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IZVLEČEK
Uvod: Revmatoidni artritis (RA) je kronična, sistemska vnetna bolezen, nezdravljena povzroča
nepopravljive poškodbe sklepov in invalidnost. Ima velik vpliv na kakovost življenja. Namen: V
magistrskem delu smo se osredotočili na socio-demografske značilnosti bolnikov z RA, ter
njihovo povezavo s fizičnim, psihičnim in socialnim stanjem. Metode dela: Uporabljena je
kvantitativna raziskovalna metodologija, instrument za zbiranje podatkov je bil vprašalnik. Za
analizo rezultatov sta bili uporabljeni opisna statistika ter deskriptivna analiza parametrov,
statistična analiza je opravljena s programom Excell 2010. Rezultati: V raziskavo je bilo
vključenih 100 bolnikov z RA in sicer 76 % žensk in 24 % moških, povprečne starosti 61 let.
Nismo našli povezave med funkcionalno zmožnostjo in demografskimi podatki. Fizične
spremembe vplivajo na psiho–socialni vidik življenja bolnikov. Na psihičnem, fizičnem in
socialnem področju nismo našli razlik med skupino bolnikov, ki prejemajo biološko zdravilo in
drugimi bolniki. Izboljšanje si želijo na področju artritične bolečine (59 %). Svoje zdravje
ocenjujejo kot zadovoljivo (45%) in dobro (33%), njihove težave so predvsem posledica artritisa
(31 %). Razprava in sklep: Svoje stanje so anketiranci opisovali bolje kot smo pričakovali, kar
smo pripisali Hawthornovemu efektu. Za realnejši prikaz bi bilo potrebno raziskavo ponoviti.
Podporo pri soočanju z vsakdanjimi težavami jim lahko nudimo v obliki izobraževanj in
informiranj. Skrb je treba nameniti tudi izboljšanju delovnih pogojev bolnikov. Zdravstvena nega
skupaj z drugimi strokovnjaki lahko s svojim znanjem in strokovnostjo na tem področju naredi
veliko, predvsem na področju preventive in preprečevanja poslabšanja bolezni.
Ključne besede: revmatoidni artritis, kakovost življenja, socialni vidik

ABSTRACT

Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic inflammatory disease, which in if
left untreated causes irreversible joint damage and disability. It has an enormous impact on the
quality of life. Purpose: The focus of this master thesis are the socio-demographic characteristics
of RA patients and their impact on the physical, psychological and social background. Methods:
The quantitative research methodology was applied; the data collection instrument used was a
questionnaire. For the analysis of the results we used descriptive statistics and descriptive
analysis of parameters, statistical analysis was performed using Excel 2010. Results: A hundert
RA patients (76% of women and 24% men), the average age (61 years) were included. According
to our results there is no connection between functional capability and demographic data.
Physical changes affect the psycho-social aspects of the patients life. On the mental, physical and
social spheres we did not find any differences between the group of patients receiving biological
medicinal product and other patients. Most patients want improvement on the field of arthritic
pain (59%). The majority of the patients estimate their health as satisfactory (45%) and good
(33%), their problems are mainly the result of arthritis (31%). Discussion and conclusion:
Respondents of our study described their health status better than we have expected, which could
be attributed to the Hawthorn Effect. For the more realistic view the study should have been
repeated several times. Health professionals should offer them education and information to cope
with everyday problems. Care should be also given to the improvement of working conditions for
the patients. Nursing along with other experts with their knowledge and expertise in this field
could contribute to the overall improvement, especially in the field of better disease management
and prevention of long term disability.

Key words: rheumatoid arthritis, quality of life, social aspects
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1. UVOD
Revmatoidni artritis (RA) je kronična, sistemska vnetna bolezen, ki povzroča poškodbe sklepov.
Nezdravljena povzroča nepopravljive poškodbe sklepov in invalidnost. Ni omejena le na sklepe,
temveč lahko vpliva na vse organske sisteme. Posredno vpliva na psihično stisko in povečano
smrtnost. Pri bolnikih se pojavljajo težave na področju funkcionalnosti, bolečine, socialne
izoliranosti, pogosto prihaja do depresije. Težave imajo z nespečnostjo, utrujenostjo, kar vse
vpliva na slabšo delovno uspešnost. Dokazano je, da so bolniki z RA pogosto upokojeni zaradi
invalidnosti, kar ravno tako pelje v slabše ekonomsko stanje posameznika in s tem slabšo
kakovost življenja (Hill, 2007).
Najpomembnejša razsežnost kakovosti življenja je zdravje. Je nezamenljiv oseben vir pri
ustvarjanju življenjskih razmer, po drugi strani pa najprepričljivejši ter celostni kazalec kakovosti
življenja (Černigoj-Sadar, Brešar, 1996).
Tradicionalno so se izidi zdravljenja merili s stopnjo preživetja, bolezenskimi simptomi,
komplikacijami, stroški, umrljivostjo in oceno tehničnega uspeha. S časom je dodana še kakovost
življenja, pri čemer pa je ostal sam koncept kakovosti življenja slabo definiran. Opisuje se ga z
zdravstvenim statusom, subjektivnim dobrim počutjem, zadovoljstvom z življenjem itd..
Povezuje se ga s subjektivnostjo in multidimenzionalnostjo. Ločuje se kakovostjo življenja
nasploh in kakovost življenja v povezavi z zdravjem. Obstajajo tudi instrumenti za merjenje
splošnega zdravja in posebnih bolezni. V prihodnosti se je potrebno bolj osredotočiti na
subjektivno perspektivo (Pahor, Domajnko, 2006).
Kakovost življenja je bila predmet velikega števila študij na različnih raziskovalnih področjih kot
so ekonomija, sociologija, politične vede, psihologija, filozofija in medicina. Eden najvidnejših
sociologov, ki so zagovarjali celostni pristop skozi konceptualizacijo kakovosti življenja, je bil
Erik Allardt. Allardt je v svojem poskusu, da bi proučil švedsko raven življenja, predlagal bolj
kompleksen pogled na kakovost življenja, ki temelji na osnovnih potrebah, ki jih je poimenoval
imeti, ljubiti in biti. Imeti se nanaša na materialne potrebe, ki opredeljujejo določen življenjski
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standard. To vključuje potrebe po gospodarskih virih kot sta dohodek in premoženje, pogoji
bivanja, zaposlovanja in delovni pogoji, kot tudi potreba po dobrem zdravju in izobraževanju.
Druga dimenzija, tako imenovana ljubeča razsežnost, je potreba po družbenih odnosih, čustvenih
vezeh s prijatelji, družino in sorodniki, in bolj na splošno potreba po lažjem dostopu do socialnih
mrež. Ta dimenzija se osredotoča zlasti na družino, prijatelje in lokalno skupnost, ki lahko
zagotovijo materialno in čustveno podporo posamezniku. Zadnja dimenzija se osredotoča na
integracijo in sodelovanje v družbi, vključno z udeležbo v pomembnih odločitvah, politični
dejavnosti, priložnosti za smiselno, izpolnjujočo službo, kot tudi potrebo po uživanju v naravi, ali
zadovoljujočo dejavnosti kot sta npr. hoja ali vrtnarjenje. Ta zadnji vidik se osredotoča zlasti na
samo-aktualizacijo posameznika, poudarja pomen možnosti za osebnostno rast in popolno
izvedbo lastnega potenciala (Vesan, Bizzotto, 2012).
V zadnjih letih je bilo veliko pozornosti namenjeno raziskovanju vpliva telesnih in duševnih
bolezni na splošno kakovost življenja. Upoštevanje psihosocialnih potreb (po ljubezni,
spoštovanju, znanju, uspehu, svobodi, zabavi), poleg izvajanja zdravstvenih ukrepov dokazano
igra pomembno vlogo pri zagotavljanju pozitivnega izida zdravljenja. Zato je njihova
zadovoljenost pomembno merilo pri ocenjevanju zdravljenja (Theofilou, 2013).
RA samo v Evropi prizadene več kot tri milijone ljudi in je ena izmed najpogostejših avtoimunih
bolezni in glavni vzrokov kroničnih bolečin (Jönsson et al., 2008). V Sloveniji je več kot 230.000
oseb z revmatičnimi obolenji in okrog 24.000 bolnikov z RA (Kolarič, 2012).
Cilj zdravljenja je doseganje remisije, ki bolnikom z RA omogoča dobro kakovost življenja. RA
doseže vrh pojavljanja med 30. in 55. letom življenja, na vrhuncu njihove kariere, zato ima poleg
zdravstvenih tudi hude ekonomske posledice, zaradi napredovanja bolezni so pogosto prisiljeni
opustiti delo. Zato je z več vidikov pomembno, da je zdravstvena obravnava usmerjena na tista
področja, kjer bolniki čutijo največ posledic RA. V magistrskem delu se bomo osredotočili na
vpliv, ki ga ima RA na kakovost življenja s poudarkom na socialnem vidiku kakovosti življenja.
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1.1 Opredelitev problema
Raziskovalni problem, ki ga želimo osvetliti, je vpliv RA na socialni vidik kakovosti življenja
bolnikov v Sloveniji. Področja, ki jih bomo podrobno raziskali, so socialne aktivnosti ter
medsebojni vpliv psiho-socialnih dejavnikov, socio-demografske značilnosti bolnikov, bolečina
in funkcionalnost bolnikov z RA. Predmet raziskave so težave bolnikov z RA, ki so posledica
bolezni, ter njihov vpliv na psihično, fizično in socialno raven kakovosti življenja. Podrobno
bomo raziskali socialni vidik ter vključili pomembne izsledke ostalih aspektov kakovosti
življenja.
V Sloveniji ni raziskave, ki bi opredelila, kakšen vpliv ima RA na socialni vidik kakovosti
življenja bolnikov. Več raziskav posredno ali neposredno omenja kakovost življenja v povezavi z
značilnostmi RA. Lahajnar in sod. (2007) so v presečni študiji med oskrbovanci patronažnega
varstva raziskali vpliv bolečine na kakovost življenja. Raziskava iz leta 2011 opravljena v dnevni
bolnišnici Klinike za revmatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je pokazala
statistično pomembno povezanost med izboljšanjem bolečine pri bolnikih, zdravljenih z
biološkimi zdravili, in kakovostjo življenja (Dobnikar et al., 2013). Raziskavi, izvedeni v okviru
diplomskega dela leta 2011 sta pokazali, da imajo bolniki z RA težave pri izvajanju ožjih in širših
dnevnih aktivnosti, kar posledično vpliva na kakovost življenja (Istenič, 2011, cit. po Marušič,
Huzjan, 2013).

1.2 Namen in cilj magistrskega dela
Namen magistrskega dela je v teoretičnem delu povzeti do sedaj opravljene raziskave kakovosti
življenja bolnikov z RA, podrobneje opredeliti pojem socialni vidik kakovosti življenja, ter
opisati, na kakšen način zdravstvena nega prispeva k izboljšanju kakovosti življenja bolnikov z
RA. S pomočjo pregleda literature s področja kakovosti življenja bolnikov z RA bomo opredelili
najpomembnejša področja življenja bolnikov, na katera vpliva RA, ter navedli bistvene
značilnosti pojma kakovost življenja ter vpliv RA na kakovost življenja bolnikov. Vsako
posamezno področje vpliva bomo dopolnili z vlogo in prispevkom zdravstvene nege k izboljšanju
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kakovosti življenja bolnikov z RA. Podrobneje bomo pojasnili vlogo pojma socialni vidik
kakovosti življenja.
V empiričnem delu je cilj pridobiti podatke o vplivu RA na socialni vidik življenja bolnikov v
Sloveniji, ter ugotoviti, katere tiste povezave med značilnostmi RA, ki pomembno vplivajo na
psiho-socialno stanje bolnikov. Z raziskavo želimo ugotoviti pojavnost in pomen težav, ki jih
imajo bolniki z RA ter njihov vpliv na socialni vidik kakovosti življenja. Na podlagi teh
ugotovitev bomo lahko ocenili socialni vidik kakovosti življenja ter načrtovali ustrezne psihosocialne ukrepe ali preventivne dejavnosti za dvig kakovosti življenja bolnikov z RA.
Z našo raziskavo bomo raziskali socio-demografske značilnosti bolnikov z RA, ter njihovo
povezavo s fizičnim, psihičnim in socialnim stanjem. Na osnovi pridobljenih ugotovitev bomo
načrtovali nove pristope v zdravstveni negi pri obravnavi bolnikov z RA.
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2 KAKOVOST ŽIVLJENJA
Skozi čas in različne kulture se je venomer postavljalo vprašanje, kaj je tisto, kar vpliva na
celotno družbo in lahko izboljša življenja ljudi. Filozofi, teologi in politični misleci so predlagali
svoje definicije kakovosti življenja, oblikovane po različnih normativih, verskih in ideoloških
predpostavkah. Šele v začetku dvajsetega stoletja je postala kakovost življenja stvar empiričnega
raziskovanja. Med pionirji analize kakovosti življenja in družbe je bil italijanski statistik in
kriminolog Alfredo Niceforo, ki je leta 1921 s pomočjo vprašalnika kakovosti življenja omogočil
spremljanje in merjenje napredka civilizacije. V 60-tih in 70-tih letih prejšnjega stoletja je prišlo
do povečanega zanimanja za merjenje in raziskovanje kakovosti življenja in sicer dveh
raziskovalnih sklopov. Ameriški, ki je poudarjal socialne kazalce ter švedski, ki je slonel na
življenjskemu pristopu. Prvi val raziskav je bil osredotočen na statistične podatke, ki so se
nanašali na posameznikove vrednote in cilje, predvsem na materialne vrednote. Te raziskave,
katerih cilj je bil razumeti vpliv gospodarske rasti na blaginjo ljudi, so pomembno vplivale na
spremembe, ki so povzročile premik k nematerialnemu gledanju na kakovost življenja. Zahodne
demokracije so se v 80-tih osredotočile na vprašanja kakovosti življenja in družbe. V letu 1988 je
Evropska unija reformirala svojo politiko, da bi spodbudila lokalno gospodarstvo in socialno
vključenost v prikrajšanih območjih, s čimer bi izboljšala kakovost življenja evropskih
državljanov. Prizadevanje za boljše življenje ni mogoče ločiti od pravice do dobrega življenja. To
pomeni premik od konceptualizacije kakovosti življenja zaradi neustavljivega napredka
civilizacije, do ideje o kakovosti življenja, ki mora upoštevati vpliv političnih odločitev o
socialnih in okoljskih področjih, kakor tudi javne proračune (Vesan, Bizzotto, 2011).
Švedski znanstveniki so leta 1960 razvili koncept, ki je dvignil posameznika nad vire, kot so
denar, premoženje, znanje, duševna in telesna energija, družbeni odnosi in varnost. Posameznik
naj bi vire izkoriščal za nadzor in zavestno usmerjal svoje življenjske pogoje, da bi dosegel
optimalno kakovost. Glede na to perspektivo, pojem kakovosti življenja presega samo dostop do
denarnih virov in se nanaša na široko paleto drugih vidikov, ki bi lahko vplivali na vire, ki so na
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voljo državljanom, kot so zdravstveno stanje, stopnja izobrazbe ali druge okoliščine in pogoji
(npr. delovno okolje, udobje in bivalni prostor…) (Vesan, Bizzotto, 2011).
Enega boljših holističnih pristopov h kakovosti življenja najdemo v konceptualizaciji po Allardtu.
Po Allardtu so potrebe, ki izpolnjujejo pogoje za dobro življenje, običajno definirane s
sklicevanje na to, kar ljudje imajo in na tisto, kar bi lahko naredili ali bili, da bi dobili možnost za
dobro življenje. Kljub temu je mogoče kakovost življenja oceniti kot merjenje zadovoljstva z
življenjskimi pogoji, socialnimi razmerji, družbenimi odnosi in občutki odtujenosti in osebne
rasti (Vesan, Bizzotto, 2011). V zadnjem desetletju je kakovost življenja postala pomembna in
dobro raziskana spremenljivka, povezana z zdravjem (Hickey et al., 2005).
Definicijo pojma zdravje, ki ga je WHO (World Health Organization) leta 1948 opredelila kot
»stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne le odsotnost bolezni ali hibe« lahko
smatramo kot enega od kazalcev razvitosti družbe in pogoj kakovostnega življenja (WHO
definition of Health, 2003).
Kakovost življenja je širok, kompleksen pojem, ki po navadi vključuje subjektivne ocene
pozitivnih in negativnih vidikov življenja posameznika in ga je težko natančno opredeliti.
Sestavljen je iz širših konceptov, ki vplivajo na globalno zadovoljstvo z življenjem, vključno z
dobrim zdravjem, ustreznim bivališčem, zaposlitvijo, zadovoljivim osebnim in družinskim
življenjem, medsebojnimi odnosi, izobraževanjem in prostočasnimi dejavnostmi. Za kakovost
življenja, ki se nanaša na zdravstveno oskrbo, se uporablja izraz »z zdravjem povezana kakovost
življenja« (Peterman et al., 2013).
Koncept z zdravjem povezana kakovost življenja in njegove determinante so bile razvite v
začetku osemdesetih z namenom, da bi vključevale tiste vidike celovite kakovosti življenja, ki
vplivajo na zdravje, bodisi fizično ali psihično. Na individualni ravni vključuje fizično in
duševno zdravje in njihove povezave, vključno s tveganji za zdravje, funkcionalno stanje,
socialno podporo in socialno-ekonomski status (Ross Taylor, 2000).
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Zdravje in skrb zanj nista le interes posameznika, temveč odgovornost celotne družbe, kajti
zdravje je splošna vrednota in ključni dejavnik za produktivno in kakovostno življenje slehernega
posameznika in skupnosti kot celote. Ni ga mogoče neposredno kvantitativno meriti, zato se
uporabljajo posredni kazalniki ter subjektivno doživljanje zdravja. Za ocenjevanje zdravstvenega
stanja prebivalstva se med drugim uporabljajo tudi povprečno pričakovano trajanje življenja, leta
zdravega življenja, obolevnost, smrtnost, prehranjevalne navade in subjektivno ocenjevanje
zdravja (Vrabič Kek, 2012).
V zadnjih letih je bilo veliko pozornosti namenjene raziskovanju vpliva telesne in duševne
bolezni na splošno kakovost življenja. Raziskovanje psiho-socialnih dejavnikov je pokazalo, da
imajo poleg biomedicinskih ukrepov pomemben vpliv na izid zdravljenja. Ker kakovost življenja
zajema številne socialne, okoljske, psihološke in fizične vidike, jo je težko meriti in opredeliti
(Theofilou, 2013).

2.1 Socialni vidik kakovosti življenja
V drugi polovici prejšnjega stoletja je postalo jasno, da družbenega razvoja ni mogoče zadosti
dobro opisati le z ekonomskimi kazalci. Poleg gospodarskih so pričeli vključevati tudi socialne
kazalce kakovosti življenja. V povezavi s tem so nastali številni novi koncepti in raziskave npr.
življenjske ravni in kakovosti življenja. Pojem socialni kazalci se nanaša na različne poskuse
merjenja razvoja zdravja, prehrane, stanovanja, porazdelitve dohodka in drugih vidikov
socialnega in kulturnega razvoja. Socialna kakovost se je pojavila kot nov koncept za
ocenjevanje ekonomske in socialne politike. Temelji na socialni in ekonomski varnosti, socialni
vključenosti, socialni povezanosti in opolnomočenju. Ker pa se pojavlja vseskozi dilema med
objektivnimi in subjektivnimi kazalci, ki kažejo na kakovost življenja, so se pojavili modeli, ki
so ubrali srednjo pot nekje med subjektivnim in objektivnim. Kljub vsemu se je težko ogniti
zanikanju pomena mišljenja in občutkov, ki jih imajo ljudje o svojem socialnem položaju
(Svetlik, 1999).
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Zdravje

lahko

opišemo

kot

bio-psiho-socialno

ravnotežje,

človek

ga

vzpostavlja

z

zadovoljevanjem svojih potreb na različnih področjih življenja ter ekološkim odnosom do svojega
okolja. Ali se to dinamično ravnotežje vzpostavi ali ne, je odvisno od dejavnikov v človeku in v
njegovem okolju. Pomembno je, da se vzpostavi ravnotežje med delom in ostalimi področji
življenja, zlasti v času nepredvidljivosti, kompetitivnosti in vse bolj obremenjujočega dela. To
pomeni prožnost, pridobivanje in vzpostavljanje smiselnega ravnotežja med časovnimi in drugimi
oblikami investicij na ta način, da se delo opravlja učinkovito, obenem pa ima posameznik dovolj
časa za druge pomembne stvari v življenju kot so družina, skupnost, učenje in različne dejavnosti
v prostem času (Toš, Malnar, 2002).
Socialno zdravje je povezano z ekonomskim statusom, ki ga opredeljujejo bruto domači proizvod,
povprečni osebni dohodek, kupna moč, stopnja zagotavljanja zdravstvenega varstva, kazalci o
stopnji brezposelnosti, revščine in še drugi (Voljč, 2000).
Na dostopnost in razpolaganje z viri za zadovoljevanje potreb kot tudi na način njihovega
zadovoljevanja vpliva socialno ekonomski položaj. Nizek socialno ekonomski položaj je povezan
z nižjo pričakovano življenjsko starostjo, kot tudi večjo pogostostjo pojavljanja kroničnih bolezni
(Černigoj-Sadar, Brešar, 1996).
Novejši koncept kakovosti življenja sloni na pojmu socialna kohezija, s poudarkom na odnosnem,
družbenem v nasprotju z individualnim. Vedno večje zanimanje za koncept je posledica
gospodarskih in socialnih sprememb, ki ogrožajo socialno kohezijo družbe, kot so razlike v
dohodkih, revščina, brezposelnost in kriminal. Pojavljata se dva koncepta raziskovanja socialnega
vidika kakovosti življenja in sicer skandinavski, ki se osredotoča na vire in objektivne življenjske
pogoje in ameriški pristop, ki poudarja subjektivno počutje posameznika kot končni izid pogojev
in procesov. Erikson meri blaginjo izključno z objektivnimi kazalci. Viri so opredeljeni kot denar,
premoženje, znanje, psihična in telesna energija, družbeni odnosi, varnost itd.. Poudarek je na
življenjskih razmerah, možnostih in njihovih determinantah (Noll, 2004).
Zdravje omogoča kvalitetno življenje ter produktivno udejstvovanje in je univerzalna
civilizacijska vrednota ter ena od človekovih pravic. Kazalci zdravja populacije odražajo stopnjo
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družbenega in ekonomskega razvoja, ravno tako pa je dobro zdravje tudi pogoj za gospodarsko
rast, razvoj in polno participacijo v družbi. Najbolj dolgožive in zdrave so države z visokim bruto
domačim proizvodom, visokim socialnim kapitalom in manj družbenimi neenakostmi. Socialno
ekonomske determinante bistveno vplivajo na zdravje oziroma umrljivost tudi v Sloveniji;
revščina in druge dimenzije socialno ekonomske deprivacije posameznika prizadenejo ne le same
po sebi, temveč pogosto zelo potencirano tudi (ne)posredno preko zdravja (Adam, Rončević,
2004).
Raziskava Eurobarometer iz leta 2007 opisuje vsakdanje življenje ljudi s kroničnimi boleznimi in
invalidnostmi. Po ugotovitvah raziskave 53 % evropskih državljanov meni, da je diskriminacija
invalidov pogosta. Najvišja stopnja diskriminacije na podlagi invalidnosti je navedena v Italiji (68
%), najmanjša pa na Danskem (32 %) (Discrimination in the European Union, 2007).
Raziskava iz leta 2011 je dokazala povezanost med socio-demografskimi značilnostmi in
kakovostjo življenja. Kakovost življenja bolnikov z RA z višjo izobrazbo in višjim dohodkom je
bila boljša kot kakovost življenja brezposelnih bolnikov. Trajanje bolezni je pomemben dejavnik,
ki poleg bolečine, utrujenosti, tesnobe, funkcionalne oviranosti, pomanjkanja znanja o bolezni,
nizkega dohodka, nizke izobrazbene strukture in brezposelnosti vpliva na kakovost življenja
(Ovayolu, et al., 2011).
Morewitz v svoji knjigi Chronic Diseases and Health Care (2006) ovrednoti nove trende v
epidemiologiji, stroške zdravstvenega varstva, dejavnike tveganja, rezultate zdravljenja ter
rehabilitacije, stres in strategije spoprijemanja z njim, socialno podporo, invalidnost,
izobraževanje bolnikov in spoprijemanje s sedmimi prevladujočimi kroničnimi boleznimi, med
katere sodi tudi RA. Ugotovljeno je, da RA negativno vpliva na različne vidike kakovosti
posameznikovega življenja. Bolniki z RA poročajo o slabšem splošnem počutju, slabšem
duševnem zdravju, zmanjšani udeležbi v socialnih aktivnostih, bolečini in slabšem spanju.
Različni demografski, socialno-ekonomski in psihosocialni dejavniki vplivajo na stopnjo
invalidnosti med osebami z RA.
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Skrb za zdravje je vedno bolj interpretirana kot odgovornost posameznika. Skrb za lastno zdravje
temelji na sposobnosti posameznika, da prepozna svoje lastne potrebe, da ima spretnost
kritičnega presojanja in na izbiri življenjskega sloga. Poudarja aktivno vključevanje v odločanje
in sprejemanje odgovornosti za svoje odločitve (Pahor, Domajnko, 2006).
Sodobni družbeni procesi in okoliščine, predvsem globalizacija, produkcija, tveganje,
negotovost, refleksivnost in individualizacija neposredno vplivajo na življenje posameznika in
njegov odnos do družbenega okolja. Zaščitne okvire majhnih skupnosti in tradicije vse bolj
nadomeščajo večje, neosebne organizacije. Posamezniku primanjkuje psihološke opore in
občutek varnosti, ki naj bi mu jih nudile družbene strukture v bolj tradicionalnih okoljih, kot so
na primer sorodstvo, soseska, prijateljstvo in družina (Dremelj, 2004).
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3 REVMATOIDNI ARTRITIS

3.1 Definicija in epidemiologija
RA je kronična, sistemska vnetna bolezen in je avtoimunske narave. Ta bolezen prizadene
prvenstveno sklepe. Nezdravljena povzroča nepopravljive okvare sklepov in invalidnost,
posredno pa zveča tudi umrljivost. Ni omejena le na sklepe, lahko prizadene skoraj vse organske
sisteme.
RA je razširjen po vsem svetu in prizadene ljudi vseh ras in etničnih skupin. Prevalenca bolezni
je približno 1 %. Pojavi se lahko v vsaki starosti, pogostost pa z leti narašča in doseže vrh med
30. in 55. letom. Trikrat pogosteje zbolevajo ženske (Praprotnik, 2012).

3.2 Etiopatogeneza
Natančen vzrok nastanka bolezni ni znan, najverjetneje pa je vzročnih dejavnikov več. Bolezen se
pojavlja pri dedno predisponiranih osebah. Pomembno vlogo ima tudi spol (bolezen je trikrat
pogostejša pri ženskah) in dejavniki iz okolja (bakterije, virusi in drugi mikroorganizmi kot
sprožilni dejavniki). Osrednje bolezensko dogajanje pri RA poteka v sinoviji. Prepoznava celic,
ki sestavljajo vnetne infiltrate je omogočila sestavo modela imunskega odgovora pri RA.
Antigen, ki sproži bolezensko dogajanje, verjetno pride v sinovijsko ovojnico, kjer ga predelajo
antigene predstavljajoče celice. Interlevkin 1 (IL-1) in tumor nekrotizirajoči faktor alfa (TNFalfa) sta provnetna mediatorja, ki spodbujata različne celice ter vplivata tudi na razvoj splošnih
bolezenskih znakov pri RA, kot so zvišana telesna temperatura, izguba apetita in hujšanje
(Praprotnik, 2012).
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3.3 Klinična slika
Začetek bolezni je navadno počasen. Značilen je simetrični artritis zapestij, sklepov rok ter
sklepov stopal. Čeprav so lahko prizadeti vsi periferni sklepi, tudi mali sinovijski sklepi vratne
hrbtenice, se bolezen prične le izjemoma s prizadetostjo velikih sklepov. Bolečina v sklepih je
stalna, najhujša je v zgodnjih jutranjih urah. Spremlja jo jutranja okorelost, ki traja dlje kot eno
uro. Sklepni prizadetosti se lahko pridružijo splošni znaki, kot so utrujenost, izguba teka,
znojenje, nespečnost. Pri napredovani bolezni se razvijejo deformacije sklepov, ki jih pogosto
spremlja atrofija mišic rok pa tudi večjih mišic na zgornjih in spodnjih okončinah. Prizadetost
tetiv se kaže s sinovitisom upogibalnih in izteznih kit, posebno nad zapestji in na hrbtišču rok.
Revmatoidni vozliči nastanejo predvsem pri serološko pozitivnih bolnikih (pri 20 do 25 %).
Nahajajo se podkožno, na mehanično izpostavljenih mestih: iztezni strani komolcev, podlakti, na
malih sklepih rok, nad kolenoma, redkeje tudi v notranjih organih (Praprotnik, 2012).

3.4 Postavitev diagnoze
Diagnozo se postavi na podlagi meril Ameriškega združenja za revmatologijo (ACR) in Evropske
lige za boj proti revmatizmu (EULAR). Merila so naslednja:
Enota: prizadetost sklepov:
 eden srednji ali velik sklep (0 točk),
 dva do deset srednjih ali velikih sklepov (1 točka),
 ena do tri malih sklepov (2 točki),
 štiri do deset malih sklepov (3 točke),
 več kot deset malih sklepov (5 točk).
Enota: serologija:
 nista pozitivna niti revmatoidni faktor niti protitelesa proti cikličnemu citruliniranem
peptidu (0 točk),
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 vsaj eden od obeh je pozitiven v nizkem titru, ki je definiran več kot zgornja meja
normale, a manj kot tri zgornje meje normale (2 točki),
 vsaj eden od obeh je pozitiven v visokem titru, ki je definiran več kot tri zgornje meje
normale (3 točke).
Enota: akutni parametri vnetja:
 reaktivni protein C ni zvišan in sedimentacija eritrocitov ni pospešena (0 točk),
 reaktivni protein C je zvišan ali pospešena sedimentacija eritrocitov (1 točka).

Enota: trajanje simptomov:
 manj kot šest tednov (0 točk),
 šest tednov ali več (1 točka).
RA je potrjen, če je potrjenih šest ali več točk (Praprotnik, 2012).
Poleg seroloških preiskav so pomembne tudi slikovne preiskave, ravno tako pridobiva na pomenu
ultrazvočna preiskava sklepov.

3.5 Smernice zdravljenja RA
Zgodovina zdravljenja RA sega že v začetek preteklega stoletja. V terapevtske namene so
odstranjevali potencialne vire okužbe, npr. z izdrtjem zoba ali odstranjevanjem mandeljnov.
Nadaljevali so z empiričnim zdravljenjem, kot je zdravljenje s solmi zlata. Današnje zdravljenje
je usmerjeno proti iztirjenemu imunskemu odgovoru, ki ga omogoča model imunskega odgovora
pri RA. Cilji zdravljenja so: nadzorovati bolečino in vnetje, izboljšati kakovost življenja,
zmanjšati napredovanje bolezni in invalidnost. Predpogoj za uspešno zdravljenje je izobraževanje
bolnika. Bolniku je potrebno razložiti, da je RA kronična, lahko tudi napredujoča bolezen, zato je
zdravljenje največkrat doživljenjsko. Svoje obremenitve mora bolnik prilagoditi stanju bolezni in
spremeniti določene življenjske navade, včasih tudi poklic. Ustrezno razgibavanje obolelih
sklepov je nujni sestavni del zdravljenja (Praprotnik, 2012).
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Zdravljenje z zdravili
Pri farmakološkem zdravljenju uporabljamo:
 nesteroidne antirevmatike,
 glukokortikoide,
 zdravila iz skupine t. i. temeljne terapije in
 biološka zdravila.
Nesteroidni antirevmatiki blažijo simptome bolezni, vendar pa ne vplivajo na potek bolezni in
okvaro sklepov. K imunomodulirajočim zdravilom se prištevajo: soli zlata, sulfasalazin,
antimalariki, metotreksat, leflunomid, ciklosporin in azatioprin. Skupna značilnost teh zdravil je,
da učinkujejo počasi, učinek je običajno dosežen šele 1–3 mesece po začetku zdravljenja.
Mehanizem delovanja teh zdravil ni povsem pojasnjen, delujejo pa na različnih ravneh.
Glukokortikoidi delujejo protivnetno in imunosupresivno. Običajno se uporabljajo majhni
odmerki (od 4 do 6 mg metilprednizolona na dan) kot premostitveno zdravljenje v obdobju, ko
temeljna zdravila še ne učinkujejo, in sicer pri bolnikih, pri katerih se z nesteroidnimi
antirevmatiki

ni

doseglo

zadovoljivega

protibolečinskega

in

protivnetnega

učinka.

Glukokortikoide se vbrizgava v sklep le kot dopolnilo k drugim načinom zdravljenja RA.
Indikacija za takšno zdravljenje je močno vnetje posameznega sklepa. Biološka zdravila so
najnovejša pridobitev za zdravljenje RA. Uporabljajo se zdravila, ki na različne načine blokirajo
TNF-alfa: infliksimab, etanercept in adalimumab ter zdravilo, ki blokira delovanje IL-1:
anakinra. Zdravila, usmerjena proti TNF-alfa učinkujejo hitro, lahko že v nekaj dneh. Učinkovito
zmanjšajo znake bolezni, preprečujejo pa tudi napredovanje erozivnih sprememb. Neželeni
učinki so navadno blagi, le izjemoma lahko pride tudi do hujših zapletov, npr. do anafilaktične
reakcije. Možne pa so nekoliko pogostejše okužbe, lahko pride do aktivacije tuberkuloze.
Biološka zdravila so indicirana po veljavnih merilih, v primeru nezadovoljivega zdravljenja s
klasičnimi temeljnimi zdravili ali pri kontraindikacijah za njihovo uporabo (Praprotnik, 2012).
Leta 2008 so ljubljanski revmatologi za vse zdravnike, ki zdravijo bolnike z vnetnimi
revmatičnimi boleznimi z biološkimi zdravili, izdelali nacionalno elektronsko interaktivno
evidenco bolnikov, zdravljenih z biološkimi zdravili (BioRx.si) ter omogočili medmrežni vnos
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podatkov in računalniško vodenje bolnikov. Izdelana so tudi natančna strokovna merila za
začetek in prenehanje zdravljenja z biološkim zdravilom ter skrbno spremljanje njihovega učinka
zdravljenja, prav tako pa tudi računalniški program omogoča natančno spremljanje morebitnih
neželenih učinkov. Vsak vnos, ki se ga opravi ob neposrednem obisku bolnika spremlja tudi
laboratorijski izvid, ki se ga vnese v program in vsebuje: sedimentacijo, hemogram, reaktivni
protein C, transaminaze, kreatinin in albumine (Praprotnik, 2012).
Kirurško zdravljenje
Kirurško zdravljenje RA načrtujejo revmatolog, ortoped in kirurg plastik (zgodnja in pozna
sinovektomija sklepa in kitne ovojnice, resekcijska artroplastika, delna ali popolna endoproteza).
Predvsem pri starejših bolnikih z RA pride v poštev tudi nekirurška, izotopska sinovektomija
(90yttrium), zlasti kolen, ki je učinkovita pri približno 60 % bolnikov (Praprotnik, 2012).
Na podlagi spoznanja, da se nastanek ali napredovanje funkcionalne oviranosti in okvar sklepov
preprečuje z remisijo RA, ki jo kaže nizka aktivnost bolezni, so revmatologi z vsega sveta razvili
nov način zdravljenja, ki so ga poimenovali »Zdravljenje do cilja» (Treat to target - T2T). Cilj
T2T je bolniku pomagati doseči remisijo. Zajeta so štiri ključna načela:
 o načinu zdravljenja RA se morata skupaj dogovoriti bolnik in revmatolog,
 najpomembnejši cilj zdravljenja je doseganje največje dolgoročne od zdravja odvisne
kakovosti življenja (obvladovanje bolezenskih simptomov, preprečevanje poškodb
sklepov in kosti, obnovitev bolnikovih funkcijskih sposobnosti in sodelovanje v
vsakodnevnih dejavnostih),
 zaustavitev sklepnega vnetja,
 pri RA dosega najboljše rezultate jasno usmerjeno zdravljenja. Omogoča ga merjenje
aktivnosti bolezni in prilagajanje terapije, kadar cilj ni dosežen (Palmer, El Miedany,
2012).
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3.5.1 Dejavniki tveganja
Genetski, socialni in okoljski faktorji so vpleteni v etiologijo nastanka RA. Kajenje je znan in z
raziskavami potrjen dejavnik tveganja za razvoj seropozitivnega RA. Epidemiološki podatki o
hormonskih in reproduktivnih dejavnikih tveganja za RA so pokazali, da so peroralni
kontraceptivi ali estrogensko nadomestno zdravljenje lahko zaščita pred nastankom bolezni. Vsaj
ena nosečnost ima lahko zaščitni učinek. Vloga menopavze kot dejavnika tveganja ni povsem
potrjena in potrebuje še dodatne raziskave. Nekateri moški z RA imajo nizko raven testosterona,
vendar je manj znanega o ostalih hormonih (Praprotnik, 2012).
Morewitz (2006) v svoji knjigi našteva številne dejavnike tveganja, eden izmed njih je, da se
tveganje za RA veča s trajanjem izpostavljenosti vibracijam in prahu. Ugotovitve je podprla
vzročna povezanost med moškimi, ki so opravljali takšne poklice in povečanim pojavljanjem RA.
Na primer, med kmeti, ki so izpostavljeni organskemu prahu, zemlji, večja izpostavljenost
poveča možnost za razvoj RA. Ravno tako povezujejo višjo starost in nižji socialno ekonomski
status, ki vključuje nižjo izobrazbo z večjo pojavnostjo RA. Dejavnik tveganja za razvoj vnetnega
poliartritisa ali RA je lahko tudi prekomerno uživanje mesa in beljakovin in manjša poraba sadja,
zelenjave in vitamina C. Številne raziskave poročajo o pozitivnem učinku mediteranske prehrane,
ki varuje pred nastankom ali poslabšanjem RA. Ribje olje v kombinaciji s tradicionalnimi
zdravili je v pomoč pri nadzorovanju simptomov RA na dolgi rok.
3.5.2 Strategije obvladovanja RA
Za cilj, ki vključuje remisijo bolezni, morata biti zavzeta tako bolnik kot revmatolog. Za
doseganje tega cilja je razvit koncept, ki v medicini ni nov, ter vključuje bolnika kot
enakovrednega partnerja. Bolniku se omogoča soodločanje pri njegovem zdravljenju, ki pa
temelji na obveščenosti, ter znanju o bolezni. Bolezen je lažje obvladljiva, če je bolnik aktivno
vključen v zdravljenje in ga razume. Pri uvajanju terapije je potrebno imeti v mislih tudi
bolnikove želje, življenjski slog, starost, načrte v zvezi s potomstvom itd.. Smernice zdravljenja
so razvite na osnovi raziskav, ki so pokazale, da je poleg zdravil, s pomočjo prave strategije
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mogoče doseči boljše uspehe. Najpomembnejše je določiti jasen cilj zdravljenja, ki je stanje brez
simptomov in znakov bolezni ali nizka aktivnost bolezni (Smolen, 2010).
Glavni cilj zdravljenja revmatičnih bolezni je poleg nadzora nad boleznijo, ki ga dosežemo z
zdravili, pomagati bolnikom z nasveti in praktičnimi prikazi, kako prevzeti nadzor nad težavami,
s katerimi se srečujejo vsakodnevno, in življenje ohraniti polno in neodvisno, kot je le mogoče.
Glede na to, da genskih dejavnikov tveganja za razvoj revmatičnih bolezni ne moremo spremeniti
(starost, spol, družinsko anamnezo) lahko z nasveti o življenjskem slogu pripomoremo k
zmanjšanju že nastalih težav oziroma preprečevanju le-teh. Preprečevanje poslabšanja bolezni in
izboljšanje kakovosti življenja je potrebno približati bolnikom in jih aktivno vključiti v proces
izobraževanja (Pavić Nikolić, 2013).
Na evropskem nivoju se je oblikoval projekt preprečevanja in upravljanja mišično skeletnih
bolezni, ki niso pravično niti prednostno obravnavane v večini držav članic EU. Začel se je
februarja 2010, poimenovan je Eumusc.net in je 3 letni projekt. Projekt je podprt s strani
Evropske skupnosti (EC Community Action in the Field of Health 2008-2013) in je mreža
institucij, raziskovalcev in posameznikov v 22 organizacijah v 17 državah, ki delajo z in prek
EULAR-ja (European League Against Rheumatism). Osredotočena je na ozaveščanje o mišičnoskeletnem zdravju in uskladitvi zdravstvene oskrbe za revmatična obolenja in ostale kostnomišične bolezni.
Prizadevajo si ustvariti standarde, s katerimi bi omogočili bolnikom enako kakovost
zdravstvenega varstva, uskladiti informacije o zdravstvenih priporočilih in preučiti socialne,
zaposlitvene in gospodarske vplive, ki jih puščajo mišično-skeletne bolezni. Eumusc.net je eden
od največjih javnozdravstvenih projektov, ki je bil predstavljen Evropskemu parlamentu. Ukvarja
se s skupinami bolnikov in ponudnikov zdravstvenih storitev po vsej Evropi, da bi ugotovili,
kako posamezni sistemi delujejo in kakšne težave nastajajo pri zagotavljanju zdravljenja. Izdelali
so orodja, s pomočjo katerih lahko ocenijo breme bolezni v posamezni državi ter merjenje
kakovosti izvajanja negovalnih standardov. Merjenje je pomembno, saj državam članicam
omogoča, da določijo svoj položaj glede na ostale države in prepoznajo področja, na katerih so
potrebne izboljšave. Priporočila se osredotočajo na:
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 merjenje,
 primerjavo,
 cilje,
 napredek,
 enakost.

Merjenje
EUMUSC.net je razvil komplet ključnih indikatorjev v obliki ocenjevalnega orodja za merjenje
pogostosti in razširjenosti mišično-skeletnih bolezni, uporabo zdravstvenih storitev, merjenje
številčnosti in dostopnosti do specialistov (revmatologi, ortopedi…), oceno z zdravjem povezane
kakovosti življenja, izgube dela zaradi mišično-skeletne bolezni, komorbidnosti bolezni
prebivalstva. Za razumevanje kakovosti nudene zdravstvene oskrbe, ki bi jo državljani morali
pričakovati, mora biti postavljen standard. V kolikšni meri ponudniki zdravstvenih storitev
dosegajo te standarde, se ocenjuje z indikatorji kakovosti, ki zajemajo: postopek napotitev,
postopek posvetovanja, nadaljnje ocene, oceno bolezni ter njen vpliv na kakovost življenja,
postopek dokumentiranja, nasvete za samostojno obvladovanje bolezni, načrte zdravljenja,
farmakološko zdravljenje, varnost (neželene učinke zdravil, presejalne teste za tuberkulozo),
optimizacijo obvladovanja bolezni, standardizirano oceno bolezni, fizioterapijo, oceno v zvezi z
medicinsko-tehničnimi pripomočki, profesionalno usposabljanje zdravstvenih strokovnjakov.
Primerjava Meritve, ki temeljijo na zdravstvenih standardih skupnosti, nudijo možnost
primerjave podatkov lokalne učinkovitosti s podobnimi podatki drugih držav ali regij.
EUMUSC.net je opravil obširno analizo vpliva mišično-skeletnih bolezni po državah članicah in
izvedel študijo primerov dobre prakse pri izvajanju zdravstvenih storitev, ki se lahko uporablja
kot referenca za primerjavo ugotovitev v vsaki od držav članic.
Določitev ciljev
Vse zainteresirane strani (ogrožena javnost, bolniki, zdravstveni in socialni delavci, delodajalci
ter nacionalna in evropska politika) morajo določiti cilje. Postavitev ciljev usmerja izvajanje
zdravstvenih storitev. Cilji morajo biti specifični, izmerljivi in dosegljivi ter morajo izpolnjevati
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potrebe dejanskih in potencialnih bolnikov z mišično-skeletnim obolenjem. Glede na rezultate
analize potreb bolnikov, je potrebno zagotoviti zadosti virov, predvsem ustrezno usposobljenih
zdravstvenih delavcev, dostopnost ustreznih intervencij, podpiranje zdravega življenjskega sloga
s pomočjo javnih zdravstvenih programov ter tako bolnikom in zdravstvenim delavcem
omogočiti dostop do informacij.

Napredek
Izboljšave na področju revmatološke zdravstvene oskrbe izhajajo iz razvoja dostopnih storitev, ki
izpolnjujejo zahtevo po doseganju predhodno zastavljenih ciljev. Spodbude pri doseganju
izboljšav na področju mišično-skeletnega zdravja vključujejo: obstoj zdravstvene strategije, ki se
nanaša na determinante mišično-skeletnih bolezni, prisotnost mišično-skeletnih bolezni na
politični agendi na vseh ravneh, prepoznavanje pomena mišično-skeletnega zdravja.

Enakost
Cilj priporočil projekta EUMUSC.net je dvigniti in uskladiti kakovost zdravstvene oskrbe in
omogočiti enako zdravljenje revmatičnih obolenj ter ostalih mišično-skeletnih bolezni v vseh
državah članicah. Enakost se lahko doseže le s skupnim merjenjem kakovosti zdravstvenih
storitev in z izvajanjem ciljev za odpravljanje ovir in okrepitev podpore pri doseganju teh
standardov, sprejetih v EU. To bo omogočilo učinkovito preventivo in obvladovanje teh bolezni
v državah članicah (Eumusc.net. Poročilo s priporočili, 2010).
3.5.3 Vloga zdravstvene nege pri zdravljenju RA
Delo medicinskih sester specialistk in napredek na področju revmatologije se je začel v 60. letih
preteklega stoletja. Ta proces se je razširil v številne države. Revmatologija je ena izmed vej
interne medicine, kjer so medicinske sestre specialistke zaposlene že 30 let. Njihova vloga v
revmatologiji bolj prevladuje v ZDA, v Veliki Britaniji so njihovo vlogo dokumentirali v
številnih člankih in knjigah (Pavić Nikolić, 2011).
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Vloga medicinskih sester vključuje širok spekter dejavnosti, vključno z učenjem in svetovanjem.
Medicinske sestre pomagajo bolnikom s tem, da jih naučijo živeti z boleznijo, jim pomagajo najti
strategijo, ki jim bo pomagala pri soočanju z boleznijo, spodbudijo jih, da verjamejo, da so
sposobni spremeniti prihodnje dogodke, s čimer pridobijo nadzor nad boleznijo in socialno
identiteto (Ryan et al. 2006).
Leta 2010 so bila izdelana EULAR-jeva priporočila za vlogo medicinske sestre pri obravnavi
bolnikov z vnetno revmatično boleznijo, kamor spada tudi RA. Namen priporočil je zmanjšanje
razlik med državami, kakor tudi znotraj posameznih držav. Poudarek je na vlogi medicinske
sestre. Priporočila so nastala na podlagi sistematičnega pregleda literature ter strokovnega
dopolnila delovne skupine predstavnikov 14 držav EU, tudi Slovenije. Priporočila so razdeljena v
glavna področja: izobraževanje in preventiva, odmerjanje zdravil glede na razmerja med
tveganjem in koristjo, ter spremljanje bolezni (Van Eijk Husting et al., 2010). Priporočila
vsebujejo naslednje elemente:

 Medicinske sestre naj bolnikom zagotavljajo znanje ter dostop do izboljšanja njihovega
vedenja o bolezni ter načinih upravljanja z njo. (Izobraževanje bolnika je definirano kot
načrtovan proces, katerega cilj je izboljšanje življenjskih strategij in povečanje
sposobnosti za samopomoč.)

 Bolnikom naj bo zagotovljen dostop do medicinske sestre, z namenom izboljšanja
komunikacije, kontinuitete in zadovoljstva z zdravstveno oskrbo. (Zadovoljstvo z oskrbo
je kazalec kakovosti, zlasti je poudarek na informiranosti, empatiji, strokovni in tehnični
usposobljenosti.)
 Medicinske sestre naj bolnikom omogočajo dostopnost preko telefona, s čimer se ohranja
stalnost oskrbe in zagotavlja trajna podpora. (Zaradi nepredvidljive narave revmatične
bolezni je telefonsko svetovanje neprecenljive vrednosti za bolnika v težavah.)
 Medicinske sestre naj sodelujejo pri celostni obravnavi bolnikov z vnetno revmatično
boleznijo, z nadzorom aktivnosti bolezni, pomoči pri zmanjševanju simptomov ter
doseganju bolnikovih ciljev zdravljenja. (Medicinske sestre zagotavljajo podporo
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bolnikom z vključevanjem drugih strokovnjakov s področja revmatologije, s ciljem
zagotoviti potrebno pomoč bolniku.)
 Medicinske sestre naj ugotavljajo, ocenjujejo in opredeljujejo težave bolnikov na
psihosocialnem področju, ter s tem zmanjšujejo možnost nastanka anksioznosti in
depresije. (Pogosto povezani bolezni sta depresija in anksioznost. Medicinska sestra z
znanjem kognitivno-vedenjske terapije bistveno izboljša čustveno počutje.)
 Medicinske sestre naj spodbujajo opolnomočenje bolnikov, ter s tem njihov občutek
nadzora in upravljanja bolezni. (Podpora, ki jo prejemajo bolniki, je večplastna, zato je
pomembno, da medicinska sestra pritegne v njo poleg bolnika še ostale strokovnjake.)
 Medicinske sestre zagotavljajo zdravstveno nego na način, ki temelji na protokolih in
smernicah, ki so sprejete na nacionalnem in lokalnem področju. (Smernice in protokoli
zagotavljajo, da bodo vsi zdravstveni delavci bolnikom nudili varno in kvalitetno
zdravstveno oskrbo.)
 Medicinske sestre morajo imeti dostop do izobraževanj, da bi izboljšale in ohranile znanja
in spretnosti. (Strokovno usposobljene medicinske sestre, ki imajo znanje o revmatičnih
boleznih, njihovem zdravljenju ter sodelovanju z drugimi strokovnjaki, lahko največ
doprinesejo v procesu izobraževanja in vodenju bolnika z vnetno revmatično boleznijo.)
 Medicinske sestre naj se spodbuja k prevzemu razširjenih vlog po zaključenem posebnem
usposabljanju v skladu z nacionalnimi predpisi. (Zdravstvena nega se širi z osnovne ravni
k specialistični ravni, razlogi za to so potrebe bolnikov po holistični zdravstveni
obravnavi, usmerjenosti informacij v bolnika, poudarku na komunikacijskih veščinah
medicinskih sester, usmerjenosti v izboljšanje kvalitete zdravstvene oskrbe, s poudarkom
na izboljšanju znanja, zadovoljstva ter fizičnega in psihičnega počutja bolnika.) RA je
diagnoza, ki prisili bolnika, da se sooči z doživljenjsko, psihično in fizično izčrpavajočo
boleznijo. Podpora in nasvet medicinske sestre pomagata bolniku izboljšati kakovost
življenja, ohranjati funkcijo in preprečevati poškodbe sklepov ter nadzorovati bolečino.
Pomembna naloga je izobraževanje bolnika o bolezni, seznanjanje s farmakološkim in
nefarmakološkim zdravljenjem, njegovimi učinki in pomembnostjo zdravljenja ter
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poučevanjem o možnostih ter nevarnosti komplikacij, ki se pojavljajo ob zdravljenju kot
so infekti, osteoporoza, srčno-žilne bolezni (Bands, 2007).
Zdravstveni sistemi na zahodu težijo k ambulantni oskrbi kroničnih bolnikov, kar skrajša ležalno
dobo v bolnišnicah ter posledično kakovost njihovega življenja in stroške zdravljenja. Tudi na
Kliničnem oddelku za revmatologijo Ljubljana so v zadnjih 12 letih prešli na ambulantno
obravnavo, kar v večji meri vključuje dnevno bolnišnico ter kontrolne preglede v revmatološki
ambulanti. K takšni zdravstveni obravnavi, ki ne potrebuje več dolgotrajnega zdravljenja v
bolnišnici, so v veliki meri pripomogla nova, bolj učinkovita biološka zdravila. (Pavić Nikolić,
2011)
Od septembra 2011 vodijo diplomirane medicinske sestre KO za revmatologijo Ljubljana
ambulanto, ki jo obiskujejo bolniki, ki že najmanj eno leto prejemajo biološko zdravilo in je
njihova bolezen v remisiji. Ravno tako so v to ambulanto naročeni bolniki, ki potrebujejo pouk
samoaplikacije biološkega zdravila ali pregled zaradi spremljanja varnosti zdravljenja z
imunomodulirajočimi zdravili. Bolniki imajo tudi omogočeno telefonsko svetovanje v času
obratovanja ambulant. Zato lahko trdimo, da je na nekaterih področjih zdravstvene nege, zlasti na
področju zdravstveno vzgojnega dela z bolniki v revmatološki zdravstveni obravnavi, v zadnjih
letih prišlo do pozitivnih premikov, kajti raziskava iz leta 2010, v kateri so medicinske sestre,
zaposlene v revmatološki ambulanti UKC Ljubljana, beležile svoje aktivnosti, je pokazala, da
samo 3 % časa porabijo za zdravstveno vzgojno delo (Pavić Nikolić, Zaletel, 2010).
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4 KAKOVOST ŽIVLJENJA BOLNIKOV Z RA
Zaradi svojih značilnosti ima RA velik vpliv na številna področja posameznikovega življenja.
Najhujša posledica bolezni je odvisnost od pomoči drugih, te se bojijo tako bolniki kot tudi
njihove družine. Pri starejših ljudeh in ljudeh v srednjih letih so fizične omejitve glavni razlog za
slabšo kakovost življenja, zaradi katere čutijo pomanjkanje nadzora in neodvisnosti v svojem
življenju. Bolezen pogosto povzroča težave pri osebnih in poklicnih dejavnostih. Ni
presenetljivo, da bolniki najprej izgubijo zmožnost za opravljanje zahtevnih in napornih
dejavnosti kot so nakupovanje, čiščenje ali uporaba javnega prevoza. Pri bolnikih z nedavno
odkritim RA nepredvidljivost glede prognoze in simptomov bolezni vpliva na načrtovanje
življenja ter onemogoča spontano izbiro prostočasnih dejavnosti (Hughes, 2009).
RA vpliva na fizičen in psihičen vidik življenja. Bolniki z večjim tveganjem za depresijo in
tesnobo imajo slabšo kakovost življenja v primerjavi z ostalimi bolniki brez tveganja za depresijo
ali tesnobo. Bolniki z depresijo dojemajo svojo bolezen kot težko in neobvladljivo, kar izredno
vpliva na kakovost življenja (Nas et al., 2011).
Reinseth in Espnes (2007) opisujeta pomen prostočasnih aktivnosti za dobrobit duševnega
zdravja. Potrdila sta korelacijo med dobrim počutjem in stopnjo aktivnosti na psihično počutje, ki
vpliva na kakovost življenja. Ravno tako so Heimans in sodelavci (2013) dokazali povezavo med
zgodnjim zdravljenjem RA ter doseženo remisijo na ohranjanje funkcije sklepov, kar pomembno
vpliva na dobro kakovost življenja.
Raziskava iz leta 2006 je opredelila vpliv RA na dva pomembna vidika, na javni in zasebni del.
Pokazala je, da imajo bolniki težave in doživljajo duševno stisko, ko imajo postavljeno diagnozo.
Strah jih je, da bi potrebovali operacijo. Veliko bolnikov ne prejema socialne pomoči, ker mislijo,
da jim ni potrebna, ali pa jo zavračajo, da bi obdržali lastno neodvisnost in identiteto. Polovica
udeležencev je zaradi bolezni izgubila samostojnost, vendar ne želijo pomoči bližnjih, kar
pomeni veliko težav v vsakdanjem življenju. Pogosto so prisotne težave v partnerstvu. Zaradi RA
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partnerji težko sprejemajo omejitve, ki jih prinaša bolezen, težave se pojavljajo v seksualnem
življenju. Bolniki so v partnerstvu frustrirani, zaradi omejene mobilnosti in družabnega življenja.
Ženske imajo strahove, ki se nanašajo na zanositev, na poslabšanje stanja med ali po nosečnosti.
Odklanjajo terapijo, ker želijo ponovno zanositi. Bojijo se, da bo isto bolezen dobil njihov otrok.
V službi se bolniki z RA srečujejo s stigmatizacijo in diskriminacijo, zlasti tisti, ki imajo vidne
deformacije sklepov. Več kot tretjina udeleženih v raziskavi je zaskrbljena zaradi svojega
fizičnega videza. Svoje deformacije skrivajo, pogosto se zaradi bolezni in zdravil zredijo ali
shujšajo, kar še dodatno vpliva na njihovo samopodobo. Raziskava je pokazala, da mora celovita
zdravstvena oskrba bolnika z RA obsegati poleg medikamentoznega zdravljenja tudi socialne in
psihološke komponente zdravljenja (Lempp et al., 2006). Tudi Ovayolu in sod. (2011) navajajo
pomembnost upoštevanja številnih drugih vidikov zdravljenja zaradi vpliva kronične bolezni na
fizično, psihično in socialno komponento kakovosti življenja.
Izguba delovnih dni zaradi bolezni se pojavlja skozi celo delovno dobo. Vpliva na delovne
omejitve, ki so ovira za poklicno uspešnost ter pogosto vodijo v nesoglasja v delovnem okolju,
kjer ti bolniki nimajo zadostne podpore. Delo je zelo pomemben del življenja in pomembno
vpliva na samozavest. Bolezen ima pogosto negativen vpliv na prosti čas in socialne dejavnosti,
bolniki pogosto težko izpolnjujejo različne vrste družbenih vlog. Bolniki, ki se trudijo početi
stvari kot pred boleznijo, mislijo, da jo na ta način obvladujejo. Vendar pa se njihova zmogljivost
in uspešnost počasi zmanjšuje, kar se odraža v rutini vsakodnevnih dejavnostih. V zgodnjih fazah
RA bolniki opisujejo prekinitve rutine doma in pri poklicnem delu kot »nadlogo«. Sposobnost
prilagajanja je najpomembnejša lastnost posameznika, ki zboli z RA. Kljub večji invalidnosti se
zdi, da veliko ljudi upravlja s svojim življenjem na način, ki jih izpolnjuje tako kot prej. Bolniki
se spopadajo s svojo boleznijo sami ali s pomočjo svoje socialne mreže. RA ne vpliva samo na
njih, temveč tudi na njihove bližnje ter okolico, v kateri se udejstvujejo (Lütze, Archenholtz,
2007).
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4.1 Dimenzije vpliva RA na kakovost življenja bolnikov
Različne študije kažejo, da imajo bolniki z RA slabšo kakovost življenja (v vseh pogledih).
Raven klinične aktivnost bolezni vpliva na vse vidike življenja, zato imajo bolniki z aktivno
boleznijo slabšo kakovost življenja kot tistih, ki so v remisiji (Ábalos Medina et al., 2010). Kljub
konvencionalnemu zdravljenju ima RA še vedno veliko škodljivih posledic. Zapleteno je povzeti
učinke RA, ker se razlikujejo od bolnika do bolnika (Pollard et al., 2005). Poleg fizičnega
neugodja posamezniki z RA lahko trpijo utrujenost, občutek slabega počutja in depresijo
povezano z boleznijo (Morewitz, 2006).
Gossec in sod. (2009) so po obsežnem pregledu literature povzeli sedem pomembnih področij, na
katere vpliva RA. Določili so instrument za vsako posamezno področje. Razdelili so jih po
pomembnosti na: bolečino, funkcionalno oviranost, utrujenost, čustveno počutje, spanje,
spoprijemanje z boleznijo in fizično dobro počutje.
Poleg vpliva na telesno zdravje RA vpliva na identiteto bolnikov, njihova zasebna življenja (npr.
težave v odnosih ali skrb za druge), njihove javne naloge in pristojnosti (npr. služba in izkušnje
stigmatizacije ali diskriminacije) in njihove zasebne in javne domene (npr. zaznavajo spremembe
zunanjega videza, spremembo samopodobe in spremembo ali izgubo socialne vloge). Mladi
bolniki (25-45 let) pa poročajo o težavah pri sprejemanju kronične bolezni (Lempp et al.,2006).

4.2 Bolečina
Bolečino definiramo kot neprijetno čutno in čustveno zaznavo, povezano z dejansko ali
potencialno poškodbo tkiva. Ideja o opredelitvi bolečine kot petega vitalnega znaka (standardni
štirje: telesna temperatura, krvni tlak, srčni utrip in frekvenca dihanja) v klinični medicini
poudarja pomen tega simptoma. Kronična bolečina znatno poslabšuje duševno in telesno zdravje
posameznika, povezujemo jo s slabimi vzorci spanja in/ali depresivnim razpoloženjem.
Najpogostejši vzrok nemaligne kronične bolečine so mišično-skeletne bolezni (Kolarič, 2012).
Kronično bolečino trpi vsaka peta odrasla oseba. Raziskave so pokazale, da je incidenca kronične
bolečine v Ameriki okrog 43 %, v Evropi okrog 36 % in v Avstraliji okrog 20 %. V starejši
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populaciji jo trpi vsak drugi starostnik v domačem okolju in celo okrog 80 % starostnikov v
domovih za stare. Zaskrbljujoče je tudi, da prizadene 25 % otrok. Predvideva se, da je incidenca
kronične bolečine v nerazvitih deželah bistveno večja. Najpogosteje bolniki trpijo kronične
bolečine zaradi osteoartritisa in RA, bolečine, ki ostanejo po poškodbah in operacijah ter bolečine
v hrbtenici. Drugi razlogi kroničnih bolečin so glavoboli, nevralgije, nevropatije in nevrološke
motnje (Krčevski-Škvarč, 2005).
Revmatično bolečino lahko delimo na akutno (povzročeno z akutnim vnetjem) in kronično
(zaradi razgradnje tkiv ter mehanskih sprememb hrustanca, kosti in obsklepnih mehkih tkiv). Pri
bolnikih z RA so bolečina, sklepna okorelost in zmanjšanje funkcijskih sposobnosti največji
zgodaj zjutraj, saj je spremenjen cirkadiani ritem izločanja hormonov. Visoka raven melatonina
in prolaktina v času, ko je raven kortizola nizka (okrog dveh zjutraj), vzpostavlja okolje, ki
podpira razvoj vnetja. Shajanje z bolečino je verjetno najtežji del življenja z RA. Večina bolnikov
izkusi več tipov bolečine: nociceptivno, nevropatsko in psihogeno. Pri bolnikih z RA sta prisotni
še hiperalgezija in povečana kortikalna odzivnost, to pomeni, da gre tudi za spremembe
modulacije bolečine v centralnem živčnem sistemu. Zraven vsega pa zaradi emocionalnega
stanja, ki je povzročeno s tegobami RA, bolniki dejansko bolečino dojemajo še huje. V povprečju
se kar pri 40% bolnikov bolečina ne zmanjša dovolj (Kolarič, 2012).
Ob povečanju bolečine se poveča tudi čustvena stiska in simptomi depresije. Motnje razpoloženja
so pogostejše pri ljudeh, ki trpijo kronične bolečine (Sturgeon, Zautra, 2013).
Bolečina in okorelost sklepov, ki sta pogosto prisotna pri ljudje z RA, povzročata neaktivnost.
Žal pa neaktivnost vodi k izgubi sklepne funkcionalnosti ter izgubi mišične moči. Šibkost pa
zmanjšuje telesno stabilnost in dodatno povečuje utrujenost. Redna vadba lahko pomaga
preprečiti te učinke. Vadbene programe za ljudi z RA mora oblikovati fizioterapevt, da jih lahko
prilagodi telesnemu stanju ter nekdanji ravni dejavnosti (Venables, BChir, 2013).
Vaje aktivirajo endogeno analgezijo pri zdravih ljudeh, povečajo prag bolečine zaradi sprostitve
endogenih opioidov in aktivirajo nociceptivne zaviralne mehanizme. Sprožijo sproščanje betaendorfinov iz hipofize (periferno) in hipotalamusa (centralno), kar omogoča analgetični učinek.
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Ta mehanizem delovanja se ni izkazal pri vseh bolnikih s kronično bolečino. Dokazano je, da je
potrebno vadbo individualno prilagajati posamezniku ob upoštevanju sklepnega vnetja, da bi se
doseglo izboljšanje bolečine, na katero pozitivno vpliva kognitivno-emocionalna senzibilizacija,
ki so ji izpostavljeni tekom vodene vadbe (Nijs et al., 2012).
V raziskavi iz leta 2013, kjer so ugotavljali povezanost bolečine s stresom pri bolnikih z RA, so
prišli do zaključka, da stres vpliva na povečanje občutka bolečine in stiske (Drummond, Willox,
2013). Ravno tako raziskava iz leta 2008 potrdi njihovo hipotezo, da imajo anksiozni bolniki več
bolečin kot ljudje, ki niso tesnobni (Finan et al., 2008). Bolniki z RA, ki redno ohranjajo
gibljivost in funkcionalno sposobnost s pomočjo redne vadbe, imajo manj bolečin in boljšo
kakovost življenja (Knittle et al., 2011).
Bolečina je pomemben pokazatelj učinkovitosti zdravljenja. Bolniki se za oceno bolečine
poslužujejo VAS lestvice od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ni bolečine, od 1-3 blaga bolečina,
od 4-7 srednje močna bolečina ter 8-10 močna bolečina. Ravno tako je bolečina eden prvih
znakov, da se v telesu nekaj dogaja, kar pripelje bolnika do tega, da poišče zdravniško pomoč.
Stalno prisotna bolečina, ki jo bolniki ocenijo kot močno, je dokazano povezana z invalidnostjo
(Pollard, 2005).
Medicinske sestre pomagajo bolnikom z RA pri poslabšanju bolečinske simptomatike z nasveti o
vadbi. Pomagajo jim sprejeti bolečine, ki nastopijo kot posledica vadbe. Svetujejo jim pripravo
na vadbo s pomočjo hladnih in toplih obkladkov ter njihovo uporabo med ogrevanjem in
hlajenjem. Potrebno je planiranje odmorov med vadbo ali zmanjšanje težavnosti vadbe,
upočasnitev tempa vadbe, ko postane obremenitev prevelika. Pomembna je uporaba zdravil,
predpisanih pripomočkov in ortoz, na način kot so predpisani (Bands, 2007).
Pomembno je, da zdravstveni strokovnjaki, ki delujejo na področju revmatologije, pomagajo
bolnikom povečati telesno aktivnost s spodbujanjem in postavljanjem realnih in dosegljivih
ciljev, ker so ugotovitve o povezavi bolečine in kakovosti življenja postale neizpodbitno dejstvo
na osnovi številnih raziskav, ter jih je potrebno upoštevati v zdravljenju bolečine pri bolnikih z
RA (Knittle et al., 2011).
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4.3 Funkcionalna oviranost
Navkljub zdravljenju prinaša RA številne posledice. Iz bolnikove perspektive gledano to
vključuje bolečine, funkcionalno oviranost, utrujenost, psihološke probleme, ki vključujejo
depresijo in anksioznost. Invalidnost je posledica bolečin in poškodb sklepov kot posledica
stalnega vnetja (Pollard et al., 2005).
Bolniki z RA trpijo zaradi bolečin, okorelosti sklepov in pomanjkanja energije in so zato omejeni
v svojih telesnih dejavnostih. Ena izmed pomembnih posledic bolezni je invalidnost, zato je
zdravljenje osredotočeno na funkcionalno sposobnost. Najhitreje pride do funkcionalne
nesposobnosti v prvih letih bolezni. Pomembni dejavniki, ki vplivajo na invalidnost, so sociodemografski in psiho-socialni dejavniki, ki vplivajo na hitrost in smer razvoja invalidnosti.
Nekateri izmed teh dejavnikov so socialna podpora, okoljski dejavniki (npr. zdravstvena oskrba,
socialno okolje), dobro počutje, spopadanje z boleznijo. Ravno tako so pomemben napovednik
aktivnosti vnetja, bolečina, spol, starost, socialno-ekonomski status. Obstaja povezava med nižjo
izobrazbo in povečano možnostjo za nastanek funkcionalne oviranosti, ki vodi v invalidnost
(Strating et al., 2007).
Okvara sklepov, katere posledica je invalidnost, korelira z intenzivnostjo in trajanjem vnetja, zato
je pomembno zdraviti vnetje takoj po postavitvi diagnoze (Walker, 2012). V daljšem časovnem
obdobju se zaradi poškodb sklepov pri bolnikih z RA poveča možnost, da bo zaradi funkcionalne
omejitve v izvajanju dejavnosti prišlo do invalidnosti (Bombardier et al., 2012).
Funkcionalnost se v revmatologiji meri z vprašalnikom HAQ (Health Assessment
Questionnaire). Razvit je bil v poznih 70-ih letih prejšnjega stoletja na univerzi Stanford,
uporabljen je v številnih raziskavah po celem svetu, ki so dokazale njegovo zanesljivost in
veljavnost (Sousa et al., 2008). Študije so pokazale, da je slabša funkcionalnost povezana z
bolečino, okorelostjo in invalidnostjo bolnika z RA. Fizično zahtevno delo je dejavnik tveganja
za zgodnjo invalidnost pri bolnikih z RA. Pri posameznikih, ki so doživeli negativne medosebne
odnose na delovnem mestu zaradi svoje bolezni, se lahko pojavi tveganje za delovno invalidnost.
Psihološki dejavniki lahko vplivajo na stopnjo bolečine in invalidnosti, kar ima za posledico
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povečano tveganje za invalidnost in omejeno funkcionalno stanje. 20 %–30 % bolnikov z RA
postane delovno nesposobnih. Debelost je lahko pomemben dejavnik invalidnosti pri osebah, ki
trpijo za artritisom. Ugotovili so, da debelost (indeks telesne mase večji od ali enak 30 kg/m2)
napoveduje invalidnost pri osebah z RA. Ravno tako nizek indeks telesne mase (manj kot 20
kg/m2) povezujejo s povečano stopnjo invalidnosti med posamezniki z RA. Nekateri poklici in
nekatera opravila lahko pri RA povečajo možnost nastanka invalidnosti. To so predvsem
ponavljajoče dvigovanje težkih bremen pri delu, debelost in prekomerna telesna teža, kajenje,
uživanje alkohola in neustrezna prehrana. Socialni status neporočen ali samski je ravno tako
napovednik tveganja pri mišično skeletnih obolenjih za invalidnost. Prehranjevalni vzorci pri
bolnikih z RA vplivajo na raven bolečine in invalidnost. Prehranski dejavniki skupaj s telesno
dejavnostjo, lahko delujejo na citokine, ki preko imunskega sistema delujejo na RA (Morewitz,
2006).
Bolniki z RA so ogroženi v primeru telesne neaktivnosti, ker le-ta vodi v funkcionalno okvaro
sklepov (Cuperus et al., 2012), zato je toliko bolj pomembno spodbujati telesno vadbo.
Na novo diagnosticirani bolniki imajo veliko potrebo po izobraževanju in pridobivanju
informacij v zvezi z boleznijo. Pomembno je, da so bolniki poleg farmakoloških, informirani tudi
o nefarmakoloških strategijah zdravljenja. Nefarmakološki pristopi zajemajo uporabo toplih in
hladnih obkladkov za blaženje bolečine in zmanjšanje vnetja. Uporaba pripomočkov je
namenjena pomoči pri vsakodnevnih opravilih in za ohranitev neodvisnega delovanja. Uporaba
opornic pomaga izboljšati mobilnost in funkcijo sklepov. Napotitev na fizioterapijo lahko
pomaga pri optimizaciji mobilnosti in funkcije sklepov. Za ohranjanje mobilnosti je včasih
potreben obisk pri fiziatru, ki bolniku pomaga pri izbiri ustrezne obutve in ortozah (Walker,
2012).
Ker ima sprememba življenjskega sloga velik vpliv na ohranjanje sklepne funkcionalnosti pri
bolnikih z RA, je vloga medicinske sestre velika. Z zdravstveno vzgojo in izobraževanjem
bolnikov ter vključevanjem ostalih strokovnjakov lahko pripomore k izboljšanju in ohranjanju
kakovosti življenja bolnikov z RA. Pravočasno prepoznavanje težav, ki pestijo bolnike v
vsakodnevnem življenju in usmeritev k delovnemu terapevtu, je ena izmed nalog medicinske
29

sestre. Pomoč pri izbiri zdrave prehrane in spodbujanje k aktivnostim, ki ohranjajo sklepe kot so
kolesarjenje, plavanje, vodena vadba s pomočjo fizioterapevta. Pomoč pri razumevanju
zdravljenja bolezni, nasveti in poučevanje o jemanju zdravil ter prepoznavi neželenih učinkov,
vse to so aktivnosti medicinske sestre, ki pripomorejo k ohranjanju funkcionalne zmožnosti
bolnikov z RA.

4.4 Čustveno počutje
Bolniki z RA zbolijo za depresijo in anksioznostjo pogosteje kot drugi kronični bolniki ali zdravi
posamezniki. Raziskovalci si razlagajo višjo pojavnost depresije s povezavo med bolečino,
invalidnostjo in čustvenim stanjem. Prisotnost bolečin vodi v neaktivnost, ta pa botruje
depresivnosti. Našli so povezavo med slabšo podporo zakonca in splošno slabo socialno podporo
ter pojavnostjo depresije pri bolnikih z RA. Stresne situacije, ki jih prinese RA povzročijo
različne spremembe v življenju (delo, socialni odnosi, prosti čas, vsakodnevne aktivnosti) in so
za bolnika breme. Bolniki, ki se soočijo z boleznijo ter poskušajo reševati probleme, ki jih
prinaša RA ter oblikujejo strategijo obvladovanja, imajo nižjo stopnjo obolevnosti za depresijo
(Dirik, Karanci, 2010).
RA prizadene bolnike z bolečino, telesno okvaro in utrujenostjo ter drugimi simptomi, kot so
motnje spanja. Nevroimunološke in psihološke raziskave kažejo na spremembe, ki so posledica
imunskega vnetja in se kažejo tudi na delovanju možganov (Englbrecht et al., 2012), ker sočasna
depresija poslabša stanje bolnikov z RA ter oteži zdravljenje (Drummond, Willox, 2013), je
izrednega pomena zdravljenje depresije, za katero se poleg antidepresivov ter psihoterapevtskih
intervencij uporablja tudi kognitivno-vedenjska terapija, s katero se bolniku pomaga odkrivati
izkrivljene miselne vzorce. Bolnik z učenjem učinkovitih strategij pridobi nadzor nad boleznijo
ter ni prepuščen stiskam, ki jih prinaša življenje z RA (Englbrecht et al., 2012).
Kulturna sredina in starost bolnikov z RA imata pomemben vpliv na čustveni vpliv bolezni. Z
višjo starostjo je opaziti manj negativnih učinkov čustvenega doživljanja kot posledice bolezni. V
kulturnih sredinah, ki posamezniku, zlasti mladim ljudem z RA, nudijo boljšo socialno podporo,
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je opaziti manj čustvenih posledic kot v okoljih, ki podpirajo individualizem (Devins et al.,
2009).
Bolniki z RA so izrazili pričakovanja do medicinskih sester v obliki čustvene podpore kot so
razumevanje njihovih težav, poslušanje in zadovoljivo komuniciranje. Podporo naj bi jim
omogočila medicinska sestra s tem, ko bi jim nudila dovolj informacij v zvezi z boleznijo,
podporo pri oblikovanju strategije za obvladovanje bolezni ter čustveno podporo v obliki
razumevanja njihove stiske. S tem bi jim pomagale odpraviti občutke negotovosti, zmedenosti,
strahu pred izgubo neodvisnosti in tesnobo zaradi možnih tveganj, ki jih prinaša RA in vplivajo
na vsakdanje življenje (Van Eijk- Hustings et al., 2013).

4.5 Utrujenost
Utrujenost je subjektivna izkušnja posameznika, ki jo je mogoče opisati kot "skrajno in
vztrajajočo utrujenost, šibkost in izčrpanost, ki je lahko duševna, fizična ali oboje". Mednarodno
sprejete definicije o utrujenosti pri RA še ni, ravno tako je malo znanega o njeni etiologiji.
Izkušnje se med bolniki razlikujejo. Nekateri čutijo različne oblike utrujenosti, glede na
pogostost, trajanje in težo utrujenosti. Številne študije so dokazale napovednike utrujenosti, ki so
bolečina, fizična nezmožnost opravljanja vsakdanjih dejavnosti, oslabljeno splošno zdravje,
daljše trajanje simptomov, manj fizične aktivnosti, slabša kakovost spanja, ženski spol. Med
psiho-socialnimi dejavniki so navedli depresijo, tesnobnost, slabo socialno podporo, občutek, da
nimajo nadzora nad boleznijo in pri ženskih bolnicah z RA slabše medosebne odnose. Starejši
ljudje, ki so že v pokoju, najdejo primerno razmerje med aktivnostjo in počitkom, medtem, ko
mlajše ženske, ki opravljajo več vlog dnevno, čutijo večjo utrujenost, ker težje balansirajo med
počitkom in delom, ravno tako bolniki z duševnimi boleznimi težje shajajo z utrujenostjo, ki je
dejavnik, ki negativno vpliva na kakovost življenja (Nikolau et al., 2010).
Raziskava Lacille in sod. (2007) je pokazala, da bolnike z RA pri opravljanju dela najbolj
omejuje utrujenost. Zaradi pomanjkanja energije zadanih nalog ne morejo izpolniti, zlasti, če
imajo časovni rok, ravno tako niso zadovoljni s svojim delom, ker ga ne morejo opraviti tako
kvalitetno kot bi želeli.
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Kljub temu, da se je zdravljenje RA v zadnjem desetletju izboljšalo, kar je prispevalo k boljšemu
nadzoru vnetja, zmanjšanju skupne škode za zdravje in ohranjanju telesnih funkcij, še vedno
veliko število oseb z RA opisuje težave z utrujenostjo. Kljub metodološkim razlikam raziskave
kažejo, da se prevalenca utrujenosti pri bolnikih z RA giblje od 40 % do 80 %. Utrujenost je
povezana z vnetjem, ki je prisotno pri RA. Nedavne študije so ugotovile le šibko korelacijo med
utrujenostjo in aktivnostjo bolezni, pač pa se je izkazalo, da so višje korelacije med utrujenostjo
in splošnim zdravjem, stisko, invalidnostjo, bolečino in motnjami spanja. Utrujenost pri osebah z
RA se razlikuje od normalne utrujenosti. Ne obnovi se s spanjem. Utrujenost ima fizično in
čustveno komponento in vpliva na vsakodnevne naloge in družbene vloge. Poleg bolečine je
utrujenost izražena kot najbolj vidni simptom in ima večji vpliv na vsakdanje življenje kot
bolečina. Obstajajo individualne razlike v izkušnjah, vplivu in obvladovanju utrujenosti. Ženske
poročajo bolj pogosto o utrujenost kot moški, mlajše ženske, ki so izpostavljene večjim
obremenitvam, se zdijo še posebej občutljive na vpliv utrujenosti. Še posebej se je izkazalo, da
ima utrujenost velik vpliv na bolnike z RA, ki so v aktivnem življenjskem obdobju, ter zato trpi
kakovost njihovega življenja, služba ter druge sprostitvene aktivnosti. Občutijo povečano potrebo
po počitku, hitro se utrudijo. Občutijo nelagodje in sram, ker ne zmorejo vseh opravil (Feldthusen
et al., 2013).
V preglednem članku je Nikolaus (2012) ugotavljal povezavo med bolečino in utrujenostjo in
tudi med aktivnim sklepnim vnetjem ter utrujenostjo. K občutku utrujenosti pripomore tudi
komorbidnost. V nekaterih raziskavah je bilo možno najti povezavo med utrujenostjo in
trajanjem bolezni ter motnjami spanja. Pollard in sod. (2005) so ugotovili korelacijo med
utrujenostjo, depresijo in bolečino.
Sestavni del strategije za zmanjšanje utrujenosti pri bolnikih z RA je svetovanje glede spalnega
vzorca, ravnotežje med aktivnostjo in počitkom ter socialna podpora. Študije o učinkovitosti
bioloških zdravil so potrdile, da imajo bolniki, zdravljeni z njimi, manj težav z utrujenostjo.
Ravno tako kognitivno-vedenjska terapija in aerobna vadba kažeta na pozitiven vpliv na
utrujenost (Repping-Wutz et al., 2009).
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4.6 Nespečnost
Motnje spanja spadajo med pomembne dejavnike, ki vplivajo na kakovost življenja, poklicno
uspešnost, obolevnosti in uporabo zdravstvenih storitev. Bolečine in psihične stiske so pomembni
vzroki za težave s spanjem. Pri bolnikih z RA so ugotovili, da pogosteje trpijo za nespečnostjo
kot drugi. Najpogosteje botruje nespečnosti bolečina, depresija in tesnoba. Za nespečnostjo
pogosteje trpijo ženske. Bolniki z manjšo socialno podporo (razvezani, samski), osebe z nižjim
socialno-ekonomskim statusom, ženske in starejši, imajo več težav z nespečnostjo. Bolniki z RA,
ki trpijo za nespečnostjo, imajo pogosto težave s prekomerno dnevno zaspanostjo (Louie et al.,
2011).
Raziskovalci ocenjujejo, da ima 50 % do 75 % bolnikov z RA težave s spanjem. Motnje spanja,
ki trajajo več kot tri dni v tednu ali pet dni v mesecu, potrebujejo obravnavo strokovnjaka.
Pomanjkanje pravega spanca vpliva na povečanje tveganje za visok krvni tlak in povišan srčni
utrip, moteno toleranco za glukozo (zgodnji znak sladkorne bolezni) in povečan apetit (kar lahko
povzroči povečanje telesne teže). Pri bolnikih z RA so raziskovalci našli povezavo med
pomanjkanjem spanja in višjimi stopnjami v krvi C-reaktivnega proteina, ki je označevalec vnetja
in je pogosto zvišan pri RA (Ullman, 2012). Ravno tako je ugotovljena povezava med slabo
kakovostjo spanja in invalidnostjo pri bolnikih z RA, kakor tudi povečano utrujenostjo čez dan in
anksioznostjo (Laino, 2011), zato je izrednega pomena, da pomagamo bolnikom izboljšati
njihovo spanje ter s tem preprečiti poslabšanje bolezenskih znakov.
Medicinska sestra pomaga pri lajšanju težav z nespečnostjo bolnikom z nasveti. Da bi ugotovili
stopnjo težav je potrebno voditi dnevnik spanja; odhajati v posteljo ob istem času; vstajati ob isti
uri zjutraj, ne glede na čas odhoda v posteljo zvečer; z redno vadbo, najbolje zjutraj, zvečer
izogibanje naporni vadbi pred spanjem; izpostavljanje dnevni svetlobi tekom dneva, še posebej
popoldne; spalnica naj bo prijetna, brez hrupa, primerne temperature in zatemnjena; izogibanje
napetostim pred spanjem (gledanje nasilnih filmov, uporaba računalnika); izogibanje pitju
kofeina šest ur pred spanjem, alkohola in nikotina dve uri pred spanjem, v posteljo ne odhajati
lačni pa tudi ne preveč siti; posteljo uporabljati le za spanje, ne za gledanje televizije, branje; v
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kolikor v pol ure ne pride spanec, do zaspanosti gledati televizijo ali brati v drugem prostoru;
vzpostavitev rednega spanja, ki lahko vključuje toplo kopel, tuš, aromaterapijo, poslušanje
pomirjujoče glasbe, sprostitvene tehnike. Popoldanski spanec je zaradi utrujenosti pogost pri
bolnikih z RA, zato načrt lahko vključuje ukinitev popoldanskega spanja (Ullman, 2012).

4.7 Spoprijemanje s spremembami, ki jih prinaša RA
Za bolnike z RA je izrednega pomena, da obvladujejo svojo bolezen. RA je kronična bolezen,
zato jo je potrebno kot tako tudi obravnavati. Ker je kakovost življenja v veliki meri odvisna od
bolnikov samih, jim je potrebno to že pri postavitvi diagnoze razložiti. Pomembno je, da življenje
z RA načrtujejo posamično dan za dnem, da se učijo na napakah ter iščejo znanje in informacije o
bolezni, ki pomagajo pri načrtovanju življenja. Tehnike in strategije, ki pomagajo, je potrebo
ohraniti ali jih prilagajati. Dejavnosti, ki so za zdrave ljudi preproste, je potrebno načrtovati, pa
naj bo to umivanje zob, vrtnarjenje ali odhod na počitnice. Osnovni napotki, s katerimi
medicinska sestra pomaga bolnikom z RA pri izvedbi posamičnih dejavnosti so: postavitev
dolgoročnega cilja, opredelitev posamičnih korakov za dosego cilja, oblikovanje kratkoročnega
načrta, izvedba kratkoročnega načrta, preverjanje doseženih rezultatov, popravki korakov, če je
potrebno (Loring, Fries, 2006).
Ramjet in ostali avtorji v preglednem članku (2008) ugotavljajo, da številne raziskave, ki so
raziskovale različne vplive in načine spopadanja z boleznijo, niso pokazale dovolj skladnih
dokazov, ki bi potrdili, da določena strategija bolje vpliva na kakovost življenja bolnikov z RA.
Ugotavljajo, da na njihove izsledke vplivajo tudi različne zasnove opravljenih raziskav. Nekaj
dokazov iz longitudinalnih študij je pokazalo, da se neaktivni bolniki slabše spoprijemajo z
boleznijo. Ravno tako bolniki, ki so se izogibali soočenju z boleznijo na način, da so se
pretvarjali, da so zdravi. Izrednega pomena je, da zdravstveni strokovnjaki ugotovijo, kateri so
tisti bolniki, ki želijo s pomočjo pasivnosti, izogibanja, zanikanja ali delanja iluzij, ubežati
soočenju z boleznijo ter jim pomagajo pri aktivnem vključevanju v zdravljenje in s tem pri
spopadanju z RA.
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Bolnikom lahko zdravstveni strokovnjaki pomagajo s soočanjem na različne načine. Pomembna
strategija je načrt aktivnosti. Zmožnost bolnikov zelo niha in je odvisna od veliko dejavnikov.
Zjutraj imajo bolniki z RA pogosto okorele sklepe, kar vpliva na njihovo aktivnost, ki jo je
potrebno prestaviti na popoldanski čas, ko so sklepi bolje gibljivi. Veliko hobijev in ostalih
aktivnosti lahko bolniki še vedno vzdržujejo s pomočjo manjših prilagoditev. Na primer pri
dviganju in prenašanju težjih predmetov (polnega vrčka), si lahko pomagajo z drsenjem po
delovni površini do roba, s tem se izognejo obremenitvi zapestja in malih sklepov rok. Na tržišču
je ogromno pripomočkov, ki bolnikom olajšajo vsakdanje življenje, različni nastavki, ki so v
pomoč pri prepogibanju, česanju, prijemanju. Sprostitvene tehnike so bolnikom v pomoč pri
spopadanju z bolečino in stisko, ki jo prinaša bolezen. Pomembno je uravnotežiti počitek in vaje
za ohranjanje gibljivosti. Tudi ko so sklepi vneti, je potrebno skupaj s fizioterapevtom narediti
načrt ter ohraniti mobilnost. Delovni terapevt je usposobljen za nudenje pomoči pri učenju zaščite
sklepov pri vsakdanjih opravilih. Najpomembnejši napotki za ohranjanje sklepov so: bolečina v
sklepu naj služi kot opozorilo, za uporabo se priporočajo večji, močnejši sklepi, obremenitev je
potrebno razdeliti na več sklepov, uporaba pripomočkov prihrani energijo in ohranja sklepe,
potrebno se je izogibati močnemu stiskanju, izogibanje položajem, ki pripomorejo k
deformacijam sklepov, uporaba sklepov v stabilnih položajih. Strategije, s katerimi si bolniki z
RA lahko olajšajo življenje, se nanašajo na številna področja, ki jih pokrivajo različni
strokovnjaki od medicinske sestre do fiziatra ali strokovnjaka za stopala itd. (Swann, 2007)
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5 VPLIV RA NA SOCIALNI VIDIK KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
Posledice RA se kažejo na področju socialnih odnosov, družinske skupnosti, vloge v družini in
na delovnem mestu. Socialni in ekonomski vpliv sta velika na račun kronične bolečine,
utrujenosti in funkcionalne oviranosti. Izguba produktivnosti v 10 letih od postavitve diagnoze
kaže na ekonomsko breme bolezni ter posledično slabšo kakovost življenja (Ryan, 2007).
V središču determinant zdravja se nahaja bolnik, ki ima svoje osebne dejavnike, kot so npr.
starost, spol in druge telesne lastnosti, ki so večinoma nespremenljive. Obdajajo jih dejavniki, na
katere se lahko bolj ali manj vpliva z različnimi politikami. Prvi dejavnik je življenjski slog, ki
med drugim vključuje kajenje in telesno dejavnost. Sledi osebna interakcija in vpetost
posameznika v ožjo socialno mrežo. Seveda na posameznika in njegovo zdravje vplivajo tudi
bivalne in delovne razmere ter dostopnost do hrane, osnovnih dobrin in storitev. V širšem
družbenem okolju pa na zdravstveno stanje bolnika z RA vplivajo ekonomski, kulturni in
okoljski vplivi. Posameznikov življenjski slog je vezan na družbene norme in socialne mreže ter
na delovno in bivalno okolje, kar pa je odvisno od širših socialno-ekonomskih in kulturnih
okoliščin. Determinante zdravja, na katere lahko vpliva posameznik ali nanje vplivajo
gospodarske oz. politične odločitve, so lahko pozitivni dejavniki zdravja, varovalni dejavniki ali
dejavniki tveganja (Dahlgreen in Whitehead, 2006).
Presečna študija Morewitza (2006) je pokazala, da imajo višjo stopnjo pojavnosti artritisa starejše
osebe, ženske, posamezniki z nizko stopnjo izobrazbe, osebe z nizkimi prihodki, pretežno sedeči
posamezniki in prekomerno težki in debeli ljudje. Po ugotovitvah raziskovalcev so imele visoko
stopnjo pojavnosti artritisa tudi skupine, ki predhodno niso bile prepoznane: ločenci, brezposelni,
posamezniki, ki so nezmožni vrnitve na delo, sedanji ali nekdanji kadilci. Pri posameznikih, ki
trpijo za RA ali drugim kostno-mišičnim obolenjem, se lahko pojavi stres, delovna invalidnost,
oslabljeno socialno in družinsko delovanje in zmanjšana kakovost življenja. Analiza
zdravstvenega stanja na podlagi raziskav je pokazala, da je bil RA odgovoren za več kot 30 %
vse invalidnosti povezanih z gibljivostjo in funkcionalno zmožnostjo.
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Lapsley in sod. (2002) so v svoji raziskavi ocenjevali zdravstveno stanje bolnikov z RA v
povezavi z družbenim vplivom bolezni. Ugotovili so, da so ljudje z RA poročali o slabšem
zdravstvenem stanju kot njihovi vrstniki brez RA. Ženske so bile bolj prikrajšane kot moški na
ekonomskem področju, mlajši še zaposleni so čutili večje finančno breme kot že upokojeni
bolniki z RA.

5.1 Družina
Družina je dinamična socialna skupnost članov, ki jih vežejo bivanjske, prijateljske ali
sorodstvene vezi. Služi kot varno območje umika od obremenitev, ki jih prinaša vsakdanje
življenje. V dobro povezanih družinah posamezniki skrbijo za partnerja in otroke, ko se kateri od
članov sreča s kronično boleznijo. Podpora družine vpliva na posameznikov odziv na bolezen in
ima pomemben vpliv na zdravljenje in rehabilitacijo. Še posebej to velja, kadar ima bolezen tako
velik vpliv na posameznikovo življenje kot ga ima RA. Socialni, čustveni in finančni vpliv
bolezni nima vpliva le na posameznika, temveč vpliva na celo družino (Ryan, 2007).
Veliko žensk zboli z RA v rodni dobi, zato je pomembno skrbno načrtovati družino. Pomembno
je poleg zdravljenja razmišljati o težavah s sklepi po porodu, ko bo potrebno skrbeti za
novorojenčka. Zato je pomembno, da imajo ženske z RA podporo celotne družine, da skupaj
sprejemajo odločitve, ki bodo vplivale tudi na vse ostale člane. Tekom nosečnosti se bolezen po
navadi umiri, vendar 90 % bolnic z RA doživi v prvih treh mesecih zagon bolezni z vnetimi in
bolečimi sklepi. Potrebno je načrtovanje zdravljenja po porodu, ki vključuje tudi odločitve o
dojenju (Bermas, 2013).
Matere z RA imajo pogosto težave s fizičnimi omejitvami, ko skrbijo za majhne otroke, zlasti pri
kopanju, oblačenju, zapenjanju gumbov, zavezovanju trakov ipd.. Utrujenost vpliva na njihovo
zmožnost sodelovanja v družinskih aktivnostih. Matere z RA potrebujejo praktično, strokovno in
moralno podporo, ki je pogosto ne dobijo. Pričakujejo, da jim jo bodo nudili družinski člani,
prijatelji in zdravstvenih delavci. Nekaj omejitev doživljajo tudi otroci staršev z RA, kajti
pogosto se izogibajo določenim dejavnostim (športnim, izleti, igranje iger, priprava hrane), zaradi
RA. Nekateri opisujejo pozitivne izkušnje, zlasti, ker so njihovi otroci prej samostojni v
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določenih aktivnostih. Zlasti je nadležno dejstvo, da je bolezen nepredvidljiva in se spreminja iz
dneva v dan, kar onemogoča načrtovanje aktivnosti. Za starše z RA so pomembni nasveti, kako
otroka dvigniti, npr. s pomočjo podlahti namesto zapestij in rok. Pomembna je izbira otroškega
vozička, nastavitev višine previjalne mize, izbira oblek brez gumbov, na zadrgo, namesto vezalk
ježki za zapiranje ali elastične vezalke. Izrednega pomena je strategija ohranjanja energije z
razmislekom o načinih, tempu, ter delitvi opravkov po pomembnosti (Arthritis research,
education and advocacy news, 2011).
Težave v družini se lahko pojavijo tudi zaradi okrnjene seksualne potrebe, ki se pojavi zaradi
stalnih bolečin in utrujenosti. Precejšnja je razširjenost spolnih težav pri bolnikih z RA. Vendar
so raziskave na področju spolnosti omejene. Norveška raziskava iz leta 2006, ki je vključevala
1041 bolnikov z RA, je poročala, da je pri eni tretjini bolnikov z RA njihovo zdravstveno stanje
bistveno vplivalo na njihovo spolno aktivnost. Ugotovili so, da višja stopnja utrujenosti in
funkcijske omejitve napovedujejo težave s spolno aktivnostjo. Ugotovitve kažejo na potrebo po
povečani pozornosti učinkov RA na spolno aktivnost in spolne težave, zato bi jih bilo potrebno
vključiti kot del splošnega zdravstvenega varstva za bolnike z RA (Helland et al., 2006).
Raziskava Palmer, El Miedany (2011) je pokazala, da ima 53 % moških udeležencev raziskave
težave s spolnostjo, vendar predvsem zaradi pridružene srčne bolezni, višje starosti in povišane
aktivnosti bolezni. 50 % žensk pripisuje svoje težave s spolnostjo pojavu Sjögrenovega sindroma,
ki je avtoimunska bolezen in se pojavlja sekundarno ob RA ter vpliva na suhost sluznic. Ravno
tako so ocenjevale, da vplivata na spolnost bolečina in čustveno stanje. Rezultat je pokazal, da so
moški pri ocenjevanju spolnosti osredotočeni na svoja telesa, ženske pa na socialne, kulturne in
čustvene dejavnike.
Tudi zakonci bolnikov z RA so psihološko obremenjeni z občutkom krivde, nemoči in slabe vesti
(Kristiansen et al., 2012). S pomočjo pogovora se lahko reši večina zadreg, zato je izrednega
pomena dobra komunikacija v družini. Družinski člani morajo biti ravno tako poučeni o bolezni
kot sam bolnik. Le na ta način bodo lahko razumeli, kakšne omejitve prinaša bolezen in kako se
lahko s skupnimi močmi spopadejo z njo. Ker je izobraževanje bolnikov in njihovih svojcev
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kompetenca medicinskih sester, morajo le-te slediti novostim in imeti vpogled v vse vidike
življenja bolnika z RA.

5.2 Socialna opora
Vključenost posameznika ali kolektivnih akterjev v družbena omrežja označujemo kot socialni
kapital. O visoki stopnji socialnega kapitala govorimo, kadar sta posameznik ali skupina
sposobna pridobiti za izvedbo določenih ciljev in projektov sodelovanje in podporo okolja.
Socialna zaščita je ena bistvenih javnih funkcij in inštrumentov, ki jih ima država, da lahko
prebivalcem zagotavlja relativno enake možnosti razvoja in nediskriminatorne pogoje dostopa in
izkoriščanja priložnosti. V njenem okviru je sistem socialne varnosti, ki je tudi inštrument za
obvladovanje tistih družbenih disfunkcij in neenakosti, ki lahko nekaterim posameznikom in
skupinam onemogoča izkoriščanje in razvijanje svojih potencialov, drugim pa omogoča
neupravičene prednosti pri dostopu do javnih dobrin in pridobivanju večjega dohodka in
premoženja. Bistveni element socialne varnosti je zaposlitev. Sistemi socialne varnosti niso
namenjeni zagotavljanju zaposlitve, temveč nadomeščanju izpadlega dohodka ter blaženju stisk
in težav tistih, ki so ostali brez dela (Adam, Rončević, 2004).
Bolniki z RA težko ohranjajo socialno mrežo, vzdržujejo socialne interakcije z drugimi ljudmi ter
kakovost socialne opore. Ugotovljeno je, da invalidnost vpliva negativno na sodelovanje v
družbenih dejavnostih z družino in prijatelji, prostočasnih in drugih aktivnostih na različnih
družbenih prizoriščih, kaže na večjo socialno izolacijo in manjšo socialno integracijo v skupnost
(Fyrand, 2003).

5.3 Delo
Opredelitev stresorjev pri delu ne razloži v celoti, kako sta delo in zdravje povezana. Tudi
delovne razmere in organizacija dela pospešujejo oziroma zavirajo izvajanje delovnih strategij za
varovanje zdravja. V epidemioloških raziskavah se v tej zvezi pogosto omenjajo "psiho-socialni
dejavniki". Gre za koncept, ki se ga v glavnem ocenjuje v povezavi s Karasek–Theorellovim
modelom. Ta model poudarja tri komponente: psihosocialne zahteve dela (praviloma povezane z
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obsegom in kompleksnostjo naloge in časovnim pritiskom), stopnjo svobodnega odločanja na
delovnem mestu (upošteva uporabo znanja in možnost odločanja) in družbeno podporo (pomoč in
priznanje od sodelavcev in nadrejenih). Karasek domneva, da hude psihološke zahteve v
kombinaciji z majhno stopnjo svobode odločanja na delovnem mestu lahko povečajo tveganje za
razvoj fizičnih (srčno žilne bolezni, mišično kostne težave) ali duševnih (depresija, psihološki
stres, izgorelost) zdravstvenih težav. Te se navadno stopnjujejo, če primanjkuje še družbene
podpore pri delu (Molinié, 2006). Ravno tako je ugotovljeno, da delovna mesta, ki ne
zagotavljajo socialne pomoči za delavce z RA prispevajo k njihovi visoki stopnji invalidnosti
(Morewitz, 2006).
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opisuje bolečine in izgubo fizične funkcije kot
značilnost mišično-kostnih bolezni. Bolečina je glavni simptom RA ter skupaj z izgubo
funkcionalnosti glavni razlog invalidnosti. Mišično-kostne bolezni pri odrasli populaciji
povzročajo več funkcionalnih omejitev kot katera koli druga skupina obolenj. Z mišično-kostnimi
boleznimi povezane bolečine in fizična nezmožnost prizadenejo tudi socialne funkcije, duševno
zdravje in zmanjšajo kakovost življenja bolnikov, v tem primeru delavcev (Gauthy et al., 2007).
Bolniki z RA imajo težave s prevozom na delo in z dela, kar omejuje možnosti zaposlitve.
Delovne razmere imajo prednost pri izbiri delovnega mesta, včasih tudi na račun kariere,
napredovanja, plače in osebnega zadovoljstva pri delu. Zaradi boljših delovnih pogojev so
nekateri na delovnih mestih za katera so preveč izobraženi. Bolniki navajajo, da imajo več težav z
medosebnimi odnosi, zlasti s sodelavci, manj z delodajalci. Zlasti pri timskem delu, kjer je
odvisnost od posameznika v ekipi pomembna za dokončni izdelek. Pogosto utrujenost
zamenjujejo z lenobo in nezainteresiranostjo. Pogosto jih pestijo občutki krivde, strah pred
izgubo službe, ne želijo se razkriti, skrivajo svojo bolezen, niso pripravljeni sprejeti pomoči.
Osnovni občutek krivde je nezadostnost, da ne bi mogli izpolniti svoje delovne obveznosti.
Številni navajajo izgubo samozavesti, osebne identitete, kar vpliva tudi na omejevanje njihovega
družabnega življenja izven službe (Lacaille et al., 2007).
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5.4 Socialno-ekonomske posledice življenja z RA
Finančna izguba in težave na delovnem mestu so pogoste spremljevalke bolnika z RA.
Ekonomsko breme RA je znatno višje kot pri kateri koli drugi kronični bolezni. O negativnih
socialno-ekonomskih posledicah bolezni, kot je zmanjšanje dohodka, je v raziskavi iz leta 2012
poročalo 89 % bolnikov z RA. Pogoste so bile tudi menjave delovnih mest ter zmanjšana
produktivnost. Poleg tega je 31 % bolnikov eno leto po postavitvi diagnoze zaradi invalidnosti, ki
je posledica bolečine in fizične nefunkcionalnosti, prenehalo delati. Zaradi bolezni je 24 %
preiskovancev načelo življenjske prihranke ter zmanjšalo svoj standard življenja. Manj finančnih
posledic so utrpeli starejši, verjetno tudi na račun tega, da so že upokojeni, ne skrbijo več za
otroke, ter nimajo kreditov. Bolečina in nefunkcionalnost sta dejavnika tveganja za negativne
socialno-ekonomske posledice RA (Looper et al., 2012).
Socialno-ekonomski pogoji lahko vplivajo na stopnjo sposobnosti posameznika. Nizek socialno
ekonomski status je resna ovira pri dostopu do zdravstvene oskrbe, ki je najpomembnejša za RA,
ki ga je potrebno zdraviti v zgodnjem obdobju, da bi zmanjšali napredovanje bolezni in
posledično invalidnosti. Ravno tako je neodvisen napovedovalec invalidnosti nižja raven
izobrazbe pri posameznikih, ki trpijo za katero izmed mišično skeletnih bolezni (Morewitz,
2006).
Med kroničnimi boleznimi je RA med tistimi, ki najbolj znižujejo kakovost življenja, prav tako je
povezana s povečano umrljivostjo, večinoma zaradi srčno-žilnih zapletov. Povprečni letni strošek
RA na bolnika je ocenjen na 13.500 evrov, lahko pa naraste tudi do 40.000 evrov letno (v
Franciji) v kasnejših stadijih bolezni. Izguba produktivnosti zaradi zmanjšanja opravilne
sposobnosti je največji strošek RA. Do 50 % bolnikov z RA je prisiljenih opustiti delo v 10 letih
od začetka bolezni, kar zahteva invalidske pokojnine in dodatno oskrbo. Do 50 % bolnikov z RA
se mora upokojiti in dobiti invalidsko pokojnino v desetih letih od začetka bolezni. Stroški zunaj
zdravstvenega varstva, kot so zmanjšana produktivnost, neformalna oskrba in nemedicinski
stroški, znašajo skoraj dve tretjini (65 %) stroškov, povezanih z RA (Jönsson et al., 2008).
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Lundkvist in sod. (2008) so v svojo raziskavo o ekonomskem bremenu RA zajeli Rusko
federacijo, Turčijo, Avstralijo Južno Afriko, Severno Ameriko, večino vzhodnih držav EU, tudi
Slovenijo. Breme bolezni je bilo definirano kot merjenje izgube zdravja kot posledice RA,
vključno s posledicami kot sta invalidnost in umrljivost. Države z nizkim dohodkom na
prebivalca, kot so Estonija, Poljska, Slovaška, Latvija so pokazale sorazmerno veliko breme RA,
kar kaže na skladanje z dokazi, da je bolezen povezana s socialno-ekonomskimi razmerami.
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6 METODE DELA

Metodologija raziskave je bila kvantitativna, presečna študija z uporabo vprašalnika. V
retrospektivno kohortno študijo smo zajeli 100 bolnikov, ki se zdravijo v ambulanti KO za
revmatologijo, UKC Ljubljana in so imeli postavljeno diagnozo RA v letih 2008 in 2009. Iskali
smo povezave med demografskimi podatki (starost, spol, zakonski stan, stopnja izobrazbe,
zaposlitveni status in višina dohodka), oceno funkcionalne zmožnosti (stopnja gibljivosti, hoja in
pripogibanje, funkcija zapestja in prstov, funkcija rok, samooskrba, gospodinjska opravila),
psiho-socialnimi dejavniki (socialna aktivnost, podpora sorodnikov in prijateljev, občutek
psihične napetosti, razpoloženje) in bolečino.
Teoretični del je osnovan na podlagi pregleda strokovne literature s področja kakovosti življenja
na splošno, kot tudi v povezavi s posameznimi področji vpliva RA na bolnikovo življenje. Drugi,
empirični del raziskave, temelji na kvantitativni raziskavi.
V teoretičnem delu je bil opravljen pregled literature s pomočjo naslednjih podatkovnih baz:
CINAHL, Google Učenjak, MEDLINE (PubMED), EBSCHO host, Science Direct, Pro Quest.
Uporabljena je literatura s področja revmatologije (Annals of the Rheumatic Diseases,
Rheumatology, Clinical and Experimental Rheumatology, Arthritis Care & Research,
Scandinavian Journal of Rheumatology, Arthritis Research & Therapy). Uporabljeni so viri s
področja revmatološke zdravstvene nege ter sociologije.

6.1 Instrument
Instrument za zbiranje podatkov je bil Arthritis Impact Measurement Scales (AIMS 2).
Vprašalnik so razvili v Združenih državah Amerike leta 1980, leta 1991 je bila narejena revizija.
Zajema 9 meril, ki ocenjujejo mobilnost, telesno aktivnost, gibljivost, sposobnost vodenja
gospodinjstva, socialne dejavnosti, vsakodnevne aktivnosti, bolečino, depresijo in tesnobnost.
Vprašalnik obsega 78 vprašanj, kar zahteva 20 minut za izpolnjevanje. Vprašanja so preprosta in
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ne potrebujejo dodatne razlage. Vprašalnik je prosto dostopen in za uporabo nismo potrebovali
dodatnega dovoljenja.
Za prevod vprašalnika je uporabljen postopek lokalizacije metodološko preverjenega izvirnega
vprašalnika, ki obsega prevod iz angleščine v slovenščino, uskladitev in prilagoditev vprašalnika,
vzvratni prevod, primerjavo z angleškim izvirnikom in uskladitev ter oceno razumljivosti za
bolnike (Lajovic, 2008).
Ker je kakovost anketnega vprašalnika neposredno povezana z odsotnostjo sistematičnih napak,
ki lahko nastanejo zaradi uporabe konkretnega anketnega vprašalnika (oblika, zaporedje vprašanj,
vpliv konteksta in vprašanja, besedilo, vrstni red odgovorov, struktura vprašanj) (Cerar et al.,
2011), smo pred uporabo vprašalnika preverili, če anketiranci zmorejo z zmerno mero truda
ustrezno odgovoriti na anketna vprašanja in izpolniti vprašalnik z izbrano metodo anketiranja.
Vprašalnik je bil testiran na naključnih šestih bolnikih (različnih starosti, spola in izobrazbe), ter s
pomočjo njihovih pripomb preoblikovan. Ugotovljeno je bilo, da se eno vprašanje ponavlja,
napaka je bila odpravljena. Spremenjeno je vprašanje št. 59 v bolj razumljivo »V kolikšni meri so
težave na posameznih področjih posledica artritisa?«. Ravno tako sta preoblikovani vprašanji št.
66 in št. 72 v » Kako se počutite, v primerjavi z ljudmi vaših let, upoštevajoč vse vplive artritisa
na vas?« in »Ste v zadnjem letu več kot trikrat obiskali zdravnika zaradi katerega koli drugega
razloga in ne zaradi artritisa?«. Odločili smo se, da za oceno socio-ekonomskega stanja bolnika
uporabimo podatek o posameznikovem mesečnem neto dohodku namesto o dohodku na osebo
celotnega gospodinjstva. Po popravkih so bila vprašanja razumljiva, izpolnjevanje ankete je
trajalo od 20 do 25 minut.

6.2 Pridobivanje podatkov
Anketni vprašalnik smo razposlali po pošti, skupaj s priloženo kuverto, z znamko in naslovom
pošiljatelja. Pošiljanje anketnih vprašalnikov je potekalo od 20. decembra 2013 do 10. januarja
2014. Do konca februarja smo prejeli 105 anketnih vprašalnikov, od tega 5 nepopolno
izpolnjenih, zato smo jih izključili iz raziskave.
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Bolniki so poiskani s pomočjo zdravstvenega informacijskega sistema Hipokrat. Iz baze
podatkov so izbrani bolniki, ki so imeli v obdobju od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2009 postavljeno
diagnozo RA in se spremljajo v revmatološki ambulanti Kliničnega oddelka za revmatologijo
Ljubljana. Bolniki so bili naprošeni za sodelovanje pri anketiranju. V nagovoru so izvedeli, da je
sodelovanje prostovoljno in da je zagotovljena anonimnost udeležencev. Iz vrnjenih vprašalnikov
ni mogoče ugotoviti, kdo je anketiranec, razen pri tistih, ki so se prostovoljno podpisali, kar ni
bilo zahtevano.

6.3 Raziskovalna vprašanja
Izhodiščna hipoteza je, da višji standard ter remisija bolezni vplivata na boljšo kakovost življenja.
Izbrana je opisna raziskovalna metoda, za metodo zbiranja in analize gradiva smo uporabili
pregled literature. Pregled literature nam omogoča, da ugotovimo, kaj so do sedaj opravljene
raziskave potrdile, katere težave so imeli raziskovalci ter do kakšnih zaključkov so prišli. Naša
glavna vprašanja so:
 Kako vpliva RA na socialni vidik kakovosti življenja?
 Kako lahko prispeva zdravstvena nega k izboljšanju težav, ki jih prinaša bolezen?
 Ali obstaja povezava med demografskimi podatki in socialnim, psihičnim in fizičnim
počutjem bolnikov z RA?

6.4 Hipoteze
Na osnovi opredeljenih ciljev in na podlagi pregleda literature smo postavili naslednje hipoteze.
H1: Obstaja povezava med socio-demografskimi značilnostmi bolnikov z RA (spol, stopnja
izobrazbe, starost, zaposlitev, prihodki, zakonski stan) in njihovo oceno funkcionalne zmožnosti.
Posebne značilnosti kot so spol, starost, zakonski stan, izobrazba in rasa so pogosto dejavniki
tveganja za delovno zmožnost. Iz literature se je izkazalo, da so pogosteje delovno nezmožni
starejši bolniki z RA, ženske in manj/nižje izobraženi. Manj izobraženi so pogosteje zaposleni v
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službah s težjo fizično obremenitvijo, zato težje dobijo alternativno zaposlitev in posledično
imajo nižji socio-ekonomski status. Slabša funkcionalna zmožnost vpliva na delovno zmožnost
ter stimulira napredek bolezni, zaradi psiho-socialnih, finančnih, medicinskih razlogov (npr.
socialna podpora, zavarovanje, zdravstvena oskrba, samospoštovanje (De Croon et al., 2004).
Deformacija rok je ena glavnih značilnosti bolnikov z RA, ki posledično pomeni funkcionalno
oviranost. Trajna invalidnost nastopi pri 10 % – 20 % bolnikov z RA. Bolj pogosta je pri ženskah
in nastopi kmalu po pričetku bolezni (Bodur et al., 2005).
Bolniki z RA, ki niso zaposleni, kar je pogosto povezano s funkcionalno nezmožnostjo, imajo
slabšo kakovost življenja, povišano aktivnost bolezni zaradi bolečin in slabše funkcionalne
zmožnosti (Till, 2010).
H2: Fizične spremembe, ki povzročajo funkcionalno oviranost, vplivajo na psihosocialni vidik
kakovosti življenja.
Raziskava iz leta 2005 potrjuje povezavo med funkcionalno oviranostjo bolnikov z RA in
njihovimi vsakdanjimi aktivnostmi, ravno tako pa s težavami v družinskem krogu, socialno
interakcijo ter čustvenimi motnjami. Največ težav se pojavlja zaradi bolečine, togosti in
deformacije sklepov. Na stres in depresijo vpliva invalidnost, ki je posledica funkcionalne
prizadetosti sklepov (Ali, Tawfiq, 2005). Bolečina in invalidnost neizogibno vplivata na psihično
stanje bolnika in splošno slabo počutje. Čeprav ni nobenega dokaza, da imajo bolniki primarne
psihične motnje, lahko kronična bolezen povzroči znatne negativne dolgoročne psihološke učinke
(Polsky et al., 2005). Povezava med invalidnostjo in psihološko obolevnostjo je torej sorazmerno
specifična za RA (Groarke et al., 2004). Bolniki z višjo aktivnostjo RA, ki vpliva na njihovo
funkcionalno stanje ter kakovost življenja, trpijo več bolečin, so pogosteje nezaposleni ter imajo
več psihičnih težav (Corbacho, Dapueto, 2010).
H3: Bolniki, ki se zdravijo z biološkimi zdravili, imajo manj fizičnih, psihičnih in socialnih težav,
kot bolniki, ki se zdravijo z drugimi zdravili.
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Uvedba zgodnjega zdravljenja RA in nova biološka zdravila so naredila pomemben premik v
boju z boleznijo. Remisija, ki je cilj zdravljenja, se dosega prej, tako se preprečujejo poškodbe in
posledično deformacije ter invalidnost, ki vpliva na kakovost življenja bolnikov z RA (LopezOlivio, Tayar, 2012). Ocenjevanje produktivnosti dela pri bolnikih z RA in vpliv zdravljenja sta
praktična načina za merjenje individualnih in družbenih vidikov RA. Bolniki z višjo aktivnostjo
bolezni, ki vpliva na njihovo funkcionalnost, imajo psihične, socialne in emocionalne težave (AlFadl et al., 2013).
Izrednega pomena je nižanje aktivnosti bolezni, kar so omogočila biološka zdravila. Raziskave so
pokazale, da uporaba bioloških zdravil statistično pomembno in klinično izmerljivo vpliva na
kakovost življenja na način, da so bolniki bolj produktivni, imajo manj fizičnih omejitev, bolje so
vključeni v socialne aktivnosti, družino in prosti čas (Strant, Singh, 2010).

6.5 Raziskovalni vzorec
V raziskavo smo vključili bolnike, ki obiskujejo revmatološko ambulanto v UKCL. K
sodelovanju je bilo povabljenih 194 bolnikov z RA, predvidena realizacija vzorca je bila vsaj 100
popolnoma izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Vključeni so bolniki z RA, ki so imeli postavljeno
diagnozo v obdobju med 01. 01. 2008 in 31. 12. 2009 v času, ko so oblikovane klinične smernice
za predpisovanje biološke terapije in se je vzpostavil Register bolnikov na bioloških zdravilih.
Izključitveno merilo: bolniki z drugimi revmatičnimi diagnozami ter postavljeno diagnozo pred
letom 2008 in po letu 2009.

6.6 Etični vidik raziskave
Sodelovanje pri izpolnjevanju ankete je bilo prostovoljno. V nagovoru je napisan namen, cilji
ankete in kontaktni podatki izvajalca raziskave. Vrnjeni vprašalniki niso na noben način
razkrivali identitete izprašanih. Pred anketiranjem smo pridobili dovoljenje Komisije Republike
Slovenije za medicinsko etiko (v prilogi).
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6.7 Obdelava podatkov
Za obdelavo in analizo podatkov smo uporabili računalniški program Excell 2010. Podatki so
vneseni v Excellovo tabelo. Uporabili smo opisno, deskriptivno analizo parametrov. S pomočjo ttesta smo preverili prvo hipotezo, drugi dve pa z Excellovo opcijo korelacije, ki uporablja
Pearsonov koeficient za izračun korelacije med posameznimi področji vpliva.
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7 REZULTATI
Predstavitev rezultatov in razprava si sledita na osnovi postavljenih hipotez, ki zajemajo
demografske podatke ter ostale parametre, s katerimi smo potrdili oz. ovrgli zastavljene hipoteze.
Zaradi boljše preglednosti je vsak posamičen rezultat prikazan grafično ter kratko opisan in
komentiran.

7.1 Povezava socio-demografskih značilnosti in funkcionalne zmožnosti
bolnikov z RA
Da bi ovrgli ali potrdili postavljeno hipotezo, smo iskali povezave med demografskimi
značilnostmi (starost, spol, zakonski stan, stopnja izobrazbe, višina dohodka) in funkcionalno
zmožnostjo, ki smo jo opredelili iz vprašalnika kot stopnjo gibljivosti, zmožnost hoje in
prepogibanja, funkcijo zapestja in prstov, funkcijo rok, samooskrbo in zmožnost opravljanja
gospodinjskih opravil.
7.1.1 Demografski podatki
Polovica vključenih v raziskavo je starejša od 61 let in sicer starostna skupina od 61-70 let (21
%) ter 31 % starostna skupina 71 let in več. Le 14 % je starih manj kot 41 let. Povprečna starost
anketirancev je 61,1 let. Večina anketirancev (76 %) je ženskega spola in samo 24 % moškega.
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Graf 1: Zakonski stan
61 respondentov je poročenih, 9 jih živi v izvenzakonski skupnosti, 19 jih je ovdovelih, samo 6 je
samskih.
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Graf 2: Stopnja izobrazbe
Poklicno šolo ali manj ima 43 % vprašanih, največ jih ima srednjo šolo (27 %), višješolsko
izobrazbo ima 15 %, univerzitetno izobrazbo, magisterij in doktorat ima 15 % anketiranih.

7.1.2 Zaposlitveni status
Bolnike smo spraševali po njihovem statusu v zadnjem mesecu.
Tabela 1: Tabela razporeditve gleda na zaposlitveni status
V preteklem mesecu je bil vaš status:
zaposlen/a gospodinja dijak/inja, študent/ka brezposeln/a invalid/ka upokojen/ka
25
1
1
3
2
62
1

1

1

1
več
1 odgovorov

1
2
27

2

1

5

2
1
6

1
65 N = 106
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Le majhen odstotek vprašanih je zaposlen (25 %), večina jih je upokojenih (62 %). Šest
vprašanih je obkrožilo dva odgovora, in sicer dva sta invalida in brezposelna, eden je invalid in
upokojen, eden se je opredelil kot upokojen in zaposlen, eden je invalid in zaposlen ter eden je
upokojen in gospodinja.

Graf 3: Zaposlitveni status
Večina anketiranih (61 bolnikov) je upokojena, le 25 je še vedno zaposlenih, 5 bolnikov je
brezposelnih, 6 je invalidov, ostali so v skupini dijak/študent (1 %) in gospodinja (2 %).
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Graf 4: Dohodkovna lestvica
32 sodelujočih prejema neto dohodek v višini do 500 €, 25 anketiranih prejema neto dohodek od
500 do 700 €, 17 nad 700 do 900 €, 19 nad 900 do 1300 €, 4 prejemajo nad 1300 do 1700 € neto
dohodka, eden prejema več kot 1700 € in manj kot 2100 € ter 2 nad 2100 €.
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7.1.3 Funkcionalna zmožnost
Bolniki so svojo funkcionalno zmožnost ocenjevali s pomočjo 5. stopenjske lestvice, pri kateri je
bila 1 najboljša zmožnost in 5 najslabša zmožnost. Zaradi boljše preglednosti sta oba skrajna
odgovora združena v en stolpec.
Tabela 2: Funkcionalna zmožnost bolnikov na posameznih področjih
zmožnost
Nekatere dni

zmožnost
Redko/
Noben dan

Včasih

stopnja gibljivosti

zmožnost
Vse
dni/večino
dni
(Vedno/zelo
pogosto)
74%

10,4%

(Skoraj
nikoli/nikoli)
15,2%

hoja in pripogibanje

51,8%

22,2%

26%

funkcija zapestja in prstov

66,2%

13,8%

20%

funkcija rok

74,2%

12,8%

13%

samooskrba

81,3%

11,8%

7%

gospodinjska opravila

79,3%

13%

7,8%

Tabela pokaže razporeditev odgovorov o funkcionalni zmožnosti v procentih. Vprašanja so bila
postavljena na način, kjer redko/noben dan oz. skoraj nikoli/nikoli pomeni slabšo zmožnost.
Izkazalo se je, da vprašanim dela največ težav hoja in pripogibanje (26 %), funkcija zapestij in
prstov (20 %) ter stopnja gibljivosti (15,2 %). So pa bolniki v veliki meri odgovarjali, da nimajo
težav s funkcionalno zmožnostjo.
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7.1.4 Korelacija med socio-demografskih podatki in funkcionalno zmožnostjo bolnikov z
RA
Izračun korelacije med povprečjem funkcionalne zmožnosti celotne populacije vprašanih ter
demografskimi značilnostmi, ki smo jih razdelili v posamezne vzorčne skupine. Te skupine
predstavljajo spol (moški, ženski), starostne skupine (do 40 let, 41-50, 51-60, 61-70, nad 71 let),
izobrazba (do vključno srednja šola, več kot srednja šola), dohodek (do 900 €, nad 900 €), ter
zakonski stan, (poročen, samski).
Tabela 3: Povprečje funkcionalne zmožnosti anketiranih ter odklon posameznih vzorčnih
skupin od nje

vzorec

vsi anketiranci
ženske
moški
do 40 let
41-50 let
51-60 let
61-70 let
nad 71 let
izobrazba do vklj. srednja
šola
izobrazba nad srednjo šolo
dohodek do 900 €
dohodek nad 900 €
poročen
samski

povprečje ovrednotenih
odgovorov funkcionalne
zmožnosti
2,06
2,09
1,85
1,88
1,41
1,92
2,06
2,37
2,26

deviacija od povprečja

1,51
2,20
1,58
1,87
2,29

0,691
1,126
0,742
0,904
1,249

1,030
1,061
1,848
0,964
0,599
0,891
0,982
1,286
1,147

V tabeli je številčno prikazan odklon od povprečja ovrednotenih odgovorov po posameznih
vzorčnih skupinah. V smislu boljše funkcionalne zmožnosti izstopa starostna skupina od 41-50
let, ki ima povprečje 1,41, skupina z višjo izobrazbo (1,51) ter anketirani z višjimi prihodki nad
900 € (1,58). Ti podatki sicer kažejo, da obstaja razlika med posameznimi vzorčnimi skupinami,
vendar v nobenem primeru ne pride do signifikantne razlike. V vseh primerih je varianca
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posameznega vzorca velika in glede na tako število podatkov ni mogoče zaključiti, da bi to kakor
koli vplivalo na rezultat.

povprečje
celotnega
vzorca

povprečje funkcionalne
zmožnosti
Graf 5: Primerjava povprečij posameznih vzorčnih skupin s povprečjem celotne
proučevane populacije
Statistično pomembnost odklona od povprečja posamezne skupine smo od povprečja celotne
populacije preverili z izračunom dvostranskega T-testa. Statistično pomembnost, p<0,05, smo
določili kot mejno statistično pomembnost. Delovna hipoteza: povprečje vzorca je od povprečja
celotne populacije statistično pomembno različno. Ničelna hipoteza: med povprečjema celotne
populacije in vzorca ni razlike. Dvostranski test, α=0,05; povprečje celotne populacije (n=100) =
2,06.
Podatki na grafu kažejo, da ni statistično pomembnih odklonov od povprečja funkcionalne
zmožnosti celotne anketirane populacije. Povprečje je na grafu prikazano z odebeljeno črno črto.
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Kljub statistično neznačilnim razlikam je največji odklon od povprečja nakazan pri starostni
skupini od 41-50 let, skupini z izobrazbo več kot srednjo šolo ter skupino z dohodki nad 900 €.
.
Tabela 4: Izračun povezanosti funkcionalne zmožnosti in posameznih demografskih
značilnosti s pomočjo T-testa
VZOREC

ženske
(n=76)
moški (n= 24)
do 40 let
(n=14)
41-50 let
(n=9)
51-60 let
(n=25)
61-70 let
(n=21)
nad 71 let
(n=31)
izobrazba do
vklj. srednja
šola (n=70)
izobrazba
nad srednjo
šolo (n=130)
dohodek do
900 € (n=74)
dohodek nad
900 € (n=26)
poročen
(n=61)
samski
(n=39)

STOPNJA
PROSTOSTI
(n1+n2-2)
174

REZULTAT
T-TESTA

NIČELNA HIPOTEZA
POTRJENA/OVRŽENA

0,646

MEJA ZA
SIGNIFIKANCO (iz
tabele)
1,96

122
112

0,099
0,175

1,96
1,98

potrjena
potrjena

107

2,52E-6

1,98

potrjena

123

0,358

1,96

potrjena

119

0,857

1,98

potrjena

129

0,017

1,96

potrjena

168

0,093

1,96

potrjena

128

1,99E-5

1,96

potrjena

172

0,22

1,96

potrjena

124

1,45E-4

1,96

potrjena

159

0,188

1,96

potrjena

137

0,056

1,96

potrjena

potrjena

V primeru, da je izračunana vrednost t-testa manjša od tabelarne vrednosti, je razlika med
vzorcema nesignifikantna. Iz tabele je razvidno, glede na t-test, da nobena razlika med povprečji
ni signifikantna, predvsem zaradi velike variance vzorcev. Nižja vrednost povprečja kaže na
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boljšo funkcionalno zmožnost bolnika. Na splošno povprečje okrog 2 nakazuje na relativno
dobro funkcionalno zmožnost večino dni oz. zelo pogosto. Na splošno rezultati kažejo, da je
zmožnost boljša pri bolj izobraženih bolnikih in tistih z višjim dohodkom, vendar razlike
statistično niso signifikantne.
Tabela 5: Povprečje funkcionalne zmožnosti zaposlenih

VZOREC
celotna populacija
zaposleni

POVPREČJE
2,06
1,73

DEVIACIJA OD POVPREČJA
1,030
0,855

Zaposleni imajo v povprečju boljše funkcionalne zmožnosti kot so ocenjene v celotni populaciji,
kar je razvidno iz nižjega povprečja med zaposlenimi. Vendar tudi ta povezava ni statistično
dokazana.

7.2 Vpliv fizičnih sprememb na psihosocialni vidik
Podatki se nanašajo na fizične spremembe, ki smo jih opredelili kot bolečino, funkcijo zapestij in
prstov ter psihosocialni vidik, ki obsega socialne aktivnosti, podporo sorodnikov in prijateljev ter
občutek psihične napetosti in razpoloženje.
7.2.1 Bolečina
Tabela 6: Frekvenčna distribucija podatkov o bolečini
Huda/zmerna
(vedno/zelo pogosto)
Bolečina

Blaga
(včasih)

172 % 34,4 % 185 %

Zelo blaga/brez
(skoraj
nikoli/nikoli)
37 % 141 % 28,2 %
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Občasne bolečine, ki jih opiše kot blage, ima 37 % anketiranih, 34,4 % bolnikov ima pogoste ali
stalne bolečine, ki jih opišejo kot zmerne do hude. Skoraj brez bolečin je 28,2 % vprašanih in te
so zelo blage oz. so brez njih.

Bolečina zaradi RA
Huda/zmerna
34 %

Zelo blaga/brez
29 %

Blaga
37 %

Graf 6: Bolečina zaradi RA
Ena tretjina (34 %) trpi hude/zmerne bolečine, blage 37 % ter zelo blage oz. so brez bolečin 29%
anketiranih.
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7.2.2 Funkcija zapestij in prstov
Funkcija zapestij in prstov izstopa med težavami, ki so predvsem posledica artritisa.

Graf 7: Posamezna področja zdravja, na katerih imajo bolniki težave predvsem zaradi
artritisa
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Anketirani bolniki so se odločili, da so težave na področju bolečine in funkcije zapestij in prstov
v največji meri posledica RA. Te dve najbolj izpostavljeni težavi smo opredelili kot fizične
spremembe ter jih korelirali s psihosocialnim vidikom.
Tabela 7: Funkcija zapestij in prstov: zmožnost opravljanja posameznih opravil
Zmožnost

Zmožnost

Zmožnost

Vse dni/večino
dni

Nekatere dni

Redko/nikoli

Pisanje s peresom/svinčnikom

74%

11%

15%

Zapenjanje gumba

69%

15%

16%

Obračanje ključa

75%

13%

12%

Zavezati vozel, pentljo

68%

18%

14%

Odpreti kozarec za vlaganje

45%

12%

42%

V tabeli so podatki o posamezni aktivnosti, ki se nanaša na funkcijo zapestij in prstov. Bolniki so
bili večinoma zmožni opravljati posamezna opravila vse dni/večino dni. Največ težav so imeli z
odpiranjem kozarca za vlaganje (42 %).
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Graf 8: Grafični prikaz zmožnosti opravljanja posameznih opravil s področja funkcije
zapestij in rok
Modri stolpec prikazuje zmožnost opravil vse dni/večino dni, rdeči stolpec kaže posamezne
aktivnosti, ki so jih zmogli samo nekatere dni. Največ težav (zmogli so jih redko/nikoli) imajo
bolniki z odpiranjem kozarca za vlaganje (45 %), z zapenjanjem gumba (16 %), pisanjem s
svinčnikom (15 %), zavezovanjem pentlje ali vozla (14 %).
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7.2.3 Psihosocialni vidik
Psihosocialni vidik je opredeljen kot socialna aktivnost, podpora sorodnikov in prijateljev,
razpoloženje in občutek psihične napetosti. Odgovori vsak dan/zelo pogosto pomeni visoko
oceno psihosocialnega vidika in skoraj nikoli/nikoli slabo oceno psihosocialnega vidika
kakovosti življenja.
Tabela 8: Frekvenčna distribucija prisotnosti socialne aktivnosti, podpore sorodnikov in
prijateljev, razpoloženja in psihične napetosti
Vsak dan/zelo
pogosto

Včasih

Skoraj nikoli/nikoli

Socialna aktivnost

40,2%

83,8%

15,8%

Podpora sorodnikov in
prijateljev

77,5%

17,8%

4,8%

Občutek psihične napetosti

34%

49%

17,4%

Dobro razpoloženje

49,8%

27,6%

22,6%

Prikaz podatkov posameznih področij socialne aktivnosti v odstotkih. Izstopa visok odstotek
(83,8 %) bolnikov, ki se včasih druži s prijatelji in svojci, hkrati pa jih 77,5 % potrdi, da vedno in
zelo pogosto lahko računajo na njihovo podporo. 22,6 % bolnikov se počuti potrtih in na dnu, kar
vpliva na njihovo razpoloženje, ravno tako 34 % občuti vznemirjenost, težko se sprostijo, kar
vpliva na občutek psihične napetosti.
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Graf 9: Grafična ponazoritev podatkov socialne aktivnosti in psihične napetosti
Socialna aktivnost je opredeljena kot podpora sorodnikov in prijateljev in so jo anketirani ocenili
visoko (77,5 %) in socialne aktivnosti, ki zajema vprašanja o druženju s svojci in prijatelji. 49 %
bolnikov ima včasih občutek psihične napetosti (pogostost občutka psihične napetosti ter
občutkov sproščenosti), 49,8 % anketiranih je vsak dan ali zelo pogosto dobro razpoloženih in
uživajo v stvareh, ki jih počnejo.
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Tabela 9: Izračun povprečja fizičnih sprememb opredeljenih kot bolečina, funkcija rok in
psihosocialni vidik

povprečje

bolečina
2,041

funkcija rok
2,018

psihosocialni vidik
2,407

Izračun povprečja fizičnih sprememb za celotno populacijo.
Tabela 10: Izračun korelacije med funkcijo rok in psihosocialnim vidikom ter bolečino in
psihosocialnim vidikom

Korelacija

Bolečina – psihosocialni
vidik
0,615

Funkcija zapestij in prstov –
psihosocialni vidik
0,573

Korelacija med vzorcema je statistično pomembna, kadar je izračunana vrednost korelacije nad
0,5. V obeh izračunanih primerih je korelacija med vzorcema močna, zato sklepamo, da bolečina,
funkcija zapestij in prstov pomembno vplivajo na zadovoljstvo, razpoloženje in psihično napetost
bolnika.

7.3 Primerjava funkcionalne zmožnosti, psihosocialnega vidika in socialnih
aktivnosti pri bolnikih, ki prejemajo biološka zdravila z ostalimi bolniki
Zadnja hipoteza se nanaša na primerjavo bolnikov zdravljenih z biološkimi zdravili ter druge
skupine, ki prejema druga zdravila za zdravljenje RA ter njihovo funkcionalno zmožnostjo,
psihosocialnim vidikom in socialnimi aktivnostmi.
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Graf 10: Zdravila, ki jih prejemajo bolniki za zdravljenje RA
Večina bolnikov prejema imunomodulirajoča zdravila (103 %), 9 % vprašanih prejema druga
zdravila, predvsem Medrol, le 12 % bolnikov prejema biološka zdravila (Enbrel, Humira, Cimzia,
Simponi). Odstotek presega 100 %, ker se zdravila med seboj tudi kombinirajo.
Tabela 11: Izračun povprečij ovrednotenih vprašanj pri bolnikih, ki prejemajo biološka
zdravila in ostalih bolnikih.

funkcionalna zmožnost
bolniki na
bioloških
zdravilih
ostali bolniki

2,08
2,05

psihosocialni vidik

2,24
2,46

socialna aktivnost

2,35
2,28

Med skupinama bolnikov ni večjih razlik glede povprečja. Za izračun je uporabljena Excellova
opcija korelacije, ki uporablja Pearsonov koeficient. V vseh primerih se povprečje nagiba k
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vrednosti 2, ki nakazuje večino dni oz. zelo pogosto dobro funkcionalno zmožnost. Bolniki so
redko nezadovoljni in psihično napeti, so razpoloženi in socialno aktivni.

7.4 Področja, na katerih si želijo bolniki z RA izboljšanje
Anketirani bolniki so izbrali za tri posamezna področja, kjer si najbolj želijo izboljšanje.

Graf 11: Področja, na katerih si želijo bolniki z RA izboljšanje
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Vprašani so v velikem odstotku kot področje, kjer želijo izboljšanje, izbrali področje artritične
bolečine (59 %), sledi področje funkcije zapestja in prstov (52 %), gibljivost (41 %), hoja in
sklanjanje (37 %), ostala področja si sledijo od 25 % (stopnja psihične napetosti) pa do 6 %
(podpora družine in prijateljev).

7.5 Ugotovitve glede na postavljene hipoteze
Na podlagi dobljenih podatkov ne potrdimo prve in tretje hipoteze, potrdimo le drugo hipotezo.
Hipoteza 1: Obstaja povezava med socio-demografskimi značilnostmi bolnikov z RA (spol,
stopnja izobrazbe, starost, zaposlitev, prihodki, zakonski stan) in njihovo oceno funkcionalne
zmožnosti.
Z našo raziskavo smo dokazali, da imajo dobro funkcionalno zmožnost vse skupine bolnikov, ne
glede na demografske značilnosti. S pomočjo t-testa smo izračunali signifikantnost odklona od
povprečja posamezne skupine in ugotovili, da ne obstaja povezava med demografskimi podatki
in funkcionalno zmožnostjo. Rezultat je pripisati večji razpršenosti vzorcev. Manjša odstopanja k
boljši funkcionalni zmožnosti se kažejo pri višje izobraženih, to so bolniki s srednjo šolo in več,
bolnikih v starostni skupini med 41 in 50 let, zaposlenih ter bolnikih z višjimi dohodki, nad 900
€. Povezave ni bilo mogoče statistično dokazati. Na splošno se je izkazalo, da so bolniki dobro
funkcionalno zmožni.
Raziskave v tujini delno potrdijo naše rezultate in sicer avtorji preglednega članka ne najdejo
povezave med zakonskim stanom in delovno zmožnostjo. Ravno tako niso našli povezave med
trajanjem bolezni in delovno zmožnostjo (De Croon et al., 2004).
Olivieri in sod. (2009) v svojem članku navajajo, da 10 % - 33 % vseh bolnikov z RA
predstavljajo bolniki starejši od 60 let. V naši raziskavi je teh bolnikov 52 %, kar pomeni več kot
polovica anketiranih. Ravno tako nismo v naši raziskavi našli statistično pomembne povezanosti
med funkcionalno zmožnostjo ter starostjo bolnikov.
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Starostni nastop RA (po 60 letu starosti) se od nastopa RA v mlajših letih loči po bolj enakomerni
porazdelitvi po spolu, višji aktivnosti bolezni, pogostejši prizadetosti večjih sklepov in bolj
pogostih zagonih bolezni. Longitudinalne študije so pokazale višjo aktivnost bolezni, več
rentgensko dokazanih erozij na sklepih, upad funkcionalne zmožnosti pri bolnikih s starostnim
RA. Te značilnosti so bile dokazane samo pri bolnikih s seropozitivnim RA, medtem ko je bil pri
seronegativnih bolnikih potek bolezni bistveno blažji (Filipowicz-Sosnowska, Rupiński, 2008).
Mi podatkov o serologiji naših anketirancev nimamo, zato ne moremo iskati povezave med njimi.
Da se povprečna funkcionalna zmožnost starejših ljudi ne razlikuje bistveno od ostale populacije,
so ugotovili finski raziskovalci, ki so v svojo študijo zajeli 700 ljudi starejših od 75 let (Kauupi et
al., 2005). Jansen in sod. (2000) tudi ne najdejo povezave med socio-demografskimi značilnostmi
in funkcionalno zmožnostjo bolnikov z RA. Vendar v svojem prispevku navajata druge avtorje,
ki trdijo drugače. Corbacho in Dapueto (2010) opisujeta bolnike z nižjo stopnjo izobrazbe,
katerih funkcionalna sposobnost je okrnjena.
Cho s sod. (2012) so v svoji raziskavi o vplivu starosti na izid zdravljenja RA ugotovil, da so
druge značilnosti, ženski spol, visoka aktivnost bolezni, trajanje bolezni nad 10 let ter
komorbidnost, zlasti bolezni srca in ožilja, veliko bolj vplivale na funkcionalno zmožnost
bolnikov z RA kot starost. Ravno tako Sokka in sod. (2003) v svoji raziskavi ugotavljajo, da ima
RA večji učinek na funkcionalnost pri mlajših bolnikih in tistih srednjih let, kot pa pri starejših.
Rezultati naše raziskave so pokazali, da so naši bolniki dobro funkcionalno zmogljivi, ta rezultat
lahko pripišemo visokemu odstotku starejših anketirancev. Med našo raziskavo ter primerljivimi
raziskavami, opravljenimi v svetu, ni pomembnih razlik. Nekatere razlike lahko razložimo z
različnostjo merskih instrumentov. Večina raziskovalcev uporablja HAQ vprašalnik, ki poleg
parametrov oz. vprašanj, ki smo jih uporabili tudi v naši raziskavi (stopnjo gibljivosti, zmožnost
hoje in prepogibanja, funkcijo zapestja in prstov, funkcijo rok, samooskrbo in zmožnost
opravljanja gospodinjskih opravil) uporabijo za izračun tudi bolnikovo oceno bolečine in počutja
na dan izpolnjevanja vprašalnika.
Naša raziskava je pokazala, da je povprečna vrednost bolečine pri anketirancih 2,041 kar pomeni,
da ne bi vključevanje tega parametra bistveno spremenilo povprečje funkcionalne zmožnosti, ki
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je 2,06. Ker nismo našli povezave med socio-demografskimi podatki in funkcionalno
zmožnostjo, prve hipoteze ne potrdimo.
Hipoteza 2: Fizične spremembe, ki povzročajo oviranost, vplivajo na psihosocialni vidik
kakovosti življenja.
Funkcija zapestij in prstov ter bolečina sta odstopali kot največji težavi bolnikov z RA, zato sta
izbrani za korelacijo s psihosocialnim vidikom kakovosti življenja. Le tega smo opredelili s
socialno aktivnostjo, podporo sorodnikov in prijateljev, občutkom psihične napetosti in
razpoloženjem. Izračunana korelacija je statistično pomembna. Izračunana je s pomočjo
Pearsonovega koeficienta
Bolniki z RA se najpogosteje soočajo z bolečino, okorelostjo, utrujenostjo in fizičnimi
omejitvami, kar vpliva na njihovo sposobnost za sodelovanje v dejavnostih na področjih dela,
družinskega življenja, prostega časa in socialnih odnosov. Kot socialna bitja, z določenimi
vlogami in odgovornostmi, ljudje sodelujejo v različnih življenjskih aktivnostih. Bolečina, skupaj
z drugimi simptomi zaradi RA, predstavlja grožnjo socialnim dejavnostim in lahko ogrozi
duševno in socialno blagostanje (Backman, 2006).
Kako kakovostno je življenje posameznika, je odvisno predvsem od počutja in zadovoljstva z
lastnim življenjem, čeprav imajo za zagotovitev kakovosti življenja ključen pomen različni
dejavniki. Ti so zdravje, socialni položaj posameznika, okolje, v katerem živimo, družabno
življenje, življenjske navade posameznika idr. (Statistični urad Republike Slovenije, 2014).
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Graf 12: Ocena zdravja v tem trenutku na splošno
Pridobljeni podatki kažejo, da so bolniki ocenili svoje trenutno zdravje kot zadovoljivo (45 %),
kot dobro le dobra tretjina (33 %), odlično (8 %) in slabo (14 %). Seveda je splošno zdravje
pomenilo ne le RA, ampak tudi pridružene bolezni.
Bolniki so se v primerjavi z ljudmi iste starosti, upoštevajoč vplive RA počutili srednje (47 %),
ravno tako ocenjujejo, da je v 43 % za njihovo počutje le deloma odgovoren RA. Več kot
polovica vprašanih (56 %) jemlje vsak dan zdravila zaradi drugih bolezni, kar nam pove, da je
prisotna komorbidnost. Največkrat imajo pridružen povišan krvni tlak (31 %), bolezni srca (13
%), slabokrvnost (10 %), pljučne bolezni, diabetes, težave z želodcem (8 %), duševne bolezni (7
%).
Naša hipoteza je statistično potrjena. Našli smo povezavo med fizično zmogljivostjo in
psihosocialnim stanjem bolnikov z RA.
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Hipoteza 3: Bolniki, ki se zdravijo z biološkimi zdravili, imajo manj fizičnih, psihičnih in
socialnih težav kot bolniki, ki se zdravijo z drugimi zdravili.
Naša raziskava je pokazala, da sta obe skupini bolnikov tako tisti, ki prejemajo biološka zdravila
kot tisti, ki prejemajo druga zdravila enako fizično zmogljivi. Nobena izmed skupin nima več
psihičnih ali socialnih težav. Za izračun korelacije je uporabljen Pearsonov koeficient.
Zdravljenje RA je usmerjeno v doseganje remisije. V prejšnjem desetletju so bila biološka
zdravila rezervirana za bolnike s težkim potekom bolezni, ki so dosegali določene kriterije.
Trenutno tudi z zgodnjo agresivno terapijo le tretjina bolnikov z RA doseže zaželeno remisijo. S
časom se učinkovitost biološkega zdravila zmanjša in ga je potrebno zamenjati za novega. Kljub
vsemu uporaba bioloških zdravil pri zdravljenju RA kaže precejšnje koristi v smislu izidov za
bolnike, predvsem pri zmanjšanju simptomov, upočasnitvi napredovanja bolezni, izboljšanju
funkcionalne zmožnosti in kakovosti življenja (Curtis, Singh, 2013).
Pomanjkanje razlik med bolniki zdravljenimi z biološkimi zdravili in drugimi gre pripisati
dejstvu, da so anketirani bolniki imeli postavljeno diagnozo leta 2008/09. Leta 2008 so
postavljene slovenske smernice za začetek in spremljanje zdravljenja RA z biološkimi zdravili in
so v veliki meri skladne s priporočili EULAR. Cilj zdravljenja je doseganje remisije bolezni
(Rotar, 2013). Torej so bolniki, ki jim terapija z imunomodulirajočimi zdravili ni pomagala in
niso dosegli remisije že lahko prejeli biološko zdravilo. Poleg trajanja bolezni (5-6 let) je to
podatek, ki nam lahko pojasni njihovo dobro funkcionalno zmožnost. Zgodnje zdravljenje in s
tem doseganje remisije bistveno vpliva na funkcionalno zmožnost, posledično pa na boljše
psihično, fizično in socialno stanje.
Hipoteze ne potrdimo, ker nismo našli statistično pomembnih razlik med obema skupinama.
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8 RAZPRAVA
Pomemben element kakovosti življenja je zdravje, ki je tako njen pogoj kot posledica. Zdravje je
kompleksen koncept: njegove fizične, psihične in socialne dimenzije se prepletajo ter
medsebojno vplivajo druga na drugo (Pahor et al. 2011). Sociološke raziskave kakovosti življenja
so izrednega pomena, ker vemo, da družbeno vrednotenje nekaterih razlik med ljudmi vodi v
neenako porazdelitev materialnih dobrin, življenjskih priložnosti, moči, privilegijev, ugleda in
vpliva v družbi. Takšni neenaki porazdelitvi pravimo družbena neenakost (Popit, 2009).
Značilnost kroničnih bolezni je tesna povezanost z medicino, ki vpliva na počutje bolnikov. Velik
del časa so podvrženi medicinski obravnavi, kar pomeni, da nenehno posvečajo pozornost svojim
telesom in imajo tudi redne stike z zdravstvenim osebjem. Slutnje, da družbeni dejavniki vplivajo
na zdravje, segajo v zgodovino. Že v 19. stoletju so higieniki opozorili na razliko v umrljivosti
med posameznimi družbenimi razredi. Družbene razlike so zelo pomembne. Vpliv socialnih vezi
na človekovo zdravje je sociološki. Socialna podpora je zelo kompleksna. V zadnjem desetletju
se je zdravstvena politika obrnila v dve smeri. Ena vodi v vedno bolj kompleksno medicinsko
tehnologijo ter vedno večji napredek medicine. Zaradi spoznanj, da je za številne bolezenske
pojave kriv posameznik, se je zdravstvena politika usmerila k zdravstveni vzgoji prebivalstva ter
k spremembi življenjskega sloga. Vendar je takšne spremembe težko uresničiti. Potrebna je širša
vizija. Družba mora skrbeti za kakovost družbenega okolja, ki ga ustvarja. Zdravstvena politika si
mora zastaviti cilj za razvoj nove medicinske tehnologije in spodbujanje zdravega vedenja ljudi,
pa tudi več vlaganja v boljše socialne povezave (Adam, Herzlich, 2002).
Kronične nenalezljive bolezni, med katere spada tudi RA, predstavljajo največje izzive za zdravje
in razvoj sodobne družbe in zmanjšujejo kakovost življenja. S spremljanjem z zdravjem
povezanega vedenjskega sloga in kroničnih nenalezljivih bolezni, glede na socialno-ekonomske
in geografske značilnosti, omogoča dragocen vpogled v najranljivejše skupine prebivalcev, ki jih
ogroža nezdrav življenjski slog in že prisotne kronične bolezni (Artnik et al, 2013).
Izboljšuje se ocena zdravja, ki je uveljavljena mera zdravstvenega stanja populacije, saj dobro
napoveduje obolevnost in umrljivost prebivalstva. Samoocena zdravja je subjektivna mera, na
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katero vplivajo različne okoliščine, tudi socialne. Na slabšo samooceno splošnega zdravstvenega
stanja ima velik vpliv prisotnost kronične bolezni, dolgotrajna zmanjšana zmožnosti ali bolečine
(Artnik et al, 2013). Zato smo z našo raziskavo želeli ugotoviti, kako zdravstvene težave, ki jih
prinaša življenje z RA vplivajo na različne vidike kakovosti življenja, predvsem na socialni vidik
ter naše ugotovitve primerjati s tujimi že opravljenimi raziskavami.
Medicinska perspektiva bolezni je preozka, saj medicina ne prinese vedno zdravja. Pojav bolezni
ne opredeljuje samo zdravstvenih institucij, ampak tudi različne socialne vidike, družinsko in
poklicno okolico. Poleg tega vedno bolj ocenjujemo vlogo medijev, politične oblasti in religije.
Sociologija dela, znanosti, družine, oblasti in tudi sociologija bolezni in medicine se morajo med
seboj povezati (Adam, Herzlich, 2002).
V Sloveniji ni narejene raziskave, ki bi pokazala, kakšen je socialni in družbeni vidik življenja
bolnikov z RA. V teoretičnem delu so povzeta področja, na katera vpliva RA na kakovost
življenja ter načine, na katere je zdravstvena nega v pomoč bolnikom. Na podlagi teh ugotovitev
ter izsledkov opravljene raziskave bo možno oceniti in primerjati socialni vidik kakovosti
življenja bolnikov v Sloveniji in tujini, ter načrtovati ustrezne psiho-socialne ukrepe ali
preventivne dejavnosti za dvig kakovosti življenja bolnikov z RA in njihovih svojcev.
Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da je naš povprečen anketiranec upokojena ženska, stara
več kot 61 let, poročena, s poklicno ali srednjo šolo, z višino pokojnine do 700 €. Zastopanost
ženskega spola je v naši raziskavi 3,1 krat večja kot moških in je odraz razširjenosti RA, kar se
ujema s podatki iz tuje literature, ki kažejo da je RA pri ženskah zastopan 2,5 krat pogosteje kot
pri moških, pogostnost je 4-5 krat višja pri mlajših od 50 let, okoli 2 krat višja pa pri starosti nad
60 let (Kvien et al., 2006). Zadnji podatkih SURS-a (Statistični urad Republike Slovenije) kažejo,
da je starostna pokojnina v Sloveniji v letu 2009 znašala povprečno 687,96 EUR, moški so prejeli
mesečno v povprečju 754,06 EUR, ženske pa manj, 602,33 EUR. Invalidske pokojnine so znašale
povprečno 516,20 EUR, družinska in vdovska pokojnina pa sta v letu 2009 znašali povprečno
431,96 EUR (Republika Slovenija, SURS, 2014). Tudi ti podatki se ujemajo z višino prejemkov
naših upokojenih anketirancev.
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Socialne aktivnosti so naši bolniki ocenili kot občasna srečanja s prijatelji in svojci. Visoko so
ocenili podporo sorodnikov in prijateljev, na njih se zanesejo vedno oz. zelo pogosto. Naše
podatke podprejo tudi dognanja avtorja študije o kakovostnem staranju. Höpflinger (2008), ki je
v svoji raziskavi ovrgel razširjen stereotip o socialni izolaciji starih ljudi. Dokazal je, da imajo
starostniki dobro socialno mrežo, le manjše število starostnikov, ki živijo doma, socialnih stikov
sploh nima ali jih imajo le v manjši meri.
V naši raziskavi nismo našli povezave med bolniki z RA zdravljenimi z biološkimi zdravili in
drugo skupino, na nobenem izmed raziskovanih področij. Delno je to pripisati krajšemu trajanju
bolezni (med 7 in 8 let) in postavitvi diagnoze v obdobju, ko so bila že na voljo biološka zdravila,
za bolnike, ki niso dosegli dovolj učinkovitega zdravljenja z ostalimi zdravili.
Psihosocialen vidik kakovosti življenja je bil opredeljen z občutkom psihične napetosti, dobrega
razpoloženja, podpore sorodnikov in prijateljev ter socialne aktivnosti. Naši bolniki so bili
zadovoljni in so imeli zelo malo težav na teh področjih. V veliki meri je razlog za takšen rezultat
starost anketirancev in njihov status upokojenca, kajti dokazano je (Morewitz, 2006), da imajo
bolniki, ki so svojo delovno dobo uspešno zaključili bistveno manj težav na psihosocialnem
področju kot še zaposleni mlajši. Duševno bolezen je navajalo le 7 vprašanih bolnikov z RA.
Na splošno so naši anketiranci s svojimi odgovori nakazovali boljšo kakovost življenja kot smo
jo pričakovali glede na druge raziskave. Zaposleni anketiranci so sposobni opravljati svoje delo v
celoti, več kot polovica vprašanih dela poln delovni čas, le ena tretjina jih je spremenila način
opravljanja svojega dela. Predvsem so zelo dobro ocenili funkcionalno zmožnost, in sicer več kot
polovica anketiranih zmore vsak dan gospodinjska opravila, zmožni so samooskrbe, imajo dobro
gibljivost, funkcijo zapestij in rok ter prstov ter vsak dan zmorejo hojo in pripogibanje. Bolečino
oceni tretjina vprašanih kot zelo blago oz. so brez nje, ena tretjina čuti blago bolečino in ena
tretjina ima zmerne do hude bolečine, hkrati pa več kot polovica vprašanih želeli doseči
izboljšanje na področju artritične bolečine. Pri vprašanju, na katerih področjih zdravja bi najbolj
želi izboljšanje poleg bolečine navajajo funkcijo zapestij in prstov ter gibljivost. Podatki iz naše
raziskave se ne ujemajo z rezultati drugih raziskav. To dejstvo pripisujemo učinku opazovalca oz.
Hawthornovemu efektu. Le-ta se kaže kot sprememba obnašanja anketirancev, ker se zavedajo,
75

da so del poskusa, kar vpliva na izid raziskave. Kaže se kot sprememba vedenja pri anketirancih,
ki prilagodijo svoje odgovore, da so takšni, kot menijo, da jih raziskovalec pričakuje. Clark in
Sugrue (1991) pravita, da Howthornov efekt povzroči v povprečju 30 % višji rezultat, ki razpade
v majhnih odmerkih po osmih tednih, kar nam je lahko motivacija za nadaljnja raziskovanja.
Wolfe in Michaud (2012) v svojem članku opisujeta bistveno izboljšanje zdravja bolnikov z RA s
Howthornovim efektom. 264 bolnikov z RA so spremljali v treh fazah, pred zdravljenjem, med
zdravljenjem in po zdravljenju. Skoraj na polovico je padla ocena njihove zmožnosti in
izboljšanja zdravstvenega stanja, ko bolniki niso bili več vključeni v raziskavo. Ugotovili so, da
so učinki zdravljenja bistveno manjši, kot so velikokrat opisani v člankih ravno na račun
Howthornovega efekta.
Sodelujoči v naši raziskavi so v anketnih vprašalnikih navajali zadovoljstvo, da se zanimamo za
njihove težave ter podrobno opisovali zdravljenje ter zdravila, ki jih prejemajo. Iz tega sklepamo
na učinek opazovalca. Izpisi iz anketnih vprašalnikov:
 »V preteklosti sem jedla MTX (5 tbl na teden). Zdravilo je zelo pomagalo. Po izboljšanju
sem zdravljenje prekinila. S tem sem seznanila svojega zdravnika » (Ž, 85 let)
 »Prej sem imela prekinjen Medrol od 5. 12. 2013, jemala sem samo dve tableti MTX« (Ž,
54 let)
 »Sedaj ne uživam nobenih tbl za RA« (M, 74 let)
 »Na vaše vprašanje sem odgovoril zelo kratko. Težave sem imel od 2002-2010 (zelo
hude), to je obdobje, preden so mi postavili diagnozo, no, dokler niso z ustrezno
kombinacijo zdravil (Sulfasalazin + Lyprinol), spremembo prehrane in pozitivnim
razmišljanjem, okroglo 100 % preobrat na boljše. Živim popolnoma normalno v vseh
pogledih. Kljub vsemu pa čutim, da je bolezen še v meni; (občasno poslabšanje gibljivosti
sklepov in občasno zatekanje zapestij), ampak verjamem, da ga čez par let več ne bo.
Lepo pozdravljeni, podpis« (M ,45 let)
 »Hvala zdravnikom v bolnici Petra Držaja« (M,72 let)
 »Veliko uspeha pri vašem delu« (Ž, 65 let)
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 »Spoštovani!
Zelo smo veseli, da se še kdo zanima za naše bolnike z artritisom. Naš gospod ima še
mnogo drugih težav, ki so še bolj moteče kot artritis. Dg. konstruktivni bronhiolitisrevmatična pljuča, serološko in anti CCp pozitiven RA, esencialna arterijska hipertenzija,
srčno popuščanje, hiperlipidemija, st. po ulkusni bolezni želodca. Zdravila, ki jih redno
jemlje Medrol 16 mg, Kalcijev karbonat, Alpha D3, Prograf 1mg, Lasix 40 mg, Atoris 40
mg, Byol 5 mg, Plavix 75 mg, Prenessa 4mg« (M, 71 let)
 »Gospa je nepokretna, ker je padla in je v oskrbi pri hčerki« (Ž, 91 let)
Iz napisanega vidimo, da bolniki izražajo hvaležnost za našo pozornost, ravno tako želijo svoje
težave nekomu zaupati. Slednje le potrjuje potrebo bolnikov po komunikaciji z zdravstvenimi
delavci. Za realnejši prikaz kakovosti življenja bi bilo potrebno anketo ponoviti s časovnim
zamikom, ter primerjati rezultate.
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9 SKLEP
Zdravje v vseh politikah (ZVP) je koncept, ki izhaja iz dejstva, da je zdravje populacije na
strukturni ravni bolj kot od delovanja zdravstvenega sistema odvisno od vpliva praktično vseh
javnih politik. To ne pomeni, da bi moralo zdravje vedno prevladovati v političnih ciljih, pač pa
naj bodo politični cilji vedno premišljeni in določeni tudi na podlagi njihovega potencialnega
vpliva na zdravje. Vlaganje v zdravje posamezne družbe še zdaleč ne pomeni le finančnega
vložka, ampak pomeni tudi ekonomsko uspešnejšo družbo, večjo kvaliteto življenja
posameznikov in lokalnih skupnosti, več sreče in zadovoljstva tam, kjer ljudje živijo, delajo, se
igrajo in se imajo radi (Gabrijelčič Blenkuš, 2012). Prispevek raziskav, ki prinašajo vpogled v
zdravje družbe in vpliv bolezni na njo je neprecenljiv. Podatki, ki se pridobijo na ta način,
omogočajo načrtovanje izboljšanja kakovosti življenja posameznih skupin bolnikov, v našem
primeru bolnikov z RA .
Izobraževanje bolnikov vpliva tudi na reševanje psiholoških in socialnih problemov, občutno
izboljšuje telesno in čustveno počutje (Dewing et al., 2010). Poseben poudarek je na
vseživljenjskem izobraževanju bolnikov z RA, ki imajo nižji kulturni in socialni nivo, da
dosežemo večji nivo znanja o RA in s tem boljši učinek zdravljenja bolezni (Corbacho, Dapueto,
2010). Naša prizadevanja morajo iti v tej smeri. Na zahodu so že postavili smernice za izboljšanje
stanja bolnikov z RA, torej ne potrebujemo inovacij, lahko uporabimo najboljše, kar nam je že

ponujeno in preverjeno. Potrebno je uvesti že obstoječe, preverjene programe upravljanja z
boleznijo. Dostop do teh programov je potrebno omogočiti po vsej Sloveniji.
Zdravljenje, usmerjeno v hitrejše doseganje remisije, ki ga omogočajo biološka zdravila, mora
postati dosegljivo za vse bolnike že v zgodnji fazi bolezni, preden nastopijo poškodbe sklepov, ki
vodijo v invalidnost in nefunkcionalnost. S takšnim načinom zdravljenja lahko preprečimo
nastanek invalidnosti v prvih desetih letih od pojava RA. Priporočila za zdravljenje RA so nastala
na podlagi številnih raziskav, ki so vključevala tudi ekonomski in socialni vidik bolezni. Ali bo
zdravstvena politika omogočila izvajanje le-teh, pa je odvisno tudi od nas, zdravstvenih
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strokovnjakov, ki se z bolniki srečujemo vsak dan. Če bomo imeli jasno zastavljene cilje, kako
bolnikom z RA pomagati, bomo lahko dosegli boljšo prihodnost za bolnike kakor tudi prihranili
denar v zdravstveni blagajni.
RA vpliva na različne tipe socialnih odnosov, zlasti na delovnem mestu ali že v šoli. Izrednega
pomena je osveščanje javnosti o sami bolezni. Hkrati pa ohranjanje delovnih mest s pomočjo
vladnih institucij, ki bi omogočile delodajalcem, da zaposlujejo bolnike z RA ter jim zagotavljajo
delovna mesta, ki bodo omogočala takšne pogoje dela, da ga bodo lahko opravili kvalitetno in
strokovno. S tem se spodbuja bolnike, da so čim dlje koristni člani družbe, ter se počutijo
koristne, imajo dobro samopodobo in se njihov ekonomski in socialni status ohranja na primerni
ravni.
Zgodnje vključevanje tima zdravstvenih delavcev omogoča bolniku z RA preventivo okvar
sklepov, prilagajanje delovnega mesta ter tem daljšo delovno aktivnost bolnika (Corbacho,
Dapueto, 2010). Potrebno je prilagajanje delovnih procesov zdravstvenih delavcev novim
dognanjem, ki so v prid bolniku.
Že vrsto desetletij obstajajo združenja bolnikov, ki predstavljajo dodaten element podpore. Gre za
osebe, ki se soočajo s skupnim problemom, ki so se mu sklenili postaviti po robu tako, da se
oprejo na svoj kolektiv in na lastna sredstva. Vse prizadete osebe ne poiščejo pomoči v
združenjih. Tisti, ki računajo na pomoč družine ali prijateljev, jih potrebujejo v manjši meri.
Drugim, ki niso deležni podpore okolice ali imajo premalo pomoči, pa so združenja nujno
potrebna (Adam, Herzlich, 2002). Spodbujanje naših bolnikov z RA k vključevanju v Društvo
revmatikov Slovenije je ena izmed pomembnih nalog medicinskih sester.
V prihodnje je treba zagotoviti programe za zmanjševanje socialno-ekonomske neenakosti na
sploh v družbi in med bolniki z RA. Skrb je treba nameniti tudi izboljšanju delovnih pogojev
bolnikov. Zaradi gospodarsko nestabilnih časov je potrebno še toliko bolj obzirno pristopiti k
bolnikom s kronično boleznijo RA. Zdravstvena nega skupaj z drugimi strokovnjaki lahko s
svojim znanjem in strokovnostjo na tem področju naredi veliko, predvsem na področju
preventive in preprečevanja poslabšanja bolezni. S pomočjo osveščanja in informiranja bolnikov,
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z veliko mero empatije, spoštovanja in socialnega čuta, lahko pomagamo ohraniti dostojanstvo,
integriteto in samostojnost vsakega posameznika z RA.
Medicinske sestre ne smemo pozabiti na definicijo zdravstvene nege, ki zajema vse vidike našega
delovanja. »Zdravstvena nega je zdravstvena disciplina, ki obravnava posameznika, družino in
družbeno skupnost v času zdravja in bolezni s ciljem, da se doseže čim višja stopnja zdravja…«
(Cibic et al., 1999).
V kolikor bomo delovale po teh načelih bodo naši bolniki prejeli strokovno in kvalitetno oskrbo.
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11. PRILOGE
11.1: Izjava o avtorstvu
11.2: Anketni vprašalnik
11.3: Dovoljenje etične komisije
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Priloga 1

IZJAVA O AVTORSTVU
Podpisana Milena Pavić Nikolić, študentka Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani
izjavljam, da sem avtorica magistrskega dela z naslovom Socialni vidik kakovosti življenja
bolnikov z revmatoidnim artritisom, ki je nastalo pod mentorstvom prof.dr. Majda Pahor,
univ.dipl.soc..
Izjavljam, da sem magistrsko delo napisala samostojno, s korektnim navajanjem literature in
drugih virov, v skladu z navodili mentorice ter ob upoštevanju Navodil za pisanje seminarskih
nalog in diplomskih del.
Zavedam se, da je plagiatorstvo v kakršnikoli obliki kršitev avtorskih pravic (veljavni zakon o
avtorstvu in sorodnih pravicah) in poznam posledice, ki jih dokazano plagiatorstvo pomeni za
moje diplomsko/magistrsko delo in moj status.
Izrecno izjavljam, da v skladu z določili veljavnega zakona o avtorstvu in sorodnih pravicah
dovoljujem objavo diplomskega/magistrskega dela na spletnih straneh Zdravstvene fakultete in
Univerze v Ljubljani.

V Ljubljani, dne _______________

Podpis avtorice: ___________________

Priloga 2
Spoštovani!
Sem Milena Pavič Nikolič, dipl. m.s., in za svoje magistrsko delo na Zdravstveni fakulteti Univerze
v Ljubljani bi želela raziskati, kako revmatoidni artritis (RA) vpliva na socialni vidik življenja
bolnikov, kar je pomembno za nadaljnjo obravnavo bolnikov s to boleznijo. Vabim vas, da
sodelujete pri raziskavi z naslovom »Socialni vidik življenja bolnikov z RA« z izpolnjevanjem
vprašalnika, za katerega potrebujete približno 20 minut časa. Vaše sodelovanje je popolnoma
prostovoljno in anonimno.
Za vsa pojasnila v zvezi z raziskavo sem vam na voljo. Po zagovoru magistrskega dela vas bom z
izsledki raziskave z veseljem seznanila.
Hvala za pomoč in sodelovanje!
Email: milena.pavic@kclj.si
Tel. št. 01 / 522-4091

Milena Pavič Nikolič

Vpliv revmatoidnega artritisa na vsakdanje življenje
Navodila: Prosim, da odgovorite na naslednja vprašanja o vašem zdravju. Večina vprašanj se nanaša na
vaše zdravje v zadnjem mesecu. Ni pravilnih, niti napačnih odgovorov, na večino vprašanj je mogoče
enostavno odgovoriti z oznako (X). Prosim, odgovorite na vsa vprašanja.
Prosim, označite z (X) odgovore pri vseh vprašanjih.

Ta vprašanja se nanašajo na STOPNJO GIBLJIVOSTI.
V PRETEKLEM MESECU...

Vse
dni
(1)

Večino
dni
(2)

Nekatere
dni
(3)

Redko
(4)

Noben
dan
(5)

Nekatere
dni
(3)

Redko
(4)

Noben
dan
(5)

1. Kako pogosto ste bili zmožni voziti avto ali
uporabiti javni prevoz ?
2. Kako pogosto ste zapustili hišo/ stanovanje
vsaj za del dneva?
3. Kako pogosto ste bili sposobni iti po opravkih
v bližini doma?
4. Kako pogosto ste potrebovali pomoč nekoga,
da bi šli od doma?
5. Kako pogosto ste počivali večino
dneva ali cel dan?

Ta vprašanja se nanašajo na HOJO IN PREPOGIBANJE.
V PRETEKLEM MESECU...
6. Ali ste imeli težave z intenzivnimi aktivnostmi,
kot npr. s tekom, dvigovanjem bremen ali
sodelovanjem pri napornih športih?
7. Ali ste imeli težave s hojo v razdalji nekaj
ulic ali pri vzpenjanju nekaj nadstropij?
8. Ali ste imeli težave pri upogibanju, dviganju
ali priklanjanju?
9. Ali ste imeli težave pri hoji na kratko razdaljo kot
pri vzpenjanju eno nadstropje?
10. Ali niste mogli hoditi brez pomoči druge osebe,
palice, bergle ali hodulje?

Vse
dni
(1)

Večino
dni
(2)

Ta vprašanja se nanašajo na FUNKCIJO ZAPESTJA IN PRSTOV.
Vse

Večino

Nekatere

Noben
Redko

V PRETEKLEM MESECU...

dni

dni

dni

dan
(4)

(1)

(2)

(3)

Večino

Nekatere

(5)

11. Ste z lahkoto pisali s peresom ali svinčnikom?
12. Ste zlahka zapeli gumb na srajci ali bluzi?
13. Ste zlahka obrnili ključ v ključavnici?
14. Ste z lahkoto zavezali vozel ali pentljo?
15. Ste z lahkoto odprli nov kozarec vložene
hrane?

Ta vprašanja se nanašajo na FUNKCIJO ROK.
Vse

Noben
Redko

V PRETEKLEM MESECU...

dni

dni

dni

dan
(4)

(1)

(2)

(3)

16. Ste si z lahkoto obrisali usta s prtičkom?
17. Ste si z lahkoto oblekli pulover?
18. Ste si z lahkoto počesali ali skrtačili lase ?
19. Ste se z lahkoto popraskali po križu?
20. Ste z lahkoto dosegli police nad vašo glavo?

Prosim, označite z (X) najprimernejši odgovor. Prosim, odgovorite na vsa vprašanja.

(5)

Vprašanja se nanašajo na SAMOOSKRBO.
Zelo
V PRETEKLEM MESECU...

pogosto
(1)

tuširanju?
22. Ste potrebovali pomoč pri oblačenju?
23. Ste potrebovali pomoč pri uporabi stranišča?
24. Ste potrebovali pomoč pri tem, da ste
se ulegli in vstali iz postelje?

Nikoli
nikoli

(3)
(2)

21. Ste potrebovali pomoč pri kopanju ali

Skoraj
Včasih

Vedno

(5)
(4)

Vprašanja se nanašajo na GOSPODINJSKA OPRAVILA.
V PRETEKLEM MESECU...

Vedno
(1)

Zelo
pogosto
(2)

Včasih
(3)

Skoraj
nikoli
(4)

Nikoli
(5)

Zelo
pogosto
(2)

Včasih
(3)

Skoraj
nikoli
(4)

Nikoli
(5)

25. V primeru, da bi imeli primeren prevoz, ali ste
bili zmožni opraviti večje nakupe?
26. Ste bili zmožni pripraviti obrok brez pomoči?
27. Ste lahko opravljali gospodinjska dela brez
pomoči?
28. Ste lahko dali prati perilo brez pomoči?

Vprašanja se nanašajo na SOCIALNE AKTIVNOSTI.
V PRETEKLEM MESECU...

29. Kako pogosto ste se srečali s svojci ali
prijatelji?
30. Kako pogosto ste gostili svojce ali prijatelje
v vašem domu ?
31. Kako pogosto ste obiskali prijatelje ali
svojce na njihovem domu?
32. Kako pogosto se slišite s svojci ali prijatelji
po telefonu?
33. Kako pogosto obiščete cerkev, klub,
društvo ali druge skupine?

Vsak dan
(1)

Vprašanja se nanašajo na PODPORO SORODNIKOV IN PRIJATELJEV.
V PRETEKLEM MESECU...

Vedno
(1)

Zelo
pogosto
(2)

Včasih
(3)

Skoraj
nikoli
(4)

Nikoli
(5)

Huda
(1)

Zmerna
(2)

Blaga
(3)

Zelo
blaga
(4)

Brez
(5)

Vedno
(1)

Zelo
pogosto
(2)

Včasih
(3)

Skoraj
nikoli
(4)

Nikoli
(5)

34. Ali ste imeli občutek, da so vam prijatelji in
svojci na voljo, če bi potrebovali pomoč?
35. Ste imeli občutek, da svojci in prijatelji
razumejo vaše težave?
36. Ste imeli občutek, da svojci in prijatelji, kažejo
zanimanje za reševanje vaših problemov?
37. Ste imeli občutek, da svojci in prijatelji
razumejo težave, ki jih prinaša vaša bolezen?

Prosim, označite z (X) najprimernejši odgovor.

Vprašanja se nanašajo na BOLEČINO.
V PRETEKLEM MESECU...

38. Kako bi opisali bolečino povezano z
artritisom?

V PRETEKLEM MESECU...

39. Kako pogosto imate hude bolečine, povezane
z revmatoidnim artritisom?
40. Kako pogosto imate bolečine v dveh ali
več sklepih naenkrat?
41. Kako pogosto ste bili zjutraj okoreli več kot eno
uro?
42. Kako pogosto vam bolečina otežuje spanje?

Vprašanja se nanašajo na SLUŽBO.
V PRETEKLEM MESECU...

Zaposlen/a
(1)

Gospodinja
(2)

Dijak/inja,
študent/ka
(3)

Brezposeln/a
(4)

Invalid/ka
(5)

Upokojen/ka
(6)

43. ..je bil vaš status

Če ste odgovorili brezposeln, invalid ali upokojen, preskočite naslednja štiri vprašanja in
pojdite na vprašanje 48.
V PRETEKLEM MESECU...

Vedno
(1)

Zelo
pogosto
(2)

Včasih
(3)

Skoraj
nikoli (
4)

Nikoli
(5)

Skoraj
nikoli
(4)

Nikoli
(5)

44. Kako pogosto ste bili nezmožni opravljati
vaše delo?
45. Kako pogosto ste delali skrajšan delovnik?
46. Kako pogosto ste bili nezmožni opraviti delo
natančno in skrbno, kot bi si želeli?
47. Kako pogosto ste morali, da bi ga opravili,
spremeniti način izvajanja dela?

Prosim, označite z (X) najprimernejši odgovor.

Vprašanja se nanašajo na STOPNJO OBČUTKA PSIHIČNE NAPETOSTI
V PRETEKLEM MESECU...

48. Kako pogosto ste občutili psihično napetost?
49. Kako pogosto vas je motila vaša
vznemirjenost?
50. Kako pogosto ste se bili sposobni sprostiti
brez težav?
51. Kako pogosto ste bili sproščeni in niste čutili
napetosti?
52. Kako pogosto ste bili mirni in sproščeni?

Vedno
(1)

Zelo
pogosto
(2)

Včasih
(3)

Vprašanja se nanašajo na RAZPOLOŽENJE.
V PRETEKLEM MESECU...

53. Kako pogosto ste uživali v stvareh,
ki ste jih počeli?
54. Kako pogosto ste se počutili na dnu?

55. Kako pogosto ni šlo nič, tako kot bi vi hoteli?
56. Kako pogosto ste čutili, da bi bilo za druge
bolje, če bi umrli?
57. Kako pogosto ste bili tako potrti, da vas nič ni
moglo razpoložiti?

Prosim, označite z (X) najprimernejši odgovor.

Vedno
(1)

Zelo
pogosto
(2)

Včasih
(3)

Skoraj
nikoli
(4)

Nikoli
(5)

Vprašanja se navezujejo na ZADOVOLJSTVO NA POSAMEZNIH PODROČJIH ZDRAVJA.

V PRETEKLEM MESECU...

Zelo
zadovoljen
(1)

58. Kako ste bili zadovoljni z vsakim
posameznim področjem?
STOPNJA GIBLJIVOSTI
(npr. iti po opravkih )
HOJA IN SKLANJANJE
(npr. vzpenjanje po stopnicah)
FUNKCIJA ZAPESTIJ IN PRSTOV
(npr. zavezati pentljo)
FUNKCIJA ROK
(npr. česanje)
SAMOOSKRBA
(npr. kopanje v kadi)
GOSPODINJSKA DELA
(npr. sesanje)
SOCIALNE AKTIVNOSTI
(npr. obisk prijateljev)
PODPORA DRUŽINE
(npr. pomoč pri težavah)
ARTRITIČNA BOLEČINA
(npr. bolečina v sklepih)
DELO
(npr. zmanjšan obseg)
STOPNJA PSIHIČNE NAPETOSTI
(npr. počutiti se napeto)
RAZPOLOŽENOST
(npr. potrtost)

Prosim, označite z (X) najprimernejši odgovor.

Delno
zadovoljen
(2)

Niti
zadovoljen,
niti
nezadovoljen
(3)

Nekoliko
nezadovoljen
(4)

Nezadovoljen
(5)

Vprašanja se navezujejo na VPLIV ARTRITISA NA POSAMEZNA PODROČJA ZDRAVJA.

V PRETEKLEM MESECU...

Nisem
imel
težav
(0)

Zaradi
povsem
drugih
razlogov
(1)

Predvsem
zaradi
drugih
razlogov
(2)

Deloma
zaradi
drugih
razlogov,
deloma,
zaradi
artritisa
(3)

Predvsem
zaradi
artritisa
(4)

59. V kolikšni meri so težave na
posameznih področjih
posledica artritisa?

STOPNJA GIBLJIVOSTI
(npr. iti po opravkih)
HOJA IN PRIKLANJANJE
(npr. vzpenjanje po stopnicah)
FUNKCIJA ZAPESTJI IN
PRSTOV
(npr. zavezovanje pentlje)
FUNKCIJA ROK
(npr. česanje las)
SAMOOSKRBA
(npr. kopanje v kadi)
GOSPODINJSKA DELA
(npr. sesanje)
SOCIALNE AKTIVNOSTI
(npr. obisk prijateljev)
PODPORA DRUŽINE
(npr. pomoč pri težavah)
ARTRITIČNA BOLEČINA
(npr. bolečina v sklepih)
DELO (npr. zmanjšan obseg)
STOPNJA PSIHIČNE
NAPETOSTI
(npr. počutiti se napeto)
RAZPOLOŽENOST
(npr. potrtost)

Odgovorili ste na vprašanja o različnih področjih zdravja. Ta področja so navedena spodaj.
Označite z (X) tri področja, na katerih bi najbolj želeli doseči izboljšanje.
Prosim, preberite vseh 12 področij, preden se odločite.

Povsem
zaradi
artritisa
(5)

Vprašanja se navezujejo na VPLIV ARTRITISA NA POSAMEZNA PODROČJA ZDRAVJA.
60. PODROČJA ZDRAVJA
GIBLJIVOST
(npr. iti po opravkih)
HOJA IN PRIKLANJANJE
(npr, vzpenjanje po stopnicah)
FUNKCIJA ZAPESTJI IN PRSTOV
(npr. zavezovanje pentlje)
FUNKCIJA ROK
(npr. česanje las)
SAMOOSKRBA
(npr. kopanje v kadi)
GOSPODINJSKA DELA
(npr. sesanje)
SOCIALNE AKTIVNOSTI
(npr. obisk prijateljev)
PODPORA DRUŽINE
(npr. pomoč pri težavah)
ARTRITIČNA BOLEČINA
(npr. bolečina v sklepih)
DELO
(npr. zmanjšan obseg)
STOPNJA PSIHIČNE NAPETOSTI
(npr. počutiti se napeto)
RAZPOLOŽENOST
(npr. potrtost)

Prosim, preverite, če ste označili le tri področja.
Prosim, označite z (X) najprimernejši odgovor.

TRI PODROČJA, KJER ŽELITE IZBOLJŠANJE

Ta vprašanja se nanašajo na vaše TRENUTNO IN BODOČE ZDRAVJE.
Odlično
(1)

Dobro
(2)

Zadovoljivo
(3)

Slabo
(4)

61. Splošno gledano, kako bi ocenili svoje
zdravje v tem trenutku?

Zelo
zadovoljen
(1)

Delno
zadovoljen
(2)

Niti
zadovoljen,
niti nezadovoljen
(3)

Nekoliko
nezadovoljen
(4)

Nezadovoljen
(5)

62. Kako ste zadovoljni z vašim zdravjem v
tem trenutku?

Nisem
imel težav
(0)

Zaradi
povsem
drugih
razlogov
(1)

Predvsem
zaradi
drugih
razlogov
(2)

Deloma
zaradi
drugih
razlogov,
deloma,
zaradi
artritisa
(3)

Predvsem
zaradi
artritisa

Povsem
zaradi
artritisa

(4)

(5)

63. Kolikšen del vaših zdravstvenih težav je
posledica artritisa?

Odlično
(1)

Dobro
(2)

Zadovoljivo
(3)

Slabo
(4)

Ne pričakujem
težav
(1)

Manjše težave
(2)

Zmerne težave
(3)

Velike težave
(4)

64. Splošno gledano, kakšno zdravje
pričakujete v naslednjih 10 letih ?

65. Kakšne težave pričakujete v naslednjih
10 letih zaradi artritisa?

Prosim, označite z (X) najprimernejši odgovor.

Ta vprašanja se nanašajo na SPLOŠEN VPLIV ARTRITISA.
Zelo
dobro
(1)

Dobro
(2)

Srednje
(3)

Slabo
(4)

Zelo
slabo
(5)

66. Kako se počutite, v primerjavi z ljudmi vaših
let, upoštevajoč vse vplive artritis na vas?

67. Katera izmed naštetih zdravil za zdravljenje revmatoidnega artritisa redno prejemate:
Metotreksat®

Enbrel®

Resochin®/Arechin®

Humira®

Arava®

Cimzia®

Sulfasalazin®

Simponi®

Da
(1)

Včasih
(3)

Ne
(2)

68. Ali kdaj izpustite odmerek zdravila?

V PRETEKLEM MESECU...
69. Kako pogosto ste morali vzeli zdravila za
vaš artritis?

Označite z (X) da ali ne, za vsako vprašanje.

Vse dni
(1)

Večino
dni
(2)

Nekatere
dni
(3)

Nekaj dni
(4)

Vse dni
(5)

DA
(1)

NE
(2)

Da
(1)

Ne
(2)

70. Ali na vaše zdravje trenutno vpliva katerakoli izmed spodaj naštetih
bolezni?
Visok krvni tlak

Bolezni srca

Duševne bolezni

Diabetes

Karcinom (rak)

Uporaba alkohola, drog

Pljučne bolezni

Ledvične bolezni

Jetrne bolezni

Razjeda na želodcu ali druge želodčne bolezni

Slabokrvnost ali druge krvne bolezni

71. Ali jemljete zdravila vsak dan tudi zaradi drugih bolezni, ne samo
artritisa?
72. Ste v zadnjem letu več kot trikrat obiskali zdravnika zaradi
kateregakoli drugega razloga in ne zaradi artritisa?

Prosim, dopišite oz. obkrožite še naslednje podatke:
72. Starost

________________ let

73. Spol
a) Ženski (1)
b) Moški (2)
74. Zakonski stan
a) Poročen (1)
b) Ločeno življenje (2)
c) Razvezan (3)
d) Vdova/ec (4)
e) Samski (5)
f) Izvenzakonska skupnost (6)
75. Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?
a) Manj kot osnovno šolo (1)
b) Osnovna šola (2)
c) Poklicna šola (3)
d) Srednja šola (4)
e) Višješolska izobrazba (5)
f) Visokošolska izobrazba (6)
g) Univerzitetna izobrazba (7)
h) Magisterij / Doktorat (8)

76. Ali lahko ocenite s pomočjo lestvice dohodkovnih razredov, koliko približno znaša vaš mesečni neto dohodek ?
a) do 500 € (1)
b) nad 500 do 700 € (2)
c) nad 700 do 900 € (3)
d) nad 900 do 1.300 € (4)
e) nad 1.300 do 1.700 € (5)
f) nad 1.700 do 2.100 € (6)
g) nad 2.100 € (7)

Zahvaljujem se vam za izpolnitev vprašalnika.

