vpliv na zdravje. Pozitiven vpliv pomeni
izogibanje tveganjem in usmerjenost k doseganju in vzdrževanju posameznikovega zdravja in
dobrega počutja. Negativni vzorci življenjskega sloga pa posameznike postavljajo k tveganjem
za razvoj bolezni in rezultirajo v hitrejši umrljivosti (46). Medtem pa strukturna teorija po
Giddensu pravi, da se ljudje zavedajo svojih dejanj in posledic, ki lahko pospešijo spremembe
na področju zdravja. V pozni moderni družbi ima posameznik kontrolo nad svojim življenjem
in zdravjem (53). Ta pomembni vidik so poudarjali različni avtorji, in sicer, da je bolj
pomembno vedeti, kakšna oseba ima bolezen, kot pa kakšno bolezen ima oseba, kot pravi
Hipokrat, oziroma po Olserju, da je bolj pomembno skrbeti za bolnika kot pa za lastnosti
bolezni. Peabody pravi, da je skrivnost skrbi za bolnika skrb za bolnika, saj je, kot pravi Remen,
praksa medicine posebna vrsta ljubezni (54). Goffman kritično gleda na vlogo moderne
medicine, ki z označevanjem ljudi kot bolnikov opravlja tehniko nadzora. Pri tem označevanju
je posameznik podrejen vrednotam in predsodkom medicinskih strokovnjakov. Annandale
izpostavlja vpliv spola, razreda in starosti na zdravnikove odločitve o (ustreznem) zdravljenju
(30). Teorija z zdravjem povezanega življenjskega sloga, katere utemeljitelj je Cockerham,
pravi, da je z zdravjem povezan življenjski slog skupek vzorcev z zdravjem povezanega
obnašanja, ki temelji na izbiri iz dostopnih možnosti glede na posameznikovo življenje. Višji
kot je razred, večja je verjetnost, da ima posameznik na voljo vse, kar potrebuje. Posameznik
sicer ima možnost izbire svojega življenjskega sloga, a izbire so omejene glede na dane
možnosti in omejene s sociodemografskimi dejavniki (46). Engels je pogosto uporabil
statistiko, da je prikazal, kako razred vpliva na prezgodnjo smrtnost (55). Neenakost je tako
nepotrebna, nepoštena in se ji lahko izognemo. Dobro pove tudi Virchow, ki pravi, da bolezen
ni nekaj osebnega, ampak samo manifestacija življenja pod posebnimi (patološkimi) pogoji
(56). Materialni in psihosocialni faktorji ustvarjajo razlike, ki vplivajo tako na bolezni kot tudi
na vzroke smrtnosti. Pomanjkljivosti se lahko pojavljajo v različnih oblikah in se občutijo kot
nekaj absolutnega ali kot bolj relativno dejstvo. Različni dejavniki, vključno z izobrazbo,
okoljem bivanja in delovnimi pogoji, vplivajo na posameznikovo in družinsko življenje (39). Vsi
ti dejavniki pa se skozi posameznikovo življenje le akumulirajo, dlje, kot posameznik živi v
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takšnih stresnih ekonomskih in družbenih pogojih, večje je psihološko breme in bolj trpi, hkrati
pa je manj verjetno, da bo užival zdravo starost (57). V povezavi z družbeno-ekonomskimi
razmerami lahko govorimo o treh vidikih, ki skozi obnašanje (ki bodisi uničuje ali ščiti zdravje,
npr. konzumiranje zdrave hrane ali pitje alkohola), materialno stanje (nezaposlenost in statusi,
ki vplivajo na tvegano obnašanje, povezano z zdravjem) in psihosocialne dejavnike (ki se
odražajo kot družbena podpora oziroma stres, ki vpliva na preobremenjenost in izčrpanost)
podpirajo teorijo o razredih. Pri vsem tem pa so izjemnega pomena javno zdravje in druge
javne politike, ki vplivajo na dostop do zdravstva, ter enake možnosti za zdravje za vse ljudi
(39). Družbeni konstrukcionizem/socialni konstruktivizem pravi, da to, kako vidimo in
razumemo bolezen, ni le posledica biomedicinskega znanja, ampak tudi družbeno kulturni
konstrukt. Bolezen razlaga tudi skozi vidik osebe, ki je zbolela, in ne zgolj kot naturalističen
biomedicinski pristop (58). Družba je tako produkt družbene aktivnosti in je kot fenomen
ustvarjena s strani njenih uporabnikov. Preko družbe potekata dva procesa. Prvi je socialna
konstrukcija medicinskega znanja, ki proučuje medicinsko diagnozo in medikalizacijo
družbenega življenja. Pri tem gre za poimenovanje in klasifikacijo ne-zdravega stanja (oziroma
bolezni). Drugi pa je socialna konstrukcija bolezni, ki izpostavlja družbeno izkušnjo bolezni (58).
Lahko bi rekli, da na zdravje vplivajo trije nivoji socialne agregacije. Prvi, najširši nivo, je
družbeno socioekonomsko okolje, s svojim bogastvom in razporeditvijo le-tega (bolj enake
družbe so manj stresne in manj sovražne in nasilne); drugi je nivo civilne družbe in kako te
institucije vplivajo na stres v vsakdanjem življenju ter promovirajo ali spodbijajo družbene
razmere, ki na dolgi rok vplivajo na zdravje in dobro počutje (družbeno zaupanje, participacija,
psihosocialni delovni pogoji, koliko so institucije odzivne na posameznikove potrebe,
medsosedska kohezija in varnost ipd.); tretji nivo pa je najbolj individualen s svojo kakovostjo
podpore in skrbi, ki jo posameznik izkusi skozi svoje življenje, še posebej na začetku (36).
Sociologija telesa temelji na predpostavki, da je fizična izkušnja povezana s kognitivnim in
emocionalnim pomenom. Živimo v kulturi z družbenim doživljanjem telesa, posledično je
težko ločiti med fizičnimi simptomi bolezni in psihosocialnim doživljanjem bolezni. Tudi
bolečina je družbeno in kulturno umeščena (59). Simbolični interakcionizem se nanaša na
sociologijo bolezni, kjer skozi interakcijo, ki je družbeno pogojena, posameznik oblikuje svojo
novo podobo oziroma vlogo bolnika, hkrati pa družbena dejanja, ki so pogojena z boleznijo,
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vplivajo na družbene interakcije bolnika. S tem ko si posameznik pri medicinskem osebju na
neki način izpogaja bolezen, dobi legitimno dovoljenje za vlogo bolnika in s tem povezane
dejavnosti v kontekstu vsakdanjega življenja. Medicina ustvarja družbene možnosti za to
vlogo, kar še posebno naziva področje somatičnih bolezni. Nenazadnje je to tudi področje, na
katerem se rodi stigmatizacija, ki pa ima zaradi uničenja posameznikove osebne in družbene
identitete lahko velik vpliv tako na področje zdravja in bolezni kot tudi na posameznikovo
življenje. Družbeno oziroma kulturno pogojeno oblikovanje bolezni vpliva na izkušnjo bolezni
pri posamezniku, hkrati pa tudi na načine iskanja zdravstvene oskrbe (58). Simbolični
interakcionizem se osredotoča na to, kako sta bolezen in izkušnja bolezni sestavljeni skozi
odnos med bolnikom in zdravnikom. Bolezen je družben sestav, ne le stvar fiziološke okvare
(60). Vedenjska medicina se osredotoča na čustva, obnašanje in biologijo ter s tem povezana
znanja in tehnike preventive, diagnoze, zdravljenja in rehabilitacije. Če temelji na
biopsihosocialni perspektivi, se osredotoča na biologijo, psihologijo in družbo (61). Leta 1977
je bila behavioristična medicina definirana kot meddisciplinarno področje, ki se ukvarja z
razvojem in integracijo družbenokulturnih, psihosocialnih in vedenjskih dejavnikov ter
biomedicinskega znanja, ki je pomembno tako pri zdravju in bolezni kot tudi pri uporabi tega
znanja za preventivo pri boleznih, promociji zdravja, diagnozah, zdravljenju in rehabilitaciji
(62). V neki Floridski raziskavi je 90 % zdravnikov čutilo, da je to znanje zelo pomembno za
družinsko medicino, 80 % zdravnikov pa je poročalo, da takšno prakso v svoji ambulanti že
uporabljajo. Zdravniki v tej raziskavi so menili, da je vedenjska medicina uporabna tako v
preventivi kot tudi pri kurativi psihiatrični in drugih bolezni (63).
Da se družba, zdravje in medicina tesno prepletajo, lahko vidimo tudi z vidika znanosti. Ena
izmed teorij, ki omogoča dostop do novih spoznanj, je tako imenovana utemeljitvena teorija
po Straussu. Je kvalitativen metodološki pristop, ki v svoji induktivni usmerjenosti z značilnimi
postopki analize in zbiranjem podatkov omogoča dostop do novih spoznanj in izgradnjo teorije
na določenem raziskovalnem področju (64). Vedno bolj se promovira tudi pristop k zdravstveni
negi in izboljševanju kakovosti skozi delo skupine (65), ne glede na to, ali gre za zdravstveno
nego, izboljševanje kakovosti, medprofesionalno in interdisciplinarno obravnavo ali kaj
drugega. Pri tem pa je ogromnega pomena posameznik in odnosi znotraj delovne skupine, ki
so lahko produktivno uporabljeni pri zdravstveni skrbi za izboljševanje kakovosti.
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3 BIOPSIHOSOCIALNI PRISTOP
Engel je razvil biopsihosocialni model (66), Herman pa ga je spremenil za namene praktične
uporabe v kombinacijo biomedicinskega in biopsihosocialnega modela. Predlaga, da zdravniki
v določenih situacijah izberejo biopsihosocialni v drugih pa biomedicinski pristop.
Biopsihosocialni pristop od zdravnika zahteva, da v sodelovanju z bolnikom ugotovi, kakšne
vrste je največji trenutni problem – je biomedicinski, psihosocialni ali kombinacija vseh (11).
Družinska medicina ne sloni le na naravoslovni znanosti medicine, ampak se globoko povezuje
tudi z družboslovnim poljem znanosti. Socialna psihologija se loteva povezave med
posameznikom in družbo. Nenazadnje ni zanemarljivo, da nas družba sili k učenju (67), kar pa
lahko pomeni tudi raziskovanje in spremembo sistemov na podlagi dokazov. Če drži, da
introvertirane osebe ne moremo naučiti ekstrovertiranosti (67), potem je na prvi pogled jasno,
da je zdravje še kako povezano s posameznikom in njegovimi lastnostmi. Nekdo, ki težje
prenaša stres, bo hitreje občutil njegove posledice kot nekdo, ki je bolj odporen proti njemu.
Biopsihosocialni pristop zdravnika do bolnika je zato (lahko) bolj kakovosten. Je celosten in
poleg bioloških zajema še socialne in psihološke dejavnike. Temelji na sociološki kognitivni
teoriji, ki je pomembna pri zdravstvenem obnašanju (68).
Biomedicinski pristop vključuje le tiste biološke dele človeškega telesa, ki jih je mogoče
enostavno izmeriti med potekom bolezni, pri čemer so bolnikova čustva in funkcioniranje
pozabljeni v ozadju (69). Ta model bolezen razume kot nekaj linearnega. Predvideva, da se
vsaka bolezen začne z motnjo znotraj telesa, ki povzroči telesne spremembe, ki kasneje vodijo
do nezmožnosti in omejitev v družbenem življenju. Kar pa ne pojasni neorganskih bolezni (5).
V biomedicinski perspektivi je bolnik samo pasivni sprejemnik zdravnikovih navodil,
zdravljenje je usmerjeno v zdravljenje bolnikovega telesa. Vendar pri mnogih boleznih takšen
pristop ni zadovoljiv (70). Biopsihosocialni pristop v obzir vzame vse dodatne faktorje, kot so
individualni osebni faktorji, fizično okolje, družbeno okolje (vključenje v delovno okolje) in čas,
ki vplivajo na zdravje. Pozornost posveča tudi dvema pomembnima sestavinama zdravja, izbiri
(svobodna volja) in kakovosti življenja (5). Ta model je direktno povezan z boleznijo, saj so
mnoge bolezni posledica posameznikovega obnašanja (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne
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bolezni itd.) (71). Vseeno pa izziv ostaja prekomerno poseganje v posameznikovo življenje
(69). Psihosocialna dimenzija v obzir vzame vse različne dejavnike, ki vplivajo na zdravje,
zdravstveno nego in zdravstvene izide. Razširjenost pretežkih starejših ljudi v zahodnih
državah narašča, kar je povezano z višjimi tveganji smrtnosti zaradi bolezni, kot so sladkorna
bolezen, zvišan krvni tlak in srčno-žilne bolezni. Če v obzir vzamemo tudi leta, se pojavijo še
težave s sečili, s spanjem in dihanjem (13). Prav tako revščina ni le pomanjkanje denarja (8).
Promocija in zaščita zdravja ljudi je bistvena pri ekonomskem in socialnem razvoju ter vpliva
na boljšo kakovost življenja in svetovni mir (4). Prav tako se kažejo razlike med razširjenostjo
bolezni, zdravstvenimi izidi in dostopom do zdravstvene nege glede na lastnosti populacije
(72). Biopsihosocialni model lahko razumemo tudi kot integracijo različnih delov.
Biomedicinski del je lahko kombinacija energije, moči, pripravljenosti in vzdržljivosti. Na drugi
strani so sreča, zadovoljstvo, užitek, rast, razvoj in smisel ter pomen vključeni v psihološki del.
Socialni del modela pa sestavljajo prehranjenost, družbena podpora, posameznikova
(družbena in delovna) vloga, ravnovesje, prilagodljivost in žilavost v tem svetu. Medtem ko so
počitek, sprostitev in mirnost tako del psihološkega kot tudi biomedicinskega dela modela
(73). Depresija, ki je precej pogosta bolezen v tem stoletju, je res biopsihosocialna bolezen. Pri
depresiji starejših odraslih imajo vlogo različni spektri, kot so fiziološki, socialni in okoljski
dejavniki (74). Pomembna je uporaba kombinacije biomedicinskih, psiholoških in socialnih
pristopov. Tudi raziskave (75) kažejo, da je včasih biomedicinski pristop v primerjavi z zgolj
psihosocialnim pristopom (ali kombinacija obeh) boljši pri odkrivanju bolezni, ter tudi pri
zdravljenju bolnika.
Težko je določiti, do kam vse model biopsihosocialnosti seže, saj se vključuje v celosten pristop
k zdravniku in prepleta s skrbjo, osredotočeno na bolnika. Medicina, osredotočena na bolnika,
je bila razvita kot pristop oziroma proces za uporabo biopsihosocialnega modela. Ko gresta
proces in vsebina z roko v roki, bi lahko rekli, da sta ta dva pristopa samo različni strani istega
kovanca, (66). Howie pravi, da je osredotočenost na bolnika sredstvo, skozi katerega se
celostnost (ki se enači z biopsihosocialno medicino) izvaja v praksi (76). Klinična uporaba
biopsihosocialnega modela skozi pogovor, ki je usmerjen na zdravnika in na bolnika. Omenjena
uporaba modela ne vsebuje le na bolnika osredotočenega pogovora, ampak želi zagotoviti
primerno podporo in zdravljenje tako biomedicinskih kot tudi psihosocialnih komponent
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bolnikove težave. Različne raziskave so pokazale, da to dvigne zadovoljstvo bolnikov in
zmanjša stroške, povezane z zdravljenjem (12). Moč biopsihosocialnega modela je v tem, da
ni zgolj biomedicinsko ali zgolj psihosocialno gledanje na posameznika in njegovo težavo,
ampak je kombinacija biomedicinskega in psihosocialnega pogleda.
Bolj kot to, da je nekdo biopsihosocialen v vsakem trenutku, gre za proces, ki razvija mentalno
prožnost, diagnostično okretnost, premišljene pristope k terapiji in celostno vizijo; zagotavlja
osredotočenost na iskanje pomena v klinični praksi in pot do močnih odnosov z bolniki (10).
Michael Balint je bil prvi teoretik postmoderne medicine, ki je analiziral komunikacijo med
zdravnikom in bolnikom. Pomembno je vedeti, kdaj mora oziroma kdaj lahko zdravnik uporabi
v bolnika usmerjen pristop, ko se poglobi v zdravstveni problem, njegovo ozadje, skrbi, nudi
informacije o diagnostiki in načrtih za zdravljenje, hkrati pa izobrazi in motivira bolnike (77).

3.1 BIOMEDICINSKO ALI BIOPSIHOSOCIALNO
Že za biomedicinski model je težko najti definicijo, a vemo, da gre tu za preiskovanje in
razčlenjevanje kompleksnosti z namenom najti vzrok za določeno posledico, saj takšen model
predvideva linearen odnos med vzrokom in posledico. A funkcionalne bolezni, ki jim nekateri
pravijo tudi medicinsko nepojasnjeni simptomi ali neorganske bolezni, ki vključujejo
fibromialgijo, sindrom kronične bolečine, bolečine v križu, migreno, glavobol, sindrom
kronične utrujenosti in druge, nikakor ne morejo biti pojasnjene skozi biomedicinski model.
Prav tako ne more biti res, da je bolnik le pasivna žrtev, saj je mnogo bolezni odvisnih od
posameznika in njegovega obnašanja (na primer tvegana spolnost in HIV). Hkrati pa tudi po
operaciji, ki je biomedicinski pristop, veliko vlogo igrajo psihosocialni dejavniki. Ko je s telesom
nekaj narobe, mora posameznik pozitivno spremeniti svoj življenjski slog in jemanje zdravil, če
želi, da je zdravljenje uspešno (5). Biomedicinski model bolezni predvideva, da je v bolanem
človeku vedno neka motnja. Ne predvideva pa, da je človek lahko bolan brez prizadetosti
organskih sistemov. Biopsihosocialni pogled na bolezen uporablja tri različne posledice
bolezni, in sicer posledice v psihološkem funkcioniranju, spremembe v funkcioniranju telesa
in ovire v družbenem funkcioniranju. Biopsihosocialni model bolezni dobro nadomesti
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biomedicinskega, zato je dobra podlaga za celosten model, ki v obzir vzame vse dejavnike, ki
lahko vplivajo na zdravje ali bolezen. Po nekaterih definicijah je celosten pristop s svojim
fizičnim, socialnim, osebnim in trenutnim kontekstom precej podoben modelu
biopsihosocialnosti (5).
Epistemiološki holizem pravi, da človeško telo ni le vsota vseh sestavnih delov (torej organov),
ampak je več kot to (78). Različne raziskave kažejo, da je težava pogosto biopsihosocialna. Na
glavobol (79), bolečine v križu (80), kronično bolečino (81), sladkorno bolezen, debelost ipd.
ne moremo gledati zgolj kot na nekaj, kar se dogaja v telesu in je biomedicinsko pogojeno,
ampak je pomemben biopsihosocialni model pri zdravljenju bolnikov. Pregledni članek je
pokazal povezavo med imunskim sistemom (znotraj nas) in psihosocialnimi dražljaji (zunaj
nas), ter tudi učinkovitost psihosocialnih intervencij (sprostitve) na dvig imunskega sistema;
kar potrjuje potrebo po enakovredni uporabi biomedicinskih, psiholoških in socialnih
parametrov pri bolnikovi bolezni (82). Na fizično in duševno zdravje vplivajo različni faktorji,
kot so biološki (starost, spol, genetska zasnova), psihološki (psihično zdravje, čustva) in socialni
dejavniki

(družbena

podpora,

družbeno-ekonomski

status)

(83).

Vključevanje

biopsihosocialnih dejavnikov lahko vpliva tudi na zdravljenje ali na rezultate medicinskih
ukrepov, zato jih je treba upoštevati, kar so pokazale različne raziskave (84). Neka raziskava je
razvila mrežo, ki skozi dvanajst dejavnikov opisuje biološke, psihološke, socialne in druge z
zdravjem povezane karakteristike bolnikove zgodovine, trenutnega stanja in prognoze (85).
Kar sovpada z drugimi biopsihosocialnimi modeli bolezni (86).
Sistemska teorija, ki jo je razvil Von Bertalanffy, poudarja pomembnost vključevanja drugih
ravni, ne le individualne, v proces razumevanja zdravja in bolezni. Takšno razmišljanje pomaga
družinskemu zdravniku, da iz individualnega biomedicinskega modela skoči v več-vzročni
interakcijski proces prakse biopsihosocialne medicine. Torej iz skrbi za posameznika v skrb za
družino kot enoto nege (87).
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3.2 DRUGI PODOBNI PRISTOPI
Skozi različne teorije zdravja se oblikujejo različni pristopi k zdravljenju. Pogosto se govori o
celostnem pristopu, veliko posameznikov in organizacij trdi, da uporabljajo takšen pristop (5).
Evropska definicija celostni – holistični pristop razlaga kot »uporaba biopsihosocialnega
modela ob upoštevanju kulturnih in bivanjskih razsežnosti« (27), a hkrati biopsihosocialni
model dela zdravnika še ni bil izmerjen. Prvič je besedo »holistična« (oz. celostna) medicina
uporabil Hoffmann, ki je pisal o skrbi za poučevanje o celem človeku oziroma o celostni
medicini. Njegovo idejo je naprej dodelal Menninge, ki je celostno medicino opredelil kot tisto,
ki vključuje znanje o telesu, umu in okolju. Lahko bi torej rekli, da je celostna zdravstvena nega
nekaj, kar analizira bolezen in priskrbi nego, pri čemer se osredotoči in odzove na različne
dejavnike, ki vplivajo na zdravje ali bolezen (5). Biomedicinski model zdravstvene prakse je
redukcionistični in dihotomen, saj razlikuje med posamezniki z boleznijo in posamezniki brez
bolezni; dualističen, saj gleda na um in telo kot na dve ločeni entiteti; ter pozitivističen, saj
meni, da znanje ni pristno, če ni merljivo in podprto z dejstvi. Alternativne oblike so se razvile
zaradi nezadostnosti biomedicinskega pristopa. Ena izmed teh je celostna medicina, ki zahteva
k bolniku usmerjen pristop in hkrati prepoznava pomembnost okolja, družine v procesu
zdravljenja. Sistemska teorija je vključena v biopsihosocialni model, ki vključuje socialne
psihološke in biološke dejavnike pri človeku z boleznijo (88). Celosten pristop v definicijo o
zdravju ne vključuje zgolj odsotnosti bolezni, ki na neki način zajame zgolj telo kot fizični
objekt, ampak tudi psihično, čustveno in družbeno dimenzijo (9). Že v grških časih je bilo jasno,
da je zdravje nekaj celostnega in je posledica vpliva posameznikovih življenjskih navad, vadbe,
okolja in hrane (73). Celostni pristop k zdravju vsebuje različne vidike posameznikovega
življenja, saj poleg fizične, mentalne in družbene dimenzije vključuje tudi kulturno. Ne
osredotoča se le na iskanje vzrokov za bolezni, ampak tudi na preventivo in soočanje z
boleznijo. Ne gre za način ozkega obravnavanja težav, ki bi različne širše človeške izkušnje
zmanjšal in vključil v zgolj medicinsko rešitev (9), ampak bi lahko rekli, da je najbolj na meji z
biopsihosocialnim modelom. Celosten pogled na bolnika se sooča z medsebojnim vplivom
oziroma povezanostjo telesa, uma in duha in predstavlja delovanje ter ravnotežje med
fizičnimi, okoljskimi, mentalnimi, čustvenimi in družbenimi vidiki človeške izkušnje (89).
Vključuje tudi uporabo biopsihosocialnega modela zdravljenja (90), zato je za nas pomemben
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vidik. Celostno pomeni skrb za celega bolnika v kontekstu njegovih vrednot, družine, kulture
in družbeno-ekoloških situacij znotraj večje skupnosti (91). Pogled na zdravje se kot
humanistična paradigma in ne le zgolj znanstven materializem ukvarja z osebo v lastnem
okolju, izobražuje in informira bolnike glede preventive in samooskrbe ter hkrati daje
zdravnikom možnost, da razumejo pomen bolnikovih simptomov (92). Tak pristop v družinski
medicini imenujemo celovit pristop k bolniku, saj opisuje zmožnost zajemati različne težave in
patologije naenkrat, promovira zdravje in dobro počutje skozi preventivne strategije in
koordinira promocijo zdravja, preventivo, zdravljenje, nego, paliativ in rehabilitacijo (90, 91).
Pri vseh omenjenih pristopih je pomembno vedeti, da ne cenijo vsi ljudje enakih stvari, ne
cenijo vsi bolniki deljenih odločitev ali sporazumevanja, usmerjenega v bolnika (93), zato je
biopsihosocialni pristop še toliko bolj pomemben, saj v ospredje postavlja posameznika glede
na njegove lastnosti. Pristop, usmerjen v posameznika, zahteva čas, čas pa je dandanes
omejen, saj ima zdravnik, kot so pokazale različne raziskave, od 7 do 20 minut, da se sooči z
dvema do sedmimi problemi, pri čemer je to še največja težava pri zdravnikih družinske
medicine (94).
Eden izmed pomembnih modelov je tudi model bolezni (1984), ki ne poudarja le
biomedicinske zgodovine, ampak tudi bolnikovo izkušnjo bolezni (njihove ideje, skrbi,
pričakovanja, občutja in misli) (95). Pri zdravljenju ni pomembno le ozadje bolnika, ampak tudi
zdravnika. Pogledi so lahko različni, kar pa ima vpliv na zdravljenje. Ideal za družinsko medicino
je, da se zdravnik prilagodi bolnikovim različnim vrednotam in potrebam. Pri težnji, da ne bi
diskriminiral in bi vse bolnike videl kot enake, ne sme pozabiti na družbene vzorce in izkušnje
posameznikov, ki vplivajo na njihovo zdravje. Hkrati pa je dobro, če se zaveda svojega ozadja,
da to ne vpliva preveč na obravnavo bolnika. (96).
Obstaja več različnih modelov odnosa med bolnikom in zdravnikom. Eden izmed pomembnih
modelov v družinski medicini je RCGP (trojni model, ki ga je vpeljal Royal College of General
Practitioners) model (1972) (97), ki vključuje pomembnost fiziološke, psihološke in družbene
sfere v kontakt med zdravnikom in bolnikom, hkrati pa spodbuja zdravnika, da v obravnavo
vključi tudi bolnikove čustvene, družinske, družbene in okoljske okoliščine. Biološki, psihološki
(pomanjkanje samokontrole, misli, čustva, obnašanje) in družbeni dejavniki (socioekonomski
status, kultura, revščina, tehnologija, religija) namreč igrajo pomembno vlogo pri človeškem
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funkcioniranju v kontekstu bolezni (95). Ta model temelji na družbeno kognitivni teoriji, katere
teza je, da je večina družbenega vedenja naučenega skozi opazovanje drugih (98). Na
obnašanje, povezano z zdravjem, vplivajo pričakovani izidi. Kar vemo, kar pričakujemo, v kar
verjamemo in kako vidimo našo bolezen ali izide, vse to skupaj ima velik vpliv (70). Bolniki niso
več samo pasivni prejemniki diagnoz in zdravljenja, ampak aktivni udeleženci, ki sodelujejo pri
zdravljenju in skrbi za doseganje zdravja ter dobrega počutja (99). Model, ki je veljal po 2.
svetovni vojni, da je odnos med bolnikom in zdravnikom asimetričen, pri čemer je zdravnik v
aktivni, bolnik pa v pasivni vlogi (45), danes ne velja več. Po letu 1956 sta Szasz in Hollander
prevzela Parsonsove ideje, a preoblikovala model za različne namene. Pri tem gre za tri različne
oblike partnerstva: aktivno-pasivnega (ko je bolnik v anesteziji popolnoma pasiven), staršotrok (ko v manj resnih situacijah bolnik sledi navodilom ter delno sodeluje pri odločitvah) in
partnerski (ko v kroničnih boleznih zdravnik bolniku le pomaga, da sam skrbi zase) (45). Da je
partnerstvo pomembna odlika današnjega zdravstva, kažejo tudi definirane značilnosti
družinske medicine, ki med povezovanjem telesne, duševne in socialne eksistence vključujejo
tudi aktivni položaj bolnika pri reševanju problemov (100). Prav tako tudi definicija družinske
medicine kot široke specialnosti, ki povezuje biomedicinske, psihološke in socialne vede, kaže
na to, da sta medicina in družba neločljivo povezani (100). Človekove pravice in temeljne
svoboščine se odražajo tudi v sistemu zdravstvenega varstva, zlasti pri varstvu dostojanstva,
telesne in duševne integritete ter spoštovanja bolnika kot osebe (101). Partnerstvo je tisto, ki
bi morda lahko omililo negativne učinke medikalizacije (99). Previdnost je potrebna pri
prelomu partnerstva, ko bolnik za potek zdravljenja (tudi zaradi reklamne politike
farmacevtske industrije) prevzame odgovornost, tako da ne razbremeni zdravnika, ampak ga
obremeni z novimi zahtevami (npr. po določenem zdravilu) (99).
Obstajajo dokazi (102) o tem, da je v bolnika usmerjen pristop povezan z nižjimi stroški
zdravstvene nege, z manj diagnostičnimi testi in manj napotitvami. Prav tako pa skozi takšen
odnos tudi zdravniki dobijo več informacij o bolnikovih skrbeh, kar zmanjša potrebo po
nadaljnji diagnostiki in posvetu (102). Raziskava je pokazala, da so se pri negi, osredotočeni na
bolnika, nekateri kazalci, kot so obiski kliničnih specialistov in laboratorijski testi, zmanjšali.
Hkrati pa so se znižali tudi stroški zdravstvene nege (102). Na bolnika osredotočena
zdravstvena nega lahko poveča njegovo zadovoljstvo in njegovo opolnomočenje (103). Takšen
28

pristop na neki način pooblašča bolnika, še posebno pri upravljanju kroničnih bolezni.
Opolnomočen bolnik bolje sodeluje in se drži zdravljenja, s tem pa je nadzor nad kronično
boleznijo večji. Bolniki, ki imajo podporo svoje družine in prijateljev, se bolje podučijo o svoji
težavi (25). Ameriški psiholog Rogers je razvil koncept, ki ga je nadalje promoviral Balint s svojo
nego, usmerjeno v bolnike (103). Osredotočenost na bolnika vključuje zmožnost spopadanja
se s težavami in boleznimi v kontekstu bolnikovih okoliščin, sporazumevanje in izvedbo
zdravljenja skozi partnerstvo med zdravnikom in bolnikom, ter zagotavlja trajno nego (90).
Takšen model ne le izboljšuje bolnikovo izkušnjo zdravljenja in klinične izide, ampak tudi viša
zdravnikovo zadovoljstvo z medicinsko prakso (104). Glede na definicijo Evropskega združenja
zdravnikov družinske medicine (WONCA Europe) izpostavlja na posameznika usmerjen
pristop, pomembnost in učinkovitost odnosa med bolnikom in zdravnikom pri soočanju s
problemi, v ospredje postavlja partnerstvo med njima in zagotavlja dolgotrajno nego bolnika
glede na posameznikove potrebe (91).
Koncept zdravja kot dobrobiti je bil predstavljen v definiciji Svetovne zdravstvene
organizacije, kje je ideja, da je zdravje le fiziološka ali psihološka bolezen, nadgrajena z idejo o
neločljivosti misli in telesa, za kar obstajajo mnogi primeri (recimo, kako stres oziroma
biokemijski procesi čustev vplivajo na imunski sistem) (73). Tudi glede na strategijo Evropskega
združenja WONCA je promocija zdravja in dobrega počutja, z vključevanjem preventivnih
strategij, del celovitega pristopa (93).

3.3 IZOBRAŽEVANJE ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE V KONTEKSTU
BIOPSIHOSOCIALNEGA PRISTOPA
Primarno zdravstvo je opredeljeno v Alma-Ata deklaraciji Svetovne zdravstvene organizacije,
sprejete na skupščini leta 1978, in zajema osem prvin: zdravstvena vzgoja prebivalstva,
izboljševanje preskrbe s pitno vodo in primerno hrano, zagotavljanje pitne vode in zdravju
neškodljivega odlaganja odpadkov, posebna skrb za otroke in ženske v nosečnosti in času
materinstva, imunizacija proti določenim boleznim, ustrezna obravnava bolezni in poškodb,
preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki so značilne za območje in oskrbovanje prebivalstva
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z življenjsko pomembnimi zdravili (105). Za osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni
skrbijo zdravstveni domovi in zdravstveni delavci koncesionarji. Spremljajo zdravstveno stanje
prebivalstva in skrbijo za preventivno zdravstveno varstvo, nudijo zdravstveno nego na domu
in pokrivajo nujno medicinsko pomoč (105).
Andrija Štampar je bil tisti, ki je leta 1920 predstavil koncept primarne zdravstvene oskrbe, ki
temelji na družbi in skupnosti, katere del je tudi družinska medicina (106). Prvi zdravstveni
dom v Sloveniji je bil ustanovljen leta 1926 z namenom približati preventivo in kurativo tudi
ranljivejši populaciji (107). Primarna zdravstvena praksa je osredotočena na širok spekter, vse
od promocije zdravja do paliativne nege (106). Splošno zdravstvo je bilo na začetku
koordinirano s strani takratnega Inštituta za higieno v Ljubljani (zdajšnjega Nacionalnega
inštituta za javno zdravje) (107). V Evropi Evropska akademija za učitelje družinske medicine
(EURACT) in Evropsko združenje zdravnikov družinske medicine (WONCA Europe) skrbita za
ohranjanje visokih standardov dela v družinski medicini, saj zdravstvo z močno primarno
ravnijo lahko zmanjša socialno demografske in socialno ekonomske neenakosti pri dostopu do
zdravstvenih storitev in populacijskega zdravja (106). Zdravstveni sistem v Sloveniji se je
preoblikoval leto po osamosvojitvi (leta 1991) v decentraliziran model z enim zavarovalnim
sistemom (ZZZS). Ekonomski sistem je bil v porastu vse do leta 2007, ko smo prevzeli evropsko
denarno valuto (evro). Tako so bili izdatki na račun zdravstvene blagajne v letu 2010 nižji, sedaj
pa ponovno počasi rastejo (108).
Za Slovenijo je značilno visoko zaupanje v delo zdravnikov (109), in sicer je višje od zaupanja v
slovensko zdravstvo, ki mu najbolj zaupajo najmlajši (stari do 30 let) in najstarejši (stari 60 let
in več). Zaupanje pa je tesno povezano z zadovoljstvom in posameznikovo izkušnjo (110).
Pomembna sestavina zdravstvenega vedenja je tudi razvoj in dostop do zdravstvenih ustanov
(51). Neenak dostop ima za posledico nižje zadovoljstvo bolnikov, a Slovenija ima visoko
stopnjo zadovoljstva, in sicer med višjimi v Evropi (108). Ljudje pa zdravstvenega sistema ne
ocenjujejo le skozi nego, ki jo sami dobijo v času bolezni, ampak tudi skozi doprinos, ki ga ima
sistem k celotni dobrobiti družbe (111).
Prve specializacije splošne medicine so se v Jugoslaviji začele leta 1960 (106). Katedra za
družinsko medicino v Ljubljani pa je bila ustanovljena leta 1994. Ker star model izobraževanja
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ni bil več smiseln, je leta 2000 Katedra predstavila novo specializacijo iz družinske medicine, ki
se je uveljavila leta 2001. Poleg teorije se specializanti učijo tudi prakse pri izbranem mentorju
v ambulanti družinske medicine. Zanimivo je, da po Evropi specializacije iz družinske medicine
ne potekajo enako dolgo. Najkrajša traja tri leta (Avstrija, Hrvaška, Anglija idr.), Slovenija je s
štirimi leti nekje v sredini (skupaj z Irsko), medtem ko specializacija v Nemčiji in Švici traja pet,
na Finskem pa celo šest let (112). Težava se je pred leti pokazala tudi v sistemu izobraževanja
zdravnikov družinske medicine. Leta 2011 je bilo na 124 mest za specializacijo prijavljenih le
67 mladih zdravnikov. Ta problem je bilo opaziti že desetletje pred tem, saj se težava pojavlja
že od leta 2000 (113). Izobraževanje traja "zgolj" 4 leta tudi zato, ker si slovenski zdravstveni
sistem težko privošči daljšo odsotnost specializantov iz zdravniške prakse (114). Študenti
medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani so na primer izpostavili različne pozitivne (med
drugim poseben odnos med zdravnikom in bolnikom, pestrost dela zaradi različnih bolnikov z
različnimi težavami in možnost preventivnega delovanja na primarni ravni) in negativne vidike
(problem zdravstvenega sistema, slabo spoštovanje, slabše možnosti za kariero in naporen
delovni urnik) dela zdravnika družinske medicine (115), ki vplivajo na njihovo odločitev pri
izbiri specializacije.
Družinska medicina lahko doprinese veliko znanja vsakemu bodočemu zdravniku, saj uči in
izpostavlja pomembnost komunikacijskih veščin, družbene naravnanosti in dela v skupini (27).
Specializacija iz družinske medicine je obvezna za delo zdravnika družinske medicine v večini
evropskih držav, temelji na evropskem kurikulumu, ki temelji na evropski definiciji družinske
medicine (27) in ga je izdelal EURACT (116). Študentje se pri predmetu iz družinske medicine
učijo o družini, družinski dinamiki, primarni zdravstveni negi, pomembnosti celovite in
celostne obravnave , sporazumevanju, odnosu med bolnikom in zdravnikom, obiskih na domu,
pomembnosti kontinuirane skrbi za bolnika, uporabi empatije, naročanju laboratorijskih
testov in drugih pomembnih veščinah (106). Posebnost družinske medicine je v tem, da je tako
vzor kot tudi prvak biopsihosocialnega modela, ki temelji na vsebinsko naravnani praksi (117).
Primarna raven je usmerjena v ljudi in ne le v neodvisno definirane bolezni ali intervencije
(118). Kako pomemben je prvi kontakt z zdravstvenim sistemom, kažejo raziskave, saj imajo
posamezniki, ki se pogosteje obrnejo na osebnega zdravnika in ne na specialista, nižjo raven
smrtnosti ter s tem povezane nižje zdravstvene stroške (119). Pokazalo se je, da imajo države
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z boljšo primarno zdravstveno infrastrukturo boljše zdravstvene izide (33, 120). Nenazadnje
učinkovita in močna primarna zdravstvena oskrba pomeni tudi boljše populacijsko zdravje
(118, 121). Zdravniki družinske medicine delajo s populacijo bolnikov v skupnostih z
določenimi družbenimi, kulturnimi in ekonomskimi lastnostmi, ki določajo posameznikovo
zdravje (118). Edinstvena kompetenca zdravnika družinske medicine je razumevanje
individualnega bolnika znotraj konteksta njegove družine in širšega družbenega okolja skozi
celotno življenjsko obdobje (122). Teorija življenjskega poteka govori o pričakovanjih, ki jih
imajo posameznik in družba do njega, glede na družbeno vlogo oziroma vloge, ki jih opravlja,
in s tem povezanimi boleznimi, ki bodisi zaradi vloge nastanejo ali pa nanje vplivajo (122). Od
sedemdesetih let 20. stoletja naprej se je začel spreminjati obseg dejavnosti javnega zdravja,
zato danes govorimo predvsem o novem javnem zdravju. Spremembe se izražajo predvsem v
programih za varovanje in promocije zdravja (59). V primerjavi z npr. kirurgi, zdravniki
družinske medicine skozi specializacijo več delajo na področjih, kot so nagovor bolnikov,
pomembnost posameznikove zgodovine in razumevanje vzrokov bolezni, razprava o
zdravljenju, vključevanje družbenih vplivov in razumevanje, kako bolniki svoje odločitve
oblikujejo znotraj družine in okolice (123). Lastnosti družinske medicine so, da je to 1- običajno
prvi stik z zdravstvenim sistemom, da je 2- obravnava osredotočena na bolnika in individualno
naravnana, da se 3- sooča z zdravstvenimi problemi v njihovih fizioloških, psiholoških,
družbenih, kulturnih in eksistencialnih dimenzijah, skozi 4- edinstven proces sporazumevanja
in odnosa med bolnikom in zdravnikom, ter s pomembnim poudarkom na 5- promociji zdravja
in dobrega počutja (90). Čeprav so na telo kot celoto gledali že v starem Egiptu, Babilonu ter
vzhodnih tradicijah (hindujska in kitajska) (124), pa pomemben prispevek predstavlja tudi
razvoj družinske medicine. Zdravnik družinske medicine zagotavlja osebno, primarno in stalno
zdravstveno varstvo posameznikom in družinam, pri tem ukrepa vzgojno, preventivno in
terapevtsko (100). Da lahko zdravnik pridobi potrebne informacije tudi o družbenem
kontekstu posameznika, mora biti vešč z vprašanji, ki zadevajo posameznikovo individualno
ozadje, in se mora hkrati pri tem zavedati svojih predsodkov. Tudi razumevanje okolja, v
katerem živi večina zdravnikovih bolnikov, mu lahko pomaga pri razumevanju zdravja svojih
varovancev. Z znanjem in vedenjem o bolnikih, ki ga zdravnik tako posredno ali neposredno
pridobi, pa lahko pomaga doseči boljše zdravje in učinkovito naslovi preventivno ravnanje z
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večanjem varovalnega in zmanjševanjem škodljivega vedenja (48). S tem namenom je tudi
specializacija zelo pomembna, saj se skoznjo pridobi ogromno ne le uporabnega ampak tudi
potrebnega znanja. Teorija po Balintu pravi, da je uspešnost terapije odvisna od tega, čemur
rečemo zdravnik kot zdravilo, torej pozorno poslušanje in skrb za bolnika lahko prispevata k
bolnikovi ozdravitvi kot zdravilo (45).

33

4 KAKOVOST
Kakovost je najpogosteje definirana v skladu s pričakovanji uporabnika in pomeni
posameznikovo subjektivno vrednotenje določene storitve. Kakovostna zdravstvena oskrba je
pravica vsakega bolnika. Zato je mnenje o kakovosti nepogrešljivo (125). Hkrati pa kakovost ni
le instrument kakovosti, ampak tudi cilj zdravstvenega varstva (126). Kakovost se na ravni
zdravnikov spremlja skozi različne mehanizme. Struktura (zakonodaja, akreditacijske sheme,
načrti usposabljanja zaposlenih ipd.) se nanaša na stvarne karakteristike, kot so prostori, kadri,
organiziranost in timsko delo. Temu sledi proces, ki se nanaša na izvajanje primarnega
zdravstvenega varstva skozi klinično in medosebno stališče, povezan pa je z uporabo na
dokazih temelječe medicine, uporabo kliničnih smernic, promocijo informativnih gradiv za
bolnike in podobno. Izidi, kot posledice samega procesa, pa se ocenjujejo skozi zdravstveno
stanje in ocene bolnikov, to pa je tisto, kar nas najbolj zanima (127). Glavni viri podatkov, ki se
uporabljajo za spremljanje kakovosti v zdravstvu, so statistične baze o rojstvih in smrtih,
registri posameznih zdravstvenih stanj, administrativne baze, elektronske datoteke bolnikov
in ankete, ki se izvajajo na vzorcu (128), pri čemer se bolnika sprašuje o izkušnjah in ne o
zadovoljstvu (129). Nenazadnje pa je kakovost pomembna z vidika bolnika, saj sta
zadovoljevanje z zdravjem povezanih potreb in zadovoljstvo povezana tudi s kakovostjo
življenja (130). Zadovoljevanje družbenih potreb ima lahko neposreden vpliv na splošno
zdravstveno stanje, zato prej ali slej tudi to pade na področje zdravja in s tem pokaže na
celostno naravnano naravo potreb, ki pa so v nadaljevanju povezane tudi z zadovoljstvom
(130).
Celovito zagotavljanje kakovosti je temeljna usmeritev v Evropi od leta 1995 dalje, z namenom
preskrbe optimalnih zdravstvenih storitev pri najnižjih stroških (126). Zagotavljanje kakovosti
osnovnega zdravstvenega varstva se kaže skozi promocijo zdravja, ki opozarja na nezdrav
življenjski slog (kajenje, nezdravo prehranjevanje, telesna nedejavnost, uživanje alkohola itd.),
saj predstavlja tveganje za zdravje in vodi v nastanek kroničnih bolezni (105), ki so leta 2011
postale najpomembnejši vzrok za prezgodnjo umrljivost in obolevnost. Nenazadnje pa so
kronične bolezni specifično področje ne le zaradi bolezni same, ampak tudi zaradi samega
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jemanja zdravil, zdravniških pregledov, diet in vaj, vsega, kar lahko vpliva na koncu na slabšo
kakovost zdravja, saj bolniki porabijo veliko svojega časa, energije in virov, da ostanejo zdravi
(131) .Kakovost oskrbe je široko področje. Vključuje bolnike (ustrezno prepoznavanje
ranljivih/upravičenih bolnikov), zdravnike (multidisciplinarne time, odločitve na podlagi
dokazov) in vire (dostopnost, lokacijo) (132). Za kakovostno zdravstveno oskrbo morata biti
dosežena razumevanje in zaupanje med zdravnikom in bolnikom (33).

4.1 DEFINICIJA KAKOVOSTI
Obstaja šest načel kakovosti: uspešnost (ali posegi izboljšajo zdravstveno stanje bolnika),
varnost (ali bomo škodili bolniku), pravočasnost (koliko časa mora bolnik čakati), učinkovitost
(ali lahko to storimo ceneje z enakim izidom), enakost (ali prihaja do razlik na podlagi spola,
starosti, statusa) in osredotočenost na bolnike (zagotavlja spoštovanje bolnikovih vrednot,
upoštevanje izraženih potreb in možnosti izbire ipd.) (129). Kakovost zdravstvene oskrbe
merimo s tremi komponentami: s pogoji dela (tj. strukturo; kompetence oskrbovalcev,
usposobljenost zaposlenih), s postopkom oskrbe (kaj je bilo storjeno in kako dobro) in z izidi
(izboljšanje zdravstvenega stanja, zadovoljstvo bolnikov, zadovoljstvo izvajalcev in boljše
razmerje med koristjo in stroški) (2). Definicija kakovosti iz leta 1985 ima štiri kriterije:
človečnost, učinkovitost, uspešnost in pravičnost. Naslednja ima pet kriterijev: primernost,
dostopnost, učinkovitost, uspešnost in pravičnost. Zadnja znana mednarodna definicija
kakovosti iz leta 2001 pa uporablja šest kriterijev, ki temeljijo na tem, da je obravnava
osredotočena na bolnika, varna, učinkovita z vidika uporabe znanstvenih dokazov,
pravočasna, učinkovita pri porabi sredstev in pravična (133). Uporaba kazalnikov, ki temeljijo
na znanstvenih dokazih, je tudi del procesa izboljševanja kakovosti (35). Kakovost zdravstvene
obravnave se odraža tudi v z zdravjem povezani kakovosti življenja. Bolezni in njihova
obravnava imajo lahko velik vpliv na mobilnost, razpoloženje, zadovoljstvo z življenjem in
druge družbene oziroma družinske vloge. Z zdravjem povezana kakovost življenja vsebuje
splošno bolnikovo dobro počutje in zadovoljstvo z obravnavo, medtem ko je v splošni
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kakovosti življenja vključenih še več dejavnikov, kot so izobrazba, bivanjski pogoji, prihodek in
družbeno kulturni kontekst s svojim sistemom vrednot (134).

4.2 MERJENJE KAKOVOSTI
Težko je meriti kakovost biopsihosocialnega pristopa k zdravljenju, ker je na prvem mestu
težko meriti biopsihosocialni model. Takšen celostni model je več kot le vsota njenih
posameznih delov. Verjetno tudi zato do sedaj nihče še ni izmeril kakovosti biopsihosocialnega
dela zdravnika družinske medicine.
Kazalec kakovosti je del, ki je pomemben za izid oskrbe (prijaznost zdravnika, izvajanje
postopkov oskrbe, zadovoljstvo bolnika z delom zdravnika, zdravstveno stanje), je merljiv in
ga lahko z izboljšanjem kakovosti spremenimo (12).
Na teoriji družbene vloge temelječa družinska medicina ceni posameznikov odziv
(zadovoljstvo z obravnavo) kot kazalce kakovosti. V takšnem modelu družinske medicine bi
zdravnik zbral podatke in se odzval glede na določene, na primer z leti povezane elemente (kot
so kajenje/uporaba drog in alkohola pri mladostnikih), ki vplivajo na zdravje. Hkrati pa bi
spremljal posameznika v kontekstu družbe (revščina, nezaposlenost, dostop do zdravstvene
službe) in individualne izkušnje zdravja (kronična bolezen, nezmožnosti ipd.) (122).

4.3 DEFINICIJA ZADOVOLJSTVA BOLNIKOV
Vedenjski model skozi vključevanje in poudarjanje pomembnosti družbene strukture in
zdravstvenih verovanj skuša pojasniti obnašanje posameznikov, kako vidijo svoje zdravje in ali
se jim njihovi problemi zdijo dovolj pomembni, da poiščejo profesionalno pomoč. Različne
lastnosti posameznikov in zdravstvenega sistema vplivajo na uporabo zdravstvenih storitev,
rezultat pa je posameznikovo zadovoljstvo (40). Vlogo pri zadovoljstvu igra tudi sam sistem
zdravstvenega varstva, ki določa organizacijo, dostop, dosegljivost in privoščljivost
zdravstvene oskrbe (135).
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Zadovoljstvo je izraženo posameznikovo dojemanje lastne izkušnje z zdravstveno oskrbo,
postopki, izvajalci, ter ustanovo kot celoto (136), za katero bi skoraj lahko rekli, da ga ni
mogoče napovedati. Zadovoljstvo bolnikov je sestavina oziroma kazalec kakovosti oskrbe in,
predvsem v tržno naravnanih dejavnostih, glavno merilo kakovosti. Zadovoljstvo v
zdravstvenemu sistemu je razlika med pričakovano in prejeto kakovostjo oskrbe. Zadovoljni
bolniki so bolje poučeni o zdravljenju, bolje sodelujejo in tudi zdravnika ne menjajo pogosto,
posledično pa je njihovo telesno in duševno zdravje boljše (125). Zadovoljstvo kaže na izid
oskrbe (105). Neka raziskava iz ZDA je ugotovila, da bolnik, ki je zadovoljen z zdravstveno nego,
to pove od štirim do enajstim ljudem. Na drugi strani pa je nezadovoljen bolnik lahko ne le
izguba novih bolnikov, ampak tudi strošek (126).

4.4 MERJENJE ZADOVOLJSTVA BOLNIKOV
Zadovoljstvo je večdimenzionalna ocena, ki jo poda bolnik. Sestavljeno je iz posameznih
delov, ki opisujejo delo zdravnika, kamor spadajo sporazumevanje, odnos do bolnika, skrb za
bolnikovo zdravstveno stanje, prijaznost osebja ipd., pri čemer pa sistem s čakalnim časom,
trajanjem obiska in dostopnostjo zdravstvenega osebja ni nepomemben. Poleg lastnosti
bolnika na variabilnost v zadovoljstvu vplivajo tudi lastnosti zdravnika (125).Na zadovoljstvo
vplivajo lastnosti bolnika (mladi izobraženi moški in kronični bolniki imajo na primer nižje
zadovoljstvo), kakovost oskrbe (kar pomeni stalnost, dostopnost, razpoložljivost, medosebni
odnosi in razumevanje, ter čas, ki ga zdravnik nameni bolniku) in bolnikova pričakovanja
(osnovana na izkušnjah, mnenjih, družbenih normah) (136). Zdravstveni sistem temelji na
odnosih, slabi odnosi zaposlenih do bolnikov lahko povzročijo nezadovoljstvo s storitvijo, česar
niti dobra tehnična nega ne more izboljšati (111). Slog dela, ki upošteva psihosocialne vidike
bolnikovega stanja, doprinese k boljšemu zdravstvenemu stanju bolnikov, vključevanje
bolnikov v zdravljenje pa prispeva k večjemu zadovoljstvu. Poleg merjenja menjave zdravnika
in pritožbe lahko zadovoljstvo merimo tudi z raziskavo preko vprašalnika, intervjuja ali fokusne
skupine (125). Zadovoljstvo lahko merimo tudi skozi obiskanost zdravnika, zamenjave
zdravnika, pritožbe ali neposredno z vprašalniki o zadovoljstvu (136). Eden izmed takšnih
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razvitih vprašalnikov je EUROPEP vprašalnik (137). Ko je bolnik zadovoljen z zdravnikom, ga
najverjetneje tudi ne bo zamenjal (138), tako da lahko tudi to, kako dolgo je nekdo pri nekem
zdravniku, kaže na bolnikovo zadovoljsto. Ker z zadovoljstvom bolnikov merimo predvsem
kakovost sporazumevanja, medosebnih odnosov in organizacije dela (136), je za naše delo to
še posebnega pomena, saj se v biopsihosocialnem pristopu poudarja ravno del odnosa med
bolnikom in zdravnikom. Bolniki najpogosteje izražajo nezadovoljstvo, če jih zdravnik ni
poslušal, jim je namenil premalo časa, jim ni pustil do besede, niso dobili želenega recepta ali
preiskave ali jih zdravnikov nastop ni zadovoljil (136). Posledice pa so pogosto menjavanje
zdravnika, kar ima negativne posledice za zdravstveno blagajno (105).
Zadovoljstvo bolnikov s primarno zdravstveno oskrbo v Evropi je še vedno zelo visoko (139),
nanj pa vplivajo lastnosti bolnika (starejši bolniki s kroničnimi boleznimi, tisti, ki svoje zdravje
ocenjujejo boljše, in tisti, ki so pogosti obiskovalci in imajo stalnega zdravnika, so na splošno
bolj zadovoljni z zdravstveno oskrbo), lastnosti zdravnika (bolje so ocenjeni zdravniki, ki
omogočajo osebno in kontinuirano skrb za bolnika) in značilnosti ambulante (140).
Zadovoljstvo bolnikov je v Sloveniji zelo visoko, višje je le še v Belgiji, Franciji in Švici. Manj so
zadovoljni le s čakalnimi dobami in povezovalnimi deli zdravstvene oskrbe, kot sta pomoč pri
čustvenih problemih in zanimanje za posameznikovo osebno situacijo (139).
Bolniki so najbolj zadovoljni, če jih zdravnik spodbudi, da govorijo o psihosocialnih problemih,
negativno na zadovoljstvo pa vpliva, če jih zdravnik sprašuje zgolj o biomedicinskih temah.
Posledično, če bolniki ne zaupajo, da je pomembno, kaj oni čutijo pri bolezni, kakšen je njihov
pogled, potem postanejo precej biomedicinsko naravnani in zaupajo le še medicinskim testom
in postopkom (77), pri čemer posledica nista le slabša kakovost zdravljenja in nižje
zadovoljstvo, ampak tudi s tem povezani višji stroški zdravljenja.
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5 NAČELA RAZVOJA IN TESTIRANJA VPRAŠALNIKOV

5.1 DELFSKA TEHNIKA
Delfska tehnika je uporabna pri doseganju konsenza na določenih področjih, kjer manjkajo
preverjeni dokazi (141). Čeprav ni določil in prav tako ne dokazov, da je večje število
sodelujočih bolj učinkovito, je zaželeno sodelovanje vsaj desetih strokovnjakov (141). Pri tej
vrsti raziskave reprezentativnost ni potrebna. Raznolikost namreč vodi v boljši izid (141). Po
prvem krogu je treba odgovore združiti v kategorije. V literaturi (142) je svetovano ohraniti
čim bolj dobesedno citiranje. V drugi krog pa se pošljejo vsa združena stališča. Za ocenjevanje
pomembnosti stališč je večinoma uporabljena Likertova lestvica, npr. od 1 do 5 (141), ki smo
jo v smiselnosti statističnih prioritet uporabili tako, da 1 pomeni povsem nepomembno in 5
zelo pomembno. Pri odgovorih iz drugega kroga nekateri viri navajajo, da je treba zahtevati le
51% strinjanje, medtem ko drugi trdijo, da je treba dosegati vsaj 80% strinjanje. Zadnja
poznana raven pa je 75% strinjanje (142). Pri preverjanju rezultatov pa se najpogosteje
uporabljajo srednje vrednosti ter razpršenost, medtem ko se za doseganje konsenza v
literaturi pogosto svetuje uporaba mediane. Po drugem krogu svetujejo tudi tretji krog, vendar
v literaturi potek ni točno določen. Odločitev posameznega raziskovalca je, ali bo v tretji krog
poslal samo stališča, ki niso dosegla konsenza, ali vsa stališča.

5.2 VALIDACIJA VPRAŠALNIKA
Pri procesu validacije sta pomembni veljavnost in zanesljivost. Veliko je zanesljivih testov,
vendar niso vsi uporabni za merjenje vseh stvari (143). Zanesljivost je uporabna za opisovanje
natančnosti, medtem ko je veljavnost uporabljena za opisovanje točnosti. Z veljavnostjo se
ugotavlja prisotnost sistematičnih merskih napak, z zanesljivostjo pa slučajne napake. Manjši,
kot sta obe napaki, večja je kakovost merjenja (144).
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Visoko stopnjo zanesljivosti merjenja kaže velik (statistično značilen) koeficient korelacije v
primeru metode ponovljivega testiranja in velik koeficient zanesljivosti (nad 0,80) v primeru
uporabe notranjih mer konsistentnosti (143). Visoko stopnjo veljavnosti pa, če imamo velik
(statistično značilen) koeficient veljavnosti, veliki koeficient korelacije določene izmerjene
spremenljivke z več kot dvema izmerjenima spremenljivkama, ki naj bi merili isto teoretično
spremenljivko (konvergentna veljavnost) in majhen koeficient korelacije med določeno
izmerjeno spremenljivko in štirimi (ali več) spremenljivkami, ki naj bi merile drugo teoretično
spremenljivko (diskriminacijska veljavnost) (143). Zanesljivost podatkov je v njihovi
resničnosti, veljavnost pa v njihovi relevantnosti. Resničnost pomeni, da podatki ustrezajo
dejstvom, relevantnost pa, da so povezani z namenom raziskave (143).

5.2.1 ZANESLJIVOST

Visoka zanesljivost vprašalnika je bistvena za dober vprašalnik. Vprašalnik je zanesljiv, če ima
majhno spremenljivost rezultatov merjenj pri opazovani osebi (katere lastnosti in status se v
tem času nista spremenila). Zanesljivost vprašalnika nam da trdne in ponavljajoče ocene
vrednosti spremenljivke (143). Brez zanesljivosti vprašalnik ne more biti veljaven. Zanesljivost
lahko izboljšamo z jasnimi navodili, z daljšim vprašalnikom ali pa z analizo posameznih trditev,
ki predstavlja formalno psihometrično analizo. Zanesljiva trditev ter večji vzorec prispevata k
manjši napaki pri statistični analizi (145).

5.2.1.1 Mere stabilnosti

Metoda ponovljivega testiranja

Ocenjevanje zanesljivosti na način ponovnega merjenja z istim vprašalnikom pri enakih ljudeh
v različnih časovnih obdobjih. Pri čemer predpostavljamo, da je stanje/mnenje anketiranih
ostalo nespremenjeno. Pearsonov koeficient korelacije mora biti enak. Časovni interval med
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merjenji mora biti tako dolg, da si posamezniki svojih odgovorov ne zapomnijo, in hkrati ne
predolg, da ne bi vmes prišlo do spremembe v sami spremenljivki (143).
Najbolj natančno zanesljivost merjenja/ponovnega merjenja lahko določimo s pomočjo intraclass korelacijskega koeficienta (v nadaljevanju ICC). Ta nam pove, kolikšen del vrednosti
variance rezultatov trditev lahko pripišemo variabilnosti med odgovorom bolnika pri dveh
merjenjih. Vrednosti ICC se gibljejo med 1 in -1. Če je njegova vrednost visoka, gre za majhno
variacijo med rezultati trditev (to pomeni, da je bolnik na neko vprašanje ob dveh časovno
različnih priložnostih odgovoril enako ali pa podobno) (146).

Metoda alternativne oblike

Ponovimo merjenje pri istih osebah z drugim (a podobnim) vprašalnikom (143). To je
alternativna oblika merjenja zanesljivosti in pomeni, da imata oba vprašalnika identične alfe,
povprečja, variance in merita enak pojav (145).

5.2.1.2 Mere enakovrednosti
Predvsem za družboslovne podatke, pa vendar tudi v medicini oziroma na nekem vmesnem
področju je problem meriti dvakrat enako stvar. Za to so metode enakovrednosti. Gre za
izračun povprečnega koeficienta korelacije med istimi spremenljivkami (143). Korelacijo
pokaže Pearsonov koeficient korelacije, ki se nahaja na intervalu od -1 do +1 in kaže moč
linearne povezanosti (147, 148). Poznamo tri metode za prikaz enakovrednosti.

Metoda razpolovitve

Ta metoda je primerna predvsem, ko enako spremenljivko merimo z več enakimi indikatorji.
Vprašalnik razdelimo na polovici, potem pa izračunamo zanesljivost po Spearman-Brownovem
obrazcu (143). Zanesljivost prve polovice/druge polovice dobimo tako, da primerjamo med
seboj prvo in drugo polovico vprašalnika. Vendar lahko pri tem naletimo na več možnosti
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pojava pristranosti. Bolnik bo lahko ob izpolnjevanju druge polovice vprašalnika že utrujen,
obstajala bo razlika med kakovostjo natisnjene prve oziroma zadnje strani vprašalnika, bolnik
bo v odgovarjanju na vprašanja proti koncu vprašalnika postajal boljši, nekateri pa celo ne
bodo odgovorili na zadnja vprašanja. Tudi vsebinsko lahko vprašanja v vsaki polovici
obravnavajo drug vidik merjenih lastnosti. Vse to se bo odražalo v večji razliki med obema
polovicama vprašalnika, dobili bomo slabše rezultate zanesljivosti. Zanesljivost liho/sodo se
izogne nekaterim pastem zanesljivosti prve polovice/druge polovice, saj razdeli enote glede
na njihovo sodo oziroma liho oštevilčenje. Pri določanju zanesljivosti izenačenih polovic
razdelimo vprašalnik na dva dela, ki vsebujeta enote s podobnimi značilnostmi (npr. dolžina
enot, formulacija besedila, …). Pri zanesljivosti naključnih polovic pa preprosto naključno
razvrstimo enote vprašalnika v eno oziroma drugo skupino. Pomembno je, da metodo
določanja polovic določimo glede na situacijo, naša pričakovanja in vprašalnik, ki ga bomo
uporabili (145).

Metoda notranje konsistentnosti

Ta metoda temelji na izračunu koeficientov vseh spremenljivk. Zanesljivost določimo s
Cronbachovim koeficientom alfa (α) (143). V primeru, da so spremenljivke dihotomne, pa
uporabimo Kuder-Richardsonov obrazec (143). Ker je koeficient alfa (α) eden od
najpomembnejših kazalcev kakovosti lestvice, njegovo vrednost znižajo necentralno
povprečje, slaba variabilnost, negativne oziroma nizke korelacije med posameznimi trditvami
iz celotnega vprašalnika ter slabe korelacije med trditvami. Njegova vrednost se teoretično
lahko giblje med 0,0 in 1,0. Če je α negativen, je prišlo do napak. Nunnally (1978) priporoča
vrednost 0,70 kot najnižjo možno sprejemljivo. DeVellis pa vrednosti razdeli takole: pod 0,60
nesprejemljivo, med 0,60 in 0,65 nezaželeno, med 0,65 in 0,70 minimalno sprejemljivo, med
0,70 in 0,80 sprejemljivo in med 0,80 in 0,90 zelo dobro. Če pa je njegova vrednost nad 0,90,
bi se lahko odločili tudi za skrajšanje lestvice (145).
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Metoda glavnih komponent

Metoda glavnih komponent – koliko faktorjev najbolje opiše celoto; poveže podatke s čim
manjšo izgubo (144). Faktorska analiza pa predstavi faktorje, kjer faktor predstavi določeno
skupino izmerjenih spremenljivk, ki so med seboj povezane (144); faktorji predstavljajo, kar je
merjenim spremenljivkam skupno (143).

5.2.2 VELJAVNOST

Vprašalnik je veljaven, če meri tisto, za kar je bil narejen. Veljavnost izhaja iz zanesljivosti. Tako
je veljavna meritev vedno zanesljiva, zanesljiva meritev pa ni vedno veljavna (149). Veljavnost
se nanaša na pridobivanje rezultatov, ki čim bolj natančno odsevajo pojav, ki ga
merimo.Poznamo več razsežnosti veljavnosti (143, 144), spodaj so opisane tri.

5.2.2.1 Veljavnost konstrukta
Veljavnost konstrukta meri, koliko test, razvit iz teorije, v resnici meri, kar teorija trdi, da meri
(149). Veljavnost se računa z notranjo konsistentnostjo odgovorov in tudi z razmerjem med
testom in meritvami drugih konstruktov. Za računanje veljavnosti konstrukta uporabljamo
Pearsonov korelacijski koeficient. Veljavnost konstrukta je dvosmeren proces (143).
Raziskovalec proučuje, kakšne napovedi glede na razpršenost rezultatov so možne glede na
dano teorijo. Zbira podatke za potrditev svojih napovedi. Na ta način raziskovalec odkrije
napake v teoriji. Veljavnost konstrukta preverjamo z različnimi multivariatnimi pristopi (143).

5.2.2.2 Veljavnost vsebine
Ta vrsta veljavnosti oceni, kako dobro vprašalnik pokriva celotno področje, ki ga želimo meriti.
To vrsto zanesljivosti naj bi določili strokovnjaki in potencialni uporabniki vprašalnika.
Imenujemo jo tudi razumljivost oziroma zdravorazumska veljavnost (143). Veljavnost vsebine
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je lahko povezana s površinsko veljavnostjo (angl. face validity). Ta nam pove, do katere mere
zunanjost vprašalnika odraža tisto, kar merimo. Ker nam ne pove, kaj z vprašalnikom v resnici
merimo, ampak kaj z njim merimo glede na njegov izgled, to vrsto veljavnosti določijo
nestrokovnjaki (145).
Empirične spremenljivke lahko preverimo s pomočjo hierarhičnih metod združevanja
(Wardova, Maksimalna, Minimalna), združevanje v skupine pa pokažemo z dendogramom
(144). Spremenljivke, ki merijo konstrukt, po teoriji (143) dobro lahko določimo v treh korakih:
(1) natančno dimenzioniramo vsebino konstrukta; (2) za vse razsežnosti poiščemo čim več
spremenljivk; (3) izbrane spremenljivke preverimo na dobrem vzorcu.
Vsebinsko veljavnost lahko preverimo tudi z razvrščanem v skupine. Če spremenljivke merijo
enako stvar, potem kovariirajo.

5.2.2.3 Kriterijska veljavnost
Veljavnost kriterija vključuje povezavo med testom in spremenljivkami, ki veljajo za
reprezentativne za merjenje določenega konstrukta (149). Veljavnost kriterija (odnos med
testom in kriterijem) določimo s korelacijskim koeficientom. To vrsto zanesljivosti razdelimo
na sočasno veljavnost (angl. concurrent validity) in napovedno veljavnost (angl. predictive
validity). Spremljajoča veljavnost je veljavnost, ki jo dobimo s primerjavo našega vprašalnika z
drugimi, že validiranimi vprašalniki. Napovedna veljavnost pa je sposobnost vprašalnika, da
napove nek dogodek (143).
Relativisti so mnenja, da mora tudi kvalitativna raziskava biti podvržena kriterijem kvalitativne
ocenitve (150). V ta namen predlagajo različne načine, eden izmed njih je triangulacija –
uporaba dveh ali več metod za preverjanje enakih stvari.
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6 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE

6.1 NAMEN DELA
Namen naloge je bil proučiti povezanost biopsihosocialnih dimenzij dela zdravnika družinske
medicine in celovite kakovosti zdravstvene oskrbe.

6.2 CILJI DELA
Zastavljeni cilji doktorskega dela so bili:


razviti in validirati vprašalnik za merjenje biološke, psihološke in socialne dimenzije
dela zdravnika;



preveriti, kateri dejavniki vplivajo na raven zdravnikovega biopsihosocialnega pristopa
pri obravnavi bolnikov;



izmeriti vpliv biopsihosocialnega pristopa zdravnika na kakovost dela.

6.3 HIPOTEZI
V nalogi sem preverjala naslednji hipotezi:
S kvalitativnim pristopom je mogoče validirati vprašalnik za merjenje biopsihosocialnosti
zdravnika (H1).
Bolniki bolje ocenjujejo zdravnika, ki ima višjo raven biopsihosocialnega pristopa (H2).
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7 METODE IN PREISKOVANCI
7.1 TIP RAZISKAVE
Raziskava je kombinirano v več fazah potekala v obdobju od septembra 2011 do marca 2015.
Izvedena je bila kombinirana kvalitativna in kvantitativna presečna opazovalna raziskava. 5. 2.
2012 je komisija za medicinsko etiko ocenila ustreznost dela raziskave, ki se izvaja na bolnikih
(Priloga 12.4).

7.2 PREISKOVANCI
Preiskovana skupina je na eni strani zajemala vzorec specializantov in specialistov družinske
medicine, ki so sodelovali pri razvoju in validaciji lestvice, na drugi strani pa vzorec zdravnikov
družinske medicine z njihovimi bolniki, ki so sodelovali v mednarodni raziskavi Qualicopc.

7.2.1 PREISKOVANCI ZA PREDSTOPNJO DELFSKE RAZISKAVE

V prvem koraku je svet strokovnih delavcev – pet zdravnikov specialistov družinske medicine,
profesorjev in doktorjev znanosti, ki aktivno sodelujejo v izobraževalnem procesu
specializacije iz družinske medicine – sodeloval pri naboru idej oziroma pri možganski vihri za
vsak posamezni vidik biopsihosocialnega modela dela zdravnika družinske medicine. Namen
možganske vihre je bil pilotno testirati cilje raziskave in preveriti smiselnost raziskovalne
tematike, v nadaljevanju pa s pomočjo strokovnjakov najti nekaj iztočnic na temo, kaj naj bi
predstavljal vsak del modela biopsihosocialnosti zdravnika.

46

7.2.2 PREISKOVANCI ZA DELFSKO RAZISKAVO

V delfsko raziskavo so bili povabljeni vsi zdravniki družinske medicine (39 oseb), ki aktivno
sodelujejo s Katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani – bodisi
kot asistenti, raziskovalci ali kot mentorji v ambulantah (seznam je interni seznam Katedre za
družinsko medicino v Ljubljani z vsemi sodelujočimi in gostujočimi predavatelji, povabljeni pa
so bili po elektronski pošti). Sodelujoči so bili strokovnjaki na področju družinske medicine. Za
boljše rezultate so bili vključeni strokovnjaki s heterogenimi lastnostmi, tj. različno okolje
(ruralno/urbano), različne delovne in raziskovalne izkušnje. Z upoštevanjem etičnih načel
nikogar nismo silili v sodelovanje, hkrati pa je bila identiteta posameznega sodelujočega vsem
ostalim v delfski raziskavi skrita.V vseh treh krogih je bil cilj doseči odstotek odgovorov v višini
vsaj 70 %.

7.2.3 PREISKOVANCI ZA TESTIRANJE RAZVITE LESTVICE

7.2.3.1 SPECIALIZANTI DRUŽINSKE MEDICINE
Vprašalnik je bil razdeljen za ocenjevanje razumljivosti 36 specializantom družinske medicine.
37 specializantom družinske medicine pa za namen validacije in testiranja vprašalnika. Iz
seznama skupin specializantov, ki imajo predavanja in vaje na Katedri za družinsko medicino,
smo naključno izbrali dve zaporedni skupini. V raziskavo so bili povabljeni in vključeni vsi, ki so
tisti dan obiskali predavanja ali vaje. Njihovo sodelovanje je bilo prostovoljno, v sodelovanje
pa so pristopili vsi prisotni.

7.2.3.2 ZDRAVNIKI DRUŽINSKE MEDICINE
Pri testiranju vprašalnika (validacijski del raziskave) so sodelovali tudi zdravniki specialisti
družinske medicine v Sloveniji. Vzorec so sestavljali vsi zdravniki družinske medicine, ki so
privolili v sodelovanje že v mednarodni raziskavi Qualicopc (n = 255), kar predstavlja tretjino
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(27 %) vseh zdravnikov družinske medicine v Sloveniji leta 2011 (151). Vsem 255 zdravnikom
smo poslali vabilo k sodelovanju in izpolnitvi vprašalnika za merjenje biopsihosocialne
dimenzije dela zdravnika družinske medicine. Vsi zdravniki, ki so izpolnili vprašalnik, so
sodelovali pri testiranju lestvice za merjenje biopsihosocialne dimenzije dela ZDM.

7.2.4 PREISKOVANCI PRESEČNEGA DELA RAZISKAVE

Presečni del raziskave je temeljil na mednarodni raziskavi Qualicopc z dodatnimi vprašanji za
Slovenijo (za vse tri sklope: za zdravnika, za bolnika vrednote in za bolnika stališča).

7.2.4.1 PREISKOVANCI – ZDRAVNIKI DRUŽINSKE MEDICINE
V Sloveniji je šlo za naključni nacionalni vzorec zdravnikov družinske medicine (152) s seznama
vseh ambulant družinske medicine. Zdravniki so odgovarjali na mednarodni in na slovenski
vprašalnik. Vzorec je sestavljalo 255 zdravnikov družinske medicine v Sloveniji izmed vseh 937
registriranih, kar predstavlja skoraj tretjino (27 %) vseh zdravnikov družinske medicine v
Sloveniji leta 2011 (151). Vzorec je bil enak kot vzorec zdravnikov družinske medicine,
namenjen testiranju vprašalnika v obliki lestvice. Končni vzorec sodelujočih je bil manjši, hkrati
pa v presečni raziskavi in v validaciji vzorca v številu zdravnikov nista bila enaka, saj vseh
zdravnikov iz mednarodne raziskave ni bilo možno povezati z zdravniki iz vzorca za testiranje
lestvice.

7.2.4.2 PREISKOVANCI – BOLNIKI
Terenski raziskovalci so pri zdravnikih iz vzorca v Sloveniji na dan opazovanja rekrutirali deset
zaporednih bolnikov v ambulanti, pri čemer je devet bolnikov izpolnilo vprašalnik o izkušnjah,
en bolnik pa vprašalnik o vrednotah. Tako smo načrtovali vključitev 9 bolnikov v vprašalnik o
izkušnjah in 1 bolnika v vprašalnik o vrednotah. Vključitvena kriterija sta bila starost vsaj 18 let
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in obisk v ambulanti družinske medicine (108). Rekrutiranje je potekalo tako dolgo, da so pri
sodelujočem zdravniku izbrali deset bolnikov. Pri analizah so bili odgovori vseh devetih
bolnikov agregirani in pripisani posameznemu ustrezajočemu zdravniku.

7.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Pred začetkom kvalitativnega dela je bil narejen pregled literature (153). Nato so sledili trije
krogi delfske raziskave, na podlagi teh rezultatov pa je bila oblikovana lestvica. Sestavljena
lestvica je bila podvržena dvema korakoma validacije. Testiranje lestvice je temeljilo na
podatkih, zbranih v Sloveniji. Preverjanje druge hipoteze je bilo narejeno še v kombinaciji s
podatki, zbranimi v mednarodni raziskavi Qualicopc (Quality and Costs of Primary Care in
Europe: Kakovost in stroški primarne oskrbe v Evropi) (154, 155).

Pregled literature

Razvoj lestvice

Testiranje lestvice

Preverjanje hipoteze
Slika 1: Potek raziskave
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7.3.1 RAZVOJ LESTVICE

Razvoj lestvice je potekal po korakih, povezanih z delfsko študijo. Prvi korak je bila predstopnja
delfske študije, kjer so se skozi možgansko vihro oblikovala izhodiščna stališča, ki so bila
poslana v prvi krog delfske študije. Po prvem krogu je sledila klasifikacija vseh dobljenih stališč,
ki so bila poslana v drugi krog delfske študije. Po drugem krogu so bile narejene statistične
analize za namen rangiranja stališč. Stališča, ki v drugem krogu niso dosegla konsenza, so bila
poslana v tretji krog. Temu krogu pa so sledili zaključki delfske raziskave.

Možganska
vihra

Izhodiščna stališča

Prvi krog
delfske
študije

Klasifikacija
v 43 stališč

Drugi krog
delfske
študije

Analize

Tretji krog
delfske
študije

Zaključki

Slika 2: Proces razvoja lestvice za merjenje biopsihosocialne dimenzije dela zdravnika

7.3.1.1 MOŽGANSKA VIHRA
Pred začetkom delfske raziskave je bil narejen kratek intervju s svetom strokovnih sodelavcev
na Katedri za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, tako imenovana
možganska vihra. Udeležencem smo zastavili vprašanje, kaj je po njihovem mnenju bistvo
modela biopsihosocialnosti dela zdravnika. Na osnovi odgovorov so se oblikovale iztočnice, kaj
naj bi predstavljal vsak del modela, na osnovi iztočnic se je začela delfska raziskava.

7.3.1.2 DELFSKA RAZISKAVA
Elektronska delfska raziskava je potekala v treh korakih.
V prvem koraku je bilo vsem, ki so bili pripravljeni za sodelovanje, po elektronski pošti 13. 4.
2012 poslano povabilo z navodili in izhodiščnimi stališči (Priloga 12.1.1). Sodelujočim je bil
poslan en opomnik pred iztekom roka za oddajo, nadalje pa tudi dve ponovni prošnji za
sodelovanje s podaljšanim rokom (28. 4. 2012 in 12. 5. 2012) vsem, ki še niso odgovorili. V tem
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delu je šlo za kvalitativno (odprto) iskanje odgovorov oziroma naštevanje stališč, ki merijo
določeno dimenzijo biopsihosocialnosti dela zdravnika. Število možnih odgovorov oziroma
naštetih stališč ni bilo omejeno. Po tem krogu sta dva neodvisna strokovnjaka (v dveh krogih
– najprej združevanje popolnoma enakih stališč, nato pa združevanje stališč, ki povedo enako,
a so drugače ubesedena) uredila dobljene odgovore tako, da so bili odgovori kategorizirani.
Prvi strokovnjak je bil družboslovni analitik, drugi pa teoretski sociolog. Kjer se neodvisna
analitika nista strinjala, sta se o tem pogovorila; v primeru, da konsenza nista dosegla, sta za
mnenje prosila supervizorja. Supervizor, izredni profesor in doktor medicine, je poleg vloge
razsodnika ponovno preveril tudi vsa že združena in na novo poimenovana stališča. Cilj je bil
ohraniti čim bolj dobesedno citiranje raziskovalcev, a vendar je bilo treba stališča združiti v
nove kategorije, saj je bilo dobljenih odgovorov veliko (Priloga 12.1.2). Ta korak definiranja
stališč je bil zaključek prvega kroga delfske raziskave.
Povabilo v drugi krog je bilo 7. 10. 2014 poslano po elektronski pošti vsem 24 sodelujočim
(Priloga 12.1.3) s kasnejšo eno ponovno prošnjo vsem, ki do datuma še niso poslali svojih ocen.
Stališča so bila poslana z namenom, da na 5-stopenjski Likertovi lestvici ocenijo, ali je določeno
stališče zelo pomembno (5 točk) ali ni pomembno (1 točka) za merjenje določene dimenzije
biopsihosocialnega dela zdravnika družinske medicine. Dobljeni rezultati/njihove ocene
drugega kroga so bili analizirani s programom IBM Statistics 22.0 (SPSS). V drugem krogu je bil
cilj doseči konsenz glede naštetih stališč, kjer se vsaj 75 % (142) sodelujočih strinja, da je stvar
pomembna (torej na Likertovi lestvici dosega oceno štiri ali pet). Stališča, ki v drugem krogu
niso dosegla stopnje pomembnosti, so bila izločena. V drugem krogu je bila sodelujočim poleg
stališč poslana tudi prošnja za posredovanje demografskih podatkov (spol, starost, kraj
bivanja, delovno okolje, profesionalni naziv).
V tretji krog delfske raziskave (Priloga 12.1.4) smo poslali samo vprašanja, ki v drugem krogu
niso dosegla konsenza. Vsak posamezni sodelujoči je pri vsakem vprašanju dobil na vpogled
oceno celotne skupine (mediano), svojo oceno v drugem krogu in Likertovo lestvico od 1 do 5
(1 – povsem nepomembno, 2 – ni pomembno, 3 – niti nepomembno, niti pomembno, 4 –
pomembno, 5 – zelo pomembno), s katero je ponovno ocenil pomembnost vsakega
posameznega stališča v tretjem krogu. Zopet je bilo potrebno vsaj 75% strinjanje s
pomembnostjo (ocena štiri ali pet) stališča (142), ali pa je sledila njegova izločitev. Za
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kategorizacijo stališč pri oblikovanju končne lestvice so bili uporabljeni povprečni odgovori o
pomembnosti posameznega stališča znotraj določene dimenzije (Priloga 12.1.5).

7.3.2 TESTIRANJE LESTVICE

Za naslednje korake testiranja lestvice so bila stališča, pridobljena skozi tri kroge delfske
študije, končno rangirana (Priloga 12.1.5) in preoblikovana (12.1.6) za namen testiranja
lestvice. Specializanti družinske medicine so bili k testiranju lestvice povabljeni osebno na
vajah oziroma predavanjih na Katedri za družinsko medicino.
Najprej so vprašalnik izpolnili specializanti družinske medicine za namen ocene razumljivosti
vprašalnika (prva skupina) (Priloga 12.2.1). Specializanti so razumljivost ocenili tako, da so za
vsako posamezno stališče odgovarjali na 5-stopenjski Likertovi lestvici, pri čemer je 1
pomenilo, da je vprašanje popolnoma nerazumljivo, 2, da je vprašanje nerazumljivo, 3, da
vprašanje ni niti razumljivo, niti nerazumljivo, 4, da je vprašanje razumljivo in 5, da je vprašanje
povsem razumljivo. Poleg vsakega vprašanja so imeli tudi možnost dopisati svoje komentarje
in predloge. S tem so ocenili veljavnost in sicer tako razumljivost kot tudi površinsko
veljavnost.
V naslednjem koraku pa je druga skupina specializantov v dveh različnih časovnih obdobjih
(najprej januarja 2015, ponovno pa še marca 2015) izpolnila prilagojeno (glede na komentarje
in predloge prve skupine specializantov: Priloga 12.2.2) oziroma končno oblikovano lestvico
(Priloga 12.2.3), ki je vključevala Likertovo lestvico za oceno, s čimer so ocenjevali, kako
pogosto počnejo naštete stvari (oziroma kakšno je njihovo delo), kjer je 1 pomenilo nikoli, 2
redko, 3 včasih, 4 pogosto in 5 vedno. Mere zanesljivosti in veljavnosti so bile testirane tudi na
vzorcu zdravnikov družinske medicine v Sloveniji (priloga 12.2.4).
Zdravniki za testiranje lestvice v tretjem koraku so bili k sodelovanju povabljeni po pošti, na
enak način so prejet izpolnjen vprašalnik (Priloga 12.2.4) poslali nazaj.
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7.3.3 PRESEČNA RAZISKAVA

Zdravnike družinske medicine smo k sodelovanju povabili po navadni pošti, telefonu in
elektronski pošti. Zbiranje je potekalo od septembra 2011 do aprila 2012. Podrobnejši
protokol je bil objavljen v dveh mednarodnih člankih (154, 156). Podatke so zbirali za to
usposobljeni anketarji s pomočjo mednarodnega vprašalnika (Priloga 12.3.1.), z dodatnimi
vprašanji za Slovenijo (Priloga 12.3.4). V ambulanti so na vprašalnik odgovarjali tudi bolniki, in
sicer pri vsakem zdravniku en bolnik na vprašalnik o vrednotah (Priloga 12.3.2), z dodatnim
vprašanjem o Sloveniji (Priloga 12.3.5.2), ter devet bolnikov o izkušnjah (Priloga 12.3.3), z
dodatnimi slovenskimi vprašanji (Priloga 12.3.5.1).

7.3.3.1 UPORABLJENE SPREMENLJIVKE

V analizah so bile nekatere navedene spremenljivke uporabljene enkrat kot odvisne in enkrat
kot neodvisne spremenljivke.

Za opis lastnosti zdravnikov so bile uporabljene naslednje spremenljivke: spol (GP1); starost
(rekodirana GP2); vrsta naselja, kjer zdravnik živi; vrsta okolja, v katerem zdravnik dela (Priloga
12.2.4); in stopnja strinjanja s smiselnostjo dela v ambulanti (GP60_1). Dodatno za opis vzorca
zdravnikov pa še: sestava tima v ambulanti (GP19); uporaba kliničnih smernic v praksi (GP20);
zdravnikov pogled na lastno delo (GP60); vključenost zdravnika v dodatne aktivnosti, povezane
z bolnikom (sGP1); ter zanimanje zdravnika za širša področja, povezana z bolniki (sGP2) (Prilogi
12.3.1 in 13.3.4).
Za opis ambulante so bile uporabljene naslednje spremenljivke: število opredeljenih bolnikov
(GP5 rekodirano v razrede); populacijska sestava ambulantnih obiskovalcev, tj. starejših,
etičnih manjšin, socialno prikrajšanih (GP6); koliko stikov z bolniki imajo (GP10_1); trajanje
posveta (GP11); stopnja strinjanja s trditvijo, da je delo zdravnika preobremenjeno z
nepotrebnimi administrativnimi podrobnostmi (GP60_3) (Priloga 12.3.1).
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Za opis bolnikov so bile uporabljene naslednje spremenljivke: spol (PV10); starost (PV11
rekodirana); zaposlitev (PV16); izobrazba (PV17); dohodek (PV19); zdravje (PV1 in PV2), otroci
v gospodinjstvu (PV15) (Priloga 12.3.2).
Za opis vzorca bolnikov, na katerem je bila merjena kakovost, so bile uporabljene
spremenljivke: spol (PE32); starost (rekodirano PE33); zaposlitev (PE38); višina dohodka
(PE41); izobrazba (PE39); otroci v gospodinjstvu (GP37); zdravje (PE1, PE2).
Za opis kakovosti dela zdravnika so bile uporabljene naslednje spremenljivke: značilnosti
obiska bolnikov v ambulanti (PE6_1 do PE6_10; PE8_1 do PE8_4; PE9; PE10); izkušnje bolnikov
z zdravnikom oziroma pregledom (PE18_1 do PE18_5; ter PE19_1 do PE19_3); zaupanje v
zdravnika (PE20; PE31_1; PE6_9); posvetovanje s specialistom (PE23); vzroki za obiske pri ZDM
(PE28_5 in PE28_10 do PE28_14; PE30_3 in PE30_7; PE29_1 do PE29_7); aktivnosti, pri katerih
je ZDM pomagal bolnikom (sPE1_1 do sPE1_5); teme pogovorov med ZDM in bolnikom
(sPE2_1 do 2PE2_14); AUDIT C (sPE3, sPE4, sPE5) (157), kjer vrednost 6 točk za moške in 5 ali
več za ženske pomeni, da gre za tvegano ali škodljivo pitje alkohola; ITM (indeks telesne mase
sPE10 in sPE11) (Prilogi 12.3.3 in 12.3.5.1).
Za opis biopsihosocialne ravni smo uporabili povprečno vrednost razvitega vprašalnika (na
lestvici od 1 do 5), kodirano v nominalno spremenljivko (z dvema razredoma: 1- manj in 2- bolj
biopsihosocialno usmerjeni).

7.4 ANALIZA PODATKOV
7.4.1 ANALIZA RAZVOJA IN TESTIRANJA LESTVICE ZA MERJENJE BPS DIMENZIJE
DELA ZDM

Validacija je potekala skozi kvalitativni in kvantitativni del raziskave s pomočjo dveh skupin
specializantov, strokovnjakov družinske medicine in zdravnikov družinske medicine.
Kvalitativni del je zajemal predstopnjo delfske študije, tako imenovano možgansko vihro, in
delfsko raziskavo (s strokovnjaki na področju družinske medicine). Kvantitativni del je tu
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zajemal statistične metode validacije skozi dve skupini specializantov in naključni vzorec
zdravnikov družinske medicine.

7.4.1.1 ANALIZA MOŽGANSKE VIHRE

Rezultate skupinskega intervjuja smo zapisali in oblikovali končne iztočnice za delfsko
raziskavo na osnovi kodiranja in abstrakcije.

7.4.1.2 ANALIZA DELFSKE RAZISKAVE

Analiza delfske raziskave je bila narejena v prvem krogu s pomočjo programa Atlas.ti. Tu je
potekalo kodiranje podatkov, pridobljenih skozi odgovore sodelujočih v delfski raziskavi, in
abstrakcija, torej grupiranje v širše poimenske nadskupine, ki ustrezajo smotru raziskave. V
naslednjih dveh krogih pa je bil uporabljen program IBM SPSS Statistics 22 (SPSS).
Za nekatere analize sta bili uporabljeni dve rekodirani spremenljivki PSI9 in PSI10 (Priloga
12.7), saj je bila njuna lestvica obrnjena. Za nekatere analize pa še dodatno rekodirani
spremenljivki BIO1 in BIO8 (Priloga 12.7).

7.4.1.2.1

TESTIRANJE VELJAVNOSTI

Veljavnost vsebine je bila določena s pomočjo delfske raziskave. Medtem ko so strokovnjaki
naštevali in kasneje izmed vseh naštetih izbirali verodostojna, oziroma po njihovem mnenju
najboljša, stališča za merjenje posamezne dimenzije dela zdravnika družinske medicine, so bili
izbrani ustrezni parametri. Hkrati pa je bilo skozi začetni nabor stališč, dobljenih skozi predkrog
delfske raziskave, omogočeno najti kar najširši nabor različnih in hkrati podobnih stališč za
merjenje dimenzije dela zdravnika. Veljavnost vsebine oziroma razumljivost je bila določena
tudi s pomočjo mnenja sodelujočih o razumljivosti in njihove srednje vrednosti (povprečja in
standardni odkloni). Sočasna veljavnost je bila določena s pomočjo Pearsonovega
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korelacijskega koeficienta, in sicer s preverjanjem povezanosti med posameznimi trditvami iz
razvite lestvice skozi delfsko raziskavo (Priloga 12.3.3) in vprašanji iz mednarodne presečne
raziskave (vprašalniki za zdravnika: Prilogi 12.3.1 in 12.3.4), ki so merila podobno stvar.
Napovedna veljavnost je bila določena s pomočjo logistične regresije in je pokazala, ali lestvica
lahko napove izid: ali so bolj biopsihosocialno usmerjeni zdravniki bolj kakovostni skozi oceno
zadovoljstva bolnikov.

7.4.1.2.2

TESTIRANJE ZANESLJIVOSTI

Mera stabilnosti je bila prikazana skozi intra-class korelacijski koeficient pri metodi
ponovljivega testiranja. Dobljeni odgovori zdravnikov in specializantov družinske medicine na
razvito lestvico so pomagali pri preverjanju zanesljivosti skozi metodo razpolovitve naključnih
ter lihih in sodih polovic na rekodiranih spremenljivkah. Metodo liho-sodo smo uporabili zato,
ker pri deljenju polovic, še posebno v našem primeru, lahko pride do pristranosti. Mera
enakovrednosti je bila pri metodi razpolovitve prikazana skozi Spearman-Brownov obrazec.
Cronbachov koeficient alfa je pokazal stopnjo notranje konsistentnosti lestvice. Metoda
glavnih komponent (s poševno rotacijo) je podatke povezala in opisala celoto skozi varianco.
Narejen je bil tudi Kaiser-Meyer-Olkin test, ki meri, kako primerni so podatki za analizo; ter
Barlettov test sferičnosti, za potrjevanje ustreznosti velikosti korelacij med spremenljivkami.
Analizo glavnih komponent smo zagnali najprej na primeru 39 stališč, po dobljenih rezultatih
in vrednostih Cronbachovega koeficienta alfa pa smo izločili tista stališča, ki so se v testu
zanesljivosti pokazala kot slaba (katerih izločitev poviša Cronbachov koeficient alfa) in tista, ki
so že v prejšnji analizi glavnih komponent imela vrednosti, nižje od 0,3.

7.4.2 ANALIZA PRESEČNE KVANTITATIVNE RAZISKAVE

Pri naslednjih analizah so bile uporabljene združene zbirke podatkov z vzorcem 108 zdravnikov
in njihovih bolnikov.
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Kvantitativni del raziskave je bil analiziran s programom IBM SPSS Statistics 22 (SPSS). Zajemal
je frekvenčne razporeditve in deskriptivne statistike za opis vzorca. Primerjalne analize so bile
narejene s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce in testa one way ANOVA. Logistična regresija
je bila uporabljena za povezave med dejavniki in ravnijo biopsihosocialnega dela zdravnika
družinske medicine. Narejenih je bilo šest ločenih logističnih regresij, enkrat je bila odvisna
spremenljivka BPS na prvotni, enkrat pa BPS na končni lestvici: 1) odvisnost bolj BPS
usmerjenih ZDM od lastnosti ZDM, 2) odvisnost bolj BPS usmerjenih ZDM od lastnosti bolnika,
3) odvisnost bolj BPS usmerjenih ZDM od lastnosti ambulante. Meja statistične značilnosti je
bila postavljena na p < 0,05.
Za potrebe nekaterih analiz so bile ustvarjene nove spremenljivke. Rekodirani sta bili dve
spremenljivki (že pri testiranju lestvice), saj sta imeli obrnjeno lestvico. To sta bili spremenljivki
PSI9 in PSI10 (Priloga 12.7). Osnovne analize so bile narejene na vseh (delnih ali celotnih)
vprašalnikih z namenom opisa celotnega vzorca zdravnikov in bolnikov. Ker pa smo imeli
različne baze in smo morali za primerjalne analize povezati odgovore zdravnikov z odgovori
njihovih desetih bolnikov, smo morali podatke bolnikov agregirati in jih ustrezno (v odstotkih
ali povprečjih) pripisati ustreznemu zdravniku. Za nadaljnje analize je bila na dva razreda
rekodirana tudi lestvica biopsihosocialnosti: bolj in manj biopsihocialno usmerjeni zdravniki.
Skozi povprečje odgovorov vseh stališč so bili bolj biopsihosocialno usmerjeni tisti, ki so imeli
povprečne vrednosti odgovorov štiri ali več, manj biopsihosocialno usmerjeni pa tisti, ki so
imeli povprečno vrednosti odgovorov do 3,99 (ker je sicer tudi vrednost povprečja z
intervalom od 2,74 do 4,9). Biopsihosocialnost smo prikazali na dva načina in primerjali s
kakovostjo skozi razvito lestvico z delfsko raziskavo (z 39 trditvami), kar je predstavljalo
prvotno lestvico; kot tudi skozi končno oblikovano lestvico po validaciji z zdravniki (kjer je bilo
35 stališč, saj so bila izključena stališča, ki so se skozi validacijo pokazala kot manj ustrezna),
kar je predstavljalo končno lestvico.
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8 REZULTATI
8.1 REZULTATI MOŽGANSKE VIHRE
Rezultat možganske vihre so iztočnice, grupirane v tri skupine: biomedicinski del modela,
psihološki del modela in socialni del modela (Tabela 1).

Tabela 1: Rezultati možganske vihre
DEL MODELA
BIOMEDICINSKI

STALIŠČE
Klinično znanje je temelj.
Pomembno je poznavanje kliničnih parametrov.
Smernice so pomembne.
Pomembna je diferencialna diagnostika.
Ključnega pomena je pravilna anamneza.

PSIHOLOŠKI

Pri delu zdravnika družinske medicine je pomembna empatija.
Za kvalitetno zdravljenje je pomembno sodelovanje in partnerstvo med
zdravnikom in bolnikom.
Za zdravnikovo uspešno delo je potrebno spoštovanje.
Pomembno je zdravljenje, usmerjeno na bolnika, na individualnega osebka.
Za dobro delo zdravnika DM je dolgoletno sodelovanje z bolnikom ključnega
pomena.

SOCIALNI

Bolnikovo okolje ima velik pomen za doseganje zdravja.
Zdravnik mora poznati družino bolnika.
Zdravnik mora pri zdravljenju upoštevati finančno okolje bolnika.
Zdravnik mora vedeti, kakšno je delovno okolje njegovega bolnika.
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8.2 DELFSKA RAZISKAVA
8.2.1 OPIS VZORCA

V delfski raziskavi je sodelovalo 24 oseb (odstotek odgovorov (OO) 61,5 %). V drugem krogu
delfske raziskave je sodelovalo 22 oseb (OO 91,7 %) v tretjem pa 21 oseb (OO 87,5 %). Svojo
starost je navedlo 13 oseb. Sodelujoči so bili v povprečju stari 48,4 ± 8,6 let (od 33 do 62 let).
Med sodelujočimi je bilo 14 žensk (64,0 %) in 8 moških (36,0 %), v večini pa so živeli (14; 64,0
%) in delali (14; 64,0 %) v mestnem okolju. Po nazivu so bili vsi zdravniki družinske medicine,
nekateri asistenti, magistri, doktorji in nekateri profesorji.

8.2.2 REZULTATI DELFSKE RAZISKAVE

V prvi krog smo poslali 14 stališč, ki smo jih pridobili skozi možgansko vihro. Vrnjenih smo
dobili 230 stališč. Končni rezultat prvega kroga, po kodiranju in grupiranju (dveh neodvisnih
analitikov in supervizorja v 16 primerih, ko konsenza analitika nista mogla doseči), je bilo 43
stališč, in sicer 9 stališč za biomedicinski del, 17 za psihološki in 17 za socialni del merjenja
dimenzije dela zdravnika družinske medicine. V tem koraku nobeno stališče ni bilo izločeno.
V drugi krog je vstopilo 43 stališč. V tem krogu 1 stališče ni doseglo stopnje pomembnosti
(Tabela 1), zato je bilo izločeno: »Bolnik mora vsake toliko časa zamenjati zdravnika«. Stališče
je bilo namreč ocenjeno z mediano 1, večina pa je odgovorila, da je stališče povsem
nepomembno (12; 54,5 %), ni pomembno (4; 18,2 %) ali pa ni niti pomembno niti
nepomembno (6; 27,3 %). Izid drugega kroga je bilo 42 stališč (Slika 3).
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PREDSTOPNJA

•oblikovanje stališč v možganski vihri
•IZID: 14 STALIŠČ

•230 kodiranih in grupiranih stališč
•IZID: 43 STALIŠČ

1. KROG

2. KROG

3. KROG

•Ocenjevanje pomembnosti: 1 ocenjeno kot nepomembno
•IZID: 42 STALIŠČ

•Ocenjevanje pomembnosti 9 stališč brez konsenza
•IZID: 39 STALIŠČ

Slika 3: Proces pridobivanja in redukcije stališč za merjenje biopsihosocialne dimenzije dela
ZDM

Tabela 2: Stališča biopsihosocialne dimenzije po 2. krogu delfske raziskave s povprečji,
odkloni, srednjimi vrednostmi in konsenzi
Aritm.sredina/
standardni
odklon

Mediana

Modus

Stopnja
konsenza
(%)

Klinično znanje in veščine so temelj dela ZDM.

4,8 / ±0,501

5

5

95,5

Vsako bolezen je možno zdraviti, če poznamo vzrok.
ZDM se mora stalno strokovno izpopolnjevati, upoštevati
strokovne smernice in spremljati novosti.
Pomemben je ustrezen pristop k diagnostiki (anamneza,
usmerjen pregled bolnika).
Najbolj smiseln je usmerjen klinični pregled, ki se usmerja na
patofiziološke spremembe.
Pomembno je dobro sodelovanje in komunikacija s kliničnimi
specialisti.
Pri predpisovanju zdravil je potrebno poznati delovanje
zdravil in preprečiti polifarmacijo.
Dobro vodena medicinska dokumentacija pripomore h
kakovostni obravnavi.
Zdravnik se mora zavedati meja svojih (z)možnosti in
dolžnosti.

3,7 / ±0,856

4

4

66,6

4,7 / ±0,456

5

5

100,0

4,6 / ±0,498

5

5

100,0

3,8 / ±0,928

4

4

81,0

4,0 / ±0,617

4

4

81,8

4,4 / ±0,581

4

4

95,4

4,5 / ±0,602

5

5

95,3

4,5 / ±0,598

5

5

95,4

BIOMEDICINSKA DIMENZIJA
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PSIHOLOŠKA DIMENZIJA
Vodenje kroničnih bolnikov je pomembno.
Pogovor, opazovanje, poslušanje, pregled, dotik so
nenadomestljivi.
Psihološke težave in/ali multimorbidnost zahtevajo več
zdravnikovega časa, a jih je vedno potrebno upoštevati, ne
glede na časovno potratnost.
Značilnost družinske medicine je obravnava slabo
diferenciranih stanj.
Pomemben je celostni pristop zdravnika (bolnika vprašamo
po počutju, psihološkem ozadju, ipd.), saj vpliva na izide
zdravljenja.
Pomembna je močno individualizirana obravnava, prilagojena
na konkretnega bolnika (poznavanje bolnikove osebnosti,
njegovih vrednot, strahov).
Pomembno je, da zdravnik družinske medicine izraža visoko
empatijo.
Za kvalitetno zdravljenje je pomembno dobro sodelovanje,
spoštovanje in zaupanje med zdravnikom in bolnikom.
Zdravnik mora znati dobro komunicirati (in prebrati tudi
nebesedno komunikacijo bolnika), ter se primerno odzivati na
čustvene reakcije bolnikov.
Zdravnik mora biti potrpežljiv in strpen tudi do drugače
mislečih (drugačne kulture, jezika, usmeritve).
Pomembno je poznavanje bolnikovega odnosa do zdravja in
bolezni (bolnikove izkušnje, želje, stališča, sprejemanje
bolezni…).
Partnerstvo, vključevanje bolnika v zdravljenje in soodločanje,
je pomembno).
Pri delu ZDM je pomemben profesionalni odnos.
Pomembno je, da zdravnik poskrbi dobro tudi za svoje
psihofizično stanje.
Zdravnik se mora zavedati, da mnogo telesnih simptomov
bolezni izhaja iz duševnih stisk ali težav.
Pri delu zdravnika je pomembna tudi njegova osebnost.

4,3 / ±0,550

4

4

95,4

4,8 / ±0,429

5

5

100,0

4,7 / ±0,658

4

4

91,0

3,8 / ±0,853

4

4

63,6

4,6 / ±0,503

5

5

100,0

4,6 / ±0,581

5

5

95,5

4,0 / ±0,690

4

4

77,2

4,6 / ±0,658

5

5

90,9

4,7 / ±0,489

5

5

100,0

4,1 / ±0,710

4

4

81,8

4,2 / ±0,612

4

4

90,9

4,3 / ±0,550

4

4

95,4

4,4 / ±0,590

4

4

95,5

4,4 / ±0,666

4,5

5

90,9

4,4 / ±0,734

4,5

5

95,5

4,1 / ±0,750

4

4

77,3

Zdravnik je bolnikov svetovalec in zagovornik.

3,9 / ±0,868

4

4

68,2

4,1 / ±0,610

4

4

86,3

4,6 / ±0,598

5

5

95,2

1,7 / ±0,883

1

1

00,0

4,1 / ±1,065

4

4

81,8

4,1 / ±0,56

4

4

90,9

4,2 / ±0,853

4

5

72,8

4,4 / ±0,581

4

4

95,4

3,5 / ±0,740

3

3

45,5

4,0 / ±0,690

4

4

86,4

3,9 / ±0,539

4

4

80,9

SOCIALNA DIMENZIJA
ZDM mora poznati bolnikovo družino (razvojno stopnjo,
odnose in zmožnosti oskrbe bolnika znotraj družine):
novorojenček, pubertetni otroci, umirajoči/bolni starši ipd.
kdo je partner, kdo nudi oporo.
Za uspešno obravnavo bolnikov je potrebno zaupanje in
delitev dela med člani tima.
Bolnik mora vsake toliko časa zamenjati zdravnika
Zdravnik lahko z dobro obravnavo na primarnem nivoju
prihrani veliko javnega denarja.
ZDM mora poznati bolnikove eksistencialne vidike (dogajanje
doma, služba, odnosi).
Kakovost življenja je pomembnejša od kliničnih ciljev.
Pri zdravljenju je potrebno upoštevati bolnika in njegovo
socialno okolje.
Zdravnik naj bi pri zdravljenju upošteval finančno okolje
bolnika.
Zdravnik mora vedeti, kakšno je delovno okolje oz. kakšna je
delovna situacija bolnika.
Zdravnik mora poznati kulturno/etično/versko okolje oz.
ozadje bolnika.
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Zdravnik mora poznati socialni (finance, življenjski stil,
družbeni položaj) položaj bolnika.
Pomembno je preverjanje stanja starostnikov, kakšen je
njihov dostop do zdravstvene oskrbe.
Zdravnik je del skupnosti in njegovo odgovorno delo mora biti
usmerjeno v skupnost.
Pomagati bolniku oz. ga znati usmeriti na pravi naslov za
težave, ki niso ozko medicinske.
Bolnikova osebnost in čustvena inteligenca vplivata na
bolezen/zdravljenje.
Bolezen vpliva na bolnikovo socialno življenje (delovno okolje,
družino).
Svojci ne morejo vplivati na odločitve zdravnika.

3,8 / ±0,602

4

4

71,4

4,1 / ±0,539

4

4

90,4

3,9 / ±0,640

4

4

72,7

3,8 / ±0,733

4

4

72,7

3,9 / ±0,653

4

4

86,3

4,0 / ±0,436

4

4

90,9

3,5 / ±0,671

3

3

45,4

V drugem krogu devet stališč ni doseglo stopnje konsenza, zato so bila poslana v tretji krog
(Tabela 2). Zaradi lažje preglednosti rezultatov in mnenja, da se s tem lahko doseže bolj
verodostojne podatke, je bilo v tretji krog poslanih le teh devet stališč. Ker je bil odstotek
odgovorov visok, hkrati pa so se strokovnjaki delfske raziskave strinjali glede pomembnosti
stališč v 2. in 3. krogu (mediani sta v obeh krogih enaki), je bila po tretjem krogu delfska
raziskava zaključena.V tretjem krogu so bila izločena tri stališča, ki niso dosegla konsenza o
pomembnosti (Tabela 3).

Tabela 3: Stališča biopsihosocialne dimenzije dela ZDM po tretjem krogu, mediana in stopnja
konsenza
Stopnja
konsenza
2. krog (%)

Mediana
2. krog

Mediana
3. krog

Stopnja
konsenza
3. krog (%)

Vsako bolezen je možno zdraviti, če poznamo vzrok.
Značilnost družinske medicine je obravnava slabo
diferenciranih stanj.
Zdravnik je bolnikov svetovalec in zagovornik.

66,6

4

4

71,4

63,6

4

4

90,0

68,2

4

4

95,3

Kakovost življenja je pomembnejša od kliničnih ciljev.
Zdravnik naj bi pri zdravljenju upošteval finančno okolje
bolnika.
Zdravnik mora poznati socialni (finance, življenjski stil,
družbeni položaj) položaj bolnika.
Zdravnik je del skupnosti in njegovo odgovorno delo mora biti
usmerjeno v skupnost.
Pomagati bolniku oz. ga znati usmeriti na pravi naslov za
težave, ki niso ozko medicinske.
Svojci ne morejo vplivati na odločitve zdravnika.

72,8

4

4

75,0

45,5

3

3

47,7

71,4

4

4

80,0

72,7

4

4

80,9

72,7

4

4

81,0

45,4

3

3

30,0
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Rezultat delfske raziskave po treh krogih je bila razvita lestvica z Likertovo lestvico od 1 do 5
in z 39 stališči, ki so pokrivala tri dimenzije: biomedicinski, psihološki in socialni del modela
dela zdravnika družinske medicine.

8.3 TESTIRANJE LESTVICE
8.3.1 OPIS VZORCA
Od prve skupine specializantov jih je odgovorilo 31 (OO 86,1 %). Sodelujoči so bili večinoma
ženskega spola (17; 74,0 %) (Tabela 4).
Od druge skupine specializantov jih je v prvem krogu validacije odgovorilo 32 (OO 86,5 %), od
tega 29 žensk (90,6 %) (Tabela 4). V drugem krogu validacije je odgovorilo 25 specializantov
(OO 78,1 %), od tega 21 žensk (84,0 %) (Tabela 4).
Validacijski vzorec zdravnikov DM je vseboval 164 zdravnikov (OO 64,3 %), od tega 114 žensk
(70,8 %) (Tabela 4).

Tabela 4: Opis vzorca za razvoj in testiranje lestvice za merjenje biopsihosocialne dimenzije
dela zdravnika
Delfska študija

Specializanti
1. skupina

Specializanti
2. skupina

Zdravniki družinske
medicine

x̄=48,4 ± 8,6

x̄=34,4 ± 8,1

x̄=29,8 ± 2,0 / 29,6 ± 2,0

x̄=51,8 ± 7,4

Spol (n, %)

ženski (14; 64,0 %)

ženski (17; 74,0 %)

ženski (29; 90,6 %/29; 84,0 %)

ženski (114; 70,8 %)

Okolje bivanja

mesto (14; 64,0 %)

/

mesto (20; 62,5 %/13; 52,0 %)

mesto (106; 66,7 %)

Okolje, v katerem
delajo

mesto (14; 64,0 %)

/

vas (18; 56,3 %/13; 52,0 % )

mesto (87; 56,5 %)

61,5 % (1.krog)

86,1 %

86,5 %/78,1 %

64,3 %

Lastnost
Starost (povprečje ±
standardna deviacija)

Odstotek odgovorov

91,7 % (2. krog)
87,5 % (3. krog)
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8.3.2 VELJAVNOST

Pri ocenjevanju veljavnosti oziroma razumljivosti prve skupine specializantov so bila vsa
dobljena povprečja večja kot 4 (od 4,2 do 4,8) (Tabela5). Upoštevani so bili tudi nekateri
prispeli predlogi (bolj besedilno oblikovni) (Priloga 12.2.2).

Tabela 5: Validacija: Ocenjevanje razumljivosti
Spremenljivka
(glej Prilogo 12.7)

SOC 10

SOC 9

SOC 6

PSI 3
SOC 3

SOC 2

PSI 8

SOC 12

PSI 11
SOC 11

PSI 12

n

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

28

4,3

0,9

28

30

31
30

30

31

28

31
28

31

4,5

4,3

4,5
4,2

4,3

4,3

4,0

4,6
4,2

4,5

3:niti niti
4: razumljivo
5:popolnoma
razumljivo
3

0,6

0,9

0,5
0,9

0,7

0,7

0,9

0.5
0,9

0,7
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n

%

2

7,1

4

11

39,3

5

14

50,0

3

2

7,1

4

10

35,7

5

16

57,1

3

2

6,7

4

14

46,7

5

13

43,3

4

13

41,9

5

18

58,1

3

3

10,0

4

14

46,7

5

12

40,0

3

1

3,3

4

15

50,0

5

13

43,3

3

1

3,2

4

18

58,1

5

11

35,5

3

2

7,1

4

8

28,6

5

17

60,7

4

13

41.9

5

18

58.1

3

6

21,4

4

7

25,0

5

14

50,0

3

4

12,9

SOC 4

SOC 8

BIO 1

PSI 15

PSI 14
PSI 6

PSI 4
BIO 4

BIO 6

BIO 3

BIO 5

PSI 1

PSI 7

PSI 9

BIO 2

30

30

30

31

31
31

31
31

31

31

29

30

31

31

30

4,3

4,4

4,3

4,4

4,6
4,7

4,7
4,5

4,7

4,6

4,6

4,2

4,3

4,4

4,5

0,6

0,7

0,6

0,8

0,7
0,5

0,7
0,9

0,6

0,6

0,6

1,1

0,7

0,8

0,6
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4

9

29,0

5

18

58,1

3

3

10,0

4

16

53,3

5

11

36,7

3

3

10,0

4

11

36,7

5

16

53,3

3

2

6,7

4

18

60,0

5

10

33,3

3

2

6,5

4

11

35,5

5

17

54,8

4

10

32,3

5

20

64,5

3

1

3,2

4

6

19,4

5

24

77,4

4

8

25,8

5

22

71,0

3

1

3,2

4

9

29,0

5

19

61,3

3

2

6,5

4

6

19,4

5

23

74,2

3

1

3,2

4

9

29,0

5

21

67,7

3

2

6,9

4

7

24,1

5

20

69,0

3

1

3,3

4

11

36,7

5

15

50,0

3

5

16,1

4

11

35,5

5

15

48,4

3

1

3,2

4

13

41,9

5

16

51,6

3

2

6,7

4

11

36,7

PSI 17

PSI 16

SOC 7

SOC 1
PSI 5

PSI 10

SOC 13

BIO 8

PSI 13

SOC 5

SOC 14

PSI 2

31

31

30

30
31

31

28

30

31

30

28

30

4,4

4,3

4,5

4,8
4,3

4,3

4,3

4,2

4,3

4,5

4,2

4,5

0,8

0,8

0,7

0,4
0,7

0,8

0,8

0,8

0,9

0,6

0,8

0,5
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5

17

56,7

3

3

9,7

4

9

29,0

5

18

58,1

3

1

3,2

4

14

45,2

5

14

45,2

3

1

3,3

4

9

30,0

5

19

63,3

4

7

23,3

5

23

76,7

3

2

6,5

4

14

45,2

5

14

45,2

3

3

9,7

4

14

45,2

5

13

41,9

3

2

7,1

4

12

42,9

5

13

46,4

3

2

6,7

4

15

50,0

5

11

36,7

3

2

6,5

4

15

48,4

5

13

41,9

3

2

6,7

4

11

36,7

5

17

56,7

3

1

3,6

4

16

57,1

5

10

35,7

4

14

46,7

5

16

53,3

Analiza sočasne veljavnost je dala rezultate, ki jih navajamo v nadaljevanju. Strokovno
izpopolnjevanje na kliničnem področju in upoštevanje sta bila pozitivno povezana z uporabo
kliničnih smernic pri zdravljenju astme (r = 0,285, p < 0,005) in KOPBja (r = 0,259, p < 0,05).
Poznavanje bolnikovih eksistencialnih vidikov, kakšno je dogajanje doma, kakšno ima službo
in kakšne odnose ima, je bilo povezano s tem, ali zdravnikov karton običajno vsebuje
informacije o življenjski situaciji (r = 0,193, p = 0,05). Sodelovanje in komuniciranje (po svet) s
kliničnimi specialisti je bilo negativno povezano s tem, ali zdravnikov karton vsebuje
informacije o teži in višini bolnikov (r = -0,213, p = 0,05) ali kajenju (r = -0,205, p = 0,05).
Stališče o tem, ali zdravnik pri pregledu bolnika vpraša o psihološkem ozadju bolezenskega
stanja in po počutju, je bilo linearno povezano (r = 0,386, p < 0,001) z vprašanjem o tem, kako
pogosto zdravnika poleg trenutnega bolezenskega stanja zanimajo še drugi razlogi za obisk
bolnika (Tabela 6).

Tabela 6: Povezanost spremenljivk za testiranje sočasne veljavnost BPS lestvice
B2: Pri svojem delu se strokovno izpopolnjujem na
kliničnem področju, vedno upoštevam strokovne
smernice in spremljam vse novosti.

+

GP20: Ali uporabljate klinične smernice za
zdravljenje srčnega popuščanja, astme, KOPB in
sladkorne bolezni.

S3: Poznam vse bolnikove eksistencialne vidike,
kakšno je dogajanje doma, kakšno službo ima, kakšne
odnose ipd.

+

GP40_1: Ali zdravnikov karton običajno vsebuje
informacije o življenjski situaciji bolnika.

B7: Pri svojem delu sodelujem in komuniciram (se
posvetujem preko telefona ali e-maila pred in/ali po
napotitvi) s kliničnimi specialisti.

-

GP40_4: Ali zdravnikov karton običajno vsebuje
informacije o teži in velikosti bolnika.

P5: Pri pregledu bolnika pri vsakem pregledu vprašam
po psihološkem ozadju bolezenskega stanja in po
njihovem počutju.

+

sGP3: Kako pogosto vas kot zdravnika poleg
trenutnega bolezenskega stanja zanimajo še drugi
razlogi za obisk vašega bolnika.
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8.3.3 ZANESLJIVOST

Rezultati druge skupine specializantov so pri metodi ponovljivega testiranja pokazali povezavo
med odgovori (vrednost povprečnih meritev) v dveh časovnih obdobjih na spremenljivkah, ki
niso bile rekodirane. Intra-class korelacijski koeficient je v povprečju na celotni lestvici (n = 78)
znašal 0,862 [IC 0,778–0,927].Visok povprečni ICC je bil tudi na psihološki (ICC = 0,758) in
socialni dimenziji (ICC = 0,809), precej nizek pa na biomedicinski (ICC = 0,380).
Pri metodi razpolovitve na rekodiranih spremenljivkah je Spearman-Brownov koeficient pri
vzorcu specializantov družinske medicine znašal 0,840 po sistemu deljenja prva in druga
polovica, ter 0,908 po sistemu liho sodo. Spearman-Brownov koeficient na rekodiranih
spremenljivkah pri vzorcu zdravnikov je znašal 0,767. Polovici sta bili razdeljeni po sistemu
prva in druga polovica (BIO1 do PSI12 ter od PSI13 do SOC14). Test zanesljivosti na sodo-liho
(v prvi skupini odgovori BIO1, BIO3, BIO5 itd. v drugi pa BIO2, BIO4, BIO6 itd.) je pokazal, da je
koeficient višji in znaša 0,931.
Notranja konsistentnost na vzorcu specializantov se je kazala skozi Cronbachov koeficient alfa;
za 39 spremenljivk (z dvema rekodiranima) je znašal 0,881 (n = 39); za posamezne sklope pa:
za biomedicinski del 0,478 (n = 8); za psihosocialni del 0,886 (n = 31) oziroma ločeno za
psihološki 0,835 (n = 17)in za socialni del 0,777 (n = 14). Cronbachov koeficient alfa (α) na
rekodiranih spremenljivkah na vzorcu zdravnikov je znašal 0,893 (n = 39). Ločeno na
biomedicinskem 0,431 (n = 8) in na psihosocialnem 0,906 (n = 31); znotraj tega pa na
psihološkem 0,820 (n = 17) in na socialnem 0,869 (n = 14) delu modela. Pearsonov koeficient
korelacije je pokazal, da med vsemi tremi narejenimi konstrukti na rekodiranih spremenljivkah
(BIO, PSI in SOC) obstaja pozitivna linearna povezanost. Vse tri dimenzije so imele povprečno
vrednost med 3,8 in 4,0 [3,3–4,4]. Najvišji koeficient korelacije je bil med socialno in psihološko
dimenzijo (r = 0,675; p < 0,001), najnižji pa med socialno in biomedicinsko (r = 0,175; p < 0,05).
Med psihološko in biomedicinsko dimenzijo je bila vrednost nekje vmes (r = 0,352, p < 0,001).
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Analiza glavnih komponent
V analizo glavnih komponent je bilo vse skupaj vljučenih 39 faktorjev oziroma spremenljivk. S
Kaiser-Meyer-Olkin testom (0,822) smo preverili, da je vzorec zelo ustrezen. Bartlettov test
sferičnosti z ustrezno signifikanco p < 0,001 je potrdil, da so bile korelacije za analizo ustrezne.
Pokazalo se je, da je 11 faktorjev (z lastnimi vrednostmi večjimi od ena) pojasnilo 63,5 %
variance.
Zaradi lažje vizualne predstave smo narisali dendogram po Wardovi metodi, kjer se precej
jasno vidi, da je določitev treh skupin dobra izbira (Slika 4).

Slika 4: Dendogram po Wardovi metodi

Analiza glavnih komponent s tremi faktorji in poševno (promax) rotacijo na rekodiranih
spremenljivkah je pokazala, da trije faktorji pojasnijo 36,3 % variance.
Prvi faktor, celostna oziroma socialna obravnava, je s 14 trditvami pojasnil 24,1 % variance;
drugi faktor, psihološka komponenta dela zdravnika, je s 13 trditvami pojasnil 6,9 % variance;
tretji faktor,partnerstvo med bolnikom in zdravnikom, pa je z 12 trditvami pojasnil 5,3 %
variance (Tabela 7).
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Tabela 7: Trije faktorji analize glavnih komponent

70

V Tabeli 8 so prikazane vrednosti Cronbachovega koeficienta alfa na posameznih faktorjih, pri
čemer sta bili uporabljeni dve že rekodirani spremenljivki (PSI9 in PSI10), dve pa sta bili zaradi
obrnjene lestvice in negativnih vrednosti pri faktorjih še naknadno rekodirani (BIO1 in BIO8).
Celotna vrednost na rekodiranih faktorjih je bila 0,905 (n = 39). Na prvem faktorju je znašala
0,849 (n = 14), na drugem 0,793 (n = 13) in na tretjem 0,771 (n = 12).

Tabela 8: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa na faktorjih
Cronbach alfa, če
Prvi faktor

izbrišemo to

Cronbach alfa če,
Drugi faktor

izbrišemo to

vprašanje

Cronbach alfa,
Tretji faktor

vprašanje

če izbrišemo to
vprašanje

S10

0,824

P8

0,767

P6

0,746

S3

0,828

P5

0,762

P11

0,748

S6

0,829

P2

0,765

P12

0,748

S12

0,830

P3

0,767

S1

0,753

S8

0,836

S2

0,773

P4

0,751

P13

0,832

P1

0,773

B6

0,752

S9

0,837

P17

0,773

B5

0,754

S5

0,836

S4

0,777

P10_rec

0,766

S7

0,840

P15

0,784

P16

0,755

S11

0,839

B4

0,789

B2

0,765

S14

0,846

B7

0,789

B3

0,763

S13

0,844

P7

0,801

P14

0,765

P9_rec

0,857

B1_rec

0,796

B8_rec

0,859
Cronbachov koeficient alfa na faktorjih
0,849 (n = 14)

0,793 (n = 13)

0,771 (n = 12)

0,905 (n = 39)

Ko smo neustrezne faktorje izločili, smo dobili na 35 trditvah vrednost Cronbachovega
koeficienta alfa 0,911. Vrednost Kaiser-Meyer-Olkin testa se je na analizi 35 faktorjev zvišala
(0,864). Tri komponente so sedaj pojasnile tudi več variance, in sicer 39,5 %. Prvi faktor je bil
v tem primeru celostna oziroma socialna obravnava in je z 12 trditvami pojasnil 26,5 %
variance; drugi faktor, partnerstvo med bolnikom in zdravnikom, je z 12 trditvami pojasnil
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7,5 % variance; tretji faktor, psihološka komponenta dela zdravnika, pa je z 11 trditvami
pojasnil 5,5 % variance (Tabela 9).

Tabela 9: Faktorji po izločenih spremenljivkah

Na ta način smo tudi dobili prvotno in končno lestvico biopsihosocialnosti. Prvotna lestvica je
bila sestavljena iz 39 stališč, ki smo jih dobili skozi delfsko raziskavo. Končna lestvica pa je bila
narejena po analizi glavnih komponenet z izločenimi štirimi in jo je sestavljalo 35 stališč.
72

8.4 BIOPSIHOSOCIALNI PRISTOP ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE
8.4.1 OPIS VZORCA
8.4.1.1 ZDRAVNIKI
Na razvit in validiran vprašalnik z lestvico (Priloga 12.2.4) za merjenje biopsihosocialnosti dela
zdravnika družinske medicine je odgovorilo 108 zdravnikov (OO 42,4 %), ki jih je bilo mogoče
povezati z mednarodno raziskavo (Tabeli 10 in 11).
Tabela 10: Opis demografskih značilnosti vzorca zdravnikov
Število

Delež (%)

moški

25

24,5

ženski

77

75,5

mesto

74

70,5

vas

31

29,5

mestno

62

61,4

vaško/podeželsko

39

38,6

do 1000

4

3,9

1000-2000

59

57,8

več kot 2000

39

38,2

Spol

Živite

Okolje, v katerem delate

Število bolnikov

Tabela 11: Opis demografskih značilnosti vzorca zdravnikov
Število

Povprečje

Standardni
odklon

Interval
zaupanja

Starost zdravnikov

102

51,7

± 6,86

37 − 66

Št. registriranih bolnikov

101

1897

± 417,65

300−2800
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Večina zdravnikov iz vzorca je imela v svoji populaciji bolnikov povprečno število socialno
prikrajšanih ljudi in 44 bolnikov dnevno pri osebnem stiku (Tabeli 12 in 13).
Tabela 12: Opis profesionalnih lastnosti zdravnikov iz vzorca
Število

Delež (%)

Opis populacije bolnikov
socialno prikrajšanih
Podpovprečno

17

16,7

Povprečno

66

64,7

Nadpovprečno

18

17,6

Podpovprečno

52

51,0

Povprečno

37

36,3

Nadpovprečno

12

11,8

Podpovprečno

16

15,7

Povprečno

45

44,1

Nadpovprečno

41

40,2

Pripadnikov etničnih manjšin

Starejših (nad 70)

Tabela 13: Opis profesionalnih lastnosti zdravnikov iz vzorca (povprečja)
Število

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

Interval
zaupanja

osebni stik

102

44

± 12

6 – 75

po telefonu

102

9

±6

0 – 30

po e-pošti

102

1

±2

0 – 10

98

9,7

±3

3 – 20

Število bolnikov dnevno

Posvet z bolnikom (minut)
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V večini sta bila v ambulanti oz. v zdravstvenem centru prisotni medicinska sestra v ambulanti
in patronažna sestra (Tabela 14).
Tabela 14: Opis lastnosti ambulant zdravnikov iz vzorca (odstotki)
Število

Delež (%)

medicinska sestra

101

100,0

patronažna sestra

68

67,3

receptor

45

44,6

fizioterapevt

52

51,5

psihiatrična medicinska sestra

84

83,2

zaposleni med ZDM in med. sestra

90

89,1

vodja centra, ki ni zdravnik

84

83,2

babica

86

85,1

farmacevt

91

90,1

socialni delavec

96

95,5

V ZD so prisotni:

Skoraj nikoli niso prisotni:

Pri svojem delu so zdravniki večinoma uporabljali klinične smernice za kronično in srčno
popuščanje, astmo, KOPB in sladkorno bolezen (Tabela 15).
Tabela 15: Kronične bolezni in uporaba smernic s strani ZDM
Število

Delež (%)

kronično in srčno popuščanje

95

94,1

astmo

97

96,0

KOPB

99

98,0

sladkorno bolezen

96

96,0

Uporaba smernic za:
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Zdravnikova stališča do lastnega dela so predstavljena v Tabeli 16.
Tabela 16: Zdravnikov pogled na lastno delo
Število

Aritmetična
sredina

Standardni
Odklon

me zanima kot nekoč

101

1,75

± 0,73

je administrativno preobremenjeno

101

1,49

± 0,60

je preveč stresno

100

2,11

± 0,70

nima več pravega smisla

99

2,54

± 0,90

je spoštovano

100

2,49

± 0,69

je uravnoteženo med trudom in nagrado

101

2,82

± 0,71

DELO ZDM:

Vključenost in zanimanje ZDM za različne aktivnosti je predstavljeno v tabeli 17.
Tabela 17: Vključenost ZDM v in zanimanje za različne aktivnosti v povezavi s svojimi bolniki
Število

Delež (%)

pomoč pri pridobivanju socialne pomoči

68

81,0

urejanje bolniškega staleža

85

100,0

svetovanje v duševnih stiskah

82

96,5

delo z družino

75

88,2

razpoloženje in počutje ter psihično stanje bolnikov

43

50,6

družinsko anamnezo

60

70,6

družinski ciklus

34

40,0

družinske odnose

35

41,2

kakovost življenja

35

41,2

težave (s spolnostjo, na delu idr.)

39

46,4

samozdravljenje

39

46,4

ZDM vključeni v:

urejanje invalidske

Vedno so se ZDM zanimali za:

Ponavadi so se ZDM zanimali za:
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8.4.1.2 BOLNIKI ZA ANALIZO VREDNOT
V vzorcu je bilo 106 bolnikov (OO 41,6 %) (Tabeli 18 in 19).
Tabela 18: Pomembne demografske lastnosti vzorca bolnikov, ki so odgovarjali na vprašalnik
o vrednotah (povprečja)

Starost

Število

Aritmetična
sredina

Standarni
Odklon

Interval
zaupanja

105

46

± 16

22 – 91

Tabela 19: Pomembne demografske lastnosti vzorca bolnikov, ki so odgovarjali na vprašalnik
o vrednotah (odstotki)
Število

Delež (%)

moški

46

43,4

ženski

60

56,6

zaposlen

55

51,9

samozaposlen

14

13,2

študent

15

14,2

upokojen

12

11,3

ostalo

10

9,4

osnovna

26

24,5

srednja

55

51,9

višja ali visoka

25

23,6

podpovprečen

28

26,4

povprečen

73

68,9

nadpovprečen

5

4,7

zelo dobro

28

26,7

dobro

49

46,7

zadovoljivo

21

20,0

slabo

7

6,7

da

34

32,4

ne

71

67,6

Spol

Status

Izobrazba

Dohodek

Zdravje

Kronična bolezen

Ali imate v gospodinjstvu otroke
46
da
ne

59

43,8
56,2
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8.4.1.3 BOLNIKI ZA ANALIZO IZKUŠENJ
V tem vzorcu je bilo 966 bolnikov (OO 42,1 %, Tabeli 20 in 21).
Tabela 20: Pomembne demografske lastnosti vzorca bolnikov, ki so odgovarjali na vprašalnik
o izkušnjah
Število

Delež (%)

ženski

566

59,3

moški

388

40,7

Spol

Status
zaposlen

445

46,6

samozaposlen

74

7,7

študent

63

6,6

upokojen

291

30,5

ostalo

115

12,1

Izobrazba
osnovna

298

31,3

srednja

429

45,1

višja ali visoka

225

23,6

podpovprečen

330

34,6

povprečen

538

56,4

nadpovprečen

86

9,0

zelo dobro

129

13,4

dobro

407

42,1

zadovoljivo

307

31,8

slabo

123

12,7

ne

487

50,6

da

476

49,4

Dohodek

Zdravje

Kronična bolezen

Ali imate v gospodinjstvu otroke
326
da

34,2

628

ne

65,8

Tabela 21: Pomembne demografske lastnosti vzorca bolnikov, ki so odgovarjali na vprašalnik
o izkušnjah (povprečja)

Starost

Število

Aritmetična
sredina

Standarni
Odklon

Interval
Zaupanja

948

53

± 17

21 – 97
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Značilnosti obiska bolnikov v ambulanti ZDM so predstavljene v Tabeli 22.
Tabela 22: Značilnosti obiska bolnikov v ambulanti ZDM
Število

Delež (%)

imel mojo dokumentacijo pri roki

946

98,7

bil vljuden

946

98,7

pozorno poslušal

934

97,5

vzpostavil očesni stik

886

92,5

bolnike spraševal o zdravstvenih težavah
bolnike spraševal tudi o drugih težavah poleg te, zaradi katere
so tu
pogovarjal se o tem, kako ostati zdrav

881

92,0

613

64,0

477

49,7

vprašal o zdravilih, ki jih jemljejo

640

67,2

razumeli, kaj jim je ZDM razlagal

860

89,8

imeli občutek, da si je ZDM vzel dovolj časa

902

94,2

bili vključeni v odločanje

762

79,5

čutili, da se po obisku lažje soočajo s težavo

723

77,6

menili, da ZDM pomaga tudi pri drugih težavah in skrbeh

436

44,9

menili, da je bilo osebje vljudno

913

96,4

pomembne informacije o njihovem zdravstvenem stanju

871

91,5

njihovo življenjsko situacijo

586

62,3

Zdravnik je …

Bolniki so …

Bolniki so se strinjali, da ZDM pozna …

Izkušnje bolnikov z zdravniki so bile večinoma pozitivne (Tabela 23).
Tabela 23: Odstotki nestrinjanja bolnikov s spodnjimi trditvami o zdravniku in pregledu
Število

Delež (%)

se ni obnašal negativno

911

95,5

druge bolnike ni obravnaval bolje

804

84,5

ni preveč skrbel za denar

885

93,5

ni bil nespoštljiv zaradi narodnosti

929

98,0

ni bil nespoštljiv zaradi spola

933

98,3

preiskav niso ponovili po nepotrebnem

918

95,9

niso dobili napačnega zdravila/odmerka

916

96,8

niso dobili napačne preiskave/rentgena

920

97,1

ZDRAVNIK ali osebje …

V AMBULANTI
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Nekaj bolnikov se je v zadnjih 12 mesecih za lastne potrebe enkrat ali dvakrat posvetovalo s
specialistom (397; 41,7 %), nekateri celo od tri- do petkrat (146; 15,4 %). Takih, ki se s
specialistom niso posvetovali zaradi svojih potreb, je bilo 38,0 % (361).
Zaupanje bolnikov v zdravnika je bilo visoko (Tabela 24).
Tabela 24: Zaupanje ZDM s strani bolnikov
Število

Delež (%)

Zdravnik bi se bil v primeru nezadovoljstva pripravljen
pogovoriti
da

800

83,6

ne

17

1,8

ne vem

140

14,6

se močno strinjam

400

41,9

se strinjam

500

52,4

se ne strinjam

47

4,9

se močno ne strinjam

7

0,7

878

91,6

Zdravniki so vredni zaupanja

Bolniki bi ZDM
priporočili prijateljem/sorodnikom

Vzroki za obiske pri ZDM so predstavljeni v Tabelah 25 in 26.
Tabela 25: Vzroki za obiske pri ZDM
Število
Večina ljudi bi (verjetno) prišla k zdravniku zaradi …

Delež (%)

n = 940-947

tesnobnosti

505

54,1

izbire bolnišnice ali specialista

691

73,2

pomoči pri prenehanju kajenja

474

50,6

nasilja v družini

498

53,0

težav v spolnosti

450

48,0

težav s partnerskim odnosom

583

62,4

živčnosti

500

53,4

utrujenosti

444

47,4

Večina ljudi verjetno ne bi prišla k zdravniku zaradi ...

Ali pričakujete od ZDM koristi v primeru …
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Tabela 26: Vzroki za obiske pri ZDM (povprečja)
Število

Aritmetična
sredina

Standardni odklon

bi omedleli

945

1,49

± 0,80

bi pri lahkem delu imeli kratko sapo

943

2,48

± 1,10

bi med vadbo čutili bolečine v prsih

938

1,90

± 0,98

bi brez diete shujšali več kot 2kg

947

2,74

± 1,16

bi več kot en dan bolela glava

944

2,72

± 1,07

bi več kot en dan bolel trebuh

942

2,54

± 1,07

bi več kot en mesec imeli hude skrbi

940

2,83

± 1,12

Kako pomembno se vam zdi, da bi obiskali zdravnika, če …

Zdravniki so najpogosteje pomagali pri dodeljevanju bolniškega staleža, kjer so pomagali pri
polovici anketiranih bolnikov (Tabela 27).
Tabela 27: Aktivnosti, pri katerih ZDM bolnikom pomaga
Število

Delež (%)

476

51,7

ZDM vam je pomagal (da) pri:
dodeljevanju bolniškega staleža
urejanju dodatka za pomoč in postrežbo

60

6,6

svetovanju v duševni stiski

227

24,8

pogovoru o zdrav. stanju družinskega člana

295

32,2

hišnem obisku

160

17,6

V povprečju so bolniki z zdravnikom govorili o treh temah (Tabela 28).
Tabela 28: Teme pogovorov med ZDM in bolnikom
Število

Delež (%)

kajenju

213

23,0

popitem alkoholu

168

18,2

zdravi prehrani

464

49,7

gibanju

503

54,0

primerni telesni teži

402

43,1

cepljenju proti tetanusu

130

14,1

cepljenju proti gripi

199

21,4

varni vožnji

53

5,7

partnerskem odnosu

85

9,2

obvladovanju stresa

150

16,2

Z ZDM ste se (da) pogovarjali o:

81

načrtovanju družine

76

8,2

varni spolnosti

47

5,1

komplementarni medicini

122

13,3

zdravem staranju

167

18,0

Za lastne potrebe so se v zadnjih 12 mesecih s specialistom posvetovali najpogosteje enkrat
ali dvakrat (Tabela 29).
Tabela 29: Posvet s specialistom
Število

Delež (%)

nikoli

361

38,0

enkrat ali dvakrat

397

41,7

3- do 5-krat

146

15,4

6- do 10-krat

37

3,9

več kot 10-krat

10

1,1

Posvet s specialistom

Kratek audit vprašalnik o alkoholu je pokazal, da je večina anketiranih žensk in moških pila
manj tvegano. Tvegano je pilo 15,0 % (n = 80) žensk in 17,8 % moških (n = 65); skupaj je
tvegano pilo slabih 15 % bolnikov. Večina bolnikov ni pila alkohola (247; 26,1 %), ali je pila 2krat na mesec ali manj (305; 32,2 %). Ko so bolniki pili, so večinoma popili od nič do eno merico
(510; 55,5 %). Tvegano pili (več kot 4 enote ženske, več kot 6 enot moški) večinoma niso nikoli
(605; 64,8 %) ali manj kot enkrat na mesec (244; 26,1 %).
Indeks telesne mase so v večini imeli previsok (542; 59,0 %). Manj je bilo takih z normalno
telesno težo (354; 38,5 %) in le nekaj s prenizkim indeksom (23; 2,5 %).
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8.4.2 OPIS BIOPSIHOSOCIALNEGA PRISTOPA ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE K
BOLNIKU

V vzorcu preiskovancev, ki so sodelovali v testiranju lestvice (n = 164), je bila, glede na prvotno
BPS lestvico, polovica manj biopsihosocialno usmerjena (87; 53,0 %). V vzorcu zdravnikov v
presečni raziskavi je bila ravno tako malo več kot polovica anketiranih zdravnikov manj
biopsihosocialno usmerjena (61; 56,5 %).
Ko pa smo raven zdravnikove biopsihosocialnosti preverili skozi končno lestvico, je bila več kot
polovica bolj BPS usmerjena (96; 58,5 %), tako na vzorcu za testiranje lestvice (n = 164) kot
tudi na vzorcu (60; 55,6 %) zdravnikov v presečni raziskavi (n = 108).

8.4.3 ODVISNOST

KAKOVOSTI

DELA

ZDM

OD

NJEGOVE

BIOPSIHOSOCIALNE

USMERJENOSTI

V nadaljevanju so opisane statistično značilne (p < 0,05) razlike pri preverjanju povezave med
biopsihosocialno dimenzijo dela ZDM in kakovostjo njegovega dela.
Zdravniki, ki so bili bolj biopsihosocialno usmerjeni, so:
-

imeli višji povprečni odstotek bolnikov, ki so se strinjali, da zdravnik pozna pomembne
informacije o njihovem zdravstvenem stanju (na končni lestvici: t = -2,002; p = 0,048);

-

imeli nižji povprečni odstotek bolnikov, ki so trdili, da so bili v zadnjih 12 mesecih v tej
ambulanti zdravnik ali osebje do njih nespoštljivi zaradi njihove narodnosti (na končni
lestvici: t = 1,990; p = 0,051 , na prvotni lestvici: t = 2,226; p = 0,026);

-

se njihovi bolniki pogosteje posvetovali s specialistom za lastne potrebe (na prvotni
lestvici: t = -2,042; p = 0,044, na končni lestvici: t = -2,499; p = 0,014);

-

imeli višji povprečni odstotek bolnikov, ki so menili, da jim je zdravnik pomagal pri
svetovanju v duševni stiski (na končni lestvici: t = -2,194; p = 0,030);

-

imeli višji povprečni odstotek bolnikov, ki so trdili, da se je zdravnik z njimi pogovarjal
o partnerskem odnosu (na končni lestvici: t = -2,003; p = 0,048).
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BOLJ BPS
(prvotna
lestvica)

BOLJ BPS
(končna
lestvica)

• nižji povprečni odstotek bolnikov, ki trdijo, da so bili osebje ali
zdravnik do njih nespoštljivi zaradi narodnosti
• večkrat so se njihovi bolniki posvetovali s specialistom

•nižji povprečni odstotek bolnikov, ki trdijo, da so bili osebje ali
zdravnik do njih nespoštljivi zaradi narodnosti
•višji povprečni odstotek bolnikov, ki so se strinjali, da zdravnik
pozna pomembne informacije o njihovem zdravstvenem stanju
•večkrat so se njihovi bolniki posvetovali s specialistom
•višji so imeli povprečni odstotek bolnikov, ki so menili, da jim je
zdravnik pomagal pri svetovanju v duševni stiski
•višji so imeli povprečni odstotek bolnikov, ki so trdili, da se je
zdravnik z njimi pogovarjal o partnerskem odnosu

Slika 5: Kakovost in biopsihosocialni model dela zdravnika družinske medicine

8.4.4 ODVISNOST BIOPSIHOSOCIALNE USMERJENOSTI ZDRAVNIKA OD LASTNOSTI
ZDRAVNIKOV, BOLNIKOV IN AMBULANTE

Logistična regresija je pokazala, da je bila raven zdravnikove biopsihosocialnosti odvisna le od
značilnosti ambulante (tj. število bolnikov, ki so registrirani v ambulanti) (Tabela 30).Tisti, ki so
imeli registriranih več kot 2000 bolnikov, so bili manj biopsihosocialno usmerjeni. Spodnja
tabela predstavlja samo statistično pomembne rezultate, ostalih, kjer se razlike niso pokazale,
nismo vključili v rezultate. Razlike so se pokazale le pri prvotni lestvici, ne pa tudi pri končni
lestvici za merjenje biopsihosocialne dimenzije dela zdravnika družinske medicine.

84

Tabela 30: Logistična regresija povezave med ravnijo BPS naravnanosti ZDM in lastnosti
ambulante

Koeficient

Standardna
napaka

Z

Število bolnikov v razredih
1,534
8,168
do 1000
1,915
1,53
1,006
od 1000 do 2000
0,67
8,164
več kot 2000
Koliko starejših (nad 70 let) bolnikov je v vaši registrirani
populaciji
2,844
podpovprečno -0,971
0,92
1,118
povprečno -1,037
0,63
2,706
nadpovprečno
Koliko socialno ogroženih bolnikov je v vaši
registrirani populaciji
0,723
2,828
podpovprečno
1,08
0,451
povprečno -0,581
0,76
0,585
nadpovprečno
Koliko pripradnikov etničnih manjšin je v vaši registrirani
populaciji
1,414
podpovprečno -1,148
0,97
1,389
povprečno -0,822
0,97
0,713
nadpovprečno
Koliko bolnikov
obravnavate dnevno
1,288
do 20 bolnikov -1,734
1,56
1,240
med 21 in 50 bolnikov -0,289
0,77
0,142
več kot 51 bolnikov -1,414
Koliko časa v povprečju porabite za
bolnika
2,497
0,79
3,174
Ali je vaše delo kot ZDM preveč stresno in administrativno
obremenjeno
-0,382
1,47
2,886
2,11
0,033
Konstanta
R2=0,332
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P
0,017
0,316

95% interval zaupanja

0,004

0,231
1,825

92,942
25,242

0,241
0,290
0,100

0,063
0,103

2,291
1,220

0,243
0,502
0,444

0,250
0,126

17,005
2,480

0,493
0,239
0,398

0,047
0,065

2,140
2,959

0,525
0,265
0,707

0,008
0,166

3,733
3,378

0,075

0,051

1,152

0,089
0,856

0,681

216,419

9 RAZPRAVA
9.1 RAZPRAVA O METODOLOGIJI
9.1.1 USTREZNOST VZORCA IN VPRAŠALNIKOV

Vzorec za predstopnjo delfske študije je bil ustrezen. Prav tako vzorec sodelujočih v delfski
raziskavi, saj je zajel dovolj veliko število strokovnjakov, ki pa so bili precej heterogeni.
Ustrezen je bil tudi vzorec presečne raziskave, saj je šlo za naključni vzorec znotraj vseh
ambulant v Sloveniji. Primerna sta bila vzorec zdravnikov in vzorec bolnikov, saj je šlo za
naključni vzorec desetih bolnikov, ki so tisti dan obiskali ambulanto zdravnika družinske
medicine. Vzorec za testiranje lestvice, ki so ga izpolnili zdravniki, je bil enak kot v presečni
raziskavi, razlika je bila le, da vseh 164 zdravnikov, sodelujočih pri testiranju lestvice, nismo
mogli povezati z mednarodno raziskavo, zato je bilo število povezanih zdravnikov, ki smo jih
uporabili v presečni raziskavi, manjše (108). To pa je lahko tudi ena izmed pomanjkljivosti
sodelujočih. Omejitev vzorca zdravnikov je v bila, da so k raziskavi Qualicopc kljub naključno
povabljenim v sodelovanje lahko v večji meri privolili tisti, ki jih področje bolj zanima. S tem pa
je lahko povezana tudi pristranost raziskave. Možno je, da se v tem selekcioniranem vzorcu
slabši zdravniki (z manj znanja ali zavedanja o biopsihosicalnem pristopu) vabilu k sodelovanju
niso odzvali. Hkrati pa so zdravniki vedeli, da bodo opazovani, zato bi bilo možno, da bi delo z
bolniki na ta dan prilagodili, kar bi lahko vplivalo na (večje) zadovoljstvo bolnikov. Hkrati je
mogoče, da so v večji meri sodelovali le bolj zadovoljni bolniki. Vse naštete težave lahko
vplivajo na reprezentativnost rezultatov. Na pristranost vzorca lahko kaže tudi visoko
zadovoljstvo z zaposlitvijo. Znano je, da je relativno zadovoljstvo z zaposlitvijo višje pri tistih
zdravnikih, ki so dosegli želeno specializacijo, v primerjavi s tistimi, ki je niso (158). Posledično
so s kakovostjo zdravstvene oskrbe bolniki bolj zadovoljni pri tistih zdravnikih, ki imajo višje
zadovoljstvo s svojo zaposlitvijo (159). Zdravniki v naši raziskavi so se strinjali, da jih delo še
vedno zanima kot nekoč, niso se pa strinjali, da del njihovega dela nima pravega smisla.
Pri manjkajočih odgovorih vidimo, da gre za težavo neodgovorov enote in neodgovorov
spremenljivke (160). Pri neodgovorih spremenljivk ni bilo opaziti, da bi šlo za namerno
izpuščanje določenih vprašanj ali sklopov vprašanj. Prav tako ni bilo vidnega osipa manjkajočih
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bolnikov pri določenem zdravniku. V našem primeru je bil odstotek odgovorov pri presečni
raziskavi 81,2, pri testiranju vprašalnika pa 64,3. Glede na to, da je bil vprašalnik poslan po
pošti, je stopnja odgovorov ustrezna (161) pri vzorcu za testiranje lestvice in dobra (161) pri
osebnem anketiranju pri vzorcu presečne raziskave. Odstotek končnih odgovorov povezanih
zdravnikov in bolnikov je 42,4. Pomanjkljivosti nepopolnih podatkov o zdravnikih bi lahko
pripisali terenskim delavcem, ki so skrbeli za anketiranje, zato je tudi ta odstotek sprejemljiv.

9.1.2 USTREZNOST METOD

Skozi doktorsko nalogo nismo mogli preverjati vpliva, ampak smo zaradi sestave raziskave
preverjali le povezave med odvisnimi in neodvisnimi spremenljivkami. Presečna metodologija
je ovrednotila povezanost med biopsihosocialnim delom zdravnika družinske medicine in
kakovostjo njegovega dela.
Izbor metodologije za razvoj lestvice je bil ustrezen, saj smo skozi predstopnjo delfske študije
z naborom stališč omogočili ustrezen začetek kvalitativne raziskave. Delfska študija je zelo
primerno orodje za raziskovanje področja, ki še ni dovolj razvito, a je hkrati treba doseči
konsenz (141). Predvsem na začetku je bilo smiselno, da sodelujoči med seboj niso v stiku, saj
tako ne vplivajo na stališča drugih. Vsakdo je izrazil svoja začetna stališča brez omejitve, hkrati
je imel vsak sodelujoči možnost spremeniti svoje stališče skozi nadaljnja kroga delfske študije
z oceno ustreznosti izbranih stališč. Omenjenega sodelujoči sicer niso storili, saj sta bili
mediani v drugem in tretjem krogu delfske raziskave enaki. Da je bila razvita lestvica še
psihometrično ocenjena skozi kvantitativne vrednosti, le še doda znanstveno verodostojnost
rezultatom in pomembnost razvite lestvice. Kategorizacija stališč po prvem krogu je s pomočjo
dveh neodvisnih strokovnjakov potekala tako, da so bili enaki oziroma podobno smiselni
odgovori združeni (Priloga 12.1.2). Konsenz ni bil dosežen le pri 16 od 230 stališč, zato je bila
potrebna uporaba supervizorja. Med drugim in tretjim krogom delfske raziskave smo zaradi
smiselnosti naloge stališča obdržali v njihovi osnovni obliki; na način, kaj je pomembno za
določen vidik zdravnikovega dela (torej biopsihosocialne dimenzije zdravnikovega dela), saj bi
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konkretna vprašanja (kot smo jih potem preoblikovali za anketiranje) zmedla sodelujoče in jih
usmerila v odgovarjanje ter komentiranje svojega dela in ne lestvice.
Omejitev raziskave bi lahko bila tudi v tem, da smo lestvico testirali v drugačnem časovnem
okvirju, kot je potekala presečna raziskava.

9.2 RAZPRAVA O REZULTATIH
V raziskavi smo uspeli razviti veljavno in zanesljivo lestvico za merjenje biopsihosocialnega
pristopa zdravnika družinske medicine k bolniku. Prav tako smo ugotovili, da je
biopsihosocialni pristop zdravnika k bolniku odvisen od lastnosti ambulante, torej od števila
bolnikov. Kakovost dela zdravnika je zgolj v manjši meri odvisna od BPS pristopa zdravnika k
bolniku.

9.2.1 RAZPRAVA O REZUTATIH DELFSKE RAZISKAVE

Delfska raziskava je potekala po elektronski pošti, kar je sicer drugače od klasično uporabljenih
(142) delfskih raziskav. A ravno v tem je bila tudi prednost, saj smo v zvezi s pomembno temo
lahko vključili različne in številne strokovnjake v anonimno razpravo o doseganju konsenza.
Rekli bi lahko, da smo uporabili modificirano delfsko raziskavo, saj smo v predstopnji delfske
raziskave uporabili generiranje idej skozi možgansko vihro. Delfska raziskava predpostavlja, da
s tem načinom raziskave zmanjšamo vpliv določenih psiholoških faktorjev, kot sta javno
izražanje mnenj in učinek t. i. »bandwagon«, kjer tudi manjšina za seboj potegne večinsko
mnenje (162). Sicer pa nekateri viri pravijo, da je delfska raziskava bolj predstavitev strokovnih
mnenj kot neizpodbitnega dejstva (141), zato smo naše rezultate, lestvico, dobljeno s pomočjo
delfske raziskave, še kvantitativno preverili oziroma validirali, kar je dodalo verodostojnost in
znanstveno odličnost k raziskavi.
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9.2.2 RAZPRAVA O REZULTATIH TESTIRANJA VPRAŠALNIKA OZIROMA RAZVOJA LESTVICE

Vprašalnik je bil oblikovan tako, da je bila narejena lestvica za merjenje biopsihosocialne
dimenzije dela zdravnika družinske medicine.
Psihometrične lastnosti lestvice skozi proces razvoja in testiranja kažejo dobro razvito lestvico.
Ker celotne raziskave z zdravniki ni bilo mogoče dvakrat ponoviti (ker bi bilo časovno in
denarno preveč potratno), smo se odločili, da nekatere točke za preverjanje zanesljivosti in
veljavnosti zadovoljimo na pilotni raziskavi specializantov družinske medicine. Zanesljivost
lestvice je bila visoka, saj so specializanti ocenili, da so stališča v povprečju razumljiva ali
povsem razumljiva. Tudi časovna stabilnost je bila visoka, kar kaže na dobro lestvico. Nismo
dosegli popolnega strinjanja, vendar smo v našem primeru anketirali specializante, ki se jim
med predavanji in prakso izkušnje lahko hitreje spreminjajo, kot se sicer spreminjajo
izkušenemu zdravniku družinske medicine. Metoda razpolovitve kot metoda zanesljivosti je
bila primerna, saj smo posamezne dele modela biopsihosocialnosti merili z več enakimi
indikatorji. Metoda razpolovitve je zajemala dva različna pristopa, in ker je bila vrednost
Spearman-Brownovega koeficienta višja pri razdelitvi liho-sodo, menimo, da bi bilo smiselno
na lestvici pri nadaljnji uporabi (pri drugih raziskavah) premešati vprašanja med seboj, saj tako
dobi večjo zanesljivost. Cronbachov koeficient alfa za prvotno lestvico 39 stališč je bil pri
specializantih in tudi pri zdravnikih visok, s tem je pokazal visoko zanesljivost lestvice (145). Ko
smo neustrezne trditve izločili, smo dobili na 35 stališčih, na vzorcu zdravnikov, vrednost
Cronbachovega koeficienta alfa 0,911, kar je odličen rezultat. Zato predlagamo, da je končna
lestvica oblikovana glede na ta rezultat in vsebuje 35 stališč. Glede na rezultate smo oblikovali
končni vprašalnik s pomešanimi trditvami in z izločenimi manj ustreznimi trditvami (Priloga
12.6). Pri preverjanju zanesljivosti metode alternativne oblike (145) nismo mogli uporabiti, saj
vprašalnik, ki bi meril biopsihosocialno dimezijo dela zdravnika družinske medicine, do sedaj
še ni bil razvit.
Analiza glavnih komponent je dobro, tako matematično kot tudi vsebinsko, pokazala tri
skupine. Prav tako so bile vrednosti Cronbachovega koeficienta alfa pri faktorjih precej visoke.
Da so trije faktorji s skupaj 35 vprašanji pojasnili končnih 39,5 odstotkov variance, je zelo dober
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pokazatelj (163) zanesljivosti razvite lestvice. Kot pravi teorija, biopsihosocialni pristop od
zdravnika zahteva, da v sodelovanju z bolnikom ugotovi, kakšne vrste je največji trenutni
problem – je biomedicinski, psihosocialni ali kombinacija vseh (11), kar se je pokazalo skozi
razvite faktorje. Tudi Pearsonov koeficient korelacije je pokazal pozitivno linearno povezanost
med razvitimi dimenzijami lestvice za merjenje biopsihosocialnosti zdravnika. Med socialno in
psihološko dimenzijo je obstajala močna povezanost, med psihološko in biomedicinsko
zmerna, med socialno in biomedicinsko pa šibka linearna povezanost. Iz navedenega izhaja,
da so si vprašanja na psihološkem in socialnem področju podobna in so med seboj povezana,
medtem ko je področje biomedicine manj povezano z ostalima dvema, a še vedno dovolj, da
lahko rečemo, da lestvica deluje kot celota in meri eno stvar. Glede na to, da smo vprašalnik
oziroma lestvico šele razvijali, je bilo povezovanje med testom in spremenljivkami, ki veljajo
za reprezentativne za merjenje določenega pojava, malo bolj zapleteno. Raziskava je poleg
razvite lestvice vsebovala tudi podatke iz druge mednarodne raziskave, zato smo za
preverjanje veljavnosti kriterija uporabili vprašalnik, izpolnjen s strani zdravnikov. Določena
vprašanja iz naše razvite lestvice so bila dobro linearno povezana z določenimi vprašanji iz
vprašalnika za zdravnike iz raziskave Qualicopc. S tem smo še dodatno potrdili veljavnost
razvite lestvice za merjenje biopsihosocialnosti.

9.2.3 RAZPRAVA O MERJENJU BIOPSIHOSOCIALNEGA PRISTOPA ZDRAVNIKA DRUŽINSKE
MEDICINE

Raven biopsihosocialnosti dela zdravnika DM v tej raziskavi je bila zelo visoka. Hkrati pa v
povprečju ni bilo zdravnikov, ki bi redkeje ali nikoli uporabljali ta pristop. Vse to kaže, da so
zdravniki pri svojem delu v veliki večini bolj biopsihosocialno usmerjeni, kar je skladno tudi s
programom specializacije (27, 106, 116, 117); hkrati pa pomeni, da je bilo zato tudi težje najti
razlike med bolj in manj biopsihosocialno usmerjenimi. Zadovoljstvo zdravnikov z delom kljub
mnenju, da so administrativno preobremenjeni, lahko le še potrdi razlog visoke ravni
biopsihosocialne naravnanosti zdravnikov pri svojem delu. Biopsihosocialni pristop ne
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vključuje le v bolnika usmerjenega posveta, ampak se trudi priskrbeti ustrezno podporo in
zdravljenje biomedicinskih in psihosocialnih komponent bolnikovih težav (12), kar se je pri nas
pokazalo skozi visoko stopnjo občutka bolnikov, da se po obisku s svojo zdravstveno težavo
lažje soočajo kot pred obiskom. Pokazalo se je tudi zaupanje med bolnikom in zdravnikom, s
čimer se zaradi preventivnega delovanja zdravnikov lahko nižajo stroški zdravstvenih blagajn.
Kar sovpada s teorijo o zdravstveni koristi (29), ki pomeni boljšo kakovost življenja;
gospodarski koristi (7), ki pomeni manjše stroške oskrbe, manjši izpad proizvodnje (za državo)
in učinkovitejšo porabo sredstev za zdravstveno varstvo; ter družbeni koristi (31), ki
predstavlja zadovoljstvo bolnikov in izvajalcev, manjše stroške bolezni in večjo kakovost
življenja.
Pokazalo se je, da več kot so zdravniki imeli registriranih bolnikov v ambulanti, manj so bili
biopsihosocialno usmerjeni, kar kaže na vpliv sistema na delo zdravnikov. Vključevanje
bolnikov v zdravljenje oziroma odločanje, kar se v visokem odstotku kaže tudi pri nas, ima za
posledico boljše soočanje z boleznijo, s tem pa tudi boljšo zdravstveno oskrbo, saj je višje
zadovoljstvo, stroški oskrbe so nižji in manj je napotitev na dodatne preiskave ali sekundarno
raven (164).
Na celotnem vzorcu anketiranih zdravnikov za testiranje lestvice (164 oseb) in na vzorcu
presečne raziskave (108 zdravnikov) je bilo podobno število bolj oziroma manj
biopsihosocialno usmerjenih zdravnikov. Na obeh vzorcih je bil na izračunu prvotne lestvice
večji odstotek manj biopsihosocialno usmerjenih; na izračunu končne lestvice pa je bil večji
odstotek bolj biopsihosocialno usmerjenih zdravnikov.

9.2.4 RAZPRAVA O BIOPSIHOSOCIALNEM DELU ZDM V POVEZAVI S KAKOVOSTJO

Veliko raziskav ugotavlja, da so biopsihosocialne veščine pomembne za kakovostno obravnavo
(12), kar v našem primeru pomeni, da so bolj biopsihosocialno usmerjeni zdravniki bolj
kakovostno naravnani.
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Kakovost dela zdravnika družinske medicine je bila merjena skozi zadovoljstvo bolnikov, kar je
kot izid zdravljenja pomemben faktor, saj ga lahko z izboljšanjem kakovosti spremenimo (12).
Na neki način lahko to vseeno omeji rezultate raziskave, saj bi bila dodana vrednost uporabiti
še druge vire za merjenje kakovosti (kot so predpisano število anksiolitikov, kjer bi višje število
pomenilo nižjo biopsihosocialno naravnanost dela zdravnika), a slednji žal niso bili dostopni za
te namene. Zato je pogosto uporabljen in verodostojen vir podatkov o kakovosti bolnik (32).
Kot pravijo raziskave, je pomembna tudi previdnost pri interpretaciji zadovoljstva, saj gre
predvsem za razliko med bolnikovimi pričakovanj in dejansko izkušnjo, pri čemer je
nezadovoljstvo večinoma izraženo le v ekstremnih primerih. Torej se lahko kaže le, ali je bila
obravnava res dobra ali pa manj dobra (165). Kakovost zdravstvene oskrbe oziroma dela
zdravnika družinske medicine, izražena skozi zadovoljstvo bolnikov, je bila na našem vzorcu
visoko ocenjena, kar sovpada tudi z drugimi raziskavami o kakovosti, merjeni skozi
zadovoljstvo (140). V naši raziskavi so bili kazalci kakovosti nekoliko širši od samega
zadovoljstva, saj so mednarodne raziskave pokazale, da zadovoljstvo ne odraža nujno
kakovosti (166). Kazalci kakovosti, kot so uporaba kliničnih smernic ter usmerjenost na
bolnika, ki smo jih uporabili, so pogosto uporabljeni v procesu izboljšave kakovosti (167).
Klinične smernice naslavljajo težave, s katerimi se soočajo bolniki znotraj časovnih omejitev
obiska, ter pomagajo pri odločanju glede na ekonomsko porabo časa in zdravstvenih sredstev,
skozi oceno, ali je potrebna takojšnja ali je sprejemljiva diagnostika z zamudo (12), zato je
uporaba kliničnih smernic, ki se kaže kot visoka, pomembna tudi s stališča kakovosti. Uporaba
kliničnih smernic je še pomembna, ker zmanjša čas odsotnosti od dela za 40 % in hkrati tudi
stroške, povezane s tem, za 60 % (168). Zdravniki na ta način smotrno uporabljajo sredstva
(čas in denar) (2), bolniki pa vedo, kaj lahko, še posebno v primeru kroničnih bolezni,
pričakujejo (12).
Zdravniki, ki so bili bolj biopsihosocialno usmerjeni, so imeli višji povprečni odstotek bolnikov,
ki so se strinjali, da zdravnik pozna pomembne informacije o njihovem zdravstvenem stanju;
nižji povpečni odstotek bolnikov, ki so trdili, da so bili do njih nespoštljivi zaradi svoje
narodnosti; ter višji povprečni odstotek bolnikov, ki so menili, da jim je zdravnik pomagal pri
svetovanju v duševni stiki, oziroma se je z njimi pogovarjal o partnerskem odnosu. Vse
omenjeno kaže na širino biopsihosocialnega pristopa, kar je vključeno tudi v lestvico merjenja
92

biopsihosocialne dimenzije dela ZDM. Zanimivo se je izkazalo, da so imeli bolj biopsihosocialno
usmerjeni zdravniki bolnike, ki so se pogosteje posvetovali s kliničnim specialistom za lastne
potrebe. Razlog je lahko, da napotitev k specialistu bolniki vidijo kot primer dobrega odnosa
med zdravnikom in bolnikom ter upoštevanje bolnikovih želja, kar se je sicer že pokazalo pri
drugih raziskavah (169). Morda pa se tu kaže tudi, kar so pokazale že druge raziskave (170), in
sicer da si bolniki zdravnikovo željo po deljenju odgovornosti interpretirajo kot znak
profesionalne negotovosti, zato poiščejo še dodatno mnenje specialista. Omenjeno bi v
prihodnje veljalo preveriti, saj so deljene odločitve oziroma vključenost bolnikov v odločanje
pomemben del biopsihosocialnega modela dela zdravnika družinske medicine.
Veliko razlik se ni pokazalo zaradi vzorca, saj je bila večina bolnikov zadovoljna z zdravnikom.
Da je kakovost, ocenjena skozi zadovoljstvo bolnikov, vseeno pomembna, kaže tudi slovenska
raziskava (140), ki govori, da organizacijski vidiki kakovosti zdravstvene oskrbe ne
napovedujejo nujno tudi višjega zadovoljstva bolnikov. Pravzaprav so bili na primer poročila,
dostop do literature in sistematični pregled predpisanih zdravil povezani z nižjimi rezultati
zadovoljstva.
Ciljev, kot smo si jih zastavili v dobesednem pomenu, sicer ni bilo mogoče doseči, saj naša
raziskava ni omogočala preverjanja vpliva, ampak zgolj povezanosti.

9.3 PRISPEVEK K ZNANOSTI
Originalen prispevek k znanosti tega doktorskega dela sta razvoj in validacija lestvice za
merjenje biopsihosocialnega pristopa zdravnika družinske medicine k bolniku (Priloga 12.6).
Gre namreč za prvi tovrstni vprašalnik z lestvico, ki je bil razvit v svetu. Čeprav na primeru
Slovenije, na vzorcu zdravnikov družinske medicine, lestvica kaže, da je raven
biopsihosocialnosti visoka, bi bil vprašalnik z razvito lestvico lahko zelo uporaben v drugih
okoljih z drugačnim zdravstvenim sistemom. Nenazadnje pa je bilo do sedaj biopsihosocialno
usmerjeno delo zdravnika družinske medicine le koncept, ki smo ga z razvito lestvico za
ocenjevanje oziroma merjenje tega pristopa kvantificirali.
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10 ZAKLJUČEK
10.1 SKLEPI
Vseh zastavljenih ciljev doktorskega dela ni bilo mogoče doseči. Potrdili smo prvo hipotezo, da
je s kvalitativnim pristopom mogoče validirati lestvico za merjenje biopsihosocialnega dela
zdravnika. Pri drugi hipotezi so se nekatere manjše razlike sicer pokazale: zdravniki, ki so bili
bolj biopsihosocialno usmerjeni, so bili skozi nekatere kazalce zadovoljstva oziroma kakovosti
tudi bolje ocenjeni. Vseeno pa bi bilo treba za potrditev hipoteze videti spremembo na več
kazalcih kakovosti. Iz navedenega lahko zaključimo, da druge hipoteze ne moremo potrditi.

10.2 PREDLOGI
V nadaljnih raziskavah bi bilo zanimivo preveriti biopsihosocialno dimenzijo dela zdravnika in
s tem razvito lestvico tudi skozi druge kriterije. Morda v povezavi s samooceno
biopsihosocialne dimenzije dela ZDM pri tem obisku, s kombinacijo ocene zdravstvenega
problema (ali je biomedicinski, psihološki, socialni ali kombinacija vseh treh) ter z neposrednim
merjenjem zadovoljstva bolnika po tem obisku. Tako, kot je naredila neka raziskava s
simuliranim bolnikom (12), bi morda lahko naredili tudi za namen raziskave
biopsihosocialnega modela. Zdravnik bi bil opazovan in s tem ocenjen skozi parametre
biopsihosocialnosti (ali je zdravnik reševal tudi bolnikove skrbi, je poleg zdravil ponudil nasvet,
je diagnoza zajemala biomedicinske in psihosocialne komponente ipd.), hkrati pa bi odgovoril
na naš razvit in validiran vprašalnik z lestvico za merjenje biopsihosocialnosti, na katerem bi
ZDM odgovarjal, kako visoko na lestvici je pri obisku uporabil določene kategorije oziroma
stališča, ki jih lestvica zajema. Prednost bi bila, da bi vključili bolnike in njihove zdravnike
istočasno, s čimer bi lahko vplivali na število sodelujočih (zdravnikov) in hkrati tudi na
odgovore njihovih bolnikov v realnem času.
Glede na rezultate naše raziskave je razvidno, da na našem vzorcu zdravniki v svoji ambulanti
ali bližnjem okolju skoraj nikoli niso imeli zaposlene psihiatrične medicinske sestre ali
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socialnega delavca, zato bi bilo zanimivo lestvico uporabiti še pri zdravnikih v tistih okoljih, kjer
je organizacija dela drugačna kot pri nas, in s tem preveriti, kakšna je tam biopsihosocialna
naravnanost dela zdravnika.
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10.3 POVZETEK
Doktorska disertacija je skozi kvalitativne korake delfske raziskave razvila lestvico za merjenje
biopsihosocialnega dela zdravnika družinske medicine. Lestvica je bila validirana skozi tri korake in
s pomočjo kvantitativnih statističnih metod. Rezultat je bila veljavna in zanesljiva lestvica. Na
raziskavi se je pokazala visoka raven biopsihosocialne naravnanosti slovenskih zdravnikov
družinske medicine pri svojem delu. Tudi kakovost zdravstvene oskrbe oziroma dela zdravnika
družinske medicine, izražena skozi zadovoljstvo bolnikov, je bila na našem vzorcu visoko ocenjena.
Posledično statistične analize niso pokazale večjih povezav med kakovostjo in biopsihosocialnim
pristopom. Velik znanstveni napredek je bil narejen z razvojem instrumenta za merjenje tako
pomembne, a še nikoli kvantificirane dimenzije. Treba je povezanost med kakovostjo in
biopsihosocialno dimenzijo raziskovati še naprej z uporabo drugih kazalnikov kakovosti. Lestvico
za merjenje biopsihosocialne dimenzije dela zdravnika družinske medicine je treba uporabiti še v
drugačnih okoljih in na drugih vzorcih.

10.4 SUMMARY
Within this doctoral thesis, through the qualitative steps of a Delphi research, a scale to measure
the biopsychosocial work of a family physician was developed. The scale was validated in three
steps and with the help of quantitative statistical methods. A valid and reliable scale resulted from
this. The research showed a high level of biopsychosocial orientation of Slovenian family
physicians in their work. Also, the quality of health care and the work of a family physician,
reflected in patient satisfaction, were ranked highly in our sample. Consequently, the statistical
analyses showed no significant connections between quality and the biopsychosocial approach.
Much scientific progress was made with the development of an instrument to measure such an
important, although yet not quantified, dimension. However, it is necessary to undertake further
research into the connection between quality and the biopsychosocial dimension, with the use of
other quality indicators. It is also necessary to use the scale to measure the biopsychosociallity of
a family physician’s work in different environments and on other samples.
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12 PRILOGE
12.1 DELFSKA RAZISKAVA
12.1.1 Vabilo k sodelovanju (delfska raziskava prvi krog)
Spoštovani raziskovalci, asistenti in zdravniki,

kot mlada raziskovalka na Katedri za družinsko medicino si prizadevam k dejavnemu raziskovanju področja družinske medicine, zato je tudi
moj doktorat usmerjen na pomembno, a še ne dovolj raziskano, področje biopsihosocialnosti zdravnika. Narejene so bile raziskave o
biopsihosocialnem stiku med zdravnikom in bolnikom, ter o konzultacijah, o biopsihosocialnosti problemov s katerimi se srečujejo(te)
zdravniki družinske medicine. Ni pa še bila raziskana povezava med biopsihosocialno naravnanostjo zdravnika (torej na eni strani ozko
biomedicinsko usmerjeno in na drugi strani bolj široko, psihosocialno, naravnanostjo zdravnika).

Za lažjo orientacijo vam prilagam nekaj primerov stališč, ki opredeljujejo posamezno dimenzijo tega pristopa. Vas pa prosim, da ob njih
dopišete svoje ideje stališč, ki odražajo določeno dimenzijo. Prosim napišite vse česar se spomnite.

BIOMEDICINSKI DEL
Klinično znanje je temelj.
Pomembno je poznavanje kliničnih parametrov.
Smernice so pomembne.
Pomembna je diferencialna diagnostika.
Ključnega pomena je pravilna anamneza.

PSIHOLOŠKI DEL
Pri delu zdravnika družinske medicine je pomembna empatija.
Za kvalitetno zdravljenje je pomembno sodelovanje in partnerstvo med zdravnikom in bolnikom.
Za zdravnikovo uspešno delo je potrebno spoštovanje.
Pomembno je zdravljenje usmerjeno na bolnika, na individualnega osebka.
Za dobro delo zdravnika DM je dolgoletno sodelovanje s bolnikom ključnega pomena.

SOCIALNI DEL
Bolnikovo okolje ima velik pomen na doseganje zdravja.
Zdravnik mora poznati družino bolnika.
Zdravnik mora pri zdravljenju upoštevati finančno okolje bolnika.
Zdravnik mora vedeti kakšno je delovno okolje njegovega bolnika.
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12.1.2 Stališča prvega kroga delfske raziskave
BIOMEDICINSKI DEL
Klinično znanje in veščine so temelj dela ZDM.
Klinično znanje in veščine so temelj dela ZDM.
Klinično znanje je ob dobri teoretski podlagi temelj dela zdm.
Klinično znanje je temelj.
Klinično znanje je temelj.
Pomembne so klinične veščine.
Klinično znanje je temelj. Se strinjam, saj večina ljudi prihaja, da jih pozdravimo.
Pomembno je poznavanje kliničnih parametrov. Tu je seveda vedno misliti tudi na druge parametre, je pa res, da brez poznavanja kliničnih
parametrov zdravnik ne more delati, sicer bi bili lahko socialni delavci, psihologi, itd.
Dobro klinično znanje je osnova našega poklica.
Klinično znanje je temelj ob dobri teoretski podlagi.
Pomembno je poznavanje in uporaba preizkušenihkliničnih parametrov.
Pomembno je poznavanje kliničnih parametrov.
Pomembno je poznavanje in uporaba preizkušenihkliničnih parametrov.
Pomembne so izkušnje, pridobljene iz praktičnega dela.
Izkušnje pridobljene iz praktičnega dela so pomembne.
Za zdravnika družinske medicine je potrebno široko klinično znanje.
Za zdravnika družinske medicine je potrebno široko klinično znanje.
Zdravnik ne sme imeti pomanjkljivega kliničnega znanja.
Zdravnik DM je najbolj izpostavljen zaradi napak pri klinični obravnavi.
Pomembne so klinične veščine.
Poznati je potrebno fiziološka odstopanja izvidov.
Poznati je treba fiziološka odstopanja izvidov.
Poznati je treba fiziološka odstopanja izvidov
Podlaga vsem boleznim so spremembe v fizioloških procesih.
Podlaga vsem boleznim so spremembe v fizioloških procesih.
Delo v dežurni službi dm zahteva široko znanje in klinične ter organizacijske veščine.
Delo v dežurni službi zahteva široko znanje in klinične ter organizacijske veščine.
Zdravnik mora obvladati veščine.
Zdravnik mora obvladati veščine.
Napake pri klinični obravnavi imajo zelo resne posledice .
Napake pri klinični obravnavi imajo lahko zelo resne posledice.
Napake pri klinični obravnavi imajo lahko zelo resne posledice
Bolniki zdravniku najbolj zamerijo napake pri klinični obravnavi
Pomembno je učinkovito reševanje akutnih zdravstvenih težav.
Učinkovito reševanje akutnih zdravstvenih težav je pomembno.
Učinkovito reševanje akutnih zdravstvenih težav je pomembno.
Za dobro zdravljenje je pomembno poznati potek in razvoj bolezni.
Pomembno je poznavanje razvoja in prognoze bolezni.
Za dobro zdravljenje je pomembno poznati potek in razvoj bolezni.
Npr: razmišljam o bolezni – postavimo diagnozo na podlag nekih ključnih podatkov ( kliničnih ali rezultatov preiskav) ... slabo pa poznamo
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nato potek in razvijanje bolezni. Poznavanje razvoja inprognoze bolezni je zelo pomembnoz biomedicinskega stališča ( da sploh veš, kako
bolezen klinično poteka, se slabša.
Poznavanje razvoja in prognoze bolezni.
Poznavanje razvoja in prognoze bolezni.
Vsako bolezen je možno zdraviti, če poznamo vzrok
Za vsak problem obstaja medicinska intervencija.
Za vsak problem obstaja medicinska intervencija.
Vsako bolezen je mogoče zdraviti, če poznamo vzrok bolezni.
Vsako bolezen je mogoče zdraviti, če poznamo vzrok bolezni.
ZDM se mora stalno strokovno izpopolnjevati, upoštevati strokovne smernice in spremljati novosti.
ZDM se mora stalno strokovno izpopolnjevati, upoštevati strokovne smernice in spremljati novosti.
Smernice (stalno izpopolnjevanje in spremljanje novosti) so glavno vodilo.
Smernice so pomembne.
Smernice so pomembne.
Pomembno je stalno strokovno izpopolnjevanje in spremljanje novosti.
Smernice so glavno dopolnilo.
Držati se priporočil, pomeni čim manj zgrešiti.
Držati se priporočil pomeni čim manj zgrešiti.
Ključno je znanje zdravnika, ki se nenehno izobražuje.
Znanje je osnova našega dela. Nenehno ga je treba dopolnjevati.
Medicina je poklic, kjer učenje traja celo življenje.
Pomembno je stalno strokovno izobraževanje.
Stalno strokovno izpopolnjevanje je pogoj za dobro delo zdravnika.
Potrebno je spremljati novosti v medicini.
Bolniki vedo, kateri zdravnik ima pomanjkljivo klinično znanje.
Ključno je znanje in pristop zdravnika.
Za dobro delo zdravnika DM so znanje (redno izobraževanje in spremljanje novosti) in dolgoletne izkušnje ključnega pomena.
Delo v skladu s smernicami zdravnika ščiti pred pritožbo.
Delo v skladu s smernicami zdravnika ščiti pred pritožbo.
Pomemben je z dokazi podprt pristop (evidence based medicine).
Pomemben je z dokazi podprt pristop (evidence based…).
Pomemben je ustrezen pristop k diagnostiki (anamneza, usmerjen pregled bolnika).
Pomemben je ustrezen pristop k diagnostiki (anamneza, usmerjen pregled bolnika).
Pomembna je diferencialna diagnostika.
Pomembna je diferencialna diagnostika.
Potrebno je izkoristiti vse diagnostične možnosti ne glede na stanje bolnika.
Pomembna je diferencialna diagnostika. Gotovo, ker to piše v vsaki propedevtiki, ki nam jo na dodiplomskem študiju vbijejo v glavo in v
razmišljanje.
Ključnega pomena je pravilna anamneza. Anamneza ne more biti pravilna. Anamneza je jemanje osebne in družinske zgodovine bolezni,
zato bi spustila "pravilna", ker je takšna kakršna je. Ni napačnih in pravilnih anamnez. boljša dikcija bi bila: ključnega pomena je jemanje
anamneze.
Ključna sta korekten pregled in anamneza.
Pomembno je natančno pregledati bolnika.
Pomembna je diferencialna diagnostika.
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Ključnega pomena je pravilna in dobra diagnostika (kamor sodi anamneza,status, dober pregled bolnika...).
Najbolj pomembna je anamneza, nekaj namigov pa nam da tudi telesni pregled.
Ključnega pomena je pravilna diagnostika (kamor sodi anamneza,status...).
Pregled bolnika se začne že ko vstopi v ambulanto - drža, hibe, rane, gube na obrazu.
Ključnega pomena je pravilna in temeljit pregled.
Anamneza je bistveni del pregleda v družinski medicine.
Ključnega pomena je pravilna anamneza.
Za diagnozo sta najpomembnejša natančna anamneza in klinični pregled.
Predpogoj je klinično znanje, potem pa anamneza, propedevtika (veščine pregledovanja bolnika), izpeljava ustrezne – primerne
diagnostike, odločanje o primerni terapiji – nefarmakološki in farmakološki, veščina vodenja in obravnave kroničnih težav in bolezni,
organizacija dela.
Pomembno je poznavanje diagnostičnih algoritmov.
Brez kakovostne diagnostike ni možno dobro zdraviti.
Diagnostična negotovost je nedopustna.
Anamneza je ključni del pregleda v družinski medicini.
Anamneza je bistveni del pregleda.
Dodatne preiskave služijo potrjevanju diagnoze in ne pridobivanju časa pri obravnavi bolnika.
Dodatne preiskave služijo potrjevanju diagnoze in ne pridobivanju časa pri obravnavi bolnika.
Diagnostična negotovost je nedopustna.
Včasih je bolje počakati, kot se odločiti za takojšnjo diagnostiko.
Včasih je bolje počakati, kot se odločiti za takojšnjo diagnostiko
Preiskave so le pomožno sredstvo do diagnoze.
Preiskave so le pomožno sredstvo do diagnoze.
Za diagnozo je potrebna objektivizacija simptomov npr. Slikovne, laboratorijske preiskave ipd.
Za diagnozo je potrebna objektivizacija simptomov npr. slikovne, laboratorijske preiskave ipd.
Status (klinični pregled bolnika) prispeva več kot polovico diagnoze.
Status poda več kot polovico diagnoze.
Pri preiskavah ne gre premišljati glede cene ali zahtevnosti.
Pri preiskavah ne gre premišljati glede cene ali zahtevnosti.
Najbolj smiseln je usmerjen klinični pregled, ki se usmerja na patofiziološke spremembe
V družinski medicini se izvaja usmerjen klinični pregled.
V družinski medicini se izvaja usmerjen klinični pregled.
Ozka usmeritev na telo, ki ga je treba pozdraviti s pravilno učinkovito, kar reši problem in pozdravi bolnika.
Ozka usmeritev na telo kot stroj - 'fiziologijo', kjer je nekaj treba popraviti.
Potrebno je samo najti pravo učinkovino (kemikalijo) ki bo rešila problem/pozdravila bolnika.
Ne glede na stanje bolnika so telesni simptomi najpomembnejši in zahtevajo največjo pozornost pri preiskavah.
Telesni simptomi so najpomembnejši in zahtevajo največjo pozornost.
Ključno je odpraviti patofiziološke spremembe..
Ključno je odpraviti patofiziološke spremembe.
Pomembno je dobro sodelovanje in komunikacija s kliničnimi specialisti.
Pomembno je dobro sodelovanje in komunikacija s kliničnimi specialisti.
Informacijska podpora pri zdravljenju in diagnostiki pomagata pri obravnavi.
Pomembno je dobro sodelovanje in komunikacija z kliničnimi specialisti.
Informacijska podpora pri zdravljenju in diagnostiki nam pomaga pri obravnavi.
Učinkovito presojanje izvidov različnih preiskav in specialistov izboljša oskrbo bolnikov.
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Učinkovito presojanje izvidov različnih preiskav in specialistov izboljša oskrbo bolnikov.
Če zdravnik ne ve, kaj je bolniku je bolje, da ga napoti.
Če zdravnik ne ve, kaj je bolnik je bolje, da ga napoti
Pri predpisovanju zdravil je potrebno poznati delovanje zdravil in preprečiti polifarmacijo.
Potrebno je poznati delovanje zdravil in preprečevati polifarmacijo.
Upoštevanje smernic lahko vodi v polifarmacijo.
Upoštevanje smernic lahko vodi v polifarmacijo.
Dobro poznavanje delovanja zdravil je temelj predpisovanja zdravil.
Dobro poznavanje delovanja zdravil je temelj predpisovanja zdravil.
Zdravila predstavljajo velik napredek v zdravljenju.
Zdravila predstavljajo velik napredek v zdravljenju.
Dobro vodena medicinska dokumentacija pripomore h kakovostni obravnavi.
Zdravnik mora voditi medicinsko dokumentacijo.
Zdravnik mora voditi medicinsko dokumentacijo.
Skrbeti mora za varovanje bolnikovih podatkov.
Skrbeti mora za varovanje bolnikovih podatkov.
Pomembna je dobra preglednost podatkov v elektronski kartoteki.
Pomembna je dobra preglednost podatkov v elektronski kartoteki.
Natančen zapis vsake konzultacije olajša kontrolne preglede in vodenje kronične bolezni.
Natančen zapis vsake konzultacije olajša kontrolne preglede in vodenje kronične bolezni.
Zdravnik se mora zavedati meja svojih (z)možnosti in dolžnosti.
Zdravnik se mora zavedati meja svojih možnosti in dolžnosti.
Zdravnik se mora zavedati meja svojih možnosti in dolžnosti.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRAVNIKA
Vodenje kroničnih bolnikov je pomembno.
Vodenje kroničnih bolnikov je pomembno.
Vodenje kroničnih bolnikov je pomembno.
Vodenje kroničnih bolnikov je temelj dela v družinski medicini.
Vodenje kroničnih bolnikov je temelj dela v družinski medicini.
Pogovor, opazovanje, poslušanje, pregled, dotik so nenadomestljivi.
Pogovor, opazovanje, poslušanje, pregled, dotik so nenadomestljivi.
Pogovor, opazovanje, poslušanje, pregled, dotik so nenadomestljivi
Tehnologija nam je v veliko pomoč, ampak bistvo je še vedno stik s bolnikom.
Tehnologija nam je v veliko pomoč, ampak osnova je še vedno stik s bolnikom.
Poslušanje je bolj pomembno od govorjenja.
Zdravnik mora bolnika znati poslušati.
Pomembno je aktivno poslušanje.
Zdravnik mora bolnika znati poslušati in se mu prilagoditi.
Poslušanje je bolj pomembno od govorjenja.
Za pristen odnos bolnik-zdravnik je poleg besedne izjemno pomembna nebesedna komunikacija (dotik, stisk roke, razumevajoč pogled...).
Zdravnik mora imeti pristen odnos s bolniki, a jim obenem tudi jasno nakazati meje dovoljene »bližine«.
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Zdravnik mora znati dobro komunicirati.
Zdravnik mora na prvem mestu biti človek, šele nato strokovnjak.
Človeška širina in modrost sta potrebni predvsem priobravnavi socialnih situacij, ko se praviloma ne vpletaš v odločitve bolnika, pa vendar z
nekim človeškim nasvetom vplivaš na biološki, psihični in socialni status bolnika. Takšni so gotovo posveti o razvezah, varanju, o nadaljnji
perspektivi življenja.Župniki to bolje znajo in vedo.
Poslušanje bolnika je pomembna veščina zdravnika.
Pomembno je, da bolniki začutijo zdravnikovo dobronamernost.
Pri delu zdravnika je pomembna doslednost.
Pri delu zdravnika je pomembna doslednost.
Psihološke težave in/ali multimorbidnost zahtevajo več zdravnikovega časa, a jih je vedno potrebno upoštevati, ne glede na časovno
potratnost.
Bolnik, ki ima več zdravstvenih težav zahteva več časa.
Bolnik ki ima več zdravstvenih težav zahteva več časa
Vedno ni mogoče obravnavati vseh bolnikovih težav.
Vedno ni mogoče obravnavati vseh bolnikovih težav
Upoštevanje psiholoških potreb bolnika je časovno zelo zahtevno.
Upoštevanje psiholoških dejavnikov – kot je npr. razpoloženje, volja itn. v odločanju o zdravljenju bolnika.
Upoštevanje psiholoških potreb bolnika je časovno zelo zahtevno.
Bolnik s psihološkimi problemi je običajno zahteven bolnik.
Bolnik s psihološkimi problemi je običajno zahteven bolnik.
Pri zdravljenju bolnika je potrebno upoštevati (visoko) verjetnost multimorbidnosti.
V družinski medicini je prisotna multimorbidnost bolnikov.

Značilnost družinske medicine je obravnava slabo diferenciranih stanj.
Značilnost družinske medicine je obravnava slabo diferenciranih stanj.
Značilnost družinske medicine je obravnava slabo diferenciranih stanj.
Strah pred napako vodi v defenzivno medicine.
Strah pred napako vodi v defenzivno medicino.
Dodiplomsko izobraževanje ne usposobi za obravnavo psiholoških težav.
Dodiplomsko izobraževanje ne usposobi za obravnavo psiholoških težav.
Obravnava psiholoških težav daje zdravniku občutek, da ni uspešen v obravnavi bolnika.
Obravnava psiholoških težav daje zdravniku občutek, da ni uspešen v obravnavi bolnika.
Pomemben je celostni pristop zdravnika (bolnika vprašamo po počutju, psihološkem ozadju, ipd.), saj vpliva na izide zdravljenja.
Ključni je pristop zdravnika.
Pomemben je celostni pristop.
Pomemben je celostni pristop
Bolnika je potrebno povprašati po njegovem počutju, sam tega ne pove vedno sam.
Pri pogostih obiskovalcih ambulante je vedno dobro povprašati po psihološkem ozadju.
Telesne bolezni vplivajo na pojav psihičnih motenj.
Telesne bolezni vplivajo na pojav psihičnih motenj.
Psihološko stanje bolnika vpliva na izide zdravljenja.
Psihološko stanje bolnika vpliva na izide zdravljenja.
Psihološko stanje bolnika vpliva na izide zdravljenja.
Velik del simptomov je odraz psihičnega stanja.
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Velik del simptomov je odraz psihičnega stanja.
Zdravnik mora pri zdravljenju bolnika upoštevati psihološke dejavnike – kot je npr razpoloženje, volja bolnika.
Pomembna je močno individualizirana obravnava, prilagojena na konkretnega bolnika
(poznavanje bolnikove osebnosti, njegovih vrednot, strahov).
Pomembna je v osebo usmerjena obravnava (poznavanje bolnikove osebnosti, njegovih vrednot, strahov).
Ne zdravimo izvidov, temveč bolnika.
Ne zdravimo izvidov, temveč bolnika.
Pomembno je poznavanje bolnika.
Pomembno je poznavanje bolnika.
Zdravnik mora svojega bolnika odlično poznati, da lahko odloča o umestnosti preiskav.
Poznavanje bolnika je pomembno za uspeh zdravljenja.
Potrebna je individualizirana obravnava, prilagojeno na konkretnega bolnika.
Dodajam, da se zadnje čase navaja, da je kljub smernicam potrebna individualizacija obravnave, torej organizirati zdravstveno obravnavo
prilagojeno na konkretnega bolnika.
Pomembno je zdravljenje usmerjeno na bolnika, na individualnega osebka.
Pomembno je zdravljenje usmerjeno na bolnika, na individualnega osebka. To spada tako k biomedicinskemu delu, kot v ta osek.
Zdravniki morajo upoštevati bolnikovo specifično situacijo.
Pomembno je zdravljenje usmerjeno na bolnika, na individualnega osebka. Zdravljenje je usmerjeno v bolnika ob upoštevanju vseh
okoliščin (od družine, okolja...).
Pomembna je v osebo usmerjena oskrba.
Pomembna je v osebo usmerjena oskrba.
Dolžnost bolnika je slediti zdravnikovim navodilom.
Dolžnost bolnika je slediti zdravnikovim navodilom
Pomembno je poznavanje bolnikove osebnosti, njegovih vrednot, strahov ipd.
Pomembno je poznavanje bolnikove osebnosti, njegovih vrednot, strahov ipd.
Zdravnik mora svojega bolnika odlično poznati, da lahko odloča o umestnosti preiskav.
Pomembno je zdravljenje bolnika in ne bolezni.
Pomembno je zdravljenje bolnika in ne bolezni.
Bolezen je lahko pomembno orožje bolnika.
Bolezen je lahko pomembno orožje bolnika.
Pomembno je, da zdravnik družinske medicine izraža visoko empatijo.
Pri delu zdravnika družinske medicine je zaželena visoka empatija.
Pri delu zdravnika družinske medicine je pomembna empatija.
Pri delu zdravnika družinske medicine je pomembna empatija. Se strinjam.
Zdravnik mora biti sposoben empatije.
Pri delu zdravnika družinske medicine je zaželena empatija.
Pri empatiji sta bolj kot sočutje pomembni kognitivna komponenta in dobronamernost zdravnika.
Zdravnik, ki izgoreva je ponavadi slab zdravnik.
Pri empatiji sta bolj kot sočutje pomembni kognitivna komponenta in dobronamernost zdravnika.
Pomembno je zdravnikovo izražanje sočutja.
Izražanej sočutja.
Zdravnik mora biti človek, ki rad dela z ljudmi.
Pomembno je, da se iz dela z ljudmi notranje tudi polni, ne samo izgoreva.
Pomembno je, da se iz dela z ljudmi notranje tudi polni, ne samo izgoreva.
Zdravnik mora biti človek, ki rad dela z ljudmi.
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Zdravnik mora biti človek, ki rad dela z ljudmi.
Zavedati se, da je zdravnik pogosto edini, ki se mu bolnik lahko zaupa.
Za kvalitetno zdravljenje je pomembno dobro sodelovanje, spoštovanje in zaupanje med zdravnikom in bolnikom.
Za kvalitetno zdravljenje je pomembno dobro sodelovanje in zaupanje med zdravnikom in bolnikom.
Za kvalitetno zdravljenje je pomembno sodelovanje in partnerstvo med zdravnikom in bolnikom.
Za dobro delo zdravnika DM je dolgoletno sodelovanje s bolnikom ključnega pomena.
Za kvalitetno zdravljenje je pomembno sodelovanje in partnerstvo med zdravnikom in bolnikom. Nimam česa dodati, samo to, da
partnerstvo nekateri zdravniki še vedno razumejo kot to, da zdravnik govori, bolnik pa ga uboga.
Za dobro delo zdravnika DM je dolgoletno sodelovanje s bolnikom ključnega pomena. Nimam pripomb.
Bolnikovo zaupanje v zdravnika je ključno.
Zaupnost.
Brez sodelovanja z bolnikom ni uspeha pri zdravljenju.
Sodelovanje med zdravnikom in bolnikom je ključno za dobro obravnavo v družinski medicini.
Partnerski odnos je temelj.
Pomembno je vključevanje bolnika v zdravljenje.
Za kvalitetno zdravljenje je pomembno dobro sodelovanje in zaupanje med zdravnikom in bolnikom.
Zdravnik DM zdravi preko odnosa z bolnikom.
Vnos sproščenosti v odnos zdravnik-bolnik, zdravega humorja.
Zaupanje je pomembno v procesu zdravljenja.
Zdravnik DM zdravi preko odnosa z bolnikom.
Za delujoč odnos med zdravnikom in bolnikom je ključno zaupanje bolnika.
Bolnik mu mora zaupati in verjeti.
Zaupanje je pomembno v procesu zdravljenja.
Osnova odnosa med zdravnikom in bolnikom je zaupanje, človeško in strokovno.
Osnova odnosa med zdravnikom in bolnikom je zaupanje, človeško in strokovno.
Za delujoč odnos med zdravnikom in bolnikom je ključno zaupanje bolnika.
Za dobro delo zdravnika DM je dolgoletno sodelovanje s bolnikom ključnega pomena.
Bolnik mora zdravniku zaupati in verjeti.
Razumeti pomen bolnikovega zaupanja v zdravnika.
Bolnik zdravniku zaupa, če ga spoštuje na osnovi preteklih izkušenj
Zdravnik je pogosto edini, ki se mu bolnik lahko zaupa.
Zdravnik in bolnik si delita odgovornost za neko odločitev v diagnostiki in terapiji.
Zdravnik in bolnik večkrat delita odgovornost za neko odločitev v diagnostiki in terapiji.
Za zdravnikovo uspešno delo je potreben korekten odnos.
Za zdravnikovo uspešno delo je potreben korekten odnos.
Zdravnik gradi odnos s spoštljivim pristopom.
Veščina iskanja prave mere partnerstva v odnosu zdravnik-bolnik, prave mere »domačnosti« in/ali ustrezne razdalje do bolnika, vodenja
bolnika, jasna delitev vlog.
Pomembno je, da bolniki začutijo bolnikovo dobronamernost.
Zdravnik gradi odnos s spoštljivim pristopom.
Partnerski odnos med bolnikom in zdravnikom je temelj.
Grajenje odnosa med zdravnikom in bolnikom kot pomembnega dejavnika za uspeh zdravljenja.
Zdravnik postane z leti skupnega sodelovanja bolnikov prijatelj, ne le sodelavec.
Zdravnik, ki s bolniki ustvari pristen stik, veliko redkeje pregori.
Za pristen odnos bolnik-zdravnik je poleg besedne izjemno pomembna nebesedna komunikacija (dotik, stisk roke, razumevajoč pogled...).
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Pomembna je veščina sporazumevanja, ki vključuje n.pr. poslušanje, poznavanje različnih pristopov k bolniku, različnih oblik in načinov
vodenja pogovora, različne oblike svetovanja, sposobnost sprejemanja različnosti (npr. vrednot, sprejemanja tveganj, prepričanj, stališč,
omejitev, …).
Partnerstvo zdravnika in bolnika pomeni tud to, da bolnik uboga zdravnikova navodila in odločitve.
Za zdravnikovo uspešno delo je potrebno spoštovanje s strani bolnika.
Za zdravnikovo uspešno delo je potrebno spoštovanje.
Za zdravnikovo uspešno delo je potrebno spoštovanje. Delamo tudi, kadar ni spoštovanja. Vsi imamo takšne primere, bodisi, da gre za
osebnostne motnje ali kaj drugega.
Veščina iskanja prave mere partnerstva v odnosu zdravnik-bolnik, prave mere »domačnosti« in/ali ustrezne razdalje do bolnika, vodenja
bolnika, jasna delitev vlog.
Obvladovanje čustvenih reakcij bolnika je ključ do uspešnega reševanja bolnikovih zdravstvenih problemov.
Zdravnik mora znati dobro komunicirati (in prebrati tudi nebesedno komunikacijo bolnika), ter se primerno odzivati na čustvene reakcije
bolnikov.
Odkrita in spoštljiva komunikacija je pomembna za doseganje terapevtskih ciljev.
Odkrita in spoštljiva komunikacija je pomembna za doseganje terapevtskih ciljev.
Zdravnik mora znati dobro komunicirati.
Topla beseda je pomembna.
Topla beseda je pomemban
Za dobro zdravljenje je pomembna zdravnikova osebnost.
Pomembna je zdravnikova osebnost.
Pomembni sta verbalna in neverbalna komunikacija, ki jo sporoča bolnik.
Zdravnik preko govorice telesa poizkuša prepoznati, kaj želi bolnik sporočiti.
Zdravnik preko govorice telesa poizkuša prepoznati, kaj želi bolnik sporočiti
Pomembni sta verbalna in neverbalna komunikacija, ki jo sporoča bolnik.
Komunikacija: verbalna in neverbalna.
Potrebno je obravnavati tudi zahtevnejše bolnike z osebnimi težavami.
Zadovoljiti bolnike, ki imajo pogosto nerazrešene osebne težave, da se ne pritožijo.
Bolniki, ki se pritožujejo imajo pogosto nerazrešene osebne težave.
Zdravniki, ki znajo dobro komunicirati, imajo manj pritožb bolnikov.
Zdravniki, ki znajo dobro komunicirati, imajo manj pritožb bolnikov.
Obvladovanje čustvenih reakcij bolnika je ključ do uspešnega reševanja bolnikovih zdravstvenih problemov.
Zdravnik mora biti potrpežljiv in strpen tudi do drugače mislečih (drugačne kulture, jezika, usmeritve, ipd.).
Zdravnik mora biti umirjen in potrpežljiv.
Zdravnik mora biti umirjen in potrpežljiv
Zdravnik mora imeti toleranco tudi do bolnikov, ki ne ravnajo v skladu z njegovimi priporočili.
drugo pomembno stališče je toleranca , ki jo zdravnik razvija s časom in izkušnjami in je gotovo v tesni povezavi z s sposobnostjo
vzpostavljanja empatije. Z lahkoto razvijamo uspešen in zaupljiv terapevtski odnos z nekom, ki se obnaša primerno civilizacijskim normam,
veliko težje in včasih nemogoče pa je vzpostavljati empatijo z osebami, ki zlorabljajo ljudi, odnose, droge,ki so nekoga ubili, .....npr
prostitutke... .. ... gre za osebe iz marginalnih skupin, ki naj bi jih profesionalno obravnavali brez sence dvoma ali podcenjevanja in pri
svojem delu prikrije kakršno koli nestrpnost, ki se ob takšni obravnavi lahko pojavlja,,... lahko pa gre samo za moža, ki želi ugoden
terapevtski odnos, ti pa veš, da maltretira ženo pa otroke, .... izjemno mero tolerance moraš imeti, da ga pa njega nenadoma ne postaviš v
psihosocialno okolje , ki ga poznaš, pač pa le skozi njegovo predstavo.
Zdravnik mora imeti toleranco tudi do bolnikov, ki ne mislijo enako.
Zdravnik ima pravico napolniti svoje baterije.
Zdravnik ima pravico napolniti svoje baterije, tako tudi bolnik.
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Zdravnik, ki s bolniki ustvari pristen stik, veliko redkeje pregori.
Zdravnik lahko odkloni sodelovanje oz. zdravljenje osebe, ki krši njegova moralna prepričanja (morilec, prostitutka itd.).
Pomembna veščina je sposobnost sprejemanja različnosti (npr. vrednot, sprejemanja tveganj, prepričanj, stališč, omejitev, …).
Pomembno je poznavanje bolnikovega odnosa do zdravja in bolezni (bolnikove izkušnje, želje, stališča, sprejemanje bolezni…).
Poznati mora bolnikov odnos do zdravja ali bolezni.
Poznati mora bolnikov odnos do zdravja ali bolezni.
Poznati mora stališča bolnika o dojemanju zdravstvenega stanja.
Poznati mora stališča bolnika o dojemanju zdravstvenega stanja.
Zdravnik mora znati obravnavati bolnike, ki se pogosto odločijo za obisk zdravnika, ker jih je strah resne bolezni.
Bolniki se pogosto odločijo za obisk zdravnika, ker jih je strah resne bolezni.
Znati upoštevati bolnikove osebne izkušnje pri načrtovanju nadaljnjega zdravljenja.
Bolnikove osebne izkušnje je potrebno upoštevati pri načrtovanju nadaljnjega zdravljenja.
Zdravnik mora poznati pričakovanja bolnika v zvezi z zdravjem oz boleznijo.
Pričakovanja bolnika v zvezi z zdravjem oz boleznijo.
Zdravnik mora vedeti kako bolnik sprejema svojo bolezen.
Zdravnik mora vedeti na kakšne načine se bolnik spoprijema s svojo boleznijo.
Odločanje o zdravljenju je v rokah bolnika.
Zdravnik mora spoštovati bolnikovo avtonomijo.
Zdravnik mora spoštovati bolnikovo avtonomijo.
Zdravnik mora brezpogojno spoštovati bolnikovo avtonomijo, razen če je bolnikovo ravnanje škodljivo za njegovo okolico.
Poznavanje bolnika je pomembno za uspeh zdravljenja.
Zdravnik mora razumeti osebnost in značaj bolnika.
Zdravnik mora razumeti osebnost in značaj bolnika
Zdravnik mora brezpogojno spoštovati bolnikovo avtonomijo, razen če je bolnikovo ravnanje škodljivo za njegovo okolico.
Partnerstvo, vključevanje bolnika v zdravljenje in soodločanje, je pomembno).
Pomembno je vključevanje bolnika v zdravljenje.
Zdravnik se mora znati prilagoditi bolniku.
Zdravnik mora del odgovornosti za vodenje bolezni in uspešnost zdravljenja prenesti na bolnika.
Zdravnik mora del odgovornosti za vodenje bolezni in uspešnost zdravljenja prenesti na bolnika.
Pomembno je motiviranje bolnika za zdravljenje in so-odločanje o zdravljenju.
Motiviranje bolnika za zdravljenje in so-odločanje o zdravljenju.
Odločanje o zdravljenju je v rokah bolnika.
Zdravnik mora kot motivator delovati pri bolnikovem zdravljenju.
Pri delu ZDM je pomemben profesionalni odnos.
Zdravnik mora poznati načela profesionalizma.
Zdravnik mora poznati načela profesionalizma.
Pri delu ZDM je pomemben profesionalni odnos.
Poslušanje bolnika je pomembna veščina zdravnika.
Pri delu ZDM je pomemben profesionalni odnos.
Poznavanje lastnih čustev je ključno za dober profesionalni odnos.
Poznavanje lastnih čustev je ključno za dober profesionalni odnos.
Zdravnik na bolnika ne sme prenašati strokovnih odločitev.
Zdravnik na bolnika ne sme prenašati strokovnih odločitev
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Pomembno je, da zdravnik poskrbi dobro tudi za svoje psihofizično stanje.
Zdravnik se ne sme čustveno podrediti bolniku.
Zdravnik se ne sme čustveno podrediti bolniku.
Zdravnik mora poznati meje empatije.
Zdravnik mora poznati meje empatije.
Zdravnik ne sme dovoliti, da nanj vplivajo tesne osebne ali družinske vezi z bolnikom.
Zdravnik ne sme dovoliti, da nanj vplivajo tesne osebne ali družinske vezi z bolnikom.
Pomembno je, da je zdravnik v stiku s svojimi čustvi.
Pomembno je, da je zdravnik v stiku s svojimi čustvi.
Zdravnik ima pravico napolniti svoje baterije.
Zdravnik se mora zavedati, da mnogo telesnih simptomov bolezni izhaja iz duševnih stisk ali težav.
Zdravnik se mora zavedati, da mnogo telesnih simptomov bolezni izhaja iz duševnih stisk ali težav.
Za telesnimi boleznimi se lahko skriva psihična bolezen (npr. depresija).
Telesne in psihične bolezni so pogosto prisotne pri istem bolniku in ena drugo lahko okrepijo.
Zdravnik se mora zavedati, da mnogo telesnih simptomov bolezni izhaja iz duševnih stisk ali težav.
Psihične težave povzročajo telesne simptome.
Psihične težave povzročajo telesne simptome.
Pomembno je vedeti kakšen vpliv ima bolezen na sprejemanje in obvladovanje težav pri bolniku.
S psihološkega vidika je pomemben vpliv bolezni na sprejemanje on obvladovanje težav pri bolniku.
Somatizacija predstavlja velik odstotek stikov.
Somatizacija predstavlja velik odstotek stikov.
Pri delu zdravnika je pomembna tudi njegova osebnost.
Samozavest je potrebna značilnost zdravnika.
Samozavest je potrebna značilnost zdravnika.
Preobremenjen zdravnik je psihološko bolj šibek.
Preobremenjen zdravnik je psihološko bolj šibek.
Zdravnik, ki izgoreva je ponavadi slab zdravnik.
Zdravnik kot zdravilo....zdravnik kot zgled.
Zdravnik je bolnikov svetovalec in zagovornik.
Zdravnik je bolnikov svetovalec.
Zdravnik je bolnikov svetovalec.
Zdravnik je bolnikov zagovornik.
Zdravnik je bolnikov zagovornik

SOCIALNA DIMENZIJA DELA ZDRAVNIKA
ZDM mora poznati bolnikovo družino (razvojno stopnjo, odnose in zmožnost oskrbe bolnika znotraj družine): novorojenček, pubertetni
otroci, umirajoči/bolni starši ipd., kdo je partner, kdo nudi oporo.
ZDM mora poznati bolnikovo družino (razvojno stopnjo, odnose in zmožnosti oskrbe bolnika znotraj družine).
Če zdravnik razume čustva bolnika in njegove družine, je zdravljenje uspešnejše.
Če zdravnik razume čustva bolnika in njegove družine, je zdravljenje uspešnejše.
Dobra podpora družine bistveno prispeva k uspehu zdravljenja.
Poznati mora »dihanje« družine, kako sprejema bolezen.
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Družina ima velik pomen zapojavljanje, odkrivanje in zdravljenje bolezni.
Zdravnik mora poznati družino bolnika.
Poznati mora »dihanje« družine, kako sprejema bolezen
Zdravnik mora poznati družino bolnika.
Zdravnik mora poznati družino bolnika. V raziskavi, ki jo je naredila naša patronažna pred nekaj meseci, torej v 2011, so naši bolniki
odgovarjali, da to ni prioriteta patronažne ali zdravnika. Skratka, poznavanje družine niso postavili v prvi plan niti po rangu v prioriteto.
Zdravnik mora poznati družino bolnika (zaželeno je, sicer pa ni vedno nujno potrebno).
Zdravnik dm mora poznati dogajanje v družini (družinsko dinamiko), morebitne krize, faze v razvoju družine (novorojenček, pubertetni
otroci, umirajoči/bolni starši ipd).
Družinsko okolje je pomembno za dobro obravnavo bolnika.
Poznavanje družinske dinamike je ključno za dobro obravnavo bolnika v družinski medicini.
Zdravnik DM mora poznati dogajanje v družini, morebitne krize, faze v razvoju družine (novorojenček, pubertetni otroci, umirajoči/bolni
starši ipd).
Pri zdravljenju je potrebno občasno vključiti njegove najbližje.
Pri zdravljenju je potrebno občasno vključiti njegove najbližje.
Bolnikova družina ima odločilno vlogo pri uspehu zdravljenja.
Družina bolnika lahko deluje na bolnikovo bolezen pozitivno ali pa negativno in jo še poslabšuje.
Družina, ki ne dramatizira in ne poveličuje zdravstvenih težav, te probleme bistveno lažje in hitreje rešuje.
Zdravnik mora s pozitivno motivacijo izkoristiti skupinsko dinamiko bolnikove ožje in širše okolice.
Bolnikova družina ima odločilno vlogo pri uspehu zdravljenja
Družina, ki ne dramatizira in ne poveličuje zdravstvenih težav, te probleme bistveno lažje in hitreje rešuje.
Zdravnik mora s pozitivno motivacijo izkoristiti skupinsko dinamiko bolnikove ožje in širše okolice.
Družina je pomembna za oporo bolnim.
Družina je pomembna za oporo bolnim.
Zdravnik mora poznati sestavo in delovanje družine
Zdravnik mora poznati sestavo in delovanje družine.
Kdo je žena in kdo so sosedje.
Kakšne prijatelje ima.
Zdravnik mora vedeti, kdo so bolnikovi ožji znanci ali prijatelji, življenjski stil, kdo je žena, sosedje, kakšni so prijatelji.
Zdravnik mora vedeti kakšen partnerski odnos ima bolnik.
Zadovoljujoč partnerski odnos pomaga pri ohranjanju zdravja in olajša spopad z boleznijo.
Informacije s področja družine bolnika so pogosto pomanjkljive.
Bolniki prikrivajo nekatere informacije o družini ali službi.
Bolniki prikrivajo nekatere informacije o družini ali službi.
Izolirana informacija o dogajanju v bolnikovi okolici je pogosto pomanjkljiva.
Izolirana informacija o dogajanju v bolnikovi okolici je pogosto pomanjkljiva.
Družina vpliva na pojav bolezni.
Bolezen vpliva na delovanje družine.
Bolezen bolnika lahko spremeni odnose v družini.
Boelzen vpliva na delovanje družine.
Družina je glavni vir bolezni.
Družina je glavni vir bolezni.
Družina vpliva na pojav bolezni.
Pomembno je vedeti, kdo nudi bolniku oporo, ko zboli.
Pomembno je vedeti, kdo nudi bolniku oporo, ko zboli.
Znati obravnavati starše otrok in skrbnike starostnikov, ki se pogosto vedejo pretirano zaščitniško.
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Starši otrok in skrbniki starostnikov se pogosto vedejo pretirano zaščitniško.
Spraševanje bolnika o dogajanju doma pomaga razumeti bolnikove telesne težave.
Spraševanje bolnika o dogajanju doma pomaga razumeti bolnikove telesne težave.
Za uspešno obravnavo bolnikov je potrebno zaupanje in delitev dela med člani tima.
Ključna za uspešno obravnavo bolnikov je timska delitev dela.
Ključna za uspešno obravnavo bolnikov je timska delitev dela.
Preventivno delo lahko prevzamejo medicinske sestre.
Preventivno delo lahko prevzamejo medicinske sestre.
Paliativna obravnava zahteva timski pristop, zdravnik družinske medicine naj bo vodja tima.
Paliativna obravnava zahteva timski pristop, zdravnik družinske medicine naj bo vodja tima.
Zaupanje med člani tima omogoča varno in učinkovito obravnavo bolnikov.
Zaupanje med člani tima omogoča varno in učinkovito obravnavo bolnikov.
Pomembna je komunikacija s timom.
Pomembna je komunikacija s sodelavci: medicinsko sestro, laborantom, fizioterapevtom, patronažno sestro… zdravniki na sek/terciarnem
nivoju.
Komunikacija s sodelavci: medicinsko sestro, laborantom, fizioterapevtom, patronažno sestro... zdravniki na sek/terciarnem nivoju.
Bolnik mora vsake toliko časa zamenjati zdravnika.
Dobro je, če bolnik vsake toliko časa zamenja zdravnika.
Dobro je, če bolnik vsake toliko časa zamenja zdravnika.
Zdravnik lahko, z dobro obravnavo na primarnem nivoju, prihrani veliko javnega denarja.
Zdravnik na primarnem nivoju lahko prihrani veliko javnega denarja.
Zdravnik na primernem nivoju lahko prihrani veliko javnega denarja.
ZDM mora poznati bolnikove eksistencialne vidike (dogajanje doma, služba, odnosi).
ZDM mora poznati bolnikove eksistencialne vidike
Hišni obisk je zelo pomemben pri delu v družinski medicini.
Hišni obisk je pomemben pri delu v družinski medicini.
Na hišnem obisku zdravnik ugotovi šele celotno sliko bolnika, v naravnem okolju lahko funkcionira popolnoma drugače kot v ambulanti.
Pri bolniške staležu se mora zdravnik vprašati tudi o morebitnih drugih vzrokih.
Zdravnik se mora pri bolniškem staležu vprašati o resnosti bolezni ali morebitnih drugih vzrokih.
Kakovost življenja je pomembnejša od kliničnih ciljev.
Kakovost življenja je pomembnejša od kliničnih ciljev.
Kakovost življenja je pomembnejša od kliničnih ciljev.
Zdravnik ne more narediti veliko pri težavah ali nerazumevanju v službi.
Zdravnik ne more narediti veliko pri težavah ali nerazumevanju v službi.
Vpletanje zdravnika v družinske zadeve je lahko etično vprašljivo.
Vpletanje zdravnika v družinske zadeve je lahko etično vprašljivo.
Pri zdravljenju je potrebno upoštevati bolnika in njegovo socialno okolje.
Bolnikovo okolje pomembno vpliva nazdravje bolnika.
Bolnikovo okolje ima velik pomen na doseganje zdravja.
Bolnikovo okolje ima velik pomen na doseganje zdravja. Se strinjam.
Vedeti mora, v kakem socialnem okolju se bolnik giba.
Bolnikovo okolje pomembno vpliva nazdravje bolnika.

121

Pri zdravljenju je potrebno upoštevati bolnika in njegovo okolico.
Zdravnik mora vedeti v kakem socialnem okolju se bolnik giba.
Zdravnik mora vedeti v kakšnem okolju živi bolnik.
Socialno okolje vpliva na bolnikovo zdravje, zaznavanje bolezni in na ravnanje v primeru zdravstvenih težav.
Upoštevanje širokega spektra dejavnikov na uspeh zdravljenja vključno z bolnikovim okoljem, družino, delovnim okoljem itn.
Zdravnik mora pri zdravljenju upoštevati celotno socialno okolje (finance, premoženje, družbeni položaj…)bolnika.
Okolje vpliva na pojavnost bolezni.
Okolje vpliva na iskanje zdravstvene pomoči.
Okolje bolnika vpliva na iskanje zdravstvene pomoči.
Okolje bolnika vpliva na bolnikovo obnašanje v zvezi z iskanjem pomoči.
Okolje bolnika vpliva na vzorce iskanja pomoči.
Okolje vpliva na sodelovanje bolnika pri zdravljenju.
Okolje bolnika vpliva na sodelovanje bolnika pri zdravljenju.
Okolje je dejavnik tveganja za nastanek nekaterih bolezni.
Okolje je dejavnik tveganja za nastanek nekaterih bolezni.
Socialno okolje vpliva na bolnika.
Kdo so njegovi ožji znanci ali prijatelji.
Upoštevanje širokega spektra dejavnikov na uspeh zdravljenja vključno z bolnikovim okoljem, družino, delovnim okoljem itn.
Zdravnik mora poznati bolnikove hobije (hodi v hribe, gostilno).
Zdravnik naj bi pri zdravljenju upošteval finančno okolje bolnika
Zdravnik naj bi pri zdravljenju tudi upošteval finančno okolje bolnika.
Zdravnik mora pri zdravljenju upoštevati finančno okolje bolnika.
Zdravnik mora pri zdravljenju upoštevati finančno okolje bolnika. Sprašujemo o tem ne, ker bolniki sami povejo, nimam denarja. Včasih
organiziraš kaj iz zalog ambulante. sama sem že nesla svoja oblačila bolnici, ki je sicer sedaj že pokojna.
Finančna situacija vpliva na samooskrbo bolnika.
Zdravnik naj bi pri zdravljenju tudi upošteval finančno okolje bolnika (kadar je to potrebno-ne vedno).
Zdravnik mora vedeti kakšno je delovno okolje oz kakšna je delovna situacija bolnika.
Zdravnik mora vedeti kakšno je delovno okolje njegovega bolnika.
Zdravnik mora vedeti kakšno je delovno okolje njegovega bolnika.
Zdravnik mora vedeti kakšno je delovno okolje oz. Kakšna je delovna situacija bolnika.
Zdravnik mora vedeti kakšno je delovno okolje njegovega bolnika. To pa skoraj vedno sprašujem. zakaj? Dandanes so ljudje več v službi kot
doma, časovno več, verjetno je tudi medosebni interakcij in s tem problemov več.
Zdravnik mora vedeti kakšno je delovno okolje njegovega bolnika. Boljše se glasi-dobro je, da zdravnik pozna delovno okolje.
Delovno življenje vpliva na zdravje.
Poklic v veliki meri določa bolnikovo zdravje.
Strah pred izgubo zaposlitve vodi v bolezen.
Delovno okolje vpliva na vodenje bolnika v družinski medicini.
Bolniški stalež včasih je lahko tudi odraz stanja v družbi in ne le resnosti bolezni.
Zdravnik mora poznati kulturno / etično /versko okolje oz ozadje bolnika.
Zdravnik mora poznati etično in versko pripadnost svojih bolnikov.
Zdravnik naj pozna etično in versko pripadnost svojih bolnikov.
Zdravnik mora poznati kulturno okolje bolnika zaradi načina iskanja zdravniške pomoči.
Kulturno okolje je pomembno pri iskanju zdravniške pomoči.
Jezikovne ovire so pri izvajanju zdravstvene oskrbe pomembne
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Jezikovne ovire so pomembne pri izvajanju zdravstvene oskrbe.
Jezikovne ovire so lahko pomembne pri izvajanju zdravstvene oskrbe.
Zdravnik mora sprejeti bolnikovo drugačnost.
Zdravnik mora sprejeti bolnikovo drugačnost.
Zdravnik mora sprejeti bolnikovo drugačnost.
Zdravnik mora upoštevati bolnikovo duhovnost, versko opredelitev.
V okviru etičnih načel socialno okolje bolnika ne bi smelo vplivati na odnos do bolnika, velja načelo pravičnosti.
Zdravnik mora poznati socialni (finance, življenjski stil, družbeni položaj) položaj bolnika.
Zdravnik mora vedeti kakšen je socialni položaj bolnika.
Socialni položaj vpliva na zdravje.
Boljši socialni položaj pomaga k boljšemu zdravju.
Kak je stil življenjskega sloga.
Hodi v hribe?
Hodi v gostilno?
Pri zdravljenju je potrebno upoštevati bolnika samega in njegovo okolico.
Zdravnik mora pri zdravljenju upoštevati celotno socialno okolje (finance, premoženje, družbeni položaj…)bolnika.
Zdravnik mora pri zdravljenju upoštevati celotno socialno okolje (finance, premoženje, družbeni položaj…)bolnika.
Socialni stiki bolnika so pomembni.
Socialno okolje vpliva na bolnikovo zdravje, zaznavanje bolezni in na ravnanje v primeru zdravstvenih težav.
V okviru etičnih načel socialno okolje bolnika ne bi smelo vplivati na odnos do bolnika, velja načelo pravičnosti.
Zdravnik mora dobro poznati socialno okolje svojega bolnika.
Pomembno je preverjanje stanja starostnikov, kakšen je njihov dostop do zdravstvene oskrbe.
Za starostnike je bolje, da čim dlje ostanejo v domačem okolju.
Za starostnike je bolje, da čim dlje ostanejo v domačem okolju.
Slabo funkcionalno stanje omejuje dostopnost do zdravnika.
Slabo funkcionalno stanje omejuje dostopnost do zdravnika.
Če bolnik nima lastnega prevoza, so njegove možnosti za koriščenje zdravstvenih storitev omejene.
Če bolnik nima lastnega prevoza, so njegove možnosti za koriščenje zdravstvenih storitev omejene.
Zdravnik je del skupnosti in njegovo odgovorno delo mora biti usmerjeno v skupnost.
Zdravnik je del skupnosti.
Zdravnik je del družbe, do katere nosi odgovornost.
Zdravnik je del družbe, do katere nosi odgovornost.
Zdravnikovo delo mora biti usmerjeno v skupnost.
Zdravnikovo delo usmejeno v skupnost.
Zdravnik kot javni delavec
Zdravnikovo delo usmerjeno v skupnost.
Država ima pravico vplivati na zdravnikove odločitve.
Država ima pravico vplivati na zdravnikove odločitve.
Država ima pravico vplivati na zdravnikove odločitve.
Sistem zdravstvenega varstva zelo vpliva na sodelovanje z bolnikom.
Sistem zdravstvenega varstva je pomemben moderator sodelovanja z bolnikom.
Sistem zdravstvenega varstva je pomemben moderator sodelovanja z bolnikom.
Zdravnik mora poskrbeti za svojo dobro dostopnost v ambulanti (telefon, mail).
Dobro je, če je zdravnik dostopen v svoji ambulanti, prek telefona, maila.
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Dobro je, če je zdravnik dostopen v svoji ambulanti, prek telefona, maila.
Informacije s tega področja so pogosto pomanjkljive.
Dobro je, če je zdravnik v svojem kraju spoštovana oseba, aktivna tudi pri raznih prostovoljnih projektih.
Dobro je, če je zdravnik v svojem kraju spoštovana oseba, aktivna tudi pri raznih prostovoljnih projektih.
Pomagati bolniku oz. ga znati usmeriti na pravi naslov za težave, ki niso ozko medicinske.
Pomagati bolniku oz. Ga znati usmeriti na pravi naslov za težave, ki niso ozko medicinske.
Pomagati bolniku oz. ga znati usmeriti na pravi naslov za težave, ki niso ozko medicinske.
Bolnikova osebnost in čustvena inteligenca vpliva na bolezen/zdravljenje.
Pomen bolnikove bolezni in težav v ožjem in širšem okolju je odvisen od bolnikove samopodobe.
Pomen bolnikove bolezni in težav v ožjem in širšem okolju je odvisen od bolnikove samopodobe.
Morebitna pozabljivost bolnikov vpliva na preventivo, samooskrbo in tudi zdravljenje.
Morebitna pozabljivost bolnikov vpliva na preventivo, samooskrbo in tudi zdravljenje.
Glede vsega, kar je zgoraj, bi poudarila še pozabljivost bolnikov. Če njih sprašuješ, kaj so prejeli od moje obravnave, se dostikrat ne
spomnijo vsega. Sama opažam, da moram pri dajanju nasvetov za samooskrbo ali pa preventivo iste stvari večkrat ponoviti. Predlagam, da
se v diskusiji navede tudi nekaj o bajasih zaradi pozabljivosti bolnikov in o prilagoditvah ogovorov, da bi ugajali spraševalcu.
Čustvena inteligenca bolnika ima velik vpliv na zdravljenje.
Čustvena inteligenca bolnika določa njegov odnos do zdravja, ne glede na socialno okolje, iz katerega izhaja.
Čustvena inteligenca bolnika določa njegov odnos do zdravja, ne glede na socialno okolje, iz katerega izhaja.
Bolezen vpliva na bolnikovo socialno življenje (delovno okolje, družino).
Vpliv bolezni na socialno življenje - delovno okolje, družina. Seveda pa še kako velik socialni vpliv ima potek bolezni na socialno okolje
bolnika ( delovno okolje, družina). To je pomembno tako pri kroničnih diagnozah, za katerevemo, da se bo stanje slabšalo, pa ne vemo,
kako hiter bo tempo. Dolgoročno so to brezupne situacije( multipla skleroza, rak pri mladi ženski) ti pa moraš vlivat upanje za vsak dan
posebej,osmislit življenje bolniku, pogosto tudi mlademu, da ne razmišlja samo o slabem, o smrti. Za nekajtakega pa gre tudi pri
čistonavadni diagnozi kot je npr. potrjena nosečnost. Vemo, kaj to pomeni s biomedic stališča, s psihološkega lahko izzove radost ali
stiskopri nosečnici, partnerju , družini, pa tudi pri šefu. In vemo, da se bo dete rodilo čez 9 mesecev približno ( lahko že po 6 mesecih). Vpliv
na socialno življenje (odsotnost z dela, strah ...v kolikor kaj ne gre po predvidevanjih, pa vse postavi na glavo). In če pletem naprej... vse gre
mimo in je pozabljeno, če se seveda pričakuje zdravega otroka in se tako dete tudi rodi( tedaj težave v zvezi z nosečnostjo kar poniknejo), in
obratno čudovita nosečnost izgubi svojo vrednost, če se zaključi z rojstvom bolnega otroka...
Svojci ne morejo vplivati na odločitve zdravnika.
Preiskave na željo svojcev brez obvestitve bolnika so etično in strokovno sporne.
Preiskave na željo svojcev brez obvestitve bolnika so etično in strokovno sporne.
Svojci ne morejo odločati namesto bolnika.
Svojci en morejo odločati namesto bolnika.
Svojci ne morejo ničesar zahtevati brez privolitve bolnika.
Svojci ne morejo ničesar zahtevati brez privolitve bolnika.
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12.1.3 Vabilo in vprašalnik delfska raziskava drugi krog
Spoštovani raziskovalci, asistenti in zdravniki!
Kot mlada raziskovalka na Katedri za družinsko medicino si prizadevam k dejavnemu raziskovanju področja družinske medicine, zato je tudi
moj doktorat, pod mentorstvom prof. dr. Janka Kersnika, dr.med., usmerjen na pomembno, a še ne dovolj raziskano področje
biopsihosocialnosti zdravnika. Narejene so bile raziskave o biopsihosocialnem stiku med zdravnikom in bolnikom, ter o konzultacijah, o
biopsihosocialnosti problemov, s katerimi se srečujejo(te) zdravniki družinske medicine. Ni pa še bila raziskana povezava med
biopsihosocialno naravnanostjo zdravnika (torej na eni strani ozko biomedicinsko usmerjeno in na drugi strani bolj široko, psihosocialno,
naravnanostjo zdravnika).

Na tem mestu bi se vam še enkrat iskreno zahvalila za vse vaše predloge, ki ste mi jih od 2012 do danes poslali na to temo. Vsa vaša stališča
sem pregledala in jih združila v kategorije, ki jih vidite spodaj.

Prosila bi vas, da pri spodnjih stališčih označite, kako pomembno se vam zdi posamezno stališče za merjenje določene dimenzije dela
zdravnika družinske medicine (biomedicinski del, psihološki del in socialni del dela ZDM).
Za metodološke potrebe pa bi potrebovala tudi nekaj vaših podatkov, ki bodo ostali anonimni.

Za vaše odgovore bi vas prosila do 7. novembra 2014.

Za vaš trud in pomoč se vam že v naprej iskreno zahvaljujem,

MR Irena Makivić, univ.dipl.soc.
Katedra za družinsko medicino
Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana
telefon: 01/ 438 69 19
Prosim IZPOLNITE
Spol

☐moški
☐ženski

Letnica rojstva

Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naselje v katerem živite

☐mesto
☐vas

Vrsta okolja v katerem delate

☐mestno
☐vaško/podeželsko

Vaš profesionalni naziv

Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo.
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KAKO POMEMBNO se vam zdi posamezno STALIŠČE ZA MERJENJE določene dimenzije dela zdravnika DM (biomedicinski del, psihološki
del in socialni del dela ZDM).
BIOMEDICINSKA DIMENZIJA
Klinično znanje in veščine so temelj dela

1

2

3

4

5

ZDM.

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Vsako bolezen je možno zdraviti, če

1

2

3

4

5

poznamo vzrok.

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno
ZDM

se

mora

izpopolnjevati,

diagnostiki

niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

strokovno

1

2

3

4

5

upoštevati

strokovne

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

je

Niti nepomembno,

stalno

smernice in spremljati novosti.

Pomemben

Ni pomembno

ustrezen

(anamneza,

pristop

k

usmerjen

pregled bolnika).

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Najbolj smiseln je usmerjen klinični

1

2

3

4

5

pregled, ki se usmerja na patofiziološke

☐

☐

☐

☐

☐

spremembe.

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Pomembno je dobro sodelovanje in

1

2

3

4

5

komunikacija s kliničnimi specialisti.

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Pri predpisovanju zdravil je potrebno

1

2

3

4

5

poznati delovanje zdravil in preprečiti

☐

☐

☐

☐

☐

polifarmacijo.

Povsem
nepomembno

Dobro

vodena

medicinska

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

1

2

3

4

5

dokumentacija pripomore h kakovostni

☐

☐

☐

☐

☐

obravnavi.

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Zdravnik se mora zavedati meja svojih

1

2

3

4

5

(z)možnosti in dolžnosti.

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno
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Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA
Vodenje

kroničnih

bolnikov

je

pomembno.

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno
Pogovor,

opazovanje,

poslušanje,

pregled, dotik so nenadomestljivi.

težave

in/ali

zahtevajo

več

zdravnikovega časa, a jih je vedno
potrebno upoštevati, ne glede na

niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

nepomembno

multimorbidnost

Niti nepomembno,

1

Povsem

Psihološke

Ni pomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

časovno potratnost.
Značilnost

družinske

medicine

je

obravnava slabo diferenciranih stanj.

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Pomemben je celostni pristop zdravnika

1

2

3

4

5

(bolnika

☐

☐

☐

☐

☐

vprašamo

po

počutju,

psihološkem ozadju, ipd.), saj vpliva na

Povsem

Ni pomembno

Niti nepomembno,

Pomembno

Zelo

izide zdravljenja.

nepomembno

Pomembna je močno individualizirana

1

2

3

4

5

obravnava, prilagojena na konkretnega

☐

☐

☐

☐

☐

bolnika

Povsem

(poznavanje

bolnikove

Ni pomembno

niti pomembno

Niti nepomembno,

Pomembno

pomembno

Zelo

osebnosti, njegovih vrednot, strahov).

nepomembno

Pomembno je, da zdravnik družinske

1

2

3

4

5

medicine izraža visoko empatijo.

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

niti pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

pomembno

Zelo
pomembno

Za kvalitetno zdravljenje je pomembno

1

2

3

4

5

dobro

☐

☐

☐

☐

☐

sodelovanje,

spoštovanje

in

zaupanje med zdravnikom in bolnikom.

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Zdravnik mora znati dobro komunicirati

1

2

3

4

5

(in

☐

☐

☐

☐

☐

prebrati

tudi

nebesedno

komunikacijo bolnika), ter se primerno

Povsem

odzivati na čustvene reakcije bolnikov.

nepomembno

Zdravnik mora biti potrpežljiv in strpen

1

2

3

4

5

tudi do drugače mislečih (drugačne

☐

☐

☐

☐

☐

kulture, jezika, usmeritve).

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Ni pomembno
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Niti nepomembno,
niti pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Zelo
pomembno

Pomembno je poznavanje bolnikovega

1

2

3

4

5

odnosa do zdravja in bolezni (bolnikove

☐

☐

☐

☐

☐

izkušnje, želje, stališča, sprejemanje

Povsem

Ni pomembno

Niti nepomembno,

Pomembno

Zelo

bolezni…).

nepomembno

Partnerstvo, vključevanje bolnika v

1

2

3

4

5

zdravljenje

☐

☐

☐

☐

☐

in

soodločanje,

je

pomembno).

Povsem
nepomembno

Pri

delu

ZDM

je

pomemben

profesionalni odnos.

Ni pomembno

niti pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

pomembno

Zelo
pomembno

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Pomembno je, da zdravnik poskrbi

1

2

3

4

5

dobro tudi za svoje psihofizično stanje.

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Zdravnik se mora zavedati, da mnogo

1

2

3

4

5

telesnih simptomov bolezni izhaja iz

☐

☐

☐

☐

☐

duševnih stisk ali težav.

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Pri delu zdravnika je pomembna tudi

1

2

3

4

5

njegova osebnost.

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Zdravnik je bolnikov svetovalec in

1

2

3

4

5

zagovornik.

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

SOCIALNA DIMENZIJA
ZDM mora poznati bolnikovo družino

1

2

3

4

5

(razvojno stopnjo, odnose in zmožnosti

☐

☐

☐

☐

☐

oskrbe

Povsem

bolnika

novorojenček,

znotraj
pubertetni

družine):
otroci,

nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

umirajoči/bolni starši ipd, kdo je partner,
kdo nudi oporo.

Za uspešno obravnavo bolnikov je

1

2

3

4

5

potrebno zaupanje in delitev dela med

☐

☐

☐

☐

☐

člani tima.

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

128

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Bolnik mora vsake toliko časa zamenjati

1

2

3

4

5

zdravnika.

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Zdravnik lahko, z dobro obravnavo na

1

2

3

4

5

primarnem

☐

☐

☐

☐

☐

nivoju,

prihrani

veliko

javnega denarja.

Povsem
nepomembno

ZDM

mora

poznati

bolnikove

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

1

2

3

4

5

eksistencialne vidike (dogajanje doma,

☐

☐

☐

☐

☐

služba, odnosi).

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Kakovost življenja je pomembnejša od

1

2

3

4

5

kliničnih ciljev.

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Pri zdravljenju je potrebno upoštevati

1

2

3

4

5

bolnika in njegovo socialno okolje.

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Zdravnik naj bi pri zdravljenju upošteval

1

2

3

4

5

finančno okolje bolnika.

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Zdravnik mora vedeti kakšno je delovno

1

2

3

4

5

okolje oz kakšna je delovna situacija

☐

☐

☐

☐

☐

bolnika.

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Zdravnik mora poznati kulturno / etično

1

2

3

4

5

/versko okolje oz ozadje bolnika.

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Zdravnik mora poznati socialni (finance,

1

2

3

4

5

življenjski stil, družbeni položaj) položaj

☐

☐

☐

☐

☐

bolnika.

Povsem
nepomembno

Pomembno

je

preverjanje

stanja

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

1

2

3

4

5

starostnikov, kakšen je njihov dostop do

☐

☐

☐

☐

☐

zdravstvene oskrbe.

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Zdravnik je del skupnosti in njegovo

1

2

3

4

5

odgovorno delo mora biti usmerjeno v

☐

☐

☐

☐

☐

skupnost.
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Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

pomagati bolniku oz. Ga znati usmeriti

1

2

3

4

5

na pravi naslov za težave, ki niso ozko

☐

☐

☐

☐

☐

medicinske.

Povsem
nepomembno

Bolnikova

osebnost

inteligenca

in

čustvena

vpliva

na

bolezen/zdravljenje.

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Bolezen vpliva na bolnikovo socialno

1

2

3

4

5

življenje (delovno okolje, družino).

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno

Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Svojci ne morejo vplivati na odločitve

1

2

3

4

5

zdravnika.

☐

☐

☐

☐

☐

Povsem
nepomembno

Ni pomembno
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Niti nepomembno,
niti pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

12.1.4 Vabilo in vprašalnik delfska raziskava tretji krog
Lepo pozdravljeni,
pred vami je tretji in s tem tudi zadnji krog delfske raziskave v kateri sodelujete.
Tretji krog vključuje trditve, ki še niso dosegle konsenza (pri vseh ostalih stališčih smo v drugem krogu dosegli visok konsenz).
V prvi koloni je skupni odgovor, ki ustreza srednji vrednosti (mediani) celotne skupine raziskovalcev, ki sodeluje v delfski raziskavi; v drugi
koloni je vaš odgovor iz drugega kroga in v tretjem stolpcu imate možnost, da PONOVNO ocenite kako pomembno se vam zdi določeno
stališče za merjenje posamezne dimenzije dela zdravnika družinske medicine.
Prosim, razmislite o vašem odgovoru in označite, kako pomembno se vam zdi stališče za merjenje posamezne dimenzije, vendar vašega
mnenja, če ne želite, ni potrebno spreminjati.
Upoštevajte, da odgovor celotne skupine namreč še ne pomeni, da je to pravilni odgovor.
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Vaš odgovor v tem krogu
Odgovor

Stališče

celotne

Vaš odgovor

skupine

(drugi krog)

(mediana)

Vsako bolezen je možno zdraviti,
če poznamo vzrok.

4

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

Niti

Povsem

Ni

nepomembno

pomembno

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

nepomembno,

Zelo

Pomembno

pomembno

niti pomembno

(Biomedicinska dimenzija)
Značilnost družinske medicine je
obravnava slabo diferenciranih

4

stanj. (Psihološka dimenzija)
Zdravnik je bolnikov svetovalec
in zagovornik.

4

(Psihološka dimenzija)
Kakovost življenja je
pomembnejša od kliničnih ciljev.

4

(Socialna dimenzija)
Zdravnik mora poznati socialni
(finance, življenjski stil, družbeni
položaj) položaj bolnika.

4

(Socialna dimenzija)
Zdravnik je del skupnosti in
njegovo odgovorno delo mora
biti usmerjeno v skupnost.

4

(Socialna dimenzija)
Pomagati bolniku oz. ga znati
usmeriti na pravi naslov za
težave, ki niso ozko medicinske.

4

(Socialna dimenzija)
Svojci ne morejo vplivati na
odločitve zdravnika.

3

(Socialna dimenzija)
Zdravnik naj bi pri zdravljenju
upošteval finančno okolje
bolnika.

3

(Socialna dimenzija)

132

12.1.5 Končna stališča po Delfski raziskavi s pripisanimi povprečji

POVPREČJE

BIOMEDICINSKI DEL
Klinično znanje in veščine so temelj dela ZDM.

4,82

ZDM se mora stalno strokovno izpopolnjevati, upoštevati strokovne smernice in spremljati novosti.

4,73

Pomemben je ustrezen pristop k diagnostiki (anamneza, usmerjen pregled bolnika).

4,62

Zdravnik se mora zavedati meja svojih (z)možnosti in dolžnosti.

4,50

Dobro vodena medicinska dokumentacija pripomore h kakovostni obravnavi.

4,48

Pri predpisovanju zdravil je potrebno poznati delovanje zdravil in preprečiti polifarmacijo.

4,36

Pomembno je dobro sodelovanje in komunikacija s kliničnimi specialisti.

4,00

Najbolj smiseln je usmerjen klinični pregled, ki se usmerja na patofiziološke spremembe.

3,81

PSIHOLOŠKI DEL
Pogovor, opazovanje, poslušanje, pregled, dotik so nenadomestljivi.
Zdravnik mora znati dobro komunicirati (in prebrati tudi nebesedno komunikacijo bolnika), ter se primerno
odzivati na čustvene reakcije bolnikov.
Pomembna je močno individualizirana obravnava, prilagojena na konkretnega bolnika (poznavanje bolnikove
osebnosti, njegovih vrednot, strahov).
Za kvalitetno zdravljenje je pomembno dobro sodelovanje, spoštovanje in zaupanje med zdravnikom in
bolnikom.
Pomemben je celostni pristop zdravnika (bolnika vprašamo po počutju, psihološkem ozadju, ipd.), saj vpliva
na izide zdravljenja.

4,77
4,65

4,64

4,64

4,59

Pri delu ZDM je pomemben profesionalni odnos.

4,41

Pomembno je, da zdravnik poskrbi dobro tudi za svoje psihofizično stanje.

4,41

Zdravnik se mora zavedati, da mnogo telesnih simptomov bolezni izhaja iz duševnih stisk ali težav.

4,41

Psihološke težave in/ali multimorbidnost zahtevajo več zdravnikovega časa, a jih je vedno potrebno
upoštevati, ne glede na časovno potratnost.

4,36

Vodenje kroničnih bolnikov je pomembno.

4,27

Partnerstvo, vključevanje bolnika v zdravljenje in soodločanje, je pomembno).

4,27

Zdravnik je bolnikov svetovalec in zagovornik.

4,24

Pomembno je poznavanje bolnikovega odnosa do zdravja in bolezni (bolnikove izkušnje, želje, stališča,
sprejemanje bolezni…).

4,23

Zdravnik mora biti potrpežljiv in strpen tudi do drugače mislečih (drugačne kulture, jezika, usmeritve).

4,14

Pri delu zdravnika je pomembna tudi njegova osebnost.

4,09

Značilnost družinske medicine je obravnava slabo diferenciranih stanj.

4,05

Pomembno je, da zdravnik družinske medicine izraža visoko empatijo.

4,00
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SOCIALNI DEL
Za uspešno obravnavo bolnikov je potrebno zaupanje in delitev dela med člani tima.

4,57

Pri zdravljenju je potrebno upoštevati bolnika in njegovo socialno okolje.

4,36

ZDM mora poznati bolnikove eksistencialne vidike (dogajanje doma, služba, odnosi).

4,14

Kakovost življenja je pomembnejša od kliničnih ciljev.

4,1

Pomembno je preverjanje stanja starostnikov, kakšen je njihov dostop do zdravstvene oskrbe.

4,1

ZDM mora poznati bolnikovo družino (razvojno stopnjo, odnose in zmožnosti oskrbe bolnika znotraj družine):
novorojenček, pubertetni otroci, umirajoči/bolni starši ipd, kdo je partner, kdo nudi oporo.
Zdravnik lahko, z dobro obravnavo na primarnem nivoju, prihrani veliko javnega denarja.

4,09
4,09

Zdravnik mora vedeti kakšno je delovno okolje oz kakšna je delovna situacija bolnika.

4

Bolezen vpliva na bolnikovo socialno življenje (delovno okolje, družino).

4

Zdravnik mora poznati socialni (finance, življenjski stil, družbeni položaj) položaj bolnika.

3,95

Bolnikova osebnost in čustvena inteligenca vpliva na bolezen/zdravljenje.

3,95

Zdravnik mora poznati kulturno / etično /versko okolje oz ozadje bolnika.

3,9

Pomagati bolniku oz. ga znati usmeriti na pravi naslov za težave, ki niso ozko medicinske.

3,9

Zdravnik je del skupnosti in njegovo odgovorno delo mora biti usmerjeno v skupnost.

3,86
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12.1.6 Preoblikovana stališča za namen testiranja lestvice

BIOMEDICINSKA DIMENZIJA
Stališče uporabljeno v delfski raziskavi

Preoblikovano stališče

Klinično znanje in veščine so temelj dela ZDM.

Klinično znanje in veščine so izključni temelj mojega dela.

ZDM se mora stalno strokovno izpopolnjevati, upoštevati

Pri svojem delu se strokovno izpopolnjujem na kliničnem

strokovne smernice in spremljati novosti.

področju, vedno upoštevam strokovne smernice in
spremljam vse novosti.

Pomemben je ustrezen pristop k diagnostiki (anamneza,

Pri pregledu uporabljam ustrezno diagnostiko, kamor

usmerjen pregled bolnika).

spadata anamneza in usmerjen pregled glede na klinične
simptome bolnika.

Zdravnik se mora zavedati meja svojih (z)možnosti in

Zavedam se meja svojih (z)možnosti in dolžnosti

dolžnosti.
Dobro vodena medicinska dokumentacija pripomore h

Pri vsakem pregledu skrbim za medicinsko kartoteko in

kakovostni obravnavi.

drugo dokumentacijo.

Pri predpisovanju zdravil je potrebno poznati delovanje

Ko predpisujem zdravila, poznam delovanje zdravil in

zdravil in preprečiti polifarmacijo.

preverim katera zdravila bolnik uporablja.

Pomembno je dobro sodelovanje in komunikacija s

Pri svojem delu sodelujem in komuniciram (se

kliničnimi specialisti.

posvetujem) s kliničnimi specialisti.

Najbolj smiseln je usmerjen klinični pregled, ki se usmerja

Pri pregledu uporabljam usmerjen klinični pregled, s

na patofiziološke spremembe.

katerim se usmerim na patofiziološke spremembe.

PSIHOLOŠKA DIMEZIJA
Pogovor, opazovanje, poslušanje, pregled, dotik so

Pri pregledu poleg komunikacije uporabljam tudi

nenadomestljivi.

poslušanje, opazovanje in dotik.

Zdravnik mora znati dobro komunicirati (in prebrati tudi

Od bolnika lahko razberem tudi nebesedno komunikacijo

nebesedno komunikacijo bolnika), ter se primerno odzivati

in se glede na čustvene reakcije bolnikov različno

na čustvene reakcije bolnikov.

odzivam.

Pomembna je močno individualizirana obravnava,

Bolnika obravnavam glede na njegovo osebnost,

prilagojena na konkretnega bolnika (poznavanje bolnikove

vrednote in strahove in temu prilagodim pregled.

osebnosti, njegovih vrednot, strahov).
Za kvalitetno zdravljenje je pomembno dobro sodelovanje,

Pri zdravljenju mojih bolnikov se mi zdi ključno to, da

spoštovanje in zaupanje med zdravnikom in bolnikom.

dobro sodelujemo, da se vzajemno spoštujemo in da med
mano in bolnikom obstaja neko zaupanje.

Pomemben je celostni pristop zdravnika (bolnika vprašamo

Pri pregledu bolnika pri vsakem pregledu vprašam po

po počutju, psihološkem ozadju, ipd.), saj vpliva na izide

psihološkem ozadju bolezenskega stanja in po njihovem

zdravljenja.

počutju.

Pri delu ZDM je pomemben profesionalni odnos.

Vedno skrbim za profesionalni odnos do bolnikov.

Pomembno je, da zdravnik poskrbi dobro tudi za svoje

Redno skrbim za svoje psihofizično dobro počutje.

psihofizično stanje.
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Zdravnik se mora zavedati, da mnogo telesnih simptomov

Pri pregledih se osredotočam na psihološki profil osebe,

bolezni izhaja iz duševnih stisk ali težav.

saj številni telesni simptomi izhajajo iz duševnih stisk ali
težav.

Psihološke težave in/ali multimorbidnost zahtevajo več

Multimorbidnost in psihološke težave zahtevajo več

zdravnikovega časa, a jih je vedno potrebno upoštevati, ne

mojega časa, zato jih ne upoštevam pri vsakem pregledu.

glede na časovno potratnost.
Vodenje kroničnih bolnikov je pomembno.

Kronični bolniki so pri meniobravnavani manj
poglobljeno.

Partnerstvo, vključevanje bolnika v zdravljenje in

Bistveno pri mojem delu je partnerstvo z bolnikom, saj

soodločanje, je pomembno).

bolnike vključujem v soodločanje.

Zdravnik je bolnikov svetovalec in zagovornik.

Bolnikom sem svetovalec in zagovornik njihovih pravic.

Pomembno je poznavanje bolnikovega odnosa do zdravja in

Pri vsakem bolniku poznam njegov odnos do zdravja in

bolezni (bolnikove izkušnje, želje, stališča, sprejemanje

bolezni, kakšne so njegove izkušnje, želje, stališča, kako

bolezni…).

sprejema bolezen ipd.

Zdravnik mora biti potrpežljiv in strpen tudi do drugače

Tudi do drugače mislečih (oseb drugih kultur, jezika,

mislečih (drugačne kulture, jezika, usmeritve).

usmeritve, ipd.) sem potrpežljiv in strpen.

Pri delu zdravnika je pomembna tudi njegova osebnost.

Za delo zdravnika družinske medicine je potreben
poseben odnos in karakter zdravnika.

Značilnost družinske medicine je obravnava slabo

Ko se pri delu srečam z bolniki, ki imajo slabo

diferenciranih stanj.

diferencirana stanja, se jim poglobljeno posvetim.

Pomembno je, da zdravnik družinske medicine izraža visoko

Do bolnikov izražam visoko mejo empatije.

empatijo.

SOCIALNA DIMENZIJA
Za uspešno obravnavo bolnikov je potrebno zaupanje in

Zaupanje in delitev dela med člani tima prispeva k

delitev dela med člani tima.

uspešni obravnavi bolnikov.

Pri zdravljenju je potrebno upoštevati bolnika in njegovo

Pri vsakem bolezenskem simptomu upoštevam tudi

socialno okolje.

bolnikovo socialno okolje.

ZDM mora poznati bolnikove eksistencialne vidike

Poznam vse bolnikove eksistencialne vidike – kakšno je

(dogajanje doma, služba, odnosi).

dogajanje doma, kakšno službo ima, kakšne odnose, ipd.

Kakovost življenja je pomembnejša od kliničnih ciljev.

Kakovost življenja mojih bolnikov mi je pomembnejša kot
(zgolj) klinični cilji.

Pomembno je preverjanje stanja starostnikov, kakšen je

Pri starejših bolnikih vedno znova preverim kakšen je

njihov dostop do zdravstvene oskrbe.

njihov dostop do zdravstvene oskrbe.

ZDM mora poznati bolnikovo družino (razvojno stopnjo,

Pri vseh mojih bolnikih poznam njihovo družinsko ozadje

odnose in zmožnosti oskrbe bolnika znotraj družine):

– v kakšni razvojni stopnji je družina, zmožnost oskrbe

novorojenček, pubertetni otroci, umirajoči/bolni starši ipd,

bolnika, kdo je partner, kdo nudi oporo, kakšno je zdravje

kdo je partner, kdo nudi oporo.

staršev ipd.
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Zdravnik lahko, z dobro obravnavo na primarnem nivoju,

Da prihranim (čas in denar) bolnika kakovostno

prihrani veliko javnega denarja.

obravnavam že pri prvem obisku.

Zdravnik mora vedeti kakšno je delovno okolje oz kakšna je

Pri bolnikih vem, kakšna je delovna situacija oziroma

delovna situacija bolnika.

delovno okolje bolnika.

Bolezen vpliva na bolnikovo socialno življenje (delovno

Pri bolnikih preverim, kako bolezen vpliva na njihovo

okolje, družino).

delovno okolje, družino, ipd.

Zdravnik mora poznati socialni (finance, življenjski stil,

Seznanjen sem s socialnim (finance, življenjski stil) in

družbeni položaj) položaj bolnika.

družbenim položajem bolnika.

Bolnikova osebnost in čustvena inteligenca vpliva na

Pri pregledu vedno vzamem v obzir bolnikovo osebnost in

bolezen/zdravljenje.

čustveno inteligenco.

Zdravnik mora poznati kulturno / etično /versko okolje oz

Poznam kulturno, etično in versko ozadje svojih bolnikov.

ozadje bolnika.
Pomagati bolniku oz. ga znati usmeriti na pravi naslov za

Ko vidim, da ima bolnik težave, ki niso ozko medicinske,

težave, ki niso ozko medicinske.

ga usmerim na pravi naslov, npr. center za socialno delo.
In naslednjič preverim ali je situacijo uspešno začel
reševati.

Zdravnik je del skupnosti in njegovo odgovorno delo mora

Kot zdravnik svoje delo usmerjam v skupnost in nosim

biti usmerjeno v skupnost.

tudi ta del odgovornosti (sodelujem v organizacijah in
društvih s področja sociale in zdravstva).
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12.2 VALIDACIJA

12.2.1 Vabilo in vprašalnik za ocenjevanje razumljivosti
Lepo pozdravljeni,

sem študentka Socialne medicine in vas prosim za pomoč pri validaciji vprašalnika za merjenje bio-psiho-socialnosti zdravnika družinske
medicine (ZDM). V nadaljevanju imate v levem stolpcu našteta stališča, ki merijo določeno dimenzijo dela zdravnika družinske medicine.
Dimenzije so tri - biomedicinski del, psihološki in socialni del dela zdravnika. Prosim, če lahko ocenite ali so STALIŠČA postavljena JASNO in
s tem povsem RAZUMLJIVA. Kjer se vam bo zdelo stališče nerazumljivo, vas prosim, da razložite svoje dvome ali predlagate morebitne
izboljšave.

Anketiranci, ki bodo na ta vprašalnik odgovarjali v nadaljevanju raziskave, bodo na lestvici od 1-5 označili, kako pogosto pri svojem delu sledijo
naštetim stališčem, pri čemer 1 pomeni nikoli, 2- redko, 3- včasih, 4- pogosto in 5-vedno.

Prosim, če si vzamete nekaj minut in s klikom na »Naslednja stran« pričnete z izpolnjevanjem ankete.

Za vaše sodelovanje se vam že v naprej iskreno zahvaljujem!
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BIOMEDICINSKA DIMENZIJA
Klinično znanje in veščine so izključni temelj mojega dela.

BIOMEDICINSKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Pri svojem delu se strokovno izpopolnjujem na kliničnem
področju, vedno upoštevam strokovne smernice in spremljam
vse novosti.

BIOMEDICINSKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Pri pregledu uporabljam ustrezno diagnostiko, kamor spadata
anamneza in usmerjen pregled glede na klinične simptome
bolnika.

BIOMEDICINSKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Zavedam se meja svojih (z)možnosti in dolžnosti.

BIOMEDICINSKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Pri vsakem pregledu skrbim za medicinsko kartoteko in drugo
dokumentacijo.

BIOMEDICINSKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Ko predpisujem zdravila, poznam delovanje zdravil in preverim
katera zdravila bolnik uporablja.

BIOMEDICINSKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Pri svojem delu sodelujem in komuniciram (se posvetujem) s
kliničnimi specialisti.

BIOMEDICINSKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Pri pregledu uporabljam usmerjen klinični pregled, s katerim se
usmerim na patofiziološke spremembe.

BIOMEDICINSKA DIMENZIJA DELA ZDRM
PSIHOLOŠKA DIMENZIJA
Pri pregledu poleg komunikacije uporabljam tudi poslušanje,
opazovanje in dotik.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Od bolnika lahko razberem tudi nebesedno komunikacijo in se
glede na čustvene reakcije bolnikov različno odzivam.

1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroa dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
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PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Bolnika obravnavam glede na njegovo osebnost, vrednote in
strahove in temu prilagodim pregled.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Pri zdravljenju mojih bolnikov se mi zdi ključno to, da dobro
sodelujemo, da se vzajemno spoštujemo in da med mano in
bolnikom obstaja neko zaupanje.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Pri pregledu bolnika pri vsakem pregledu vprašam po
psihološkem ozadju bolezenskega stanja in po njihovem počutju.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Vedno skrbim za profesionalni odnos do bolnikov.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Redno skrbim za svoje psihofizično dobro počutje.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Pri pregledih se osredotočam na psihološki profil osebe, saj
številnitelesni simptomi izhajajo iz duševnih stisk ali težav.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Multimorbidnost in psihološke težave zahtevajo več mojega
časa, zato jih ne upoštevam pri vsakem pregledu.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Kronični bolniki so pri meni obravnavani še bolj poglobljeno.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Bistveno pri mojem delu je partnerstvo z bolnikom, saj bolnike
vključujem v soodločanje.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Bolnikom sem svetovalec in zagovornik njihovih pravic.

4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
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PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Pri vsakem bolniku poznam njegov odnos do zdravja in bolezni,
kakšne so njegove izkušnje, želje, stališča, kako sprejema bolezen
ipd.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Tudi do drugače mislečih (oseb drugih kultur, jezika, usmeritve,
ipd.) sem potrpežljiv in strpen.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Za delo zdravnika družinske medicine je potreben poseben
odnos in karakter zdravnika.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Ko se pri delu srečam z bolniki, ki imajo slabo diferencirana
stanja, se jim poglobljeno posvetim.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
Do bolnikov izražam visoko stopnjo empatije.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDRM
SOCIALNA DIMENZIJA
Zaupanje in delitev dela med člani tima prispeva k uspešni
obravnavi bolnikov.

SOCIALNA DIMENZIJA DELA ZDRM
Pri vsakem bolezenskem simptomu upoštevam tudi bolnikovo
socialno okolje.

SOCIALNA DIMENZIJA DELA ZDRM
Poznam vse bolnikove eksistencialne vidike – kakšno je dogajanje
doma, kakšno službo ima, kakšne odnose, ipd.

SOCIALNA DIMENZIJA DELA ZDRM
Kakovost življenja mojih bolnikov mi je pomembnejša kot (zgolj)
klinični cilji.

2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
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SOCIALNA DIMENZIJA DELA ZDRM
Pri starejših bolnikih vedno znova preverim, kakšen je njihov
dostop do zdravstvene oskrbe.

SOCIALNA DIMENZIJA DELA ZDRM
Pri vseh mojih bolnikih poznam njihovo družinsko ozadje – v
kakšni razvojni stopnji je družina, zmožnost oskrbe bolnika, kdo
je partner, kdo nudi oporo, kakšno je zdravje staršev ipd.

SOCIALNA DIMENZIJA DELA ZDRM
Da prihranim (čas in denar) bolnika kakovostno obravnavam že
pri prvem obisku.

SOCIALNA DIMENZIJA DELA ZDRM
Pri bolnikih vem, kakšna je delovna situacija oziroma delovno
okolje bolnika.

SOCIALNA DIMENZIJA DELA ZDRM
Pri bolnikih preverim, kako bolezen vpliva na njihovo delovno
okolje, družino, ipd.

SOCIALNA DIMENZIJA DELA ZDRM
Seznanjen sem s socialnim (finance, življenjski stil) in družbenim
položajem bolnika.

SOCIALNA DIMENZIJA DELA ZDRM
Pri pregledu vedno vzamem v obzir bolnikovo osebnost in
čustveno inteligenco.

SOCIALNA DIMENZIJA DELA ZDRM
Poznam kulturno, etično in versko ozadje svojih bolnikov.

SOCIALNA DIMENZIJA DELA ZDRM
Ko vidim, da ima bolnik težave, ki niso ozko medicinske, ga
usmerim na pravi naslov, npr. center za socialno delo. In
naslednjič preverim ali je situacijo uspešno začel reševati.

SOCIALNA DIMENZIJA DELA ZDRM

Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.
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Kot zdravnik svoje delo usmerjam v skupnost in nosim tudi ta del
odgovornosti (sodelujem v organizacijah in društvih s področja
sociale in zdravstva).

SOCIALNA DIMENZIJA DELA ZDRM

1 - Popolnoma nerazumljivo
2 – Ni razumljivo
3- Niti razumljivo, niti nerazumljivo
4 – Razumljivo
5 – Povsem razumljivo
Če ste ocenili z 1, 2 ali 3, prosim, pojasnite svojo odločitev
oziroma dodajte predlog izboljšave.

Spol
1. moški
2. ženski
Starost ____ let
Kakšen je vaš status?
1. Sem študent medicine
2. Končujem specializacijo iz družinske medicine
3. Končujem drugo specializacijo
4. Sem zdravnik družinske medicine
5. Sem zdravnik (druge specializacije)
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12.2.2 Stališča po upoštevanih predlogih in komentarjih
BIOMEDICINSKA DIMENZIJA DELA ZDM

Klinično znanje in veščine so izključni temelj mojega dela.
Povprečna ocena

4,27

Komentarji 1

Temelj poleg česa

Popravljeno
vprašanje:

Bolj kot psihološko in socialno ozadje bolezni, je pri mojem delu pomembno klinično znanje in veščine.

Pri svojem delu se strokovno izpopolnjujem na kliničnem področju, vedno upoštevam strokovne smernice in spremljam vse
novosti.
Povprečna ocena

4,50

Pri pregledu uporabljam ustrezno diagnostiko, kamor spadata anamneza in usmerjen pregled glede na klinične simptome
bolnika.

Povprečna ocena

4,65
Zavedam se meja svojih (z)možnosti in dolžnosti.

Povprečna ocena

4,45

Komentarji 2

V kakšnem kontekstu

Popravljeno
vprašanje:

Zavedam se meja svojih (z)možnosti in dolžnosti pri zdravljenju bolnikovih težav.
Pri vsakem pregledu skrbim za medicinsko kartoteko in drugo dokumentacijo.

Povprečna ocena

4,62
Preglednost? Vpisovanje?Prisotnost vseh
izvidov?

Komentarji 1
Popravljeno
vprašanje:

Pri vsakem pregledu skrbim za medicinsko kartoteko (vpisujem vse težave) in drugo dokumentacijo
(preverim prisotnost vseh izvidov).
Ko predpisujem zdravila, poznam delovanje zdravil in preverim katera zdravila bolnik uporablja.

Povprečna ocena

4,68
Prepisujem zdravila, katerih delovanje mi je
poznano;
problem je nepoznavanje vseh stranskih
učinkov

Komentarji 2
Popravljeno
vprašanje:

Ko predpisujem zdravila, poznam delovanje zdravil in preverim katera zdravila bolnik uporablja.
Pri svojem delu sodelujem in komuniciram (se posvetujem) s kliničnimi specialisti.

Povprečna ocena

4,58

Komentarji 1

Kakšno sodelovanje? Tudi napis napotnice?
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Popravljeno
vprašanje:

Pri svojem delu sodelujem in komuniciram (se posvetujem – preko telefona ali e-maila; pred in/ali po
napotitvi) s kliničnimi specialisti.

Pri pregledu uporabljam usmerjen klinični pregled, s katerim se usmerim na patofiziološke spremembe.
Povprečna ocena

4,17

Komentarji1

Klinični pregled glede na anamnezo

Popravljeno
vprašanje:

Pri pregledu uporabljam usmerjen klinični pregled, s katerim se usmerim na patofiziološke spremembe,
ostale težave, ki nimajo fizioloških sprememb pustim na strani.

PSIHOLOŠKA DIMENZIJA DELA ZDM
Pri pregledu poleg komunikacije uporabljam tudi poslušanje, opazovanje in dotik.
Povprečna ocena

4,20
Vse je komunikacija;
včasih le eno od teh treh uporabljam;

Komentarji 6

Dotik posebna kategorija?;
Pri obravnavi – ne pri pregledu

Popravljeno
vprašanje:

Pri pregledu poleg verbalne komunikacije (govorjenja) uporabljam tudi podrobno poslušanje pacienta,
opazovanje in dotik (stisk roke, razumevajoč pogled), tudi, ko fizični pregled ni nujno potreben.

Od bolnika lahko razberem tudi nebesedno komunikacijo in se glede na čustvene reakcije bolnikov različno odzivam.
Povprečna ocena

4,53

Bolnika obravnavam glede na njegovo osebnost, vrednote in strahove in temu prilagodim pregled.
Povprečna ocena

4,58

Pri zdravljenju bolnikov se mi zdi ključno to, da dobro sodelujemo, da se vzajemno spoštujemo in da med mano in bolnikom
obstaja neko zaupanje.
Povprečna ocena

4,65

Pri pregledu bolnika pri vsakem pregledu vprašam po psihološkem ozadju bolezenskega stanja in po njihovem počutju.
Povprečna ocena

4,32

Komentarji 1
Popravljeno
vprašanje:

Potem bi na dan pregledal max 30 pacientov
Pri pregledu bolnika pri vsakem pregledu vprašam po psihološkem ozadju bolezenskega stanja in po
njihovem počutju.
Vedno skrbim za profesionalni odnos do bolnikov.

Povprečna ocena

4,74
Redno skrbim za svoje psihofizično dobro počutje.

Povprečna ocena

4,32

Komentarji 3

Dobro počutje kje? V ambulanti? Ali telesna
aktivnost kje drugje?
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Popravljeno
vprašanje:

Redno skrbim za svoje psihofizično dobro počutje (telesna aktivnost, zdrava prehrana, sproščanje) in
postavljam meje empatije.

Pri pregledih se osredotočam na psihološki profil osebe, saj številni telesni simptomi izhajajo iz duševnih stisk ali težav.
Povprečna ocena

4,26

Multimorbidnost in psihološke težave zahtevajo več mojega časa, zato jih ne upoštevam pri vsakem pregledu.
Povprečna ocena

4,39
Kronični bolniki so pri meni obravnavani še bolj poglobljeno.

Povprečna ocena

4,26

Komentarji 1

Bolj poglobljeno kot kdo?
Kronični bolniki so pri meni obravnavani še bolj poglobljeno kot drugi obiskovalci ambulante.

Popravljeno
vprašanje:

Kronični bolniki zahtevajo veliko časa, zato jih pogosto obravnavam manj poglobljeno.
Bistveno pri mojem delu je partnerstvo z bolnikom, saj bolnike pogosto vključujem v soodločanje.

Povprečna ocena

4,58
Bolnikom sem svetovalec in zagovornik njihovih pravic.

Povprečna ocena

4,45

Pri vsakem bolniku poznam njegov odnos do zdravja in bolezni, kakšne so njegove izkušnje, želje, stališča, kako sprejema
bolezen ipd.
Povprečna ocena

4,26

Tudi do drugače mislečih (oseb drugih kultur, jezika, usmeritve, ipd.) sem potrpežljiv in strpen.
Povprečna ocena

4,58

Komentarji 1

Neustrezna definicija drugače mislečih

Popravljeno
vprašanje:

Tudi do drugače mislečih (drugačnih prepričanj), oseb drugih kultur, jezika, usmeritve, ipd. sem
potrpežljiv in strpen.
Za delo zdravnika družinske medicine je potreben poseben odnos in karakter zdravnika.

Povprečna ocena

4,42
Kakšen je poseben odnos?
V primerjavi z drugimi specialisti?

Komentarji 2
Popravljeno
vprašanje:

Za delo zdravnika družinske medicine je, v primerjavi z drugimi specialisti, potreben poseben odnos
med zdravnikom in bolnikom, ter poseben karakter zdravnika.
Ko se pri delu srečam z bolniki, ki imajo slabo diferencirana stanja, se jim poglobljeno posvetim.

Povprečna ocena

4,29
Kaj pomeni slabo diferencirana stanja ?
medicinsko nerazpoznavna stanja?

Komentarji 2
Popravljeno
vprašanje:

Ko se pri delu srečam z bolniki, ki imajo slabo diferencirana stanja in/ali multimorbidnost, se jim
poglobljeno posvetim.
Do bolnikov izražam visoko stopnjo empatije.
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Povprečna ocena

4,42

Komentarji 1

Katere? Določena vrsta empatije je škodljiva

Popravljeno
vprašanje:

Do bolnikov izražam jasno izraženo empatijo.

SOCIALNA DIMENZIJA DELA ZDM
Zaupanje in delitev dela med člani tima prispeva k uspešni obravnavi bolnikov.
Povprečna ocena

4,77
Pri vsakem bolezenskem simptomu upoštevam tudi bolnikovo socialno okolje.

Povprečna ocena

4,33

Poznam vse bolnikove eksistencialne vidike – kakšno je dogajanje doma, kakšno službo ima, kakšne odnose, ipd.

Povprečna ocena

4,20

Kakovost življenja mojih (tudi pogovor, razlaga poteka bolezni, pričakovanja, ipd.) bolnikov mi je pomembnejša kot (zgolj)
klinični cilji (ozdravitev ali neozdravitev).
Povprečna ocena

4,27

Pri starejših bolnikih vedno znova preverim, kakšen je njihov dostop do zdravstvene oskrbe.
Povprečna ocena

4,50

Pri vseh mojih bolnikih poznam njihovo družinsko ozadje – v kakšni razvojni stopnji je družina, zmožnost oskrbe bolnika,
kdo je partner, kdo nudi oporo, kakšno je zdravje staršev ipd.
Povprečna ocena

4,27
Da prihranim (čas in denar) bolnika kakovostno obravnavam že pri prvem obisku.

Povprečna ocena

4,53

Komentarji1
Popravljeno
vprašanje:

Kaj pomeni kakovostno?
Da prihranim (čas in denar) bolnika kakovostno (celostno, v obzir vzamem vse omenjene težave ipd.)
obravnavam že pri prvem oziroma pri vsakem obisku.

Pri bolnikih vem, kakšna je delovna situacija oziroma delovno okolje bolnika.
Povprečna ocena

4,43

Pri bolnikih preverim, kako bolezen vpliva na njihovo delovno okolje, družino, ipd.
Povprečna ocena

4,50
Seznanjen sem s socialnim (finance, življenjski stil) in družbenim položajem bolnika.

Povprečna ocena

4,32
Pri pregledu vedno vzamem v obzir bolnikovo osebnost in čustveno inteligenco.
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Povprečna ocena

4,21
Pri celotni obravnavi, ne pri kliničnem
pregledu.

Komentarji 3

V obzir mi ni všeč formiranje.
Pregledu – pri obravnavi v ambulanti.

Popravljeno
vprašanje:

Pri obravnavi v ambulanti vedno upoštevam tudi bolnikovo osebnost in čustveno inteligenco.
Poznam kulturno, etično in versko ozadje svojih bolnikov.

Povprečna ocena

4,43

Komentarji 1
Popravljeno
vprašanje:

Kaj pomeni etično ozadje
Poznam kulturno, etično (kako živi, kaj dela, kakšna so moralna načela) in versko ozadje svojih
bolnikov.

Ko vidim, da ima bolnik težave, ki niso ozko medicinske, ga usmerim na pravi naslov, npr. center za socialno delo. In
naslednjič preverim ali je situacijo uspešno začel reševati.
Povprečna ocena

4,32

Komentarji 1
Popravljeno
vprašanje:

Ob naslednjem obisku v ordinaciji
Ko vidim, da ima bolnik težave, ki niso ozko medicinske, ga usmerim na pravi naslov, npr. center za
socialno delo. In ob naslednjem obisku v ordinaciji preverim ali je situacijo uspešno začel reševati.

Kot zdravnik svoje delo usmerjam v skupnost in nosim tudi ta del odgovornosti (sodelujem v organizacijah in društvih s
področja sociale in zdravstva).

Povprečna ocena

4,21
Ali je to res odgovornost zdravnika, da

Komentarji 1

sodeluje v društvih
Kot zdravnik svoje delo usmerjam v skupnost in nosim tudi ta del odgovornosti (prostovoljno
Popravljeno
vprašanje:

sodelujem v organizacijah in društvih s področja sociale in zdravstva).
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12.2.3 Vabilo in anketa za specializante za merjenje BPS dela ZDM
Lepo pozdravljeni,

sem študentka Socialne medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljaniin pod mentorstvom prof.dr. Janka Kersnika na Katedri za družinsko
medicino v Ljubljani končujem diplomsko nalogo z naslovom: Povezanost biopsihosocialnega pristopa k zdravljenju s kakovostjo oskrbe
bolnikov, pri kateri bom uporabila kot del raziskave tudi spodnji vprašalnik. Zato se vam za vaš trud in pomoč že v naprej iskreno zahvaljujem.

Rada bi izvedela, kakšen je način vašega dela v ambulanti, pri čemer ni pravih ali napačnih odgovorov. So le vaše izkušnje in vaše delo, ki ni
ocenjeno kot dobro ali slabo, pravilno ali napačno. Zato vas prosim, da odgovarjate na spodnja vprašanja z iskrenostjo in odgovori, ki kažejo
kako delo poteka in ne kako bi v teoriji ali po vaših željah moralo potekati. Na ta vprašalnik odgovarjate lestvici od 1-5, pri čemer 1 pomeni
nikoli, 2- redko, 3- včasih, 4- pogosto in 5-vedno.

Če bi mi želeli kaj sporočiti na splošno, glede ankete ali pa glede same raziskave mi lahko pišete na mail: irena.makivic@mf.uni-lj.si. Ali pa
svoje komentarje napišete na koncu ankete.

Za vaše sodelovanje se vam že v naprej iskreno zahvaljujem!

Irena Makivić

Ljubljana, 15.januar 2015
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B1 Bolj kot psihološko in socialno ozadje bolezni, je pri mojem delu
pomembno klinično znanje in veščine.
B2 Pri svojem delu se strokovno izpopolnjujem na kliničnem področju,
vedno upoštevam strokovne smernice in spremljam vse novosti.
B3 Pri pregledu uporabljam ustrezno diagnostiko, kamor spadata
anamneza in usmerjen pregled glede na klinične simptome bolnika.
B4 Zavedam se meja svojih (z)možnosti in dolžnosti pri zdravljenju
bolnikovih težav.
B5 Pri vsakem pregledu skrbim za medicinsko kartoteko (vpisujem vse
težave) in drugo dokumentacijo (preverim prisotnost vseh izvidov).
B6 Ko predpisujem zdravila, poznam delovanje zdravil in preverim katera
zdravila bolnik uporablja.
B7 Pri svojem delu sodelujem in komuniciram (se posvetujem- preko
telefona ali e-maila, pred in/ali po napotitvi) s kliničnimi specialisti.
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B8 Pri pregledu uporabljam usmerjen klinični pregled, s katerim se
usmerim na patofiziološke spremembe, ostale težave, ki nimajo fizioloških
sprememb pustim na strani.
P1 Pri pregledu poleg verbalne komunikacije (govorjenja) uporabljam tudi
podrobno poslušanje bolnika, opazovanje in dotik (stisk roke,
razumevajoč pogled), tudi, ko fizični pregled ni nujno potreben.
P2 Od bolnika lahko razberem tudi nebesedno komunikacijo in se glede
na čustvene reakcije bolnikov različno odzivam.
P3 Bolnika obravnavam glede na njegovo osebnost, vrednote in strahove
in temu prilagodim pregled.
P4 Pri zdravljenju bolnikov se mi zdi ključno to, da dobro sodelujemo, da
se vzajemno spoštujemo in da med mano in bolnikom obstaja neko
zaupanje.
P5 Pri pregledu bolnika pri vsakem pregledu vprašam po psihološkem
ozadju bolezenskega stanja in po njihovem počutju.
P6 Vedno skrbim za profesionalni odnos do bolnikov.
P7 Redno skrbim za svoje psihofizično dobro počutje (telesna aktivnost,
zdrava prehrana, sproščanje) in postavljam meje empatije.
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P8 Pri pregledih se osredotočam na psihološki profil osebe, saj številnitelesni
simptomi izhajajo iz duševnih stisk ali težav.
P9 Multimorbidnost in psihološke težave zahtevajo več mojega časa, zato jih
ne upoštevam pri vsakem pregledu.
P10 Kronični bolniki zahtevajo veliko časa, zato jih pogosto obravnavam manj
poglobljeno.
P11 Bistveno pri mojem delu je partnerstvo z bolnikom, saj bolnike pogosto
vključujem v soodločanje.
P12 Bolnikom sem svetovalec in zagovornik njihovih pravic.
P13 Pri vsakem bolniku poznam njegov odnos do zdravja in bolezni, kakšne so
njegove izkušnje, želje, stališča, kako sprejema bolezen ipd.
P14 Tudi do drugače mislečih (drugačnih prepričanj), oseb drugih kultur,
jezika, usmeritve, ipd. sem potrpežljiv in strpen.
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P15 Za delo zdravnika družinske medicine je, v primerjavi z drugimi specialisti,
potreben poseben odnos med zdravnikom in bolnikom, ter karakter zdravnika
(ki ga sam imam).
P16 Ko se pri delu srečam z bolniki, ki imajo slabo diferencirana stanja in/ali
multimorbidnost, se jim poglobljeno posvetim.
P17 Do bolnikov izražam jasno izraženo empatijo.
S1 Zaupanje in delitev dela med člani tima prispeva k uspešni obravnavi
bolnikov.
S2 Pri vsakem bolezenskem simptomu upoštevam tudi bolnikovo socialno
okolje.
S3 Poznam vse bolnikove eksistencialne vidike – kakšno je dogajanje doma,
kakšno službo ima, kakšne odnose, ipd.
S4 Kakovost življenja mojih bolnikov (pogovor in razlaga o poteku bolezni,
pričakovanja ipd.) mi je pomembnejša kot (zgolj) klinični cilji (ozdraviti ali ne
ozdraviti).
S5 Pri starejših bolnikih vedno znova preverim, kakšen je njihov dostop do
zdravstvene oskrbe.
S6 Pri vseh mojih bolnikih poznam njihovo družinsko ozadje – v kakšni razvojni
stopnji je družina, zmožnost oskrbe bolnika, kdo je partner, kdo nudi oporo,
kakšno je zdravje staršev ipd.
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S7 Da prihranim (čas in denar) bolnika kakovostno (celostno, v obzir
vzamem vse omenjene težave ipd.) obravnavam že pri prvem oziroma pri
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vsakem obisku.
S8 Pri bolnikih vem, kakšna je delovna situacija oziroma delovno okolje
bolnika.
S9 Pri bolnikih preverim, kako bolezen vpliva na njihovo delovno okolje,
družino, ipd.
S10 Seznanjen sem s socialnim (finance, življenjski stil) in družbenim
položajem bolnika.
S11 Pri obravnavi v ambulanti vedno upoštevam bolnikovo osebnost in
čustveno inteligenco.
S12 Poznam kulturno, etično (kako živi, kaj dela, kakšna so moralna
načela) in versko ozadje svojih bolnikov.
S13 Ko vidim, da ima bolnik težave, ki niso ozko medicinske, ga usmerim
na pravi naslov, npr. center za socialno delo. In ob naslednjem obisku v
ordinaciji preverim ali je situacijo uspešno začel reševati.
S14 Kot zdravnik svoje delo usmerjam v skupnost in nosim tudi ta del
odgovornosti (prostovoljno sodelujem v organizacijah in društvih s
področja sociale in zdravstva).

DEMOGRAFIJA

Spol: moški / ženski
Letnica rojstva_____________
Naselje v katerem živite? Mesto / vas
Vrsta okolja v katerem delate? Mestno / vaško / podeželsko

VAŠ KOMENTAR
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12.2.4 Vabilo in anketa za ZDM za merjenje BPS dela zdravnika
Lepo pozdravljeni dr.

sem mlada raziskovalka in študentka Socialne medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer pod mentorstvom prof.dr. Janka Kersnika,
dr.med., na Katedri za družinsko medicino v Ljubljani končujem doktorsko nalogo z naslovom: Povezanost biopsihosocialnega pristopa k
zdravljenju s kakovostjo oskrbe bolnikov, pri kateri bom uporabila kot del raziskave tudi spodnji vprašalnik.

Rada bi izvedela, kakšen je način vašega dela v ambulanti, pri čemer ni pravih ali napačnih odgovorov. So le vaše izkušnje in vaše delo, ki ni
ocenjeno kot dobro ali slabo, pravilno ali napačno. Zato vas prosim, da na spodnja vprašanja odgovarjate z iskrenostjo in odgovori, ki kažejo
kako delo poteka in ne kako bi v teoriji ali po vaših željah moralo potekati. Na ta vprašalnik odgovarjate lestvici od 1-5, pri čemer 1 pomeni
nikoli, 2- redko, 3- včasih, 4- pogosto in 5-vedno.

Izpolnjevanje vam ne bo vzelo več kot 10 minut vašega časa. V zahvalo pa boste prejeli darilo,ki smo ga izbrali v sodelovanju z Zvezo prijateljev
mladine Slovenije. Z izpolnitvijo vprašalnika boste tako naredili kar tri dobre stvari – pomagali meni, pri dokončanju doktorata; pomagali
otrokom ZPMS, saj je celotno plačilo darila namenjeno otrokom Zveze prijateljev mladine Slovenije; ter prispevali k znanosti.

Prosim vas, če lahko izpolnjene vprašalnike v priloženi ovojnici vrnete do 20. aprila 2015.

Za vaš čas in vaš trud se vam že v naprej iskreno zahvaljujem!

Irena Makivić
Katedra za družinsko medicino
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 438 69 19
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B1 Bolj kot psihološko in socialno ozadje bolezni, je pri mojem delu
pomembno klinično znanje in veščine.
B2 Pri svojem delu se strokovno izpopolnjujem na kliničnem področju,
vedno upoštevam strokovne smernice in spremljam vse novosti.
B3 Pri pregledu uporabljam ustrezno diagnostiko, kamor spadata
anamneza in usmerjen pregled glede na klinične simptome bolnika.
B4 Zavedam se meja svojih (z)možnosti in dolžnosti pri zdravljenju
bolnikovih težav.
B5 Pri vsakem pregledu skrbim za medicinsko kartoteko (vpisujem vse
težave) in drugo dokumentacijo (preverim prisotnost vseh izvidov).
B6 Ko predpisujem zdravila, poznam delovanje zdravil in preverim katera
zdravila bolnik uporablja.
B7 Pri svojem delu sodelujem in komuniciram (se posvetujem- preko
telefona ali e-maila, pred in/ali po napotitvi) s kliničnimi specialisti.
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B8 Pri pregledu uporabljam usmerjen klinični pregled, s katerim se
usmerim na patofiziološke spremembe, ostale težave, ki nimajo fizioloških
sprememb pustim na strani.
P1 Pri pregledu poleg verbalne komunikacije (govorjenja) uporabljam tudi
podrobno poslušanje bolnika, opazovanje in dotik (stisk roke,
razumevajoč pogled), tudi, ko fizični pregled ni nujno potreben.
P2 Od bolnika lahko razberem tudi nebesedno komunikacijo in se glede
na čustvene reakcije bolnikov različno odzivam.
P3 Bolnika obravnavam glede na njegovo osebnost, vrednote in strahove
in temu prilagodim pregled.
P4 Pri zdravljenju bolnikov se mi zdi ključno to, da dobro sodelujemo, da
se vzajemno spoštujemo in da med mano in bolnikom obstaja neko
zaupanje.
P5 Pri pregledu bolnika pri vsakem pregledu vprašam po psihološkem
ozadju bolezenskega stanja in po njihovem počutju.
P6 Vedno skrbim za profesionalni odnos do bolnikov.
P7 Redno skrbim za svoje psihofizično dobro počutje (telesna aktivnost,
zdrava prehrana, sproščanje) in postavljam meje empatije.
P8 Pri pregledih se osredotočam na psihološki profil osebe, saj
številnitelesni simptomi izhajajo iz duševnih stisk ali težav.
P9 Multimorbidnost in psihološke težave zahtevajo več mojega časa, zato
jih ne upoštevam pri vsakem pregledu.
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P10 Kronični bolniki zahtevajo veliko časa, zato jih pogosto obravnavam
manj poglobljeno.
P11 Bistveno pri mojem delu je partnerstvo z bolnikom, saj bolnike
pogosto vključujem v soodločanje.
P12 Bolnikom sem svetovalec in zagovornik njihovih pravic.
P13 Pri vsakem bolniku poznam njegov odnos do zdravja in bolezni,
kakšne so njegove izkušnje, želje, stališča, kako sprejema bolezen ipd.
P14 Tudi do drugače mislečih (drugačnih prepričanj), oseb drugih kultur,
jezika, usmeritve, ipd. sem potrpežljiv in strpen.
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P15 Za delo zdravnika družinske medicine je, v primerjavi z drugimi
specialisti, potreben poseben odnos med zdravnikom in bolnikom, ter
karakter zdravnika (ki ga sam imam).
P16 Ko se pri delu srečam z bolniki, ki imajo slabo diferencirana stanja
in/ali multimorbidnost, se jim poglobljeno posvetim.
P17 Do bolnikov izražam jasno izraženo empatijo.
S1 Zaupanje in delitev dela med člani tima prispeva k uspešni obravnavi
bolnikov.
S2 Pri vsakem bolezenskem simptomu upoštevam tudi bolnikovo socialno
okolje.
S3 Poznam vse bolnikove eksistencialne vidike – kakšno je dogajanje
doma, kakšno službo ima, kakšne odnose, ipd.
S4 Kakovost življenja mojih bolnikov (pogovor in razlaga o poteku bolezni,
pričakovanja ipd.) mi je pomembnejša kot (zgolj) klinični cilji (ozdraviti ali
ne ozdraviti).
S5 Pri starejših bolnikih vedno znova preverim, kakšen je njihov dostop do
zdravstvene oskrbe.
S6 Pri vseh mojih bolnikih poznam njihovo družinsko ozadje – v kakšni
razvojni stopnji je družina, zmožnost oskrbe bolnika, kdo je partner, kdo
nudi oporo, kakšno je zdravje staršev ipd.
S7 Da prihranim (čas in denar) bolnika kakovostno (celostno, v obzir
vzamem vse omenjene težave ipd.) obravnavam že pri prvem oziroma pri
vsakem obisku.
S8 Pri bolnikih vem, kakšna je delovna situacija oziroma delovno okolje
bolnika.
S9 Pri bolnikih preverim, kako bolezen vpliva na njihovo delovno okolje,
družino, ipd.
S10 Seznanjen sem s socialnim (finance, življenjski stil) in družbenim
položajem bolnika.
S11 Pri obravnavi v ambulanti vedno upoštevam bolnikovo osebnost in
čustveno inteligenco.
S12 Poznam kulturno, etično (kako živi, kaj dela, kakšna so moralna
načela) in versko ozadje svojih bolnikov.
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S13 Ko vidim, da ima bolnik težave, ki niso ozko medicinske, ga usmerim
na pravi naslov, npr. center za socialno delo. In ob naslednjem obisku v

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ordinaciji preverim ali je situacijo uspešno začel reševati.
S14 Kot zdravnik svoje delo usmerjam v skupnost in nosim tudi ta del
odgovornosti (prostovoljno sodelujem v organizacijah in društvih s
področja sociale in zdravstva).

DEMOGRAFIJA
Spol:
moški/ženski
Letnica rojstva_____________

Naselje v katerem živite?
Mesto / vas

Vrsta okolja v katerem delate?
Mestno / vaško / podeželsko

VAŠ KOMENTAR:

Če bi mi želeli kaj sporočiti na splošno, glede ankete ali pa glede same raziskave, mi lahko pišete tudi na e-mail: irena.makivic@mf.uni-lj.si.
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12.3 PREVERJANJE DRUGE HIPOTEZE
12.3.1 Vprašalnik zdravniki (Qualicopc)
Spremenljivke GP
 Moški

1. Ste moški ali ženska?

 Ženski

2. Katerega leta ste rojeni? Prosimo, izpolnite:

Leto rojstva: 19__

3. Ste rojeni v Sloveniji?

 Da
 Ne

 Veliko mesto (središče)

4. Kako bi opisali kraj, kjer trenutno opravljate svoje delo?

 Primestje
 Majhno mesto
 Mestno-podeželska okolica
 Podeželje

5. Kakšna je velikost (ocena) populacije bolnikov v vaši ambulanti? (pri skupni ambulanti:
ocenite svoj delež bolnikov).

Število bolnikov: ____

Če nimate uradnega seznama, ocenite število ljudi, ki se običajno obračajo na vas za
primarno zdravstveno oskrbo.

6. Kakšna je po vašem mnenju populacija v vaši ambulanti v primerjavi s povprečno
populacijo na državni ravni glede na naslednje kategorije:

PodPovprečnaNadNe vem povprečjem
povprečjem

1. Starejši ljudje (nad 70 let)
2. Socialno prikrajšani ljudje









3. Pripadniki etnične manjšine

















7. Kakšen je po vašem mnenju fluktuacija bolnikov v vaši ambulanti v primerjavi z drugimi
ambulantami v Sloveniji?

PodPovprečnaNadNe vem povprečjem
povprečjem
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8. Koliko ur na teden delate kot zdravnik splošne medicine (ne upoštevajte dodatnih
zaposlitev, dežurstev in dela izven delovnega časa)?

___ ur na teden

9. Koliko ur na teden porabite za neposredno oskrbo bolnikov (posvete, obiske na domu,
telefonske posvete)?

___ ur na teden

10. Koliko stikov z bolniki imate v običajnem delovnem dnevu?
1. Neposredni stiki v ordinaciji (število)
2. Po telefonu

___ na dan

3. Po e-pošti

___ na dan
___ na dan

11. Kako dolgo ponavadi traja običajen posvet z bolnikom v vaši ordinaciji?

___ minut

12. Koliko bolnikov vidite v običajnem delovnem tednu:
1. Pri obiskih na domu

___ na teden

2. V bolnišnici

___ na teden

3. V domovih za starejše

___ na teden

4. V drugih ustanovah ali okoljih

___ na teden

13. Kako pogosto ste imeli v preteklih treh delovnih mesecih (ne upoštevajte dopusta
itd.) dežurstva zvečer, ponoči ter med vikendi in kako dolgo so trajala:

___ -krat; skupaj___ur

1. Zvečer
___ -krat; skupaj___ur
2. Ponoči

___ -krat; skupaj___ur

3. Med vikendom
14. Ali imate poleg svojega dela kot zdravnik splošne medicine še kakšne druge plačane
profesionalne dejavnosti? (možnih je več odgovorov)

 Ne
 Da, kot zdravnik za samoplačnike
 Da, v institucionalnem okolju (npr. domu za
starejše, zaporu)
 Da, kot zdravnik v podjetju
 Da, pri poučevanju/zdravstvenem izobraževanju
 Da, drugo

15. Ali ste kot zdravnik splošne medicine samozaposleni ali redno zaposleni?

 Redna zaposlitev v centru ali v javnem zdravstvu
 Redna zaposlitev pri drugem zdravniku splošne
medicine
 Samozaposlen/a s koncesijo
 Samozaposlen/a brez koncesije
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16. Pri vsaki od naslednjih postavk kot zdravnik splošne medicine ocenite, kaj prispeva k
vašem skupnem dohodku in v kolikšnem odstotku?

 Plača __%
 Glavarina (nespremenljiva vsota na bolnika za
določeno obdobje) __%
 Plačilo za storitve s strani tretje osebe __%
 Neposredna plačila s strani bolnikov __%
 Plačila za uspešno delo (na primer v povezavi s
cilji)__ %
 Drugi viri __%

17. Ali lahko dobivate posebne finančne spodbude ali bonuse za:

DaNeNe vem

1. Obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo



2. Obravnavo bolnikov s hipertenzijo



3. Doseganje ciljev pri presejanju ali preventivi



4. Napotitve pod določeno ravnjo




5. Invalidne bolnike v svoji ambulanti



6. Delo v oddaljenem območju

18. Ali delate sami ali v prostorih, ki si jih delite z enim ali več zdravniki splošne medicine
in/ali specialisti? Napišite tudi njihovo število v ekvivalentih polnega delovnega časa
(FTE). (Na primer: če en zdravnik dela pet dni na teden in drug zdravnik dva dneva in pol,
to skupaj nanese 1,5 FTE).

 Sam

FTE

 Z/s __ drugimi zdravniki
splošne medicine v skupnih
prostorih

šteje/jo za
___FTE
šteje/jo za
___FTE

 Z/s __ specialisti v skupnih
prostorih

19.Katere od naslednjih disciplin so zastopane v vaši ambulanti/centru?

Da

1. Receptor/zdravstveni administrator
2. Medicinska sestra v ambulanti



3. Patronažna sestra



4. Psihiatrična medicinska sestra


5. Zaposleni, ki ima funkcijo med zdravnikom in medicinsko sestro



6. Asistent za laboratorijsko delo
7. Vodja centra ali ambulante (ki ni zdravnik)



8. Babica



9. Fizioterapevt








10. Zobozdravnik
11. Farmacevt
12. Socialni delavec
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Smernice
20. Ali pri zdravljenju naslednjih bolezni uporabljate klinične smernice?

Da Ne Niso na voljo


1. Kronično srčno popuščanje



2. Astma
3. KOPB



4. Sladkorna bolezen



21. Ali ste bili v zadnjih 12 mesecih vključeni v program obravnave bolezni za bolnika z naslednjimi kroničnimi stanji?
(Takšni programi so multidisciplinarni pristopi med praksami in pogosto temeljijo na protokolih).
1. Kronično srčno popuščanje
2. Astma
DaNe
3. KOPB



4. Sladkorna bolezen





22. Ali se je v zadnjih 12 mesecih v vaši ambulanti/centru zgodilo kaj od naslednjega?
1. Povratne informacije o receptih ali napotitvah s strani zdravstvenega organa ali zavarovalnice?
2. Povratne informacije s strani kolegov zdravnikov splošne medicine (stanovska ocena ali obisk
ambulante)?

DaNe



3. Ugotavljanje zadovoljstva vaših bolnikov?




23. Kdo v primeru napotitev ponavadi odloča, kam bo bolnik napoten?

 Jaz
 Bolnik
 To je skupna odločitev

24. V kolikšni meri v primeru napotitev upoštevate naslednje:
1. Bolnikovo željo

VednoVčasihNikoli

2. Dolžino poti, ki jo mora opraviti bolnik



3. Vaše prejšnje izkušnje s specialistom



4. Primerjalne informacije o uspešnosti specialistov



5. Bolnikovo čakalno dobo




6. Bolnikove stroške



160

Laboratorij
25. Označite opremo, ki jo v vaši ambulanti uporabljate vi ali vaše osebje:

 Merilnik hemoglobina
 Kakršen koli set za merjenje glukoze v
krvi
 Kakršen koli merilnik holesterola
 Aparat za štetje krvnih celic
Slikanje
 Oftalmoskop
 Proktoskop
 Otoskop
 Gastroskop
 Sigmoidoskop
 Rentgen
 Ultrazvok za trebuh/plod
 Mikroskop
Funkcije
 Avdiometer
 Ergometer
 Očesni tonometer
 Merilnik največjega pretoka/PEF
 Spirometer
 Elektrokardiograf
 Merilnik krvnega tlaka
 Infuzijski set
 Zdravnikova torba za nujne primere in
obiske na domu
Drugo
 Urinski kateter
 Koagulometer
 Set za manjše operacije
 Šivalni set
 Defibrilator
 Injekcijske brizge za enkratno uporabo
 Rokavice za enkratno uporabo
 Hladilnik za zdravila
 Oprema za oživljanje
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 V moji ambulanti/centru

26. Kakšen dostop imate do laboratorija?

 Preprost dostop zunaj moje
ambulante/centra
 Nezadosten dostop

 V moji ambulanti/centru

27. Kakšen dostop imate do rentgena?

 Preprost dostop zunaj moje
ambulante/centra
 Nezadosten dostop

28. Kakšna je oddaljenost po cesti od vaše stavbe do:

V istiManj kot11-20Več kot

1. Najbližje ambulante zdravnika splošne medicine (ki ni v vaši skupini ali centru)

stavbi10 kmkm20 km

2. Najbližje posvetovalnice/ambulante (neodvisne ali v okviru bolnišnice)
3. Najbližje splošne bolnišnice ali univerzitetnega kliničnega centra

29. Koliko ur v povprečnem delovnem dnevu je vaša ambulanta/center odprt za oskrbo bolnikov (brez
odmora za malico)?

























____ ur v delovnem dnevu

30. Ali vaši bolniki v vašo ambulanto/center lahko pridejo:
1. Po 18.00 (vsaj enkrat na teden)
 Da Ne

2. Med vikendom (vsaj enkrat na mesec)

 Da Ne

31. Kakšen dostop imajo vaši bolniki (nenujni) do zdravstvenih storitev zvečer in ponoči med
vikendom?

 Ni relevantno (za svoje bolnike sem
vedno dosegljiv/a)
 Dosegljiv/a sem izmenično v okviru
skupine zdravnikov splošne medicine
 Nisem dosegljiv/a, vendar so
(izmenično) na voljo drugi zdravniki
splošne medicine
 Dežurstvo zagotavljajo drugi zdravniki
(ne zdravniki splošne medicine)
 Drugačna ureditev
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32. Kakšen dostop imajo vaši bolniki (nenujni) do zdravstvenih storitev ob sobotah in nedeljah?

 Ni relevantno (za svoje bolnike sem
vedno dosegljiv/a)
 Dosegljiv/a sem izmenično v okviru
skupine zdravnikov splošne medicine
 Nisem dosegljiv/a, vendar so
(izmenično) na voljo drugi zdravniki
splošne medicine
 Dežurstvo zagotavljajo drugi zdravniki
(ne zdravniki splošne medicine)
 Drugačna ureditev

33. Kakšen odstotek vaših bolnikov je naročenih?
Okrog ______%

 Da Ne

34. Ali imate uro za nenapovedane obiske?

35. Ali ste v zadnjih 12 mesecih storili kaj od naslednjega, da bi zmanjšali finančne ovire za prikrajšane
bolnike?
1. Zagotovili ste brezplačne vzorce zdravil
2. Predpisali ste najcenejše enakovredno zdravilo

 Da Ne

3. Bolniku niste zaračunali (npr. pri dopolnilnih plačilih)
 Da Ne

 Da Ne

36. Kolikokrat ste v zadnjih 12 mesecih opazili, da so bolniki iz finančnih razlogov preložili obisk?
 Pogosto Občasno Nikoli

37. Če v ambulanti pridejo novi bolniki, ali od prejšnjega zdravnika prejmete njihovo medicinsko
dokumentacijo?

 Da, vedno ali ponavadi
 Samo občasno
 Redko ali nikoli

38. Kakšne omejitve postavljate pri sprejemu novih bolnikov? (možnih je več odgovorov)

 Ni omejitev (sprejmem vsakega)
 Ne jemljem več novih bolnikov, ko
dosežem največje število
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 Ne jemljem več novih bolnikov nad
določeno starostjo
 Ne jemljem več novih bolnikov zunaj
mojega geografskega delovnega območja
 Pri novih bolnikih uporabljam čakalno
obdobje
 Sprejem je odvisen od bolnikove
anamneze
 Sprejem je odvisen od bolnikovega
zavarovanja

39. Ali zagotavljate zdravstveno oskrbo ljudem brez plačila (na primer ljudem brez zavarovanja,
ilegalnim imigrantom)?

 Da, (skoraj) vedno
 Da, a le v nujnih primerih
 Da, včasih
 Ne
 Takšni ljudje ne pridejo v mojo
ambulanto
 Ni relevantno (v naši državi je takšna
oskrba plačana)

40. Ali vaše zdravstvene kartoteke običajno vključuje naslednje informacije:

 Življenjska situacija

(označite vse, kar velja)

 Narodnost
 Družinska zgodovina bolnikov (npr.
depresija, rak)
 Teža in višina bolnikov
 Kajenje
 Krvni tlak
 Razlog obiska
 Diagnoza
 Predpisana zdravila
 Izvidi preiskav

41. Kako vodite medicinsko dokumentacijo bolnikov? (označite vse, kar velja)

 Dokumentacijo vodim za vse, razen za
manjše ali banalne zadeve
 Dokumentacijo vodim le za bolnike, ki
prihajajo redno
 Vodim dokumentacijo, razen če je
prevelika gneča
 Rutinsko vodim dokumentacijo vseh
stikov z bolniki
 Ne vem
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42. Ali ste v zadnjih dveh letih sistem medicinske dokumentacije uporabili za izdelavo seznama izbora
bolnikov na osnovi starosti, diagnoze ali ogroženosti?
(označite vse, kar velja)

 Ne
 Da, po starosti (npr. starejši od 50 let)
 Da, po diagnozi ali zdravstvenem
tveganju (npr. sladkorna bolezen ali
hipertenzija)
 Da, po zdravilih, ki jih jemljejo (npr.
bolniki, ki jemljejo več zdravil)
 Da, za pošiljanje opomnikov za
preventivo ali spremljanje

43. Za katere od naslednjih namenov v svoji ambulanti uporabljate računalnik?
(označite vse, kar velja)

 Ni relevantno (ne uporabljam
računalnika)
 Naročanje
 Izdajanje računov
 Izdajanje receptov
 Vodenje evidence o posvetih
 Pošiljanje napotnic specialistom
 Shranjevanje izvidov diagnostičnih
preiskav
 Iskanje medicinskih informacij na
internetu
 Pošiljanje receptov v lekarno

44. Kako pogosto se neposredno srečate z naslednjimi strokovnjaki (službeno ali družabno):

Redko Na 1-3mesece Več kot na enkrat/m

1. Drug zdravnik splošne medicine

ali nikoli

2. Medicinska sestra v ambulanti



3. Ambulantni specialist



4. Bolnišnični specialist



5. Farmacevt




6. Patronažna sestra



7. Babica



8. Fizioterapevt



9. Socialni delavec


10. Dietetik
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45. Kako pogosto potrebujete nasvet (npr. po telefonu) od naslednjih specialistov?

Redko Na 1-3mesece Več kot na enkrat/m
ali nikoli

1. Pediater



2. Internist



3. Ginekolog



4. Kirurg




5. Nevrolog



6. Dermatolog



7. Geriater



8. Psihiater/drug strokovnjak za duševno zdravje


9. Radiolog

46. Ali vaša ambulantna medicinska sestra ali asistent neodvisno zagotavlja:

 Ni relevantno (v ambulanti nimam
medicinske sestre)

1. Cepljenje
2. Promocijo zdravja (npr. svetovanje o življenjskem slogu ali prenehanju kajenja)

 Da Ne
 Da Ne

3. Rutinske preglede kronično bolnih bolnikov (npr. s sladkorno boleznijo)
 Da Ne

4. Manjše posege (npr. ušesno spiranje, obravnavo ran)

 Da Ne

47. V kolikšni meri uporabljate napotnice (vključno s podrobnostmi o začasni diagnozi in morebitnih
izvidih preiskav), ko bolnike pošiljate k specialistom? :

 za vse bolnike, ki jih pošiljam
 za večino bolnikov, ki jih pošiljam
 za manjši del bolnikov, ki jih pošiljam
 redko ali nikoli

48. V kolikšni meri vas po zaključku zdravljenja ali diagnostike vaših bolnikov specialisti o tem
obvestijo?

 (Skoraj) vedno
 Ponavadi
 Občasno
 Redko ali nikoli

49. Kako dolgo po odpustu bolnika ponavadi prejmete poročilo (povzetek) o odpustu iz bolnišnice,
kamor vaši bolniki najpogosteje hodijo?

 1-4 dni
 5-14 dni
 15-30 dni
 Več kot 30 dni
 Poročilo o odpustu prejmem le redko
ali nikoli.
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50. V kolikšni meri se bolniki iz populacije vaše ambulante (ljudje, ki se običajno obrnejo na vas za
primarno zdravstveno oskrbo) obrnejo na vas za prvi stik v primeru naslednjih zdravstvenih
problemov?
(Gre le za prvi stik, ne za nadaljnjo diagnostiko ali zdravljenje).

SkorajPonavadi Občasno/Redko Nikoli
vedno

1. Otrok s hudim kašljem


2. Otrok pri 8 letih s težavami s sluhom



3. Ženska pri 18 letih, ki sprašuje po peroralni kontracepciji



4. Moški pri 24 letih z bolečinami v trebuhu



5. Moški pri 45 letih z bolečinami v prsih



6. Ženska pri 50 letih z bulo v dojki



7. Ženska pri 60 letih, ki se ji slabša vid



8. Ženska pri 60 letih s poliurijo



9. Ženska pri 60 letih z akutnimi simptomi paralize/pareze



10. Moški pri 70 letih z bolečinami v sklepih



11. Ženska pri 75 letih z zmernimi težavami s spominom



12. Moški pri 35 letih z izvinjenim gležnjem



13. Moški pri 28 letih s prvo trzavico



14. Anksiozni moški pri 45 letih



15. Telesno zlorabljen otrok pri 13 letih




16. Par s težavami v partnerskem odnosu



17. Ženska pri 50 letih s psihosocialnimi težavami



18. Moški pri 32 letih s težavami v spolnosti



19. Moški pri 52 letih s težavami z odvisnostjo od alkohola

51. V kolikšni meri ste vključeni v zdravljenje in spremljanje bolnikov
v populaciji vaše ambulante z naslednjimi diagnozami ("populacija
ambulante" pomeni: ljudje, ki se običajno obrnejo na vas za primarno
zdravstveno oskrbo)?
1. Kronični bronhitis/KOPB
2. Hordeol (ječmen)
3. Peptična razjeda
4. Lezija pri prolapsu diska
5. Srčno popuščanje

SkorajPonavadiObčasnoRedko/
Vednonikoli







6. Pljučnica
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7. Peritonzilarni absces



8. Parkinsonova bolezen



9. Sladkorna bolezen (tipa II) brez zapletov



10. Revmatoidni artritis



11. Depresija
12. Miokardni infarkt




52. V kolikšni meri pri populaciji vaše ambulante vi in ne specialist
opravljate naslednje dejavnosti? (Populacija ambulante pomeni:
ljudje, ki se običajno obrnejo na vas za primarno zdravstveno oskrbo).
Na primer, če fundoskopijo (skoraj) vedno opravljate sami, označite
ustrezni kvadratek.
SkorajPonavadiObčasnoRedko/
vednonikoli
1. Robna resekcija vraščenega nohta
2. Odstranjevanje lojnih cist z lasišča
3. Šivanje ran






4. Izrezovanje bradavic

5. Vstavljanje materničnega vložka
6. Fundoskopija
7. Injekcija v sklep
8. Prevezava gležnja
9. Krioterapija (za bradavice)







10.Nastavitev intravenske infuzije

53. Kdaj vi ali vaše osebje merite krvni tlak?

 V povezavi z ustreznimi kliničnimi stanji

(možnih je več odgovorov)

 Na zahtevo
 Rutinsko pri ambulantnih obiskih odraslih (ne glede na razlog obiska)
 Pri odraslih, vabljenih v ta namen

54. Kdaj vi ali vaše osebje merite raven holesterola v krvi? (možnih je
več odgovorov)

V povezavi z ustreznimi kliničnimi stanji
 Na zahtevo
 Rutinsko pri ambulantnih obiskih odraslih (ne glede na razlog obiska)
 Pri odraslih, vabljenih v ta namen
 Ni takšnih meril
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55. V kolikšni meri ste vključeni v zdravstveno vzgojo v zvezi z
naslednjimi tematikami: (možnih je več odgovorov)

1. Kajenje
2. Prehrana
3. Problematično uživanje alkohola
4. Telesna vadba

Nisem vključen/aV povezavi zPri skupinskih srečanjih
običajnimi stiki z bolnikiali posebnih programih






56. Ali ste vi ali vaše osebje vključeni v naslednje dejavnosti?

Vključen/aNisemvključen/a


1. Rutinska predporodna oskrba



2. Imunizacija otrok (kot del programa)



3. Pediatrični nadzor otrok, mlajših od 4 let



4. Cepljenje proti gripi (kot del programa)



5. Paliativna nega
57. Ali ste v zadnjih 12 mesecih imeli posebno/a srečanje/a za naslednje skupine?

DaNe

1. Bolniki s sladkorno boleznijo



2. Bolniki s hipertenzijo



3. Nosečnice



4. Starejši



58. Ali bi poročali (na primer oblastem), če bi med srečanji z bolniki izvedeli kaj od naslednjega?
1. Ponavljajoče se nesreče v industrijskem okolju

DaVerjetno daVerjetno neNe vem




2. Pogoste težave z dihanjem pri bolnikih, ki živijo blizu določene industrije







3. Ponavljajoči se primeri zastrupitev s hrano med ljudmi, ki živijo v določenem okolišu







59. Koliko tednov skupaj ste bili v zadnjih 12 mesecih odsotni iz ambulante zaradi:
1. Obiska konference ali drugih izobraževalnih dejavnosti

___ tednov

2. Raziskovalnih dejavnosti

___ tednov

3. Dopusta

___ tednov

4. Bolezni

___ tednov

60. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami?

Močno Strinjam se Ne strinjam se Močno
se
ne strinjam

1. Zdi se mi, da del mojega dela nima pravega smisla
2. Moje delo me še vedno tako zanima, kot me je nekoč

















































3. Moje delo je preobremenjeno z nepotrebnimi administrativnimi podrobnostmi
4. Moje trenutno delovno mesto je preveč stresno
5. Biti zdravnik splošne medicine je spoštovano delo
6. Pri mojem delu obstaja dobro ravnotežje med trudom in nagrado
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12.3.2 Vprašalnik bolniki vrednote (Qualicopc)
Spremenljivke PV
 zelo dobro

1. Kako bi na splošno opisali svoje zdravje?

 dobro
 zadovoljivo
 slabo
2. Ali imate dolgotrajno bolezen, npr. visok krvni tlak, sladkorno bolezen, depresijo, astmo ali
drugo dolgotrajno stanje?

da

3. Kako pomembno je za vas naslednje?

Ni pomembno/malo pomembno/

ne

pomembno/zelo pomembno
1. Da ima ta zdravnik mojo medicinsko dokumentacijo pri roki

2. Da je ta zdravnik vljuden



3. Da ta zdravnik sprašuje o mojih zdravstvenih težavah



4. Da dobro razumem, kaj mi ta zdravnik razlaga



5. Da me ta zdravnik vključi v odločanje glede zdravljenja



6. Da ta zdravnik sprašuje o morebitnih drugih težavah, poleg te, zaradi katere sem tam



7. Da so ljudje na sprejemu (medicinska sestra, receptor) vljudni in uslužni



4. Kako pomembno je za vas naslednje?

Ni pomembno/malo pomembno/
pomembno/zelo pomembno

1. Da ta zdravnik pozna pomembne podatke o mojem zdravstvenem stanju



2. Da ta zdravnik pozna mojo življenjsko situacijo



3. Da po tem obisku čutim, da se lažje soočam s svojo zdravstveno težavo/boleznijo



5. Kako pomembno je za vas naslednje?

Ni pomembno/malo pomembno/
pomembno/zelo pomembno

1. Da ima ta ambulanta dolg delovni čas



2. Da v tej ambulanti zlahka dobim datum in uro obiska



3. Da vem, kako do storitev zvečer, ponoči in med vikendom



4. Da je ta ambulanta blizu mojega doma ali službe




5. Da ne čakam dolgo na telefonu, ko pokličem v to ambulanto

6. Kako pomembno je za vas naslednje

Ni pomembno/malo pomembno/

(pred posvetom z vašim zdravnikom splošne medicine)?

pomembno/zelo pomembno
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1. Da mi pred obiskom svojega zdravnika receptorju ali medicinski sestri ni treba povedati
podrobnosti o svoji zdravstveni težavi



2. Da se je zdravnik pripravil na posvet tako, da je prej prebral moje zdravstvene zapise



3. Da sem se pripravil/a na posvet tako, da sem pisal/a dnevnik simptomov ali pripravil/a
vprašanja



4. Da bi lahko s seboj na posvet pripeljal/a družinskega člana/prijatelja, če bi se mi to zdelo
potrebno




5. Da vem, h kateremu zdravniku grem



6. Da se držim dogovorjenega termina
7. Katera od zgoraj navedenih šestih trditev se vam zdi najpomembnejša?

Najpomembnejša je trditev številka:__ (vpišite)

7. Kako pomembno je za vas naslednje

Ni pomembno/malo pomembno/

(med posvetom z vašim zdravnikom splošne medicine)?

pomembno/zelo pomembno

1. Da me zdravnik prijazno sprejme, tako da vzpostavi očesni stik



2. Da me zdravnik pozorno posluša



3. Da mi zdravnik ne bi vzbujal občutka, da mora pohiteti



4. Da zdravnik pozna moje osebno, socialno in kulturno ozadje



5. Da zdravnik nima predsodkov zaradi moje starosti, spola, veroizpovedi ali kulturnega
ozadja




6. Da me zdravnik obravnava kot osebo in ne le kot medicinski problem
7. Da je zdravnik med telesnim pregledom spoštljiv in da me ne prekinja




8. Da me zdravnik jemlje resno


9. Da me zdravnik razume

10. Da me zdravnik vpraša, ali imam kakšna vprašanja



11. Da me zdravnik vpraša, ali sem vse razumel/a



12. Da zdravnik ve, kdaj me mora napotiti k specialistu



13. Da me zdravnik vpraša, kakšen način zdravljenja želim
14. Katera od zgoraj navedenih trinajstih trditev se vam zdi najpomembnejša?

Najpomembnejša je trditev številka:__ (vpišite)

8. Kako pomembno je za vas naslednje

Ni pomembno/malo pomembno/

(med posvetom z vašim zdravnikom splošne medicine)?

pomembno/zelo pomembno

1. Da zdravnik ne prekinja posveta s telefonskimi klici itd.



2. Da mi zdravnik poda nadaljnje informacije o moji zdravstveni težavi (npr. letak)



3. Da mi zdravnik pove, kje dobiti zanesljive informacije (npr. na spletnih straneh)



4. Da zdravniku povem, o čem se želim pogovarjati med tem posvetom




5. Da sem pripravljen/a spraševati in si zapisovati
6. Da sem pri pogovoru o svoji zdravstveni težavi odkrit/a in ne v zadregi
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7. Da sem odkrit/a o uporabi drugih načinov zdravljenja (npr. o zdravilih brez recepta in
alternativni medicini)




8. Da se po potrebi lahko pogovorim o psihosocialnih vprašanjih
9. Katera od zgoraj navedenih osmih trditev se vam zdi najpomembnejša?

Najpomembnejša je trditev številka:__ (vpišite)

9. Kako pomembno je za vas naslednje

Ni pomembno/malo pomembno/

(po posvetu z vašim zdravnikom splošne medicine)?

pomembno/zelo pomembno

1. Da mi zdravnik da vse izvide preiskav, tudi če ne odstopajo od normalnih



2. Da mi zdravnik ponudi, naj se nanj obrnem po e-pošti, če bi imel/a še kakšna vprašanja



3. Da mi zdravnik da jasna navodila, kaj storiti, če bi bilo kaj narobe



4. Da se držim priporočenega načrta zdravljenja




5. Da obvestim zdravnika, kako zdravljenje deluje



6. Da lahko obiščem drugega zdravnika, če bi se mi zdelo potrebno

Najpomembnejša je trditev številka:__ (vpišite)

7. Katera od zgoraj navedenih šestih trditev se vam zdi najpomembnejša?

Na koncu bi vam radi zastavili nekaj vprašanj o vašem osebnih značilnostih.

10. Ste moški ali ženska?

moški ženska

11. Katerega leta ste rojeni?

Leto rojstva: 19__

12. Kje ste se rodili?

v Sloveniji
v drugi državi Evropske unije (EU)
v evropski državi zunaj EU
v Severni Ameriki, Avstraliji ali na Novi Zelandiji
v drugi državi
v Sloveniji

13. Kje se je rodila vaša mati?

v drugi državi EU
v evropski državi zunaj EU
v Severni Ameriki, Avstraliji ali na Novi Zelandiji
v drugi državi
14. Ali so v vašem gospodinjstvu še drugi odrasli (vključno z otroki, starejšimi od
18 let)?

da

15. Ali so v vašem gospodinjstvu otroci (mlajši od 18 let)?

da

ne

ne
16. Kako bi opisali svoj trenutni zaposlitveni status?(Možnih je več odgovorov.)
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zaposlen/a (vključno z državnimi uslužbenci)

samozaposlen/a ali v družinskem podjetju
študent/ka
iščem službo (brezposeln/a)
nezmožen/a za delo zaradi bolezni ali invalidnosti
upokojen/a
v glavnem delo v gospodinjstvu (vključno s skrbjo za otroke itd.)
Brez kvalifikacij/Predšolska izobrazba ali osnovnošolska izobrazba ali
nižja srednješolska izobrazba – poklicna izobrazba.

17. Kakšna je stopnja vaše najvišje dosežene izobrazbe?

 Višja srednješolska izobrazba (gimnazija, srednja ekonomska šola,
srednja kemijska šola …)
 Višješolska univerzitetna izobrazba, visokošolska univerzitetna
izobrazba (fakulteta)
tekoče/raven rojenega govorca

18. Kako dobro govorite slovensko?

zadostno
zmerno
slabo
sploh ne govorim slovensko
19. Ali bi rekli, da je v primerjavi s povprečnim dohodkom v tej državi dohodek
vašega gospodinjstva:

podpovprečen
približno povprečen
nadpovprečen

.
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12.3.3 Vprašalnik bolniki izkušnje(Qualicopc)
Spremenljivke PE
 Zelo dobro

1. Kako bi na splošno opisali svoje zdravje?

 Dobro
 Zadovoljivo
 Slabo

2. Ali imate dolgotrajno bolezen, npr. visok krvni tlak, sladkorno bolezen, depresijo,
astmo ali drugo dolgotrajno stanje?

 Da Ne

3. Ali imate svojega zdravnika (npr. zdravnika splošne medicine), s katerim se
običajno najprej posvetujete o zdravstvenih težavah?

 Da, zdravnika, ki sem ga pravkar obiskal/a
 Da, drugega zdravnika v tej ambulanti ali centru
 Da, drugega zdravnika nekje drugje
 Ne, nimam svojega zdravnika

4. Kolikokrat ste v zadnjih 6 mesecih obiskali ali se posvetovali z zdravnikom splošne
medicine (s tem ali drugim zdravnikom splošne medicine)?

 To je bilo prvič v zadnjih 6 mesecih
 Enkrat pred tem obiskom
 2-4-krat pred tem obiskom
 5- ali večkrat pred tem obiskom
 Ne vem

5. Kaj je bil glavni razlog za današnji obisk pri tem zdravniku splošne medicine?
(možnih je več odgovorov)

 Zaradi bolezni ali slabega počutja
 Zaradi zdravniškega pregleda
 Da dobim redni recept
 Da dobim napotnico
 Da dobim bolniško potrdilo
 Da dobim drugo mnenje
 Drug razlog

6. Razmislite o posvetu, ki ste ga pravkar zaključili. Ali se strinjate z naslednjim:
1. Zdravnik je imel mojo medicinsko dokumentacijo pri roki.

DaNe

2. Zdravnik je bil vljuden.



3. Zdravnik me je pozorno poslušal.



4. Zdravnik me med pogovorom skoraj ni pogledal.



5. Zdravnik me je spraševal o mojih zdravstvenih težavah.



174


6. Nisem prav dobro razumel/a, kaj mi je zdravnik razlagal.



7. Zdravnik si je vzel dovolj časa.



8. Zdravnik me je vključil v odločanje glede zdravljenja.




9. Tega zdravnika bi priporočil/a prijateljem ali sorodnikom.
10. Zdravnik me je spraševal o morebitnih drugih težavah, poleg te, zaradi katere sem
tu.

7. Če bi potrebovali tolmača, da bi vam pomagal pri razgovoru z zdravnikom v tej
ambulanti, ali je takšna storitev na voljo?



 Nikoli ne potrebujem tolmača
 Da, vedno je na voljo
 Da, ponavadi je na voljo
 Ne, ni na voljo v zadostni meri oz. sploh ni na voljo
 Ne vem

8. Razmislite o zdravniku, ki ste ga danes obiskali. Ali se strinjate z naslednjim:

Da/Ne/Ne vem

1. Pozna pomembne informacije o mojem zdravstvenem stanju.



2. Pozna mojo življenjsko situacijo.



3. Ta zdravnik ne obravnava le zdravstvenih težav, pač pa pomaga tudi pri osebnih
težavah in skrbeh.



4. Po tem obisku čutim, da se lažje soočam s svojo zdravstveno težavo/boleznijo kot
pred tem.



9. Ali se je zdravnik iz te ambulante v zadnjih 12 mesecih z vami pogovarjal o tem,
kako ostati zdrav? (Na primer o dieti, alkoholu ali kajenju.)

 Da
 Ne
 Ne vem

10. Ali vas je zdravnik iz te ambulante v zadnjih dveh letih kdaj povprašal o zdravilih,
ki jih jemljete (tudi o tistih, ki so vam jih predpisali drugi zdravniki)?

 Da
 Ne
Ne vem

11. Razmislite o ambulanti, ki ste jo danes obiskali. Ali se strinjate z naslednjim:

Da/Ne/Ne vem

1. Delovni čas je preveč omejen.



2. Če potrebujem obisk na domu, ga lahko dobim



3. Ambulanta je predaleč od mojega doma ali delovnega mesta.



4. Ko sem poklical/a v ambulanto, sem čakal/a predolgo, preden sem z nekom
govoril/a.




5. Vem, kako do storitev zvečer, ponoči in med vikendom.
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6. Ljudje (medicinska sestra, receptor) na sprejemu so bili vljudni in uslužni.



12.Kako dolgo ponavadi potrebujete, da pridete od doma do te ambulante?

 Manj kot 20 minut
 20-40 minut
 40-60 minut
 Več kot 1 uro
 Ne vem

 Da

13. Ali ste se za ta obisk pri svojem zdravniku naročili?

 Ne  Pojdite na 16. vprašanje

 Da

14. Ali ste zlahka dobili datum in uro obiska?

 Ne

 Naročil/a sem se danes bolj zgodaj

15. Koliko dni ste morali čakati na ta obisk?

 Naročil/a sem se včeraj
 Čakal/a sem 2-7 dni
 Čakal/a sem več kot en teden
 Ne vem
 Manj kot 15 minut

16. Kako dolgo ste čakali danes od prihoda v ambulanto do posveta?

 15-30 minut
 30-45 minut
 45-60 minut
 Več kot eno uro
 Ne vem

17. Se vam zdi, da je zvečer, ponoči in med vikendi preveč zapleteno iti k zdravniku
splošne medicine ?

 Da Ne Ne vem

18. Ali se vam je v zadnjih 12 mesecih v tej ambulanti zgodilo kaj od naslednjega?

Da/Ne/Ne vem

1. Zdravnik ali osebje so se do vas obnašali negativno.



2. Druge bolnike so obravnavali bolje kot vas.



3. Zdravnika je preveč skrbel denar.



4. Zdravnik ali osebje so bili nespoštljivi zaradi vaše narodnosti.




5. Zdravnik ali osebje so bili nespoštljivi zaradi vašega spola.
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19. Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih v tej ambulanti naslednje izkušnje?

Da/Ne/Ne vem

1. Menil/a sem, da so po nepotrebnem ponovili preiskave.



2. Menil/a sem, da sem dobil/a napačno zdravilo ali napačen odmerek.



3. Menil/a sem, da sem dobil/a napačne rezultate preiskave ali rentgena.



20. Če ste nezadovoljni z obravnavo, ali mislite, da bi se bil ta zdravnik pripravljen o
tem pogovoriti?

 Da
 Ne
 Ne vem

21. Ali ste v zadnjih 12 mesecih preložili obisk pri tem ali katerem drugem zdravniku
ali sploh niste šli, ko bi ga potrebovali?

 Da

22. Kaj je bil najpomembnejši razlog, da niste obiskali zdravnika splošne medicine?
(možnih je več odgovorov)

 Nisem imel/a zavarovanja

 Ne  Pojdite na 23. vprašanje

 Drug finančni razlog
 Nisem mogel/a priti tja (fizično)
 Bil/a sem preveč zaposlen/a
 Drug razlog

 Nikoli

23. Kolikokrat ste se v zadnjih 12 mesecih za lastne potrebe posvetovali s
specialistom?

 Enkrat ali dvakrat
 3-5-krat
 6-10-krat
 Več kot 10-krat

Da/Ne/Ne vem/Ni releantno
24. Ali se strinjate z naslednjimi izjavami?
1. Če poleg svojega obiščem drugega zdravnika splošne medicine, ima ta potrebne
informacije o meni.
2. Ko dobim napotnico, moj zdravnik obvesti specialista o moji bolezni.




3. Ko dobim napotnico, se moj zdravnik odloči, h komu bom šel



4. Po obravnavi s strani specialista moj zdravnik izve rezultate.



5. Od mojega zdravnika je težko dobiti napotnico za specialista.
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 Nikoli  Pojdite na 27. vprašanje

25. Kolikokrat ste v zadnjih 12 mesecih šli na urgenco zaradi sebe?

 Enkrat
 2-3-krat
 4- ali večkrat

26. Zakaj ste šli na urgenco namesto k zdravniku splošne medicine? (možnih je več
odgovorov)

 Zdravniki splošne medicine tega ne zdravijo
 Zdravnik splošne medicine ni bil na voljo
 Zaradi finančnih razlogov
 Na urgenci sem pričakoval/a krajšo čakalno dobo
 Urgenca zagotavlja boljšo oskrbo
 Urgenca je bolj dostopna
 Drug(i) razlog(i)

27. Ali vas je v zadnjih 12 mesecih v ambulanti vašega zdravnika pregledala ali zdravila
medicinska sestra?

 Da
 Ne
 Ne vem

28.Ali bi večina ljudi prišla k zdravniku splošne medicine zaradi naslednjih
razlogov?

Da/Verjetno da/Verjetno Ne/Ne/Ne vem

1. Ureznina v prstu, ki jo je treba šivati



2. Odstranitev bradavice



3. Rutinski zdravniški pregled



4. Slabši vid



5. Pomoč pri prenehanju kajenja



6. Otrok s hudim kašljem



7. Bolečine v želodcu



8. Kri v blatu



9. Zvin gležnja



10. Tesnobnost



11. Nasilje v družini



12. Težave v spolnosti




13. Težave v partnerskem odnosu
14. Nasvet pri izbiri najboljše bolnišnice ali specialista za določeno zdravljenje
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29. Kako pomembno bi bilo za vas, da bi šli k zdravniku, če bi:

Zelo/Precej/Še kar/Sploh ni pomembno

1.Brez diete shujšali več kot 2 kg v enem mesecu



2. Pri lahki vadbi ali lahkem delu imeli kratko sapo



3. Med vadbo čutili bolečine v prsih



4. Omedleli




5. Vas več kot en dan bolela glava



6. Vas več kot en dan bolel trebuh



7. Več kot en mesec imeli hude skrbi

30. Ali od obiska pri zdravniku splošne medicine pričakujete korist pri:

Da/Ne/Ne vem

1. Želodčnih težavah



2. Bolečinah v ramenih in vratu



3. Živčnosti



4. Driski




5. Bolečem grlu



6. Glavobolu



7. Utrujenosti



8. Gripi


9. Slabosti

31. Ali se strinjate z naslednjimi izjavami?:

Močno/Strinjam se/Ne strinjam se/Močno se ne strinjam

1. V splošnem so zdravniki vredni zaupanja



2. V splošnem so ljudje vredni zaupanja



Na koncu bi vas radi vprašali o vaših osebnih značilnostih.

32. Ste moški ali ženska?

 Moški Ženska

33. Katerega leta ste rojeni? Prosimo, izpolnite:

Leto rojstva: 19__

34. Kje ste se rodili?

 V Sloveniji
 V drugi državi Evropske unije
 V evropski državi zunaj EU
 V Severni Ameriki, Avstraliji ali na Novi Zelandiji
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 V drugi državi

 V Sloveniji

35. Kje se je rodila vaša mati?

 V drugi državi EU
 V evropski državi zunaj EU
 V Severni Ameriki, Avstraliji ali na Novi Zelandiji
 V drugi državi

36. Ali so v vašem gospodinjstvu še drugi odrasli (vključno z otroki, starejšimi
od 18 let)?

 Da

37. Ali so v vašem gospodinjstvu otroci (mlajši od 18 let)?

 Da

 Ne

 Ne

 Zaposlen (vključno z državnimi uslužbenci)

38. Kako bi opisali svoj trenutni zaposlitveni status? (možnih je več
odgovorov)

 Samozaposlen/a ali v družinskem podjetju
 Študent/ka
 Iščem službo (brezposeln/a)
 Nezmožen/a za delo zaradi bolezni ali invalidnosti  Upokojen/a
 V glavnem delo v gospodinjstvu (vključno s skrbjo za otroke, itd.)

Brez kvalifikacij/Predšolska izobrazba ali osnovnošolska izobrazba ali nižja
srednješolska izobrazba – poklicna izobrazba.

39. Kakšna je stopnja vaše najvišje dosežene izobrazbe?

 Višja srednješolska izobrazba (gimnazija, srednja ekonomska šola,
srednja kemijska šola …)
 Višješolska univerzitetna izobrazba, visokošolska univerzitetna izobrazba
(fakulteta)

 Tekoče/raven rojenega govorca

40. Kako dobro govorite slovensko?

 Zadostno
 Zmerno
 Slabo
 Sploh ne govorim slovensko

41. Ali bi rekli, da je v primerjavi s povprečjem v tej državi dohodek vašega
gospodinjstva:

Podpovprečen
 Približno povprečen
Nadpovprečen
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12.3.4 Dodatna vprašanja zdravniki (Slovenija)
Spremenljivke sGP
1.

Ali ste bili kot zdravnik družinske medicine v zadnjih 12 mesecih vključeni v spodnje aktivnosti povezane z vašim bolnikom
Vključen/Nisem vključen

2.

1.

Pomoč pri pridobivanju socialne pomoči

4.

Svetovanje v duševnih stiskah

2.

Urejanje bolniškega staleža

5.

Delo z družino

3.

Urejanje invalidske

Označite ali se pri svojih bolnikih zanimate za navedena področja.
Skoraj vedno/ponavadi/občasno/redko/nikoli
1.

Preteklo in sedanjo družinsko

(ali imajo psihične težave, tesnobo, depresijo, se

anamnezo

slabo počutijo)

(o boleznih staršev, starih staršev in drugih

5.

sorodnikov)

Kakovosti življenja
(kako so zadovoljni s svojim življenjem)

2.

Družinskem ciklusu
6.

(kdo živi v njihovi družini, starosti in početju

O težavah
(s spolnostjo, na delovnem mestu, medosebnih

družinskih članov)

odnosih, brezposelnosti, itd.)
3.

Družinskih odnosih

7.

(kakšna je povezanost med člani, napetosti,

O samozdravljenju
(o uporabi domačih zdravil, zdravil iz proste

možnosti pomoči)

prodaje, drugih ukrepih, uporabe alternativnih
4.

metod)

Razpoloženju, počutju, psihičnem
stanju

3.

Kako pogosto vas kot zdravnika poleg trenutnega bolezenskega stanja zanimajo še drugi razlogi za obisk vašega bolnika? Prosimo
utemeljite vaš odgovor.
 nikoli redko včasih pogosto  vedno

4.

Ali za večino vaših bolnikov veste kako se počutijo v skupinah, ki jim pripadajo
Za večino ne vemvem delnovem

1.

Kakšna je njihova družinska vloga

2.

Kakšen je njihov položaj v službi
(je služba stresna, imajo veliko odgovornosti, težave, ipd.)

3.

Kako so zadovoljni z medosebnimi odnosi
(s prijatelji, okolico, delom, družino)
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12.3.5 Dodatna vprašanja bolniki (Slovenija)

12.3.5.1 Bolniki izkušnje
Spremenljivke sPE
DODATNA VPRAŠANJA k vprašalniku o IZKUŠNJAH
1.

Ali vam je zdravnik kdaj pomagal pri spodnjih aktivnostih
Da Ne Ne vem
Dodeljevanje bolniškega staleža
Urejanje dodatka za pomoč in postrežbo
Svetovanje v duševni stiski
Pogovor o zdravstvenem stanju družinskega člana
Hišni obisk pri vas ali komu od domačih
2.

Ali ste se v zadnjih 12 mesecih z vašim zdravnikom pogovarjali o spodnjih temah
Da Ne Ne vem
1. Pogovor o kajenju

9. Pogovor o partnerskem odnosu

2. Pogovor o popitem alkoholu

10. Pogovor o obvladovanju stresa

3. Pogovor o zdravi prehrani

11. Pogovor o načrtovanju družine

4. Pogovor o gibanju

12. Pogovor o varni spolnosti

5. Pogovor o primerni telesni teži

13. Pogovor o komplementarni medicine oz

6. Pogovor o cepljenju proti tetanus

o načinih zdravljenja, ki se jih poslužujete

7. Pogovor o cepljenju proti gripi

14. Pogovor o zdravem staranju

8. Pogovor o varni vožnji (pas, hitrost)
3.

Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol (pivo, vino, žgane pijače, likerji, penina, koktajli, mošt, tolkovec,
medica)?

4.

 nikoli

 2 do 4 krat na mesec

 enkrat na mesec ali manj

 2 do 3 krat na teden

Koliko meric pijače, ki vsebuje alkohol, ste v zadnjih 12 mesecih ponavadi popili takrat, kadar ste pili? (Ena merica je 1 dcl vina ali 2,5 dcl
piva ali tolkovlca ali 0,3 dcl »eno šilce« žgane pijače.)

 od nič do 1 merice

 5 ali 6 meric

 2 merici

 7 in več meri

 3 ali 4 merice

5.

 4 ali večkrat na teden

Kako pogosto se je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da ste popili
moški: 6 ali več meric ob eni priložnosti
ženske: 4 ali več meric ob eni priložnosti
 nikoli

 1 do 3 krat na teden

 manj kot enkrat na mesec

 dnevno ali skoraj vsak dan

 1 do 3 krat na mesec
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6.

Ali ste kdaj v življenju kadili cigarete?
 nikoli
 kajenje sem opustil
 še vedno kadim

7.

Koliko cigaret dnevno povprečno pokadite / ste pokadili (bivši kadilci)?
______________________ cigaret na dan

8.

Koliko let že kadite / ste kadili? _____________________ let

9.

Kolikokrat tedensko ste poleg svoje službe vsak toliko telesno aktivni, da se prepotite? 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x tedensko

10. Koliko ste visoki?_______ cm
11. Kolikšna je vaša trenutna telesna teža? ______________ kg
12. Prosimo na spodnji lestvici ocenite, kako stresno je večinoma vaše delo.
 ni stresno
 malo stresno

 precej stresno

 niti ni stresno, niti je stresno

 zelo stresno

13. Ali imate s partnerjem pogosto nesoglasja
 nimam partnerja

 srednje – nekajkrat mesečno

 redko – manj kot 1-krat mesečno

 pogosto – vsaj 3-krat tedensko

14. Ali ste bili v zadnjem letu deležni nasilja v družini
 ne

 da – fizičnega (klofute, udarci)

 da – verbalnega (žaljivke, ponižanje)

 da – fizičnega in verbalnega

15. Ali imate otroke?
 da; imam____________ otrok
 ne

16. Kakšna se vam zdi vloga starša?
 zelo težka

 enostavna

 težka

 zelo enostavna

 niti težka, niti enostavna
17. Ali skrbite za kakšno polnoletno osebo (starejšega ostarelega člana družine ali drugo osebo)  da  ne
18. Ali vam skrb za tega družinskega člana predstavlja dodatno breme?
 da  ne  ne vem

12.3.5.2 Bolniki vrednote
Spremenljivke sPV
Kako pomembno se vam zdi, da je sestra dostopna in strokovna (da daje ustrezna navodila)
 ni pomembno

 pomembno

 malo pomembno

 zelo pomembno
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12.4 ETIČNA KOMISIJA
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12.5 OBJAVLJEN ZNANSTVENI ČLANEK

The role of the psychosocial dimension in the improvement of quality of care
A Systematic Review
Vloga psihosocialne dimenzije v izboljševanju kakovosti obravnave bolnika
Sistematični pregled literature

Makivić Irena
Sociologist, Young Researcher, University of Ljubljana Medical School, Department of Family
Medicine, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, email: irena.makivic@mf.uni-lj.si, phone:
0038614386919, fax: 0038614386910
Kersnik Janko
MD, MSc, PhD, University of Ljubljana Medical School, Department of Family Medicine,
Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana
Zalika Klemenc Ketiš
MD, PhD, University of Ljubljana Medical School, Department of Family Medicine, Poljanski
nasip 58, 1000 Ljubljana; Medical faculty, University of Maribor, Taborska 8, 2000 Maribor

VIR: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sjph.2016.55.issue-1/sjph-2016-0004/sjph2016-0004.pdf
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12.6 RAZVITA IN VALIDIRANA LESTVICA ZA MERJENJE BIOPSIHOSOCIALNE
DIMENZIJE DELA ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE
BPSD Scale for FMW (BioPsichoSocialDimension Scale for Family Medicine Work)
1–nikoli, 2–redko, 3–včasih, 4–pogosto, 5–vedno

Pri pregledu uporabljam ustrezno diagnostiko, kamor spadata anamneza in
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omenjene težave ipd.) obravnavam že pri prvem oziroma pri vsakem obisku.

1

2

3

4

5

Pri bolnikih preverim, kako bolezen vpliva na njihovo delovno okolje, družino ipd.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

B3

usmerjen pregled glede na klinične simptome bolnika.
Pri vsakem pregledu skrbim za medicinsko kartoteko (vpisujem vse težave) in
B5

drugo dokumentacijo (preverim prisotnost vseh izvidov).
Pri svojem delu sodelujem in komuniciram (se posvetujem po telefonu ali eB7

mailu, pred in/ali po napotitvi) s kliničnimi specialisti.
Pri pregledu poleg verbalne komunikacije (govorjenja) uporabljam tudi
P1

neverbalno − podrobno poslušanje bolnika, opazovanje in dotik (stisk roke,
razumevajoč pogled) − tudi ko fizični pregled ni nujno potreben.
Bolnika obravnavam glede na njegovo osebnost, vrednote in strahove, čemur

P3

nato prilagodim pregled.
Bolnika pri vsakem pregledu vprašam po psihološkem ozadju bolezenskega
P5

stanja in po njegovem počutju.
Bistveno pri mojem delu je partnerstvo z bolnikom, saj bolnike pogosto
P11

vključujem v soodločanje.
Pri vsakem bolniku poznam njegov odnos do zdravja in bolezni, kakšne so
P13

njegove izkušnje, želje, stališča, kako sprejema bolezen ipd.
Za delo zdravnika družinske medicine sta, v primerjavi z drugimi specialisti,
P15

potrebna poseben odnos med zdravnikom in bolnikom ter karakter zdravnika (ki
ga sam imam).

P17

Do bolnikov izražam jasno izraženo empatijo.
Zaupanje in delitev dela med člani delovne ekipe prispeva k uspešni obravnavi

S1

bolnikov.
Poznam vse bolnikove eksistencialne vidike – kakšno je dogajanje doma, kakšno
S3

službo ima, kakšne odnose ipd.
Pri starejših bolnikih vedno znova preverim, kakšen je njihov dostop do
S5

zdravstvene oskrbe.
Da prihranim (čas in denar) bolnika kakovostno (celostno, v obzir vzamem vse
S7

S9

Pri obravnavi v ambulanti vedno upoštevam bolnikovo osebnost in čustveno
S11

inteligenco.
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Ko vidim, da ima bolnik težave, ki niso ozko medicinske, ga usmerim na pravi naslov,
S13

npr. center za socialno delo. Ob naslednjem obisku v ordinaciji preverim, ali je začel
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

spoštujemo in da med mano in bolnikom obstaja zaupanje.
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Vedno skrbim za profesionalen odnos do bolnikov.
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multimorbidnost, se jim poglobljeno posvetim.
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Pri vsakem bolezenskem simptomu upoštevam tudi bolnikovo socialno okolje.
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situacijo uspešno reševati.
Pri svojem delu se strokovno izpopolnjujem na kliničnem področju, vedno upoštevam
B2

B4

Ko predpisujem zdravila, poznam delovanje zdravil in preverim, katera zdravila bolnik
B6

uporablja.
Od bolnika lahko razberem tudi nebesedno komunikacijo in se glede na čustvene
P2

reakcije bolnikov različno odzivam.
Pri zdravljenju bolnikov se mi zdi ključno, da dobro sodelujemo, da se vzajemno
P4

P6

Pri pregledih se osredotočam na psihološki profil osebe, saj številni telesni simptomi
P8

izhajajo iz duševnih stisk ali težav.
P10

Kronični bolniki zahtevajo veliko časa, zato jih pogosto obravnavam manj poglobljeno.

P12

Bolnikom sem svetovalec in zagovornik njihovih pravic.
Tudi do drugače mislečih (drugačnih prepričanj), oseb drugih kultur, jezika, usmeritve

P14

ipd. sem potrpežljiv in strpen.
Ko se pri delu srečam z bolniki, ki imajo slabo diferencirana stanja in/ali
P16

S2

Kakovost življenja mojih bolnikov (pogovor in razlaga o poteku bolezni, pričakovanja
S4

ipd.) mi je pomembnejša kot (zgolj) klinični cilji (ozdraviti ali neozdraviti).
Pri vseh mojih bolnikih poznam njihovo družinsko ozadje – v kakšni razvojni stopnji je
S6

družina, zmožnost oskrbe bolnika, kdo je partner, kdo nudi oporo, kakšno je zdravje
staršev ipd.

S8

Pri bolnikih vem, kakšna je delovna situacija oziroma delovno okolje bolnika.

S10

Seznanjen sem s socialnim (finance, življenjski stil) in družbenim položajem bolnika.
Poznam kulturno, etično (kako živi, kaj dela, kakšna so moralna načela) in versko ozadje

S12

svojih bolnikov.
Kot zdravnik svoje delo usmerjam v skupnost in nosim tudi ta del odgovornosti
S14

(prostovoljno sodelujem v organizacijah in društvih s področja sociale in zdravstva).
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12.7 LEGENDA OKRAJŠAV
BIO1: Bolj kot psihološko in socialno ozadje bolezni je pri mojem delu pomembno klinično znanje in veščine.
BIO2: Pri svojem delu se strokovno izpopolnjujem na kliničnem področju, vedno upoštevam strokovne smernice
in spremljam vse novosti.
BIO3: Pri pregledu uporabljam ustrezno diagnostiko, kamor spadata anamneza in usmerjen pregled glede na
klinične simptome bolnika.
BIO4: Zavedam se meja svojih (z)možnosti in dolžnosti pri zdravljenju bolnikovih težav.
BIO5: Pri vsakem pregledu skrbim za medicinsko kartoteko (vpisujem vse težave) in drugo dokumentacijo
(preverim prisotnost vseh izvidov).
BIO6: Ko predpisujem zdravila, poznam delovanje zdravil in preverim, katera zdravila bolnik uporablja.
BIO7: Pri svojem delu sodelujem in komuniciram (se posvetujem − po telefonu ali e-mailu, pred in/ali po
napotitvi) s kliničnimi specialisti.
BIO8: Pri pregledu uporabljam usmerjen klinični pregled, s katerim se usmerim na patofiziološke spremembe,
ostale težave, ki nimajo fizioloških sprememb, pustim na strani.
PSI1: Pri pregledu poleg verbalne komunikacije (govorjenja) uporabljam tudi neverbalno − podrobno poslušanje
bolnika, opazovanje in dotik (stisk roke, razumevajoč pogled) − tudi, ko fizični pregled ni nujno potreben.
PSI2: Od bolnika lahko razberem tudi nebesedno komunikacijo in se glede na čustvene reakcije bolnikov
različno odzivam.
PSI3: Bolnika obravnavam glede na njegovo osebnost, vrednote in strahove, temu prilagodim pregled.
PSI4: Pri zdravljenju bolnikov se mi zdi ključno, da dobro sodelujemo, da se vzajemno spoštujemo in da med
mano in bolnikom obstaja zaupanje.
PSI5: Bolnika pri vsakem pregledu vprašam po psihološkem ozadju bolezenskega stanja in po njegovem
počutju.
PSI6: Vedno skrbim za profesionalen odnos do bolnikov.
PSI7: Redno skrbim za svoje psihofizično dobro počutje (telesna aktivnost, zdrava prehrana, sproščanje) in
postavljam meje empatije.
PSI8: Pri pregledih se osredotočam na psihološki profil osebe, saj številni telesni simptomi izhajajo iz duševnih
stisk ali težav.
PSI9: Multimorbidnost in psihološke težave zahtevajo več mojega časa, zato jih ne upoštevam pri vsakem
pregledu.
PSI10: Kronični bolniki zahtevajo veliko časa, zato jih pogosto obravnavam manj poglobljeno.
PSI11: Bistveno pri mojem delu je partnerstvo z bolnikom, saj bolnike pogosto vključujem v soodločanje.
PSI12: Bolnikom sem svetovalec in zagovornik njihovih pravic.
PSI13: Pri vsakem bolniku poznam njegov odnos do zdravja in bolezni, kakšne so njegove izkušnje, želje,
stališča, kako sprejema bolezen ipd.
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PSI14: Tudi do drugače mislečih (drugačnih prepričanj), oseb drugih kultur, jezika, usmeritve ipd. sem
potrpežljiv in strpen.
PSI15: Za delo zdravnika družinske medicine sta, v primerjavi z drugimi specialisti, potrebna poseben odnos
med zdravnikom in bolnikom ter karakter zdravnika (ki ga sam imam).
PSI16: Ko se pri delu srečam z bolniki, ki imajo slabo diferencirana stanja in/ali multimorbidnost, se jim
poglobljeno posvetim.
PSI17: Do bolnikov izražam jasno izraženo empatijo.
SOC1: Zaupanje in delitev dela med člani delovne skupine prispeva k uspešni obravnavi bolnikov.
SOC2: Pri vsakem bolezenskem simptomu upoštevam tudi bolnikovo socialno okolje.
SOC3: Poznam vse bolnikove eksistencialne vidike – kakšno je dogajanje doma, kakšno službo ima, kakšne
odnose ipd.
SOC4: Kakovost življenja mojih bolnikov (pogovor in razlaga o poteku bolezni, pričakovanja ipd.) mi je
pomembnejša kot (zgolj) klinični cilji (ozdraviti ali neozdraviti).
SOC5: Pri starejših bolnikih vedno znova preverim, kakšen je njihov dostop do zdravstvene oskrbe.
SOC6: Pri vseh mojih bolnikih poznam njihovo družinsko ozadje – v kakšni razvojni stopnji je družina, zmožnost
oskrbe bolnika, kdo je partner, kdo nudi oporo, kakšno je zdravje staršev ipd.
SOC7: Da prihranim (čas in denar), bolnika kakovostno (celostno, v obzir vzamem vse omenjene težave ipd.)
obravnavam že pri prvem oziroma pri vsakem obisku.
SOC8: Pri bolnikih vem, kakšna je delovna situacija oziroma delovno okolje bolnika.
SOC9: Pri bolnikih preverim, kako bolezen vpliva na njihovo delovno okolje, družino ipd.
SOC10: Seznanjen sem s socialnim (finance, življenjski stil) in družbenim položajem bolnika.
SOC11: Pri obravnavi v ambulanti vedno upoštevam bolnikovi osebnost in čustveno inteligenco.
SOC12: Poznam kulturno, etično (kako živi, kaj dela, kakšna so moralna načela) in versko ozadje svojih bolnikov.
SOC13: Ko vidim, da ima bolnik težave, ki niso ozko medicinske, ga usmerim na pravi naslov, npr. center za
socialno delo. Ob naslednjem obisku v ordinaciji preverim, ali je začel situacijo uspešno reševati.
SOC14: novaKot zdravnik svoje delo usmerjam v skupnost in nosim tudi ta del odgovornosti (prostovoljno
sodelujem v organizacijah in društvih s področja sociale in zdravstva).
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