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IZVLEČEK
Uvod: Preventivni zdravstveni pregledi so zelo pomemben del zdravstvene dejavnosti, saj
se z njimi preprečuje in odkriva kronična nenalezljiva obolenja. Po Pravilih obveznega
zdravstvenega zavarovanja vsakemu državljanu z urejenim obveznim zdravstvenim
zavarovanjem pripada pravica do redne udeležbe na preventivnih zdravstvenih pregledih
na različnih zdravstvenih področjih. Magistrsko delo obravnava problem seznanjenosti
pacientov in pacientk z različnimi preventivnimi zdravstvenimi pregledi in udeleževanje na
njih. Namen: Namen magistrskega dela je prikazati pomen seznanjenosti odrasle
populacije s preventivnimi zdravstvenimi pregledi na primarni zdravstveni dejavnosti in
pravice do njihovega uresničevanja, analizirati podatke pacientov in pacientk iz anketnih
vprašalnikov in preveriti raziskovalno hipotezo. Metode dela: V magistrskem delu je bila
uporabljena deskriptivna metoda z analiziranjem domače in tuje literature. Pri pisanju so
bili obravnavani primarni viri, v empiričnem delu pa se je preko izpolnjenih vprašalnikov
ugotavljalo, kolikšen delež pacientov in pacientk je seznanjen z različnimi vrstami
preventivnih zdravstvenih pregledov in kolikšen delež pacientov in pacientk se jih
udeležuje. Razprava in sklep: V raziskavo je bilo vključenih 263 pacientov in pacientk iz
celotne Slovenije, od tega je bilo veljavnih 231 anketnih vprašalnikov. Raziskava je
pokazala, da je najvišja udeleženost na vseh preventivnih zdravstvenih pregledih na
Primorskem, najnižja pa v Prekmurju. Najnižja udeležba na preventivnih zdravstvenih
pregledih je po 50. letu starosti pri obeh spolih, nato pa po 65. letu pri ženskah in po 66. pri
moških ponovno naraste. Glede na izobrazbo je najnižji delež anketirancev, ki se redno
udeležujejo vseh preventivnih zdravstvenih pregledov, s srednjo poklicno ali strokovno
šolo. Analiza raziskave je pokazala, da je udeležba na nekaterih preventivnih zdravstvenih
pregledih bolj zadovoljiva, pri drugih pa manj. Glede na pravno oziroma zakonsko
pomanjkljivost preventivnega zdravstvenega pregleda za zgodnje odkrivanje raka prostate
so rezultati raziskave pokazali slabo kakovostno obravnavo moške populacije glede
preventivnega laboratorijskega pregleda prostatičnega specifičnega antigena.
Ključne besede: preventivni pregledi, Nacionalni program preventive bolezni srca in
ožilja, Državni program DORA, Državni program ZORA, Državni program SVIT,
prostatični specifični antigen.

ABSTRACT
Introduction: Preventive medical examinations are a very important part of health service
as they include detection and prevention of chronic non-communicable illnesses.
According to Regulations on Compulsory Health Insurance, each citizen with regulated
Compulsory Health Insurance has the right to regular periodic preventive medical
examinations in different areas of health. The master’s thesis addresses the problem of
patients’ acquaintance with different preventive medical examinations and participating in
them. Aim: The aim of the master’s thesis is to attribute the importance of adult
population’s acquaintance with preventive medical examinations in primary health service
and of the exercise of this right, to analyse the data received from the questionnaires
answered by patients and to test the research hypothesis. Methods of research: In the
master’s thesis a descriptive method with analysis of domestic and foreign literature has
been used. Primary sources have been examined at writing, while in the empirical part the
proportion of patients acquainted with different types of preventive medical examinations
and the proportion of patients who undergo them have been established via collected
questionnaires. Discussion and conclusion: 263 male and female patients from all over
Slovenia have been involved in the research, 231 of their questionnaires were valid. The
research has shown that the highest participation in all preventive medical examinations is
in Primorska region whereas it is the lowest in Prekmurska region. The lowest participation
in preventive medical examinations is representative for males and females after 50 years
of age whereas it gets higher at the age of 65 with females and at the age of 66 with males.
Considering education, the lowest proportion of respondents regularly undergoing all
preventive medical examinations have vocational upper secondary or professional
education. The analysis of the research has identified that the participation in some
preventive medical examinations is more satisfactory than in others. Taking legal
deficiency of preventive prostate cancer early detection medical examination into
consideration, the results of the research have shown poor quality treatment of male
population regarding preventive laboratory examination of prostate – specific antigen.
Key words: preventive examinations, National Programme for cardiovascular disease
prevention, National Programme DORA, National Programme ZORA, National
Programme SVIT, prostate – specific antigen.
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ZZVZZ ................... Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

1 UVOD
Zdravje je dobrina, za katero morajo ljudje včasih postoriti več, kot so dejansko
pripravljeni. Da se ljudje zavejo skrbi za varovanje svojega zdravja, postaja tako
pomemben del učenja bolnikov v splošnih ambulantah. Preventiva je del medicine, ki je
del vseh vej sodobne medicinske znanosti. Uporablja metode in znanja, ki učijo
posameznika vzdrževati lastno zdravje ter preprečevati nastanek bolezni. Preventiva je
pomemben del zdravstvene dejavnosti in se od kurative razlikuje glede preprečevanja
nastanka bolezni, z zgodnjim odkrivanjem le-te in s preprečevanjem njenega napredovanja
ter kasnejših posledic (Zelko in Tušek - Bunc, 2011).
V 4. točki 26. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (2003) je navedeno, da
ima vsaka zavarovana oseba pravico do preventivnih zdravstvenih pregledov (v
nadaljevanju: preventivni pregledi) v osnovni zdravstveni dejavnosti.
Seznanjenost obvezno zavarovanih pacientov s preventivnimi pregledi z različnih področij
in seveda nato tudi udeležba na teh pregledih pomembno vplivata na zdravje slovenskega
naroda. Dejstvo, da nam država omogoča nekatere preventivne preglede preko obveznega
zdravstvenega zavarovanje, še kako vpliva na ohranitev, izboljšanje in na splošno oceno
zdravstvenega stanja slovenskega prebivalstva.
Ivanc (2011) opredeljuje pojem zdravstvenega varstva kot nedoločen pravni pojem, ki ga
mora (na podlagi zakonskega pridržka) opredeliti zakonodajalec. Zdravstveno varstvo po
ZZVZZ obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih dejavnosti, ukrepov in
storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno
zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih.

Leenen (1999, cit. po Strban, 2005) navaja, da pravico do zdravstvenega varstva pravna
teorija opredeljuje kot pravico do dostopa do zdravstvenih storitev, ki je lahko ekonomske,
geografske, časovne ali informacijske narave, ter kot pravico do kakovostnih zdravstvenih
storitev.
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Ivanc (2011) poleg v prejšnjem odstavku naštetih različnih dostopnosti do zdravstvenega
varstva omenja še: prepoved diskriminacije, etično in kulturno sprejemljivost ter varnost
zdravstvenih storitev in njihovo ustrezno kakovost.
CINDI Slovenije (2006) zavzema stališče, da kronične bolezni predstavljajo zelo veliko
zdravstveno in gospodarsko breme vsem evropskim članicam SZO. Dokazano je, da
najpogostejše kronične bolezni (bolezni srca in ožilja, rak, KOPB in sladkorno bolezen)
povzroča razmeroma majhno število dejavnikov, ki pa so povezani z življenjskim slogom.
Le-ta je pomembno determiniran z družbenimi dejavniki.
Zdravje je dar, ki ga vsak človek prinese s seboj na svet. Treba ga je spoštovati, predvsem
pa se zavedati, kako ga ohranjati in varovati. Zdravje se lahko v veliki meri oceni preko
različnih vrst preventivnih pregledov, ki so omogočeni obvezno zavarovanim osebam. Kot
opredelitev problema magistrskega dela je bil zastavljen problem seznanjenosti in udeležbe
odrasle populacije pacientov in pacientk (v nadaljevanju: pacienti) na različnih
preventivnih pregledih na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Poleg opredelitve
problema je bila postavljena tudi raziskovalna hipoteza magistrskega dela. Raziskovalna
hipoteza magistrskega dela je bila, da se pravica do preventivnih zdravstvenih storitev
odrasle populacije na primarni zdravstveni dejavnosti zagotavlja v zadovoljivem obsegu. Iz
raziskovalne hipoteze so se zastavila raziskovalna vprašanja, ki so natančneje definirana v
tretjem poglavju magistrskega dela (Metode dela). Preko glavnega raziskovalnega
vprašanja se je ugotavljalo, ali se uspešnost posameznega preventivnega zdravstvenega
programa (v nadaljevanju tudi: preventivni programi) zagotavlja v zadovoljivem obsegu
glede na pravico do preventivnih zdravstvenih storitev odrasle populacije na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti in kolikšen odstotek pacientov je seznanjen z različnimi vrstami
preventivnih pregledov.

Za zdravje naroda sta preventiva in promocija zdravja pomembni, zato v zadnjih desetletjih
pridobivata na pomenu pri nas in v svetu. Hkrati se porajajo vprašanja glede dokazov za
učinkovitost preventivnih aktivnosti pri zmanjševanju zbolevanja in izboljšanju kakovosti
življenja (Bulc, 2012).
Nekoč so bili preventivni ukrepi usmerjeni predvsem v nalezljive bolezni (črne koze,
kolera, tifus ipd.), danes pa je preventiva vse bolj usmerjena v preprečevanje kroničnih
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nenalezljivih bolezni (hipertenzija, sladkorna bolezen, bolezni odvisnosti …). Kronične
nenalezljive bolezni so pogosto posledica različnih dejavnikov tveganja (Zelko in Tušek Bunc, 2011).

Tako znanje zdravstvenih strokovnjakov kot njihove preventivne in komunikacijske
veščine, pa tudi zavedanje o morebitnih škodljivostih pripomorejo k učinkovitosti
preventivnih aktivnosti (Bulc, 2012).

Preventivne aktivnosti so sestavni del stroke družinske medicine, te se vpletajo v vsakdanje
delo tima družinske medicine. Z bolniki se srečuje že tedaj, ko so še zdravi, takrat je
družinska medicina usmerjena predvsem v primarno in sekundarno preventivo – sem
spadata krepitev zdravja in iskanje zgodnjih znakov bolezni. Pomembno mesto pa ima tudi
v terciarni preventivi, in sicer s celostnim pristopom in z dolgoročnim vodenjem bolezni
(Bulc, 2012).
Zdravje je človekova dobrina, ki jo je treba skrbno čuvati in varovati. Za krepitev zdravja
in preprečevanje akutnih in kroničnih bolezni mora človek skrbeti tudi sam preko zdravega
življenjskega sloga in rednega udeleževanja preventivnih pregledov na različnih
zdravstvenih področjih. Vsak posameznik se mora zavedati pomena zdravja in
kakovostnega življenja, ki je lahko dokaj hitro omejeno z razvojem katere koli akutne ali
kronične nalezljive ali nenalezljive bolezni. Poleg posameznikovega samozavedanja je
naloga zdravstvenih delavcev tudi edukacija prebivalstva o pomenu zdravja preko
zdravega življenjskega sloga in različnih vrst preventivnih pregledov, ki pripadajo
pacientom z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
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2 NAMEN
Problem magistrskega dela je bila seznanjenost in udeležba anketiranih pacientov na
različnih preventivnih pregledih na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.
Namen magistrskega dela je raziskati pravilnost zastavljene raziskovalne hipoteze in na ta
način prikazati pomen seznanjenosti odrasle populacije s preventivnimi pregledi na
primarnem nivoju zdravstvene dejavnosti, pravice do uresničevanja le-teh in analizirati
podatke pacientov iz anketnih vprašalnikov o preventivnih pregledih.

Prav tako je namen magistrskega dela prikazati odnos uporabnikov do preventivnih
storitev po spolu, starosti, izobrazbi in regijah. S tem se želi prikazati, v kolikšnem deležu
se uporabniki udeležujejo preventivnih storitev in kolikšen odstotek zdravstvenih
nepravilnosti (v nadaljevanju tudi: nepravilnosti ali zdravstvene spremembe) je bilo
ugotovljenih pri posameznem preventivnem pregledu.

Glavno raziskovalno vprašanje magistrske raziskave se glasi: Ali se uspešnost
posameznega preventivnega zdravstvenega programa zagotavlja v zadovoljivem obsegu
glede na pravico do preventivnih zdravstvenih storitev odrasle populacije na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti in kolikšen odstotek pacientov je seznanjen z različnimi vrstami
preventivnih pregledov (Nacionalni program preventive bolezni srca in ožilja, Državni
programi DORA, ZORA in SVIT, preventivni laboratorijski pregled PSA)?

Odgovor glavnemu raziskovalnemu vprašanju so podali rezultati raziskovalnih
podvprašanj posameznega preventivnega pregleda. Raziskovalna podvprašanja (v
nadaljevanju: raziskovalna vprašanja) so natančneje opisana v poglavju 3 (Metode dela).
Zastavljena raziskovalna hipoteza magistrskega dela je bila, da se pravica do preventivnih
zdravstvenih storitev odrasle populacije na primarni zdravstveni dejavnosti zagotavlja v
zadovoljivem obsegu.
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3 METODE DELA
V magistrskem delu je bila uporabljena deskriptivna metoda. V prvem delu magistrskega
dela so preventivni pregledi opisani teoretično oziroma s pomočjo pregleda literature
(poglavji: 4 Zdravstveni vidiki preventivne zdravstvene dejavnosti in 5 Pravni vidiki
preventivne zdravstvene dejavnosti), nato pa je sledil empirični del oziroma raziskava s
pomočjo anketnega vprašalnika (poglavja: 6 Rezultati empiričnega dela, 7 Razprava in 8
Sklep).

3.1

Pregled literature

V deskriptivni metodi je bilo uporabljeno kritično branje in analiziranje domače in tuje
literature. Pri pisanju so bili obravnavani primarni viri, v katerih je opisan pomen
preventivnih pregledov in preko zakonov opisane tudi pravice pacientov do udeležbe in
odzivanja na to vrsto zdravstvenih pregledov.
Strokovno literaturo je avtorica poiskala preko podatkovne baze Cobiss, osredotočila se je
predvsem na knjižnico na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani in Mestno knjižnico Kranj.
Ključne besede pri iskanju strokovne literature so bile: preventiva, preventivni pregledi,
osnovno zdravstveno varstvo, družinska medicina, srčno-žilne bolezni, rak debelega
črevesa in danke, rak dojke, rak materničnega vratu, prostatični specifični antigen.

3.2

Empirična raziskava

V empiričnem delu je bil za instrument raziskave oblikovan vprašalnik o preventivnih
pregledih, ki ga je oblikovala avtorica magistrskega dela. Raziskava je bila epidemiološkotransverzalne narave. Namen anketnega vprašalnika je bil tudi ugotoviti, kako dobro so
anketirani pacienti seznanjeni z različnimi vrstami preventivnih pregledov. V anketnem
vprašalniku so bila raziskovalna vprašanja razdeljena po sklopih, in sicer po preventivnih
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programih (Nacionalni program preventive bolezni srca in ožilja, Državni programi SVIT,
DORA in ZORA ter preventivni laboratorijski pregled PSA).

3.2.1 Raziskovalni vzorec
Vprašalnik je bil odposlan v 20 naključno izbranih referenčnih ambulant po celotni
Sloveniji. Podatke iz vprašalnika se je analiziralo za 231 anketiranih pacientov.
Ugotavljalo se je, kolikšen delež pacientov je seznanjen s preventivnimi pregledi na
različnih zdravstvenih področjih – pri osebnem zdravniku/osebni zdravnici (v
nadaljevanju: osebni zdravnik) in specialistih ter kolikšen delež pacientov se teh pregledov
udeležuje.

3.2.2 Opis raziskovalnega instrumenta
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz osmih sklopov vprašanj, ki so se navezovala na
različne preventivne preglede. V nadaljevanju sledi natančnejši opis posameznih sklopov
raziskovalnih vprašanj:

-

Prvi sklop raziskovalnih vprašanj se je navezoval na vidik osveščenosti anketiranih
pacientov glede možnosti sodelovanja na različnih preventivnih programih ter o
prvih možnostih pridobivanja informacij o seznanjenosti glede preventivnih
pregledov. Ta sklop je bil namenjen izpolnjevanju celotne raziskovalne skupine
obeh spolov.

-

V drugem sklopu sta se raziskovalni vprašanji navezovali na področje
Nacionalnega programa preventive bolezni srca in ožilja. Preko drugega sklopa se
je ugotavljala redna udeležba vsakih 5 let oziroma po potrebi pogosteje in kadar
koli ugotovljene zdravstvene nepravilnosti na preventivnem pregledu. Sklop je bil
namenjen izpolnjevanju osebam obeh spolov ciljne starosti (moški od 35 do 65 let
in ženske od 45 do 70 let).
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-

Tretji sklop je bil namenjen Državnemu programu SVIT, preko katerega se je
ugotavljala redna udeležba na preventivnem pregledu na vsaki 2 leti in kadar koli
ugotovljena krvavitev pri pregledu. Raziskovalna vprašanja so se navezovala tudi
na ustreznost poštnega transporta vzorca in na nadaljnjo obravnavo ob ugotovljeni
krvavitvi na diagnostičnemu posegu – kolonoskopiji (odzivnost oziroma
neodzivnost na poseg in ugotovljeno zdravstveno nepravilnost pri pregledu). Sklop
je bil namenjen izpolnjevanju anketirancem obeh spolov ciljne starosti (moški in
ženske od 50 do 69 let).

-

V četrtem sklopu so bila raziskovalna vprašanja sestavljena glede državnega
presejalnega programa za raka dojk DORA. Vprašanja so se navezovala na redno
mesečno samopregledovanje dojk; redno udeležbo na preventivnem pregledu –
presejalnem testu (mamografiji) vsaki 2 leti oziroma enkrat letno pri ženskah, ki
jemljejo hormonske nadomestne preparate več kot 5 let ter kadar koli ugotovljene
zdravstvene nepravilnosti pri pregledu. Sklop je bil namenjen ženskam med 50. in
69. letom starosti.

-

Peti sklop je bil namenjen vprašanjema iz državnega programa zgodnjega
odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu ZORA. Raziskovalni
vprašanji sta se navezovali na redno udeležbo na preventivnem pregledu na vsaka 3
leta in kadar koli ugotovljeno zdravstveno nepravilnost pri katerem od pregledov.
Sklop je bil namenjen ženskam med 20. in 64. letom starosti.

-

Šesti sklop pa je bil namenjen preventivnemu laboratorijskemu pregledu PSA.
Preko raziskovalnih vprašanj se je ugotavljala redna udeležba na preventivnem
laboratorijskem pregledu na vsaki 2 leti in kadar koli ugotovljeno povišano
laboratorijsko vrednosti PSA. Vprašanja so se navezovala tudi na nadaljnjo
obravnavo ob zvišanih laboratorijskih vrednostih PSA pri specialistu urologu
(napotitev na pregled k specialistu urologu ob ugotovljeni zdravstveni nepravilnosti
pri pregledu in neodzivnost vabilu na pregled pri specialistu). Sklop je bil namenjen
moškim med 50. in 70. letom starosti.

-

V sedmem sklopu raziskovalnih vprašanj se je ugotavljala redna oziroma neredna
udeleženost na vseh preventivnih pregledih. Poleg ugotavljanja udeleženosti pa se
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je ugotavljal tudi razlog za redno oziroma neredno udeleženost na vseh
preventivnih pregledih. Sklop je bil namenjen izpolnjevanju anketirancem obeh
spolov celotne raziskovalne skupine.

-

V osmem sklopu so se ugotavljali demografski podatki anketirancev (spol, starost,
dokončana izobrazba in regija, v kateri živi anketiranec). Tudi ta sklop je bil
namenjen izpolnjevanju osebam obeh spolov celotne raziskovalne skupine.

Raziskovalna vprašanja so podala odgovore glavnemu raziskovalnemu vprašanju in
zastavljeni raziskovalni hipotezi.

3.2.3 Zanesljivost raziskovalnega instrumenta
Vprašalnik je bil testiran na kontrolni skupini 15 pacientov. Vprašalnik ni vseboval
merskih lestvic, odgovori na raziskovalna vprašanja so bili zaprtega ali polodprtega tipa.
Analiza zanesljivosti anketnega vprašalnika je pokazala določene pomanjkljivosti
vprašalnika, in sicer: dodati je bilo treba navodilo anketirancem, da pri vprašanjih z
možnostjo izbire enega oziroma več možnih odgovorov natančneje pojasnijo svojo izbiro;
navodilo, kateri anketiranci naj odgovorijo na določena vprašanja; prestavitev vprašanja
glede udeležbe na vseh preventivnih pregledih na konec vprašalnika.

3.2.4 Postopek analize in način predstavitve rezultatov
Rezultati Vprašalnika o preventivnih zdravstvenih pregledih so bili sprva obdelani s
pomočjo računalniškega programa Microsot Exel 2010, nato pa je bila analiza podatkov
izvedena v programskem paketu SPSS verzija 21 – IBM corporation 2012. Pri opisni
statistični analizi podatkov se je ugotavljal vpliv spola, starosti, izobrazbe in regionalne
pripadnosti na udeležbo na različnih preventivnih pregledih.
Povezanost rednega obiska na vseh preventivnih pregledih in navedenih dejavnikov se je
analiziralo s χ2 testom. Hipoteze so testirane pri stopnji značilnosti α = 0.05.
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Pri proučevanju podatkov raziskave je bil uporabljen epidemiološki pristop. Rezultati
raziskave so predstavljeni v magistrski nalogi v poglavju 6 (Rezultati empiričnega dela) s
pomočjo računalniškega programa Microsoft Word 2010. Rezultati raziskave so poleg
besedila predstavljeni tudi v tabelah.

3.2.5 Etični vidik raziskave
Za odobritev raziskave z etičnega vidika so bili opis magistrske naloge, raziskave in
vprašalnik poslani na Komisijo Republike Slovenije za medicinsko etiko. Ocenili so, da je
raziskava etično sprejemljiva in zato odobrena s strani Komisije Republike Slovenije za
medicinsko etiko.

3.2.6 Omejitve raziskave
Pri raziskavi se ni zastavilo časovne omejitve udeležbe oziroma sodelovanja v raziskavi.
Sodelovali so pacienti, ki so bili v obdobju raziskave naključno vključeni v ambulantno
obravnavo.
Tudi finančna omejitev oziroma obremenitev pacienta za sodelovanje v raziskavi ni bil
predmet raziskave, saj je pacientom z obveznim zdravstvenim zavarovanjem po 23. členu
ZZVZZ (2006) v celoti zagotovljeno plačilo preventivnih zdravstvenih storitev. Edina
težava pri finančni dostopnosti je lahko težava s prihodom pacienta v zdravstveno
ustanovo, tako časovno kot finančno. V današnjem obdobju se mnogim zaposlenim
pacientom delovni čas prekriva s časom delovanja ambulante njihovega osebnega
zdravnika ali specialista. Poleg časovne obremenitve pa je lahko tudi miselnost pacientov o
njihovem dobrem počutju glede zdravja v tolikšni meri prepričljiva, da ne opazijo potrebe
po udeležbi na preventivnem pregledu in ugotavljanju njihovega realnega zdravstvenega
stanja.
Pri pridobivanju raziskovalnih podatkov se je avtorica magistrskega dela srečevala z
različnimi omejitvami raziskovalne metode, in sicer glede privolitev diplomiranih
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medicinskih sester v referenčnih ambulantah k sodelovanju in nevrnjenih, pomanjkljivo
izpolnjenih ali nerešenih anketnih vprašalnikov.
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4 ZDRAVSTVENI VIDIKI PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE
DEJAVNOSTI
V poglavju Zdravstveni vidiki preventivne zdravstvene dejavnosti so obravnavana
naslednja podpoglavja: prvo podpoglavje je namenjeno ravnem preventivne zdravstvene
dejavnosti; v drugem podpoglavju so obravnavani dejavniki tveganja, ki vplivajo na
zdravje človeka; tretje podpoglavje opisuje etične dileme in dolžnosti medicinske sestre pri
delu v preventivni zdravstveni dejavnosti; v četrtem podpoglavju je nekaj besed
namenjenih tudi zdravstveni vzgoji in promociji zdravja, opisani sta zdravstvena vzgoja in
promocija zdravega življenjskega sloga po posameznih dejavnikih zdravega načina
življenja ter zdravstvena vzgoja in promocija zdravja v programu CINDI in v referenčni
ambulanti. Zadnje, peto podpoglavje, pa je namenjeno preventivnim programom v
Sloveniji, torej preventivnim programom v družinski medicini in državnim programom
organiziranega presejanja.
Ivanc (2011) navaja, da prvo formulacijo pravice do zdravja vsebuje 1. člen Ustave SZO iz
leta 1946, ki v svoji preambuli določa, da je najvišja mogoča stopnja zdravja ena od
temeljnih pravic vsakega človeka ne glede na raso, vero, politično prepričanje, ekonomske
ali socialne razmere. Ivanc (2011) zavzema stališče, da Ustava SZO pojem zdravja
opredeljuje kot stanje popolne fizične, duševne in socialne blaginje in ne samo kot
odsotnost bolezni ali poškodbe, kot svoj glavni cilj pa postavlja najvišjo možno raven
zdravja vseh ljudi (1. člen).

4.1

Ravni preventivne zdravstvene dejavnosti

Z zdravim načinom življenja in različnimi oblikami preventive se človek lahko obvaruje
pred marsikatero boleznijo. V podpoglavju so opisane ravni preventive in ukrepi
posamezne preventivne oblike.

Po mnenju Bulc (2012) se znanstveno utemeljene preventivne dejavnosti omejijo le na tiste
preventivne aktivnosti, ki temeljijo na dokazih in so dokazano učinkovite. S takim
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preventivnim delom populacijo obvarujemo pred medikalizacijo in morebitnimi stranskimi
učinki intervencij zdravstvenih delavcev.
Obstajajo številne preventivne dejavnosti, to so svetovanje, promocija zdravega načina
življenja, iskanje dejavnikov tveganja za zdravje, izvajanje intervencij in zdravljenje, pa
tudi ocenjevanje rezultatov preventivnih aktivnosti (Bulc, 2012).

Zelko in Tušek - Bunc (2011) navajata, da se preventiva izvaja na treh ravneh, in sicer na
primarni, sekundarni in terciarni.

4.1.1 Primarna preventiva
Primarna preventiva se ukvarja z zdravimi ljudmi, s pospeševanjem (promocijo) zdravja in
z zdravim načinom življenja ter odkriva dejavnike tveganja za nastanek bolezni. Cilj te
oblike preventive je izobraziti kar največjo skupino ljudi, da se bo znala izogibati
dejavnikom tveganja za nastanek bolezni (promocija zdravja, preventiva AIDS-a,
hepatitisa B, C, opuščanje kajenja ipd.). Njena usmeritev je preprečevanje nastanka ali
razvoja bolezni, s tem da zmanjšuje dejavnike tveganja (Zelko in Tušek - Bunc, 2011).
Ukrepi primarne preventive so sledeči:
-

cepljenja,

-

zdravstvena vzgoja, da posameznik zdravo živi (na primer ne začne kaditi ali
uživati alkohola, izvaja zdravo spolnost, to je uporaba kontracepcijskih in zaščitnih
sredstev ipd.),

-

sprememba nezdravega življenjskega sloga (na primer odvajanje od kajenja),

-

različni presejalni pregledi posameznikov v splošni populaciji obiskovalcev
ambulante (Zelko in Tušek - Bunc, 2011).
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4.1.2 Sekundarna preventiva
Sekundarna preventiva se ukvarja s populacijo, ki z znanimi dejavniki tveganja odkriva
bolezni v zgodnji fazi, ko je zdravljenje uspešnejše, in skuša spremeniti potek bolezni v
zgodnji fazi. Ta oblika preventive se ukvarja s preprečevanjem razvoja bolezni (presejalni
testi) (Zelko in Tušek - Bunc, 2011).

Zelko in Tušek - Bunc (2011) navajata ukrepe sekundarne preventive v smislu:
-

presejalni testi novorojenčkov (fenilketunurija, hipotireoza),

-

presejalni testi za odkrivanje prekanceroznih sprememb na materničnem vratu,
zgodnjih oblik raka dojke in debelega črevesa, to so Državni programi ZORA,
DORA, SVIT,

-

klinični pregledi dojk na tri leta (po 40. letu starosti vsako leto),

-

aktivno iskanje bolezni pri rizičnih skupinah (na primer spirometrija pri kadilcih
zaradi odkrivanja KOPB),

-

merjenje kostne mase,

-

zdravljenje hipertenzije, hiperlipidemije in sladkorne bolezni.

4.1.3 Terciarna preventiva
Terciarna preventiva se ukvarja s preprečevanjem napredovanja bolezni oziroma jo
poskuša ustaviti ali vsaj upočasniti. Zajema preprečevalno zdravljenje potencialnih
zapletov bolezni, zdravljenje poslabšanj bolezni ter rehabilitacijo zaradi te bolezni (Zelko
in Tušek - Bunc, 2011).

4.2

Dejavniki tveganja

Dejavniki tveganja so elementi, ki vplivajo na zdravje posameznega človeka oziroma
celotnega prebivalstva. So dejavniki, ki se jim moramo v čim večji meri izogibati oziroma
izboljšati do mere, ko vplivajo na dobro zdravja. Dejavniki tveganja pospešujejo razvoj
bolezni in zmanjšujejo kvaliteto življenja, zato so izrednega pomena redni obiski na
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preventivnih pregledih, kjer se paciente zdravstveno vzgoji o možnosti izogibanja oziroma
zmanjšanja prisotnosti omenjenih dejavnikov.
Življenjski slog določa skupina izrazitih obnašanj, ki se vztrajno pojavljajo v določenem
časovnem obdobju. Opredeljuje ga način življenja, kot ga živi posameznik in se oblikuje
pod vplivom izkušenj ter življenjskih razmer od ranega otroštva naprej (Tušek - Bunc,
2012).

Družbene determinante zdravja, ki vplivajo na oblikovanje življenjskega sloga, so socialno
okolje, predvsem življenjski slog in obnašanje staršev ter ožje družinske razmere, močan
vpliv ima tudi izobraževanje, zdravstveno varstvo ter drugi socialni in okoljski dejavniki.
Širši fizični, socialni, okoljski, ekonomski in kulturni dejavniki so pogosto odločilnejši kot
družinski. Vplivajo in pogojujejo izbiro posameznikov, skupin oziroma skupnosti (Tušek Bunc, 2012).
Tušek - Bunc (2012) piše, da življenjski slog vključuje tako za zdravje škodljiva kot
naklonjena obnašanja. V medicini največkrat razmišljamo o naslednjih elementih
življenjskega sloga:
-

načinu prehranjevanja,

-

telesni dejavnosti,

-

obvladovanju stresa,

-

uporabi drog – alkohola, tobaka, ilegalnih drog,

-

spolnosti.

Za zdravje prebivalstva je pomembno, da se v čim večji meri izogibajo dejavnikom
tveganja in z zdravim načinom življenja ter redno prisotnostjo na različnih preventivnih
pregledih stremijo k boljšemu zdravju. Zdravstveni delavci pri tem spodbujajo k zdravemu
življenjskemu slogu preko zdravstvene vzgoje in s promocijo zdravja.
Tako dejavniki tveganja kot kronične bolezni so v Sloveniji pogostejši kot v drugih
državah razvite Evrope, razmere se v zadnjih letih še slabšajo. Z zdravim življenjem
pomembno izboljšamo zdravje ljudi, kar so pokazale tudi raziskave, zato so zdrava
prehrana, redna telesna dejavnost in izogibanje razvadam, kot so kajenje, čezmerno pitje
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alkohola in uživanje drugih drog, ključni koraki k boljšemu zdravju Slovencev (Maučec
Zakotnik in sod., 2012).

4.3

Etične dileme in dolžnosti medicinske sestre pri preventivni
zdravstveni dejavnosti

Medicinska sestra se vsak dan srečuje z etičnimi dilemami, vendar se mora znati v takih
trenutkih pravilno in strokovno odločiti za dobro pacienta. Dileme so prisotne tako pri
preventivni kot kurativni obravnavi pacienta. Medicinska sestra svoje delo opravlja
strokovno in odgovorno v skladu s Kodeksom etike medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije, vendar se kljub temu srečuje z dilemami, ki jih običajno reši po svoji
notranji vesti v dobro pacienta. Pri svojem delu ima ogromno dolžnosti, ki jih opravlja
vestno, strokovno in odgovorno.
»Temeljna naloga medicinske sestre je krepitev zdravja, preprečevanje bolezni,
obnavljanje zdravja ter lajšanje trpljenja. Z zdravstveno nego so neločljivo povezane
človekove pravice, posebej pravica do življenja in spoštovanje človekovega dostojanstva,«
(Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2006).

Kot je zapisala Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2006) v prvem načelu
Kodeksa medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, je naloga medicinske
sestre skrb za ohranitev življenja in zdravja ljudi. Delo, ki ga opravlja, mora biti humano,
strokovno in odgovorno. V odnosu do pacienta mora spoštovati njegove individualne
navade, potrebe in vrednote.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2006) zavzema stališče, da ima delo medicinske sestre
močan vpliv na zdravje in življenje ljudi, kajti s svojimi dejanji prevzema veliko
odgovornost, ki je ni mogoče opredeliti samo z zakoni in predpisi, pri tem je pomembna
etična drža posameznika, ta pa izhaja iz njegovih moralnih vrednot.
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Klemenc - Ketiš (2011) navaja osnovna etična načela, ki se lahko zrcalijo v odnosu do
bolnika in ostalih članov tima, to so:
-

dobronamernost,

-

neškodljivost,

-

avtonomnost,

-

pravičnost,

-

resnicoljubnost in

-

zaupnost.

Medicinska sestra je strokovnjakinja, ki je usposobljena za celostno (holistično) obravnavo
posameznikov in skupin. Avtonomno prevzema naloge in odgovornosti v sistemu
zdravstvenega varstva, socialnega varstva in področja šolstva. Medicinska sestra je
samostojna strokovnjakinja v negovalnem timu in članica zdravstvenega tima, v katerem si
z drugimi strokovnjaki deli vloge v zdravstveni obravnavi pacienta. Išče tudi učinkovite
poti za spoštljive, strpne, razumevajoče in dobre medsebojne odnose na delovnem mestu,
ki so temelj kakovostnega, uspešnega in učinkovitega dela in bistvene za zadovoljstvo
posameznika, skupine in institucije (Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2006).
Zaradi narave dela so etična vprašanja v družinski medicini pogosto prisotna, rešitev pa
mnogokrat leži na dlani in odločitev je lahka. Etično dilemo je treba prepoznati in rešiti
hitro, kajti ob soočenju z etičnim vprašanjem zdravnik nima možnosti preučevati le-tega v
podrobnosti in tehtanja različnih možnih odločitev (Klemenc - Ketiš, 2011).
Odgovor na etično vprašanje ni nikoli enoznačen niti ne more biti za podobne etične
dileme vedno enak. Če zdravnik družinske medicine pri etičnem odločanju dobro bolnika
vedno postavlja na prvo mesto, pri svojem delu uporablja profesionalno znanje,
občutljivost in klinično presojo, v končni odločitvi pa pusti bolniku njegovo samostojnost,
predvsem pa je do pacienta in do samega sebe odkrit, lahko vedno zaupa v pravilnost
svojih etičnih odločitev (Klemenc - Ketiš, 2011).
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4.4

Zdravstvena vzgoja in promocija zdravja

Zdravstvena vzgoja in promocija zdravja sta pomembna elementa izobraževanja pacientov,
saj se s tem paciente osvesti o bolj zdravem in kakovostnejšem življenjskem slogu.
Pomembno je, da pridobljene informacije pacient razume kot pomemben faktor za
pridobivanje boljšega zdravja, saj le v tem primeru zdravstvena vzgoja in promocija
zdravja dosežeta namen in uspeh.
V drugi polovici 20. stoletja se je izrazito povečalo zanimanje za življenjski slog, povezan
z zdravjem, oziroma za posamezne varovalne dejavnike oziroma dejavnike tveganja za
zdravje, zaradi ugotovljenih povezav med pojavljanjem kroničnih nenalezljivih bolezni
(npr. bolezni srca in ožilja, rakavih obolenj, sladkorne bolezni ipd.) in elementov zdravju
nenaklonjenega življenjskega sloga (Tušek - Bunc, 2012).

Po mnenju Hoyer (2005) je zdravstvena vzgoja del splošne vzgoje in pomemben dejavnik
napredka posameznika in skupnosti. Pravzaprav je zdravstvena vzgojenost tudi odraz
splošne izobrazbe in kulture posameznika ter celotnega naroda.

Zdravstveno-vzgojni namen dela je spodbuditi posameznike (individualni pristop) ali
skupino prebivalcev (populacijski pristop), da bi pričeli aktivno skrbeti za svoje zdravje.
Programi zdravstvene vzgoje omogočajo posamezniku oblikovati znanja, stališča in
vedenjske vzorce za zdrav način življenja (Tušek - Bunc, 2011).
Pojem promocija (uveljavljanje) zdravja opisuje celovit pristop k doseganju zdravja in
pomeni ljudi poučiti ter jim omogočiti, da se bodo zavestno, vsak dan odločali v prid
zdravja. Zajema vse prebivalstvo in ga usmerja k dejavnemu, zdravemu življenju (Hoyer,
2005).

Promocija zdravja je radikalno krilo, ki obljublja temeljne reforme zdravstvenih struktur
znotraj skupnosti in družbe kot celote (Scriven, 2005).

Danes je veliko sodobnih bolezni socialnega, ekonomskega, vedenjskega, okoljskega
izvora ali pa je etiološki pomen bolezni povezan z življenjskim slogom. Pri vsem tem je
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poudarek na preprečevanju bolezni, kar je povezano s spreminjanjem socialnega in
fizičnega okolja ter vedenja posameznika in skupnosti (Egger et al., 2009).

4.4.1 Zdravstvena vzgoja in promocija zdravega življenjskega
sloga po posameznih dejavnikih zdravega načina življenja
Za zdravje ljudi je izjemnega pomena zdrav življenjski slog. V podpoglavju so
obravnavani dejavniki, ki pripomorejo k zdravemu načinu življenja in s tem izboljšanju
zdravja prebivalstva. Obravnavani dejavniki zdravega načina življenja so: zdrava prehrana,
redna telesna dejavnost, opustitev kajenja, zmerno pitje alkohola, izogibanje stresnim
situacijam in zdrava spolnost.

Buzeti in sod. (2011) navajajo, da so determinante zdravja posamezni dejavniki ali
kombinacija le-teh, ki pozitivno ali negativno vplivajo na zdravje. Socialno-ekonomske
determinante zdravja so dejavniki, na katere lahko ljudje vplivajo s političnimi,
gospodarskimi in tudi z osebnimi odločitvami, medtem ko na determinante oziroma
dejavnike, kot so starost, spol in genetske lastnosti z omenjenimi odločitvami ne morejo
vplivati.

Izobraževanje o zdravem življenjskem slogu je najpomembnejši del primarne preventive,
prav tako pa je tudi zelo pomembno v sekundarni in terciarni preventivi (Tušek - Bunc,
2012).

Ko gre za velik zdravstveni problem, je izjemno pomembno, da se pridobi jasna navodila,
kako ravnati (CINDI Slovenija, 2006).

Klug Redman (2001) navaja, da je izobraževanje pacientov osrednji del prakse vseh
zdravstvenih delavcev.

Premik (1996, cit. po Hoyer, 2005) razlaga zdravstveno vzgojo glede na potrebe
posameznih skupin prebivalstva in v povezavi z ravnmi preventive:
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-

primarna zdravstvena vzgoja: zdravi ljudje s povprečnim tveganjem potrebujejo
informacije o zdravstveni ogroženosti;

-

sekundarna zdravstvena vzgoja: ljudje z visokim tveganjem potrebujejo vsebine za
spremembo vedenja (npr. kadilci, debeli ljudje);

-

terciarna zdravstvena vzgoja: bolni in zdravljeni ljudje potrebujejo vsebine in
znanja za prepoznavanje simptomov, za sprejemanje zdravljenja in sledenje
rehabilitacijskim programom.

Zdravstvena vzgoja in promocija zdravja sta izrednega pomena pri vzgajanju in
izobraževanju zdravega načina življenja, preprečevanju bolezni, obvladovanju dejavnikov
tveganja in preprečevanju poslabšanja že obstoječe bolezni oziroma bolezenskega stanja
pacienta. Pacienta se zdravstveno vzgaja ves čas, zato je pomembno, da se pacientu
omogoči pridobiti informacije kjer koli in kadar koli je to potrebno, preko plakatov,
letakov, zloženk, knjižic, medijev, v splošnih, referenčnih in specialističnih ambulantah.

Zdrava prehrana
Prehrana je življenjski element, brez katerega človek ne more živeti. Kakšen režim
prehranjevanja ima človek, pa bistveno vpliva na življenjski slog. Pri zdravem
prehranjevanju vpliva veliko dejavnikov: katero hrano in koliko kalorij zaužije, koliko
dnevnih obrokov ima in na koliko časa se prehranjuje, koliko časa si vzame za zaužitje
obroka ipd. Pacienta je treba o zdravem načinu prehranjevanja poučiti, saj se bo le tako
lahko prehranjeval zdravo in s tem vplival na svoje zdravstveno stanje.

Prehrana je dejavnik, ki pomembno vpliva na krepitev in vzdrževanje zdravja skozi celotno
življenjsko obdobje tako z vidika posameznika kot tudi naroda. Prehrana ima v preventivni
dejavnosti eno od vodilnih vlog, saj način prehranjevanja lahko deluje kot dejavnik
tveganja, ki ogroža zdravje posameznika, ali kot zaščitni dejavnik, ki krepi zdravje in
izboljša kakovost življenja. Zdrava prehrana pomeni, da je uravnotežena, mešana, varna in
varovalna (tista, ki varuje zdravje in preprečuje bolezni). To je prehrana, ki telesu zagotovi
ustrezno energijo, hranilne in varovalne snovi za zdrav razvoj in normalno psihofizično
delovanje (Tušek - Bunc, 2012).
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O pravilni in zdravi prehrani govorimo, kadar se količinsko zaužije toliko hrane, da se
vzdržuje normalna telesna teža, pomemben je pravilen ritem prehranjevanja (3–5 obrokov
dnevno), treba je izbirati in uživati zdrava živila v pravilnem količinskem razmerju ter
hrano pripravljati na zdrav način (Tušek - Bunc, 2012).
Približno 1/3 smrtnih primerov rakavega obolenja, ki se pojavljajo v Združenih državah
Amerike, je povezana s prehranskim dejavnikom. Tveganje za nastanek le-tega se lahko
zmanjša z uživanjem več živil, ki so manj tvegana za nastanek rakavega obolenja in z
uživanjem manj živil, povezanih s povečanim tveganjem za njegov razvoj. Pestra prehrana
in zmernost v vseh stvareh se zdita smiselna (Dudek, 2001).

Redna telesna dejavnost

Telesna dejavnost je dejavnik, ki ob rednem vzdrževanju pomembno vpliva na zdravje.
Zdravstvena vzgoja pacienta o redni telesni dejavnosti je izrednega pomena za pacientovo
razumevanje vpliva redne telesne dejavnosti na njegovo zdravje. Potrebno ga je podučiti:
kdaj in kolikokrat na teden naj bo telesno dejaven, koliko časa, katera telesna dejavnost je
zanj primerna ipd.
Telesna aktivnost ima neposredne ugodne učinke na številne kazalnike zdravja, obstajajo
pa tudi trdni dokazi o vplivu telesne dejavnosti na zmanjševanje obolevnosti in umrljivosti
(Tušek - Bunc, 2012).

Za ohranjanje in krepitev zdravja je velikega pomena razmerje med energijskim vnosom
(prehranjevanjem) in porabo (telesno dejavnostjo). Zdrava prehrana in redna telesna
aktivnost vplivata na zdravje posamično in skupaj (sinergijsko). Učinki obeh se
dopolnjujejo, kar je zelo očitno pri zniževanju prekomerne telesne teže in debelosti, prav
tako pa ima telesna dejavnost pozitivne učinke na zdravje ljudi tudi neodvisno od prehrane
(Tušek - Bunc, 2012).
Pate et al. (1995, cit. po Steps to health, 2007) zavzemajo stališče, da se mednarodni
strokovnjaki strinjajo glede na fiziološke, epidemiološke in klinične dokaze, da za odrasle
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osebe za ohranjanje koristi za zdravje zadostuje 30 minut ali več zmerne telesne dejavnosti
na dan, po možnosti vse dni v tednu.

Opustitev kajenja

Kajenje je škodljiv dejavnik tveganja, ki pomembno vpliva na poslabšanje zdravstvenega
stanja pacienta. Pacienta je treba zdravstveno vzgojiti o škodljivosti kajenja in posledicah,
ki jih le-to lahko prinese. Če pacient pokaže željo oziroma želi prenehati kaditi, se ga
seznani z različnimi možnostmi, ki pomagajo pri prenehanju kajenja.
Kajenje je eden najbolj znanih dejavnikov tveganja za nastanek številnih motenj in bolezni,
hkrati pa predstavlja pomemben javnozdravstveni problem. Med dejavniki, ki jih je
mogoče popolnoma odpraviti, sodi na prvo mesto (Tušek - Bunc, 2012).
Kajenje tobaka je dejavnik tveganja za nastanek in razvoj vrste kroničnih nenalezljivih
bolezni, ki so pogosto neposredni vzrok smrti kadilcev (bolezni srca in žilja, maligne
neoplazme, bolezni dihal, prebavil in ustne votline, reproduktivne motnje in bolezni, vpliv
na še nerojenega otroka in tudi po rojstvu) (Tušek - Bunc, 2012).

Zmerno pitje alkohola
Alkohol je legalna droga, ki se jo lahko uživa v zmernih količinah. Nezmerno pitje
alkohola lahko privede do alkoholizma, zato je pacienta potrebno zdravstveno vzgojiti,
katere so mejne količine zmernega pitja alkohola.
Alkohol je najpogostejša in najbolj zlorabljena droga v našem okolju in v tujih družbenokulturnih okoljih. Povzroča največ ekonomskih, socialnih in zdravstvenih težav. V
razvitem in nerazvitem svetu se škodljivo pitje alkohola za tobakom, nepravilno prehrano
in telesno nedejavnostjo uvršča med dejavnike, ki največ prispevajo k umrljivosti
prebivalstva (Tušek - Bunc, 2012).
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Izogibanje stresnim situacijam
Stres je dejavnik, ki lahko na človeka vpliva pozitivno ali negativno. Pacienta je treba
zdravstveno vzgojiti, kakšen in kolikšen stres je še pozitiven in kateri stres je negativen.
Pacientom naj se svetuje čim več gibanja v naravi, ukvarjanje z raznimi hobiji, predvsem
pa naj se izogibajo stresnim situacijam.
Stresni dejavnik je za sodobnega človeka postal vsakdanjik in je stanje organizma, pri
katerem se poruši človekovo notranje ravnovesje pod vplivom možnih ali dolgotrajnih
doživetij (stresorjev) (Tušek - Bunc, 2012).

Po mnenju Tušek - Bunc (2012) se stresne motnje pojavljajo pri ljudeh v vseh starostnih
obdobjih, pogosto se pojavljajo tudi pri otrocih. Medicina loči med dvema vrstama stresa:
eustres (dobri stres) in distres (slabi, škodljivi stres). Prvi ljudi motivira, spodbudi in
izzove, od kratkotrajnega stresa se ljudje učijo, zanje predstavlja izziv, ob soočenju z njim
napredujejo. Pri distresu enaki mehanizmi kot pri eustresu pri stalni in dolgotrajni
izpostavljenosti vodijo v bolezen, predvsem kadar gre za delovanje neobvladljivih
stresorjev.

Zdrava spolnost

Spolnost je dejavnik, o katerem se dandanes še vedno ne govori veliko oziroma se tej temi
rajši izogne. Zavedati se je treba, da je to element, ki pomembno vpliva na človekovo
življenje in njegovo osebnost. Tega se morajo zavedati vsi zdravstveni delavci, saj je pri
nekaterih zdravstvenih obravnavah potrebna tudi pacientova informacija o njegovih
spolnih navadah. Ti podatki lahko pripomorejo k ugotovitvi pacientovega zdravstvenega
stanja. Pri tem je paciente treba zdravstveno vzgojiti, kaj je zdrava in varna spolnost, ter pri
pogovoru omogočiti prijetno vzdušje in se s tem izogniti neprijetnemu občutku glede teme
pogovora.
Spolnost vsak posameznik dojema in doživlja na svoj način, saj je le-to zasebna stvar
slehernega posameznika. Spolnost je za nekoga tesno povezana s čustvi, za drugega je
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lahko le užitek in rekreacija, za tretjega pa morda pomeni le razmnoževanje (Tušek - Bunc,
2012).
Čeprav je spolnost pomemben element življenjskega sloga, še vedno predstavlja tabu temo
in bolniki neradi spregovorijo o tej plati svojega življenja. Zdravnik družinske medicine
mora z bolniki odkrito spregovoriti tudi o tej temi, njegovi nasveti pa naj bodo usmerjeni
predvsem v varno spolnost. Bolnik, na primer po prebolelem infarktu, ne zna ali pa ne upa
naravnost zastaviti vprašanja glede spolnosti, zato mora zdravnik prepoznati vsa prikrita
vprašanja in nanja odgovoriti (Tušek - Bunc, 2012).

4.4.2 Zdravstvena vzgoja in promocija zdravja v programu CINDI
in v referenčni ambulanti
Program CINDI in delo v referenčni ambulanti pomembno vplivata na zdravstveno vzgojo
in promocijo zdravja slovenskega prebivalstva. Sta pomembna projekta v slovenskem
prostoru in veliko pripomoreta pri zdravstvenem osveščanju pacientov.
Za dejavnosti, ki vplivajo na zdravje in zmanjšujejo pojav dejavnikov tveganja za razvoj
kroničnih bolezni, je dokazano, da izboljšajo zdravje, preprečujejo kronične bolezni ter
izboljšajo kakovost življenja. Za učinkovito preprečevanje večine kroničnih bolezni je
potrebno povezovati preventivne dejavnosti v vseh življenjskih obdobjih, številni programi
ostajajo nepovezani tudi na mednarodni ravni (CINDI Slovenija, 2006).

Med drugimi evropskimi državami ima tudi Slovenija ustanovljene zdravstvene službe, ki
se ukvarjajo z zdravstveno vzgojo. S promocijo zdravja prispevajo h krepitvi zdravja
prebivalstva in k preprečevanju razvoja kroničnih nenalezljivih bolezni.

CINDI Slovenija

CINDI SZO (angl. Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention –
mednarodni integrirani interventni program za preprečevanje kroničnih bolezni) je
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mednarodni program, v katerega je vključenih 28 držav članic in 3 države kandidatke ter
deluje v okviru SZO. Temeljni cilj programa CINDI je spodbujanje in zaščita zdravja ter
preprečevanje kroničnih bolezni z razvijanjem celovitih in skupnih (integriranih) ukrepov
na področju javnega zdravja na lokalni, nacionalni in regionalni ravni. Izvajanje te
strategije lahko prispeva k zmanjšanju bremen za nastanek kroničnih bolezni (CINDI
Slovenija, 2006).

Cilji CINDI se nanašajo na skupne dejavnike tveganja in potrebne spremembe
življenjskega sloga pri prebivalstvu s poudarkom na primarni preventivi in krepitvi
zdravja. Ob ciljih na področju primarne preventive lahko nacionalni programi vsebujejo
tudi cilje sekundarne preventive – na področju zgodnjega odkrivanja in zdravljenja
nekaterih ključnih kroničnih nenalezljivih bolezni, ter rehabilitacijo po končanem
zdravljenju (CINDI Slovenija, 2006).
Program CINDI svoje cilje uresničuje prek promocije zdravega življenjskega sloga,
zdravega okolja in ustreznega zdravstvenega varstva (Hoyer, 2005).

Referenčne ambulante
Tudi v slovenskem prostoru je aktualna zdravstvena politika sledila svetovnim trendom in
na področju primarnega zdravstva pripravila projekt Referenčnih ambulant. Zaveda se
pomembnosti primarnega nivoja zdravstvenega varstva, saj uvedba referenčnih ambulant
pri oskrbi pacientov na primarnem nivoju predstavlja pomemben korak v slovenskem
zdravstvenem prostoru (Eder, 2012).
Na področju primarnega zdravstvenega varstva so referenčne ambulante nova – dopolnjena
oblika organizacije dela v dosedanjih splošnih ambulantah (Eder, 2012). Gre za obstoječe
ambulante družinske medicine, v katerih se je zdravniku in srednji medicinski sestri
oziroma tehniku zdravstvene nege/tehnici zdravstvene nege (v nadaljevanju: tehnik
zdravstvene nege) pridružila še diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (v
nadaljevanju: diplomirana medicinska sestra). Diplomirana medicinska sestra je prevzela
skrb nad vodenjem stabilnih kroničnih bolnikov in preventivnim presejanjem opredeljenih
pacientov. V referenčni ambulanti gre za poglobljeno obravnavo pacientov, s tem se v
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prihodnje pričakuje manj napotitev na sekundarni nivo, zaradi načrtnega pristopa k
preventivi pa dolgoročno manj kroničnih bolnikov oziroma sam pojav kronične bolezni
odmakniti v čim kasnejše življenjsko obdobje (Poplas Susič, 2012).
Cilj referenčnih ambulant je tako kakovostna kot stroškovno učinkovita obravnava, s tem
pa povečanje zadovoljstva s strani pacientov v osnovnem zdravstvenem varstvu. Glede na
nacionalno raven referenčne ambulante predstavljajo zagotavljanje boljše zdravstvene
oskrbe prebivalstva in oceno njihovih potreb po zdravstvenih storitvah glede na spol,
starost, incidenco posameznih bolezni ter dejavnikov tveganja (Eder, 2012).

4.5

Preventivni programi v Sloveniji

Poleg izvajanja preventive na primarnem zdravstvenem varstvu se preventiva izvaja tudi
na sekundarni in terciarni ravni. V poglavju Preventivni programi v Sloveniji je opisana
primarna raven preventive, saj je v nadaljevanju iz omenjene ravni izvedena tudi raziskava
o seznanjenosti in udeležbi preventivnih pregledov. Rezultati raziskave so opisani v
poglavju 6 (Rezultati empiričnega dela).
Določanje nacionalnih preventivnih programov je v pristojnosti države, ki jih je uredila s
sprejemom Navodil za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
(Uradni list RS št. 19/98) ter spremembe in dopolnila teh navodil (Uradni list RS št.
47/1998; št. 26/2000, št. 67/2001; št. 33/2002, št. 117/2004 in 31/2005). Z navodili je
Ministrstvo za zdravje določilo obseg preventivnega varstva, organizacijo in nadzor nad
preskrbljenostjo in dostopnostjo preventivnega zdravstvenega varstva ter financiranje teh
storitev (Tušek - Bunc, 2011).

Z navodili izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni zagotavlja
kakovostno preventivno zdravstveno varstvo na primarnem nivoju na področjih:
-

reproduktivno zdravstveno varstvo (ginekološke ambulante),

-

zdravstveno varstvo dojenčkov in otrok do 6. leta starosti (pediater),

-

zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine do dopolnjenega 19. leta starosti
(šolski dispanzer),
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-

zdravstveno varstvo študentov (ambulante za študente),

-

zdravstveno varstvo odraslih v dejavnosti družinske medicine (splošne ambulante),

-

zdravstveno varstvo za varovance, obravnavane v patronažnem varstvu (patronažna
služba),

-

zdravstveno varstvo športnikov (medicina dela, prometa in športa) (Tušek - Bunc,
2011).

Tušek - Bunc (2011) opozarja, da ima osnovna zdravstvena dejavnost znotraj sistema
zdravstvenega varstva največ možnosti za izvajanje preventive, saj približno 80 % ljudi
obišče izbranega zdravnika vsaj enkrat v treh letih in prav ti obiski so priložnost za
promocijo zdravja ter zdravega življenjskega stila, odkrivanje dejavnikov tveganja in
preprečevanje nastanka ter razvoja bolezni.

4.5.1 Preventivni programi v družinski medicini
Med drugimi dejavnostmi v družinski medicini v ambulantah izvajajo tudi preventivne
programe, ki so opisani v nadaljevanju: sistematični preventivni pregledi; namenski
preventivni pregledi s ciljem odkrivanja dejavnikov tveganja; namenski preventivni
pregledi populacije, stare nad 65 let; druge zdravstvene storitve in vzgojni ukrepi za
preprečevanje nalezljivih bolezni v skladu z republiškim imunizacijskim programom;
Nacionalni program preventive bolezni srca in ožilja in prostatični specifični antigen in rak
prostate.

Sistematični preventivni pregledi
Namen sistematičnih preventivnih pregledov je aktivni zdravstveni nadzor, odkrivanje
zdravstvene problematike in svetovanje odrasli populaciji. Pri pregledu se ugotavlja
telesno in duševno zdravje ter odkriva negativne socialne dejavnike, nezdrave življenjske
navade in bolezni odvisnosti. Poglavitni cilj programa je zgodnje odkrivanje tistih bolezni,
ki so v odrasli populaciji v okviru samozaščite in sozaščite zavarovanih oseb preprečljive
na način, ki je sprejemljiv v osnovni zdravstveni dejavnosti (Tušek - Bunc, 2011).
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Tušek - Bunc (2011) navaja, da zdravnik družinske medicine s svojim timom opravlja
sistematične preventivne preglede pri 20 % populacije, ki je pri njem registrirana. Tako
lahko doseže, da je v petih letih pregledana celotna populacija, ki je pri zdravniku
registrirana.

Namenski preventivni pregledi s ciljem odkrivanja dejavnikov tveganja

Pri namenskem preventivnem pregledu gre za zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za
nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni. Namenski preventivni pregled izvaja zdravnik s
svojim usposobljenim timom vsakih 5 let, razen mamografije pri ogroženi skupini žensk,
ki se izvaja po predpisanem načrtu (Tušek - Bunc, 2011).

Namenski preventivni pregledi populacije, stare nad 65 let

Tudi pri namenskem preventivnem pregledu populacije, stare nad 65 let, velja, da gre za
zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni. Prav
tako se izvajajo pri izbranem zdravniku splošne medicine vsakih 5 let, razen mamografije
pri ogroženi skupini žensk, ki se izvaja po predpisanem načrtu (Tušek - Bunc, 2011).

Druge zdravstvene storitve in vzgojni ukrepi za preprečevanje nalezljivih
bolezni v skladu z republiškim imunizacijskim programom

Te vrste namenski pregled je po zakonu obvezen zaradi posebnega družbenega interesa
zaščite zdravja prebivalstva. Namen takšnega pregleda je zgodnje odkrivanje bolnih
prebivalcev, takojšnja uvedba zdravljenja bolnih in uvedba preventivnih aktivnosti
(karantena, poostreni higienski ukrepi, medikamentozna zaščita, usmerjena zdravstvenovzgojna aktivnost). S temi aktivnostmi je mogoče preprečiti posledice in zaplete bolezni ter
njihovo nadaljnje širjenje med prebivalstvom. Sama vsebina in obseg storitev sta odvisna
od konkretne epidemiološke situacije (Tušek - Bunc, 2011).
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Nacionalni program preventive bolezni srca in ožilja

Analiza podatkov v registru za zmanjševanje aterotromboze je pokazala, da aterotromboza
predstavlja vodilni vzrok smrti na svetovni ravni (Healthcare Cost and Utilization Project,
2010, cit. po Roger et al., 2011). Kljub upadanju v zadnjem desetletju bolezni srca in ožilja
še vedno predstavljajo pomemben razlog obolevnosti in umrljivosti (Petek, 2011).

Pomembna naloga zdravnika družinske medicine je tudi preventiva, usmerjena na
dejavnike tveganja. Ta je še posebej usmerjena na osebe z visoko ogroženostjo za
obolevnost in tudi na tiste, ki so že zboleli za boleznijo srca in ožilja (Petek, 2011).
Nacionalni program preventive bolezni srca in ožilja je eno od ključnih del referenčne
diplomirane medicinske sestre. Poleg zdravnika družinske medicine tudi sama išče in
povabi paciente na prvi ali ponovni preventivni pregled za preprečevanje srčno-žilnih in
drugih kroničnih bolezni. Pri tem išče dejavnike tveganja in že ugotavlja morebitne
prisotne zdravstvene nepravilnosti pacienta ter ob tem ustrezno ukrepa.

Ministrstvo za zdravje je leta 2001 sprejelo Odlok o izvajanju preventivnega programa za
preprečevanje srčno-žilnih bolezni (Uradni list RS, št. 69/01). Cilj preventivnega programa
za preprečevanje srčno-žilnih bolezni je odkriti tiste posameznike, ki so zaradi prisotnih
dejavnikov tveganja bolj ogroženi za nastanek bolezni srca in ožilja v prihodnosti, ter
zmanjšanje obolevnosti, umrljivosti in invalidnosti za srčno-žilnimi boleznimi za 15 do
20 % (Tušek - Bunc, 2011).
Po četrti točki 27. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (2003) imajo vse
obvezno zavarovane osebe, moški v obdobju od 35 do 65 let in ženske v obdobju od 45 do
70 let, pravico do preventivnega pregleda za srčno-žilne in druge kronične bolezni na
vsakih 5 let. Pri posameznikih, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja, se
preventivni pregled za srčno-žilne in druge kronične bolezni izvede pred 35. oziroma 45.
letom starosti in po potrebi pogosteje.
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Prostatični specifični antigen in rak prostate
Rak prostate je v zahodnem svetu in tudi pri nas močno v porastu, zato je za zdravljenje
raka prostate pomembno zgodnje odkrivanje sprememb.

Zdravljenje sloni na

digitorektalnem pregledu, določanju serumske vrednosti PSA z vrsto izpeljav in
ultrazvočno vodeni biopsiji prostate. Z določanjem serumske vrednosti PSA spremljajo
uspešnost zdravljenja oziroma napredovanja bolezni (Bečan, 2011).
Po mnenju Jemal et al. (2008, cit. po Bečan, 2011) je rak prostate trenutno drugi
najpogostejši vzrok smrti zaradi maligne bolezni pri moških v Evropi. Sakr in Grignon
(1997), cit. po Bečan (2011) še navajata, da je ob današnji diagnostiki in zdravljenju
tveganje, da bo rak prostate povzročil smrt, od 3 do 3,5 %.
Delo zdravnika družinske medicine je tudi iskanje moških pacientov, ki se ne udeležujejo
redno preventivnih laboratorijskih pregledov PSA. Povabi jih v laboratorij na odvzem krvi.
Pri iskanju in vabljenju mu lahko pomaga tudi referenčna diplomirana medicinska sestra.
Le tako bodo redno laboratorijsko presejani vsi opredeljeni moški pacienti v ambulanti
družinske medicine.

4.5.2 Državni programi organiziranega presejanja
Pomen presejanja je iskanje predstopenj ali začetne bolezni med na videz zdravimi ljudmi
s preprostimi preiskavami, ki izločijo tiste, ki imajo morda predinvazijsko ali zgodnjo
invazijsko obliko raka, zaradi česar so pri njih potrebne nadaljnje diagnostične preiskave
(Tušek - Bunc, 2011).

Zaradi visoko obolelih za rakavimi obolenji so v Sloveniji ustanovili državne programe
organiziranega presejanja za najpogostejša rakava obolenja na slovenskem območju. V
nadaljevanju sledi opis Državnih programov DORA, ZORA in SVIT.
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Program DORA

Državni program DORA je program presejanja za odkrivanje raka dojk, ki ga organizira
Onkološki inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Program je bil dokončno organizacijsko zastavljen s pomočjo
evropske svetovalne skupine januarja 2007, Zdravstveni svet pa ga je potrdil marca 2007
(Tušek - Bunc, 2011).

Najpogostejši rak pri ženskah je rak dojke in je tako v Sloveniji kot v Evropski uniji na
prvem mestu po umrljivosti zaradi raka. Rak dojke predstavlja kar 21 % vseh rakov pri
ženskah, incidenca te bolezni pa še vedno narašča (Primic - Žakelj in sod., 2007, cit. po
Govc Eržen, 2009).
Državni program DORA je zelo pomemben, koristen in učinkovit program presejanja dojk
pri ženskah. Delovanje programa je uspešno, čeprav se trenutno izvaja le v določenih
slovenskih pokrajinah. DORA, državni presejalni program za raka dojk (2014a), navaja, da
so leta 2013 na slikanje v presejalnem programu za raka dojk DORA vabili ženske iz
Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije ter iz Mestne občine Maribor. Slikanje je
potekalo na petih digitalnih mamografskih aparatih. DORA, državni presejalni program za
raka dojk (2014b), navaja tudi, da so od januarja 2014 pričeli s slikanjem na dodatni
lokaciji v Zdravstvenem domu Ljubljana – enota Center. Na presejalni pregled vabijo vso
ciljno populacijo žensk s stalnim prebivališčem v občinah Kočevje, Ribnica, Kostel, Loški
Potok, Sodražica, Bloke, Loška dolina in Osilnica.
Če se bo v bližnji prihodnosti program razširil še na druga slovenska območja in pokrajine,
bodo vključene vse ženske ciljne skupine z urejenim osnovnim zdravstvenim
zavarovanjem. Delovanje programa bo na ta način še uspešnejše in učinkovitejše.
Po tretji točki 27. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (2003) imajo vse
obvezno zavarovane ženske med 20. in 50. letom pravico do kliničnega pregleda dojk na
vsaka 3 leta in enkrat na 2 leti pri ženskah po 50. letu starosti.
V skladu s točko 1.2.6 Navodil o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje
preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (2002), ki se nanaša na zgodnje
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odkrivanje raka dojk, klinični pregled dojk pri ženskah med 20. in 50. letom izvaja
ginekolog/ginekologinja (v nadaljevanju: ginekolog) na primarni ravni na tri leta, po 50.
letu starosti pa se ti pregledi skupaj z mamografijami izvajajo vsaki dve leti v centrih za
dojke na primarni ravni, skladno s priporočili v Strokovnih smernicah za preventivne
preglede dojk v Sloveniji. Pregled pri ženskah med 20. in 50. letom starosti obsega:
pregled zdravstvene dokumentacije; družinsko, osebno, ginekološko in porodniško
anamnezo, opredelitev dejavnikov tveganja; klinični pregled dojk (inspekcija in palpacija)
in navodilo za samopregledovanje dojk.
Stališče, izraženo v točki 1.2.7 za Predpisovanje HNZ v perimenopavzi in pomenopavzi,
je, da je treba žensko, ki po 50. letu ne hodi na redne preventivne preglede dojk in
mamografijo, napotiti na pregled dojk v ustrezni center za dojke; tudi če je ženska mlajša
od 50 let in v zadnjem letu ni opravila pregleda dojk in mamografije, jo je treba napotiti na
tak pregled. V primeru, da ženska jemlje HNZ daljše obdobje (več kot 5 let), mora opraviti
mamografijo enkrat letno (Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje
preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 2002).
Merilo učinkovitosti presejanja in končni cilj programa DORA je za 1/4 zmanjšati trenutno
stopnjo umrljivosti med pregledovanimi ženskami za rakom dojk z učinkovitimi
diagnostičnimi postopki in optimalnim zdravljenjem (Tušek - Bunc, 2011).

Program ZORA

Državni program ZORA izhaja iz besed »zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb« in je
program presejanja za odkrivanje raka materničnega vratu. Program ZORA je v Sloveniji s
svojim delovanjem pričel leta 1998 in je nastal potem, ko je število na novo zbolelih žensk
za to obliko raka leta 1997 doseglo vrh (Tušek - Bunc, 2011).

Pomembnost delovanja Državnega programa ZORA je zelo pomembno, saj se preko
preventivnih pregledov odkrije marsikatero zdravstveno nepravilnost ali celo že nastalo
predrakavo ali celo rakavo obolenje. Z rednimi preventivnimi pregledi je lahko ugotovitev
zdravstvene nepravilnosti pravočasna in zdravljenje se prične dovolj zgodaj.
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Na preventivne oziroma presejalne ginekološke preglede naj bi hodile vse ženske po 20.
letu starosti, kajti s temi pregledi se je mogoče izogniti nastanku te bolezni. Izkušnje in
podatki kažejo, da se ženske neredno udeležujejo te vrste preventivnih pregledov. Zaradi
nerednih preventivnih pregledov žensk pri ginekologu je vsaka ženska v okviru
organiziranega presejalnega programa ZORA v starosti od 20 do 64 let, ki v zadnjih treh
letih ni bila na preventivnem ginekološkem pregledu in odvzemu brisa materničnega vratu
(test PAP), pisno vabljena na tak pregled. Vsaka ženska pregled in bris materničnega vratu
opravi pri svojem osebnem ginekologu, le-ta ženski odvzame bris materničnega vratu, ki je
sestavni del preventivnega ginekološkega pregleda, in bris pošlje v ustrezni citološki
laboratorij (Tušek - Bunc, 2011).
Po tretji točki 27. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (2003) imajo vse
obvezno zavarovane ženske, v starosti med 20 in 75 let, pravico do ginekološkega pregleda
za zgodnje odkrivanje raka vratu maternice na tri leta, če sta dva izvida testa PAP v
obdobju enega leta negativna.
Po določbi točke 1.2.4 o Preventivni aktivnosti za varovanje reproduktivnega zdravja v
patronažni dejavnosti (preventivni obisk pri nosečnici, otročnici in novorojenčku ter
ženskah, ki še niso opredelile ginekologa) je opredeljeno, da pri ženskah, ki se po treh letih
ne odzovejo na vabilo na pregled za preprečevanja raka materničnega vratu, patronažna
služba opravi svetovalni preventivni patronažni obisk. Podatke ji posreduje regijski
odgovorni ginekolog. O obiskih pri ženskah, ki se ne odzivajo na vabila za aktivno
presejanje na raka materničnega vratu, patronažna služba poroča enkrat letno (do marca v
tekočem letu za minulo koledarsko leto) vodji Državnega programa ZORA. Prav tako
patronažna služba o svojem delu poroča enkrat letno območnemu koordinatorju za
preventivno reproduktivno zdravstveno varstvo (Navodilo o spremembah in dopolnitvah
navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 2002).
Stališče prvega člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika za izvajanje
preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (2004) pravi, da lahko sezname
žensk, ki jih je treba povabiti na preventivni in/ali kontrolni ginekološki pregled za namen
odkrivanja in preprečevanja raka materničnega vratu, Državni program ZORA pošlje
ginekologom, ki izvajajo dejavnost preventivnega zdravstvenega varstva žensk, ali te
ženske povabi sam. Prav tako je določeno, da se Državni program ZORA pri tem povezuje
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z območnimi koordinatorji, območnimi odgovornimi ginekologi, območnimi Zavodi za
zdravstveno varstvo in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Določba Navodil o
spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na
primarni ravni (2002), ki ureja način izvajanja preventivnih programov VRZ (točka 1.5),
določa, da če so pregledi brisa materničnega vratu opravljeni po smernicah preventivnega
programa in so izvidi normalni, preventivni pregledi po 74. letu niso več potrebni, pač pa
le v primeru kliničnih težav, vendar takrat kot kurativna obravnava. Pri ženskah, mlajših od
20 let, je pregled brisa materničnega vratu potreben le, če je strokovno utemeljen kot
kurativna obravnava.

V Navodilu o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje preventivnega
zdravstvenega varstva na primarni ravni (2002) je opredeljeno, da Državni program ZORA
spremlja in dodatno skrbi za to, da ima najmanj 70 % (optimalno 85 %) žensk, starih od 20
do 64 let, opravljen preventivni pregled za preprečevanje raka materničnega vratu v treh
letih. V triletno shemo vstopajo tiste ženske, ki imajo ob prvem in ponovnem pregledu v
enoletnem razmiku bris materničnega vratu ocenjen s PAP I.
Centralni informacijski sistem državnega programa ZORA (Register organiziranega
odkrivanja raka materničnega vratu) vodi evidence o vseh opravljenih brisih na ravni vse
države in pripravlja seznam žensk, ki jim v treh letih ni bil pregledan bris ali niso bile na
potrebnem kontrolnem pregledu. Sezname se pošlje na območne Zavode za zdravstveno
varstvo skupno z vsemi pisnimi navodili (v prehodnem obdobju lahko tudi neposredno
ženskam), območni zavod pa poskrbi, da se nepregledane ženske obvesti po dogovorjeni
metodologiji, kdaj in kam naj gredo na preventivni pregled (točka 1.2.5) (Navodila o
spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na
primarni ravni, 2002).
V točki 1.2.7 za Predpisovanje HNZ v perimenopavzi in pomenopavzi v Navodilu o
spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na
primarni ravni (2002) je navedeno, da je ženskam, ki so na kontinuiranem HNZ, treba
enkrat letno opraviti ultrazvočno oceno debeline endometrija.
Nosilec programa ZORA in nacionalni koordinator je Register raka, ki deluje v sklopu
Onkološkega inštituta v Ljubljani. Cilj programa je zmanjšati obolevnost in umrljivost za
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rakom materničnega vratu v Sloveniji. Rak materničnega vratu je namreč eden izmed tistih
rakov, ki jih je možno v zelo visokem odstotku preprečiti (do 90 %) z rednimi
ginekološkimi pregledi (Tušek - Bunc, 2011).

Program SVIT
Po določbi prvega člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje
preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (2007) je namen preventivnega
zdravstvenega varstva za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki zgodnje
odkrivanje in pravočasno zdravljenje predrakavih sprememb in raka debelega črevesa in
danke, ki se izvaja po Programu preventivnega zdravstvenega varstva za zgodnje
odkrivanje raka debelega črevesa in danke.
Državni program SVIT je potrdil Zdravstveni svet pri Ministrstvu za zdravje konec leta
2006, pilotna faza je potekala od junija do decembra 2008, program pa je začel z
delovanjem v začetku leta 2009 (Tušek - Bunc, 2011).
V Sloveniji je rak debelega črevesa in danke drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka in
je v zadnjih desetih letih v porastu. Žal se dogaja, da je bolezen prepogosto odkrita že v
napredovani obliki, ko je prognoza slabša (Tušek - Bunc, 2011).
V skladu z določbo točke 9.1 prvega člena o Preventivnem pregledu v Pravilniku o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva
na primarni ravni (2007) se Državni program SVIT opravlja pri moških in ženskah v
starosti od 50 do 69 let vsaki dve leti.

Tušek - Bunc (2011) navaja, da je nacionalni koordinator programa CINDI Slovenija s
sedežem v Ljubljani. Le-ta skupaj s setom za odvzem blata pošilja vabila ciljni populaciji
po Sloveniji po pošti. Vabilo udeleženec skupaj z vzorcem blata vrne v laboratorij. Če je
test pozitiven, je sodelujoči povabljen na endoskopsko preiskavo, če je test negativen, pa
bo vabilo ponovno prejel čez 2 leti.
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Zaradi porasta raka na debelem črevesu in danki je ustanovitev Državnega programa SVIT
pomembna in s svojim delom tudi učinkovita. Z odzivom na pisno vabilo se na ta način
vsako leto odkrije marsikatero skrito krvavitev v blatu, ki je lahko vzrok rakavega
obolenja. V tem primeru je potrebno takojšnje zdravljenje v upanju na uspešno okrevanje.

Cilj Državnega programa SVIT je tudi izboljšanje kakovosti življenja bolnikov z
zdravljeno predrakavo spremembo in zgodnjim rakom in znižanje finančnega bremena
raka debelega črevesa in danke (Tušek - Bunc, 2011).
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5 PRAVNI VIDIKI PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE
DEJAVNOSTI
V poglavju so obravnavani izbrani pravni vidiki preventivne zdravstvene dejavnosti, ki
vsebujejo okviren in informativen prikaz nekaterih pravnih aktov, ki so pomembni za
urejanje preventivne zdravstvene dejavnosti.
Drešček (2011) navaja, da je pravna narava odnosa med zdravnikom in bolnikom široko
področje, ki zajema civilno (in tudi kazensko) odgovornost zdravnika za uspeh ali
strokovno korektnost zdravljenja, pravico do sodelovanja posameznika pri zdravljenju,
zdravnikovo zavezanost k molčečnosti in ne nazadnje tudi pravno ureditev sistema
zdravstvenega zavarovanja ali delovnopravni položaj zdravstvenega delavca – kar
predstavlja pravna področja, ki vplivajo na vsak potek konkretnega zdravljenja in tudi
odnosa med zdravnikom in bolnikom. Zdravnik se lahko sreča tudi z etičnimi dilemami, ki
so včasih težko rešljive; aktualni etični problemi v medicini po svetu so predvsem
vprašanja s področja kontracepcije, abortivne kontracepcije, splava, sterilizacije, raziskav
na zarodnih izvornih celicah, presejalnih testov, nadalje še evtanazija, nove tehnologije
oploditve, genetika, zdravnikova dolžnost zdravljenja in prisilno zdravljenje, pravice
bolnika, zlasti pravica do informiranja in pojasnilna dolžnost zdravnika, varstvo poklicne
skrivnosti, prijavna dolžnost ipd.
Dreščekove ugotovitve glede pravnega vidika v odnosu med zdravnikom in pacientom
veljajo tudi za delo medicinskih sester, pravzaprav za delo vseh zdravstvenih delavcev. Vsi
zdravstveni delavci se srečujejo z etičnimi dilemami, ki so kdaj težko rešljive. Poleg tega
so vsi zavezani k poklicni molčečnosti, k čemur jih zavezuje Načelo III v Kodeksu etike
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica zdravstvene in babiške
nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije, 2006). Prav tako pa so moralno, pravno in etično odgovorni v prvi vrsti do
pacienta, pa tudi do sebe in zdravstvene službe.
Drešček (2011) opozarja tudi na pomen določb Konvencije Sveta Evrope o varstvu
človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine,
to je Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino (Oviedska konvencija), ki
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po petem členu določa: »Zdravstveni poseg se sme opraviti šele potem, ko je bila oseba, ki
jo to zadeva, o njem poučena in je vanj prostovoljno privolila.«
Iz petega člena Konvencije o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino se lahko izpelje
tudi, da mora biti pacient v zvezi s presejalnimi/preventivnimi programi informiran
oziroma obveščen o poteku samega pregleda in da mora v pregled prostovoljno privoliti.
Drešček (2011) poudarja, da je treba osebo predhodno ustrezno poučiti o namenu in naravi
posega kot tudi o njegovih posledicah in tveganjih. Oseba, ki je vključena v poseg, lahko
privolitev v poseg kadar koli svobodno prekliče.
Pravni okviri za uresničevanje pravice do preventivnih zdravstvenih storitev so opredeljeni
predvsem v:
-

Ustavi Republike Slovenije,

-

Zakonu o pacientovih pravicah,

-

Zakonu o zdravstveni dejavnosti,

-

Zakonu o zdravniški službi,

-

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

-

Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja,

-

Navodilu za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni in

-

Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2013.

V nadaljevanju razprave sledi kratka in okvirna predstavitev vsebine navedenih pravnih
aktov, ki se nanašajo na pravico do preventivnih zdravstvenih storitev.
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5.1

Ustava Republike Slovenije

Z vidika Ustave RS kot najvišjega pravnega akta sta zlasti pomembni določbi 50. in 51.
člena.
V določbi 50. člena Ustave RS (1991) je zapisana pravica do socialne varnosti. Člen med
drugim tudi določa, da država med drugimi socialnimi zavarovanji ureja obvezno
zdravstveno in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njuno delovanje.

Z vidika pravice dostopa do preventivnih zdravstvenih storitev je enako pomembna
določba 51. člena Ustave RS (1991), ki določa pravico do zdravstvenega varstva. Vsakdo
ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. Navaja tudi, da
zakon določa pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev in da ni nikogar mogoče
prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon.
Ustavna pravica do zdravstvenega varstva vsebuje tudi pravico dostopa do preventivnih
zdravstvenih storitev (Ivanc, 2011).

5.2

Zakon o pacientovih pravicah

Del novejše zakonske ureditve pravice do preventivnih zdravstvenih storitev predstavljajo
določbe ZPacP.
Namen zakona opredeljuje določba druge točke 1. člena ZPacP (2008), ki se glasi:
»Namen tega zakona je omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno
zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom
oziroma zdravnico ali drugim zdravstvenim delavcem oziroma delavko ter zdravstvenim
sodelavcem oziroma sodelavko.«
V skladu z določbo 5. člena ZPacP (2008) zakon med drugimi pravicami in storitvami
ureja tudi pravico pacienta do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih
storitev.
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Po določbi tretje točke 6. člena ZPacP (2008) ima pacient pravico do ustreznih
preventivnih zdravstvenih storitev za ohranitev svojega zdravja in preprečitev bolezni v
skladu s posebnimi predpisi s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega
zavarovanja.

5.3

Zakon o zdravstveni dejavnosti

V 1. členu ZZDej (2005) je zavzeto stališče, da zdravstvena dejavnost obsega ukrepe in
aktivnosti, ki jih po medicinski doktrini in ob uporabi medicinske tehnologije opravljajo
zdravstveni delavci oziroma delavke in zdravstveni sodelavci oziroma sodelavke pri
varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in poškodovancev.
V 7. členu ZZDej (2005) je navedeno, da osnovna zdravstvena dejavnost obsega
preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s
programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami.
Prav tako je v 19. členu ZZDej (2005) zapisano, da zdraviliška zdravstvena dejavnost med
drugimi dejavnostmi obsega tudi preventivno varstvo s souporabo naravnih zdravilnih
sredstev. Dejavnost izvajajo naravna zdravilišča, če izpolnjujejo pogoje, ki jih določi
minister, pristojen za zdravje.
Po določbi 75. člena ZZDej (2005) Zdravstveni svet v sodelovanju z medicinsko fakulteto
in drugimi zavodi med drugimi zdravstvenimi programi predlaga in spremlja tudi izvajanje
programa preventivnega zdravstvenega varstva posameznih skupin prebivalstva v
Republiki Sloveniji.

5.4

Zakon o zdravniški službi

Prvi člen ZZdrS (2006) pravi: »Zdravnica in zdravnik ter doktorica dentalne medicine in
doktor dentalne medicine opravljajo zdravstveno dejavnost kot zdravniško službo v skladu
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z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in s tem zakonom. Zdravnik je temeljni
odgovorni nosilec opravljanja zdravstvene dejavnosti.«
V 4. členu ZZdrS (2006) je navedeno, da zdravniška služba med drugimi dejavnostmi
obsega tudi preprečevanje bolezni, vzgojo in svetovanje.

5.5

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Po določbi 1. člena ZZVZZ (2006) ta zakon med drugimi dejavnostmi ureja tudi sistem
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da zdravstveno varstvo
po tem zakonu obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in
storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno
zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih.
Tudi 2. člen ZZVZZ (2006) navaja, da ima vsakdo pravico do najvišje možne stopnje
zdravja in dolžnost skrbeti za svoje zdravje. Nihče pa ne sme ogrožati zdravja drugih. Prav
tako isti člen zavzema stališče, da ima vsakdo pravico do zdravstvenega varstva in
dolžnost, da prispeva k njegovemu uresničevanju v skladu s svojimi možnostmi.
V 23. členu ZZVZZ (2006) je zavzeto stališče, da je z obveznim zavarovanjem
zavarovanim osebam v celoti zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev, med katere
spadajo tudi preventivni pregledi odraslih oseb v skladu s programom, prav tako zgodnje
odkrivanje in preprečevanje bolezni, skladno s programom.

5.6

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Podrobnejšo ureditev pravic iz ZZVZZ je zakonodajalec prepustil Pravilom obveznega
zdravstvenega zavarovanja, kjer so med drugimi pravicami opisane tudi pravice do
uresničevanja preventivnih pregledov na primarnem nivoju zdravstvene dejavnosti.
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V skladu s prvo točko 22. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (2003)
obvezno zavarovanje obsega med drugimi zdravstvenimi dejavnostmi tudi pravico
zavarovanih oseb do osnovne zdravstvene storitve, kjer so zagotovljene tudi preventivne
storitve po sprejetem republiškem programu. Po četrti točki določbe ima zavarovana oseba
tudi pravico, da se vključuje v zdravstveno-prosvetne in vzgojne aktivnosti, ki so sestavni
del preventivnega programa.
Po drugi točki 172. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (2003) je osebni
zdravnik pristojen in dolžan zavarovani osebi med drugimi zdravstvenimi storitvami
zagotoviti tudi preventivne storitve po programu, pri čemer zdravnik, ki ne more zagotoviti
zavarovani osebi teh storitev, ne izpolnjuje pogojev za osebnega zdravnika. Zdravnik, ki
opravlja tudi preventivne storitve po programu, je dolžan o delu poročati pristojnemu
dispanzerju oziroma zavodu za zdravstveno varstvo.

Osebni ginekolog je dolžan zagotavljati ženski med drugimi storitvami tudi pregled za
zgodnje odkrivanje raka na vratu maternice in vse preventivne preglede ter storitve
diagnostike in zdravljenja ginekoloških bolezni, ki se opravljajo v osnovni zdravstveni
dejavnosti (druga točka 173. člena) (Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, 2003).

5.7

Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva
na primarni ravni

Na podlagi ZZVZZ je minister, pristojen za zdravje, izdal Navodilo za izvajanje
preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki opisuje oziroma podrobneje
določa način uresničevanja pravice do preventivnih pregledov na različnih zdravstvenih
področjih.
V šestem razdelku Navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni
ravni (1998) je določeno, da tim zdravnika splošne/družinske medicine izvaja zdravstveno
varstvo odrasle populacije po dispanzerski metodi dela, kar pomeni, da aktivno skrbi za
zdravstveno stanje odraslih v pripadajočem zdravstvenem območju in razvija programe
promocije zdravja ter tako spodbuja zavarovance k čim večji skrbi za lastno zdravje in
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zdravje družine. Opredeljuje še, da zdravnik, ki izvede preventivno storitev, za to storitev
ne potrebuje pooblastila izbranega osebnega zdravnika zavarovanca. Če zdravnik
splošne/družinske medicine, ki izvaja preventivno dejavnost, in izbrani osebni zdravnik
nista isti osebi, sta se v skladu z navodili dolžna obveščati in omogočiti drug drugemu
vpogled v zavarovančev zdravstveni karton.
V razdelku 6.2 Navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni
ravni (1998), ki ureja sistematične preventivne preglede, je kot namen sistematičnih
preventivnih pregledov določen aktivni zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene
problematike in svetovanje odrasli populaciji. Poleg tega obsega še ugotavljanje telesnega
in duševnega zdravja ter odkrivanje negativnih socialnih dejavnikov, nezdravih
življenjskih navad in bolezni odvisnosti. Poglavitni cilj preventivnega programa je zgodnje
odkrivanje tistih bolezni, ki so preprečljive v odrasli populaciji v okviru samozaščite in
sozaščite zavarovanih oseb in to na način, ki je sprejemljiv v osnovni zdravstveni
dejavnosti.
Navedeni razdelek 6.2 tudi določa, da zdravnik splošne medicine s svojim timom opravlja
sistematični preventivni pregled pri 20 % populacije, ki je pri njem registrirana, in sicer
vsako leto drugih 20 %. S tem lahko doseže, da se v petih letih pregleda celotna populacija,
ki je pri njem registrirana. Sistematični preventivni pregled obsega: pregled zdravstvene
dokumentacije (v primeru, da sistematični preventivni pregled izvaja nadomestni
zdravnik); osebno, družinsko in socialno anamnezo; somatski status; zaključek pregleda in
cepljenje po republiškem imunizacijskem programu (Navodilo za izvajanje preventivnega
zdravstvenega varstva na primarni ravni, 1998).

V razdelku 6.2 je navedeno, da somatski status med drugimi zdravstvenimi dejavnostmi
obsega tudi klinični pregled dojk pri ženskah; preverjanje, ali je bila opravljena
mamografija po predpisanem planu; in preverjanje opravljenega presejalnega testa za
zgodnje odkrivanje raka na vratu maternice (Navodilo za izvajanje preventivnega
zdravstvenega varstva na primarni ravni, 1998).

Glede namenskih preventivnih pregledov

Navodilo za izvajanje preventivnega

zdravstvenega varstva na primarni ravni (1998) v razdelku 6.3 navaja, da je njihov cilj
zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, saj jih
42

zdravnik z usposobljenim timom pri zdravi populaciji izvaja na vsakih 5 let, razen
mamografije pri ogroženi skupini žensk, ki jo izvaja po predpisanem načrtu. Namenski
preventivni pregled obsega: presejanje dejavnikov tveganja, evaluacijo obremenjenosti
pacienta z dejavniki tveganja, oceno stopnje ogroženosti pacienta, izdelavo programa
ukrepov glede na konkretno stopnjo ogroženosti pacienta in kontrolne preglede glede na
konkretno stopnjo ogroženosti pacienta.

Glede namenskih preventivnih pregledov populacije, stare nad 65 let, razdelek 6.3
Navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (1998)
določa, da med drugimi zdravstvenimi dejavnostmi namenski preventivni pregled obsega
tudi: klinični pregled dojk pri ženskah vsako leto in digitorektalni pregled prostate pri
moških; preverjanje, ali je bila na vsaka 3 leta opravljena mamografija pri ženskah, starih
do 75 let; preverjanje, ali je bil v zadnjih ena do dveh letih opravljen pregled pri
ginekologu in evidentiranje cervikalnega brisa.

5.8

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013

S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2013 partnerji določijo program zdravstvenih
storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za
pogodbeno leto 2013 (1. člen). V drugem členu Splošnega dogovora za pogodbeno leto
2013 je navedeno, da bodo izvajalci programov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih
dispanzerjih smiselno zmanjšali število kurativnih pregledov na primarni ravni in povečali
število preventivnih pregledov ter zmanjšali število napotitev na sekundarno raven.
Strateški cilj partnerjev je vzpostavitev prožnega zdravstvenega sistema, ki bo učinkovito
zadovoljeval zdravstvene potrebe državljanov s kakovostnimi in varnimi zdravstvenimi
storitvami. Med drugimi ključnimi področji aktivnosti partnerjev je navedeno tudi
prioritetno financiranje preventivnih presejalnih in diagnostičnih programov DORA,
SVIT, in sicer na podlagi realizacije, prav tako nadgradnja pomena učnih in referenčnih
ambulant in nadaljnje poudarjanje pomena primarne ravni oziroma osnovne zdravstvene
dejavnosti. Po tretjem členu omenjenega dogovora bodo izvajalci preventivni program za
otroke, šolsko mladino in odrasle načrtovali ločeno od kurativnega programa (Ministrstvo
za zdravje in sod., 2013).
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V skladu z določbo 15. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 se
zdravstvenim domovom in tistim zasebnim izvajalcem, ki izvajajo koordinacijo preventive
in nujne medicinske pomoči, nameni 91,80 evrov za vsak zasebni tim splošnih in drugih
navedenih zdravnikov in zobozdravnikov. Navedena sredstva se vključijo v materialne
stroške programa zdravstvene oziroma zobozdravstvene vzgoje. Z določbo 17. člena
dogovora pa je zavzeto stališče, da so poleg materialnih stroškov, ki so vključeni v ceno
zdravstvenih storitev, sestavni del vrednosti programov materiali in storitve, ki jih bodo
izvajalci zaračunavali Zavodu posebej. Tako izvajalci lahko glede na dejavnost, ki jo
opravljajo, med drugimi dejavnostmi posebej zaračunavajo tudi preiskavo brisov pri
ženskah (Papanicolau – kurativa in preventiva) pri izbranem ginekologu (Ministrstvo za
zdravje in sod., 2013).
23. člen Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 navaja, da se v pogodbah med
izvajalci in Zavodom med drugimi zdravstvenimi dejavnostmi določijo cene tudi v
dejavnosti splošne in družinske medicine in dispanzerski dejavnosti za količnik za
glavarino in količnik za kurativne in preventivne storitve za dejavnost ambulant splošne in
družinske medicine, otroških in šolskih dispanzerjev ter dispanzerjev za ženske in za
dodatek za delo referenčnih ambulant ter za druge dejavnosti. Programi, ki niso vključeni v
ceno zdravstvenih storitev iz prvega odstavka 23. člena in jih izvajalci obračunavajo
Zavodu v pavšalu, pri čemer med druge zdravstvene dejavnosti spadajo tudi glavarina za
dejavnost ambulant splošne in družinske medicine, dispanzerjev za žene in del
preventivnih programov DORA in SVIT (Ministrstvo za zdravje in sod., 2013).
Po 36. členu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 je v primeru, ko je zavarovana
oseba vabljena na preventivni pregled ali preiskavo, priporočena čakalna doba – ne glede
na to, kdo je poslal zavarovani osebi vabilo, izvajalec ali drugi pooblaščeni organ ali
služba – en mesec, dovoljena najdaljša čakalna doba pa toliko, kot velja za tiste
zdravstvene storitve, ki so po stopnji nujnosti označene s "hitro" (Ministrstvo za zdravje in
sod., 2013).
41. člen Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 določa, da bo izvajalcem, ki jih
Zavod financira na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev (ambulante
splošne in družinske medicine, otroški in šolski dispanzerji), Zavod zagotovil plačilo 96 %
celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če
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bo opravil vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na leto. Določa še, da bo preostala sredstva
do polne vrednosti programa Zavod zagotovil izvajalcu (razen izvajalcu referenčne
ambulante), če bo v celoti opravil dogovorjeni program preventive. Izvajalcu referenčne
ambulante bo Zavod zagotovil sredstva do polne vrednosti programa, če bo vodil register
obravnave bolnikov pri diplomirani medicinski sestri v skladu s smernicami za bolnike z
dejavniki tveganja. Vsem izvajalcem, ki ne bodo dosegli realizacije minimalnega obsega
količnikov iz obiskov, se v obračun vključi največ realizirani obseg količnikov
(Ministrstvo za zdravje in sod., 2013).
Z določbo 41. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 je dogovorjeno, da bo
izvajalcem programa v dispanzerjih za ženske Zavod zagotovil plačilo 92 % celotne
vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo
opravil vsaj 15.000 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa skupaj), korigiranih z
indeksom doseganja količnikov iz glavarine. Preostala sredstva do polne vrednosti
programa pa bo Zavod izvajalcu zagotovil, če bo v celoti opravil zanj načrtovani program
preventive. V primeru, da izvajalec ne realizira v pogodbi načrtovanega programa
preventive, mu bo Zavod pri končnem letnem obračunu zmanjšal plačilo za 4 % celotne
vrednosti dogovorjenega programa, če je realiziral vsaj 2/3 programa preventive, oziroma
8 %, če je realiziral manj kot 2/3 v pogodbi dogovorjenega programa preventive. Določa
še, da se navedena sredstva razdelijo izvajalcem, ki so program preventive realizirali v
celoti. Prav tako določa, da se v primeru, da ima izvajalec v pogodbi z Zavodom
dogovorjenih več timov, vsi parametri predhodnega odstavka preračunajo na tim. Vsem
izvajalcem, ki ne bodo dosegli realizacije minimalnega obsega količnikov iz obiskov, se v
obračun vključi največ realizirani obseg količnikov (Ministrstvo za zdravje in sod., 2013).
41. člen Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 določa, da se stimulacije in
zmanjšanje obveznosti Zavoda izračunajo za ambulante splošne oziroma družinske
medicine, otroške dispanzerje, šolske dispanzerje in dispanzerje za ženske ločeno in jih bo
Zavod poravnal po polni ceni količnika iz obiskov. V primeru, da izvajalec ne realizira v
pogodbi dogovorjenega programa preventive v splošnih, otroških in šolskih ambulantah,
mu bo Zavod pri končnem letnem obračunu zmanjšal plačilo za 2 % celotne vrednosti
programa, če je realiziral vsaj 2/3 programa, oziroma za 4 %, če je realiziral manj kot 2/3 v
pogodbi dogovorjenega programa. Prav tako še določa, da se navedena sredstva
razporedijo izvajalcem, ki so program preventive realizirali v celoti, po strukturi
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preseganja dogovorjenega programa preventive. Program preventive pri posameznem
izvajalcu pa je realiziran, če je izvajalec v splošni ambulanti dosegel 90 % pogodbeno
dogovorjenega obsega programa preventive, v otroškem in šolskem dispanzerju 90 %
pogodbeno dogovorjenega programa preventive ter v dispanzerju za ženske 70 %
pogodbeno dogovorjenega programa preventivnih pregledov raka materničnega vratu.
Določeno je tudi, da se zaradi drugačne narave dela in večjega poudarka na preventivi v
splošnih referenčnih ambulantah zgornji odstotki ne upoštevajo (Ministrstvo za zdravje in
sod., 2013).
Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013 pa v 41. členu navaja, da se v primeru, ko ima
izvajalec v pogodbi z Zavodom dogovorjenih več timov, vsi parametri predhodnega
odstavka preračunajo na tim, zmanjšanje plačila pa se ugotovi v višini 4 % nerealiziranega
programa preventive. V skladu z določbo 44. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto
2013 se za kršitev pogodbene obveznosti šteje, če izvajalec med drugimi storitvami v
svojih prostorih ne zagotavlja brezplačne promocije in oglaševanja državnih preventivnih
zdravstvenih programov z razpoložljivimi komunikacijskimi gradivi in orodji (Ministrstvo
za zdravje in sod., 2013).
Po 69. členu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013 morajo vsi izvajalci programa
mamografije (bolnišnice, zdravstveni domovi in zasebniki) do vzpostavitve organiziranega
presejanja za raka dojk na področju celotne države voditi poimenski seznam žensk, pri
katerih je bila v tekočem letu opravljena mamografija (Ministrstvo za zdravje in sod.,
2013).

5.9

Sklep

Pravna podlaga, na katero se lahko pacienti naslonijo, je zelo obsežna, vendar to ne velja
za preventivne zdravstvene programe. Vsak pacient ima pravico in možnost dostopa do
pravnih aktov, le natančno jih mora prebrati in uporabiti. Analiza pravne ureditve kaže, da
je pravna ureditev preventivnih zdravstvenih programov regulirana nesistematično, zlasti
pomanjkljiva je njihova ureditev na zakonski ravni. Glede na pregled pravnih aktov
laboratorijski preventivni pregled PSA ni pravno urejen, kar predstavlja veliko

46

pomanjkljivost v pravni ureditvi.
Prav vsak pacient se mora zavedati, da ima poleg pravic tudi določene dolžnosti, ki se jih
mora držati in jih opraviti. Urejanje dolžnosti je velikokrat težje kot uveljavljanje pravic.

Pravice o možnosti udeležbe na preventivnih pregledih so izrednega pomena, saj država
pacientom omogoča preglede, ki so zasnovani iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Vsak pacient z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem naj to možnost, ki mu jo
ponuja država, izkoristi. Paciente je treba osveščati o pomembnosti preventivnih pregledov
in odziva na vabilo na tak pregled.
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6 REZULTATI EMPIRIČNEGA DELA
V raziskavo je bilo vključenih 20 referenčnih ambulant iz celotne Slovenije iz petih
slovenskih regij (Primorska, Gorenjska, Dolenjska/Notranjska, Štajerska/Koroška,
Prekmurje). V vsaki regiji so bile vključene 4 naključno izbrane referenčne ambulante.
Vsaka referenčna ambulanta je imela odposlanih 15 vprašalnikov, torej 60 vprašalnikov na
regijo, vseh oddanih vprašalnikov po Sloveniji je bilo 300.
Območja, s katerih so pridobljeni podatki iz anketnih vprašalnikov, so sledeča:
-

Primorska: Idrija, Koper, Tolmin, Ajdovščina;

-

Gorenjska: Komenda, Železniki, Bled, Tržič;

-

Dolenjska/Notranjska: Vrhnika, Novo mesto, Bistrica ob Sotli, Loški Potok;

-

Štajerska/Koroška: Žalec, Slovenj Gradec, Ptuj, Trnovska vas;

-

Prekmurje: Murska Sobota, Ljutomer, Radenci, Ormož.

Od 300 odposlanih anketnih vprašalnikov je bilo skupno vrnjenih 263. Od tega je bilo
veljavnih 231 vprašalnikov. Statistična analiza vključuje 231 enot (77 %).
V analizi je sodelovalo 90 moških (39 %) in 141 žensk (61 %). Njihova starostna,
izobrazbena in regionalna struktura je prikazana v Tabeli 1.
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Tabela 1: Struktura anketirancev (n = 231)

Spremenljivka
Starostna skupina – moški
(n = 90)

Starostna skupina – ženske
(n = 141)

n (%)
35–49

34 (38 %)

50–65

45 (50 %)

66–69

8 (9 %)

70

3 (3 %)

20–44

47 (33 %)

45–49

20 (14 %)

50–64

60 (43 %)

65–69

10 (7 %)

70
Dosežena stopnja izobrazbe
(n = 231)

osnovnošolska

24 (10 %)

srednja poklicna

74 (32 %)

srednja strokovna

83 (36 %)

višješolska
visokošolska ali univerzitetna
magisterij ali doktorat znanosti
Regija
(n = 231)

4 (3 %)

18 (8 %)
30 (13 %)
2 (1 %)

Primorska

41 (18 %)

Gorenjska

47 (20 %)

Dolenjska in Notranjska

41 (18 %)

Štajerska in Koroška

71 (31 %)

Prekmurje

31 (13 %)
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6.1

Analiza rezultatov po sklopih anketnega vprašalnika

Vprašalnik je bil anonimen in je bil sestavljen iz osmih sklopov. Sklopi so bili sestavljeni
glede na spol in starostno skupino.
V nadaljevanju podpoglavja je statistična analiza izvedena po sklopih, ki se nanašajo na
posamezno vrsto preventivnega pregleda.

6.1.1 Prvi sklop vprašanj
V prvem sklopu raziskovalnih vprašanj sta se vprašanji navezovali: pri vprašanju 1a na
seznanjenost anketiranih pacientov z različnimi vrstami preventivnih pregledov in pri
vprašanju 1b kdo jih je prvi seznanil s preventivnimi pregledi. Ta sklop sta izpolnjevala
oba spola. Vprašanji sta se glasili:

Vprašanje 1a: »S katerimi od spodaj naštetih preventivnih zdravstvenih pregledov ste
seznanjeni, da Vam po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja pripadajo?«
Vprašanje 1b: »Kdo Vas je prvi seznanil z različnimi vrstami preventivnih
zdravstvenih pregledov?«
Analiza rezultatov je pokazala, da je največ sodelujočih seznanjenih s preventivnim
programom SVIT, najmanj pa je poznan program PSA. S preventivnimi programi ni
seznanjenih 12 sodelujočih (5 %).
Najpogosteje so se pacienti seznanili z različnimi vrstami preventivnih pregledov pri
osebnem zdravniku ali specialistu/specialistki (v nadaljevanju: specialist) ali preko
državnega preventivnega programa.
Seznanjenost z različnimi vrstami preventivnih programov je prikazana v Tabeli 2.
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Tabela 2: Seznanjenost s preventivnimi programi (n = 231)

Spremenljivka
S katerimi od naštetih
preventivnih zdravstvenih
pregledov ste seznanjeni?

n (%)
Nacionalni program preventive
bolezni srca in ožilja.

131 (57 %)

SVIT.

192 (83 %)

DORA.

141 (61 %)

ZORA.

147 (64 %)

PSA.
Nisem seznanjen/-a.
Kdo vas je prvi seznanil z
različnimi vrstami
preventivnih zdravstvenih
pregledov?

Osebni zdravnik ali specialist
(ginekolog).
Diplomirana medicinska sestra ali
tehnik zdravstvene nege.
Prijatelji ali znanci.

89 (39 %)
12 (5 %)
104 (45 %)
53 (23 %)
0 (0 %)

Sam/-a preko medijev ali Pravil
obveznega zdravstvenega
zavarovanja.

22 (10 %)

Preko državnega preventivnega
programa (SVIT, DORA, ZORA).

87 (38 %)

Drugo.

4 (2 %)

Med drugimi možnostmi so sodelujoči navedli, da jih z možnostjo preventivnega pregleda
ni seznanil nihče (n = 4).

6.1.2 Drugi sklop vprašanj
Pri drugem sklopu vprašanj so se vprašanja navezovala na Nacionalni program preventive
bolezni srca in ožilja. Drugi sklop sta izpolnjevala oba spola, in sicer moški od 35 do 65 let
in ženske od 45 do 70 let.

Na ta sklop je odgovorilo 175 oseb (75,8 %), od tega 79 (45 %) moških in 96 (55 %)
žensk.
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Prvo raziskovalno vprašanje v drugem sklopu vprašanj (raziskovalno vprašanje 2a) je bilo
namenjeno raziskovalnemu podatku, koliko odstotkov pacientov se redno udeležuje
preventivnega pregleda za preprečevanje srčno-žilnih in drugih kroničnih bolezni.
Vprašanje 2a: »Ali se pri svojem osebnem zdravniku redno na vsakih 5 let
udeležujete preventivnega pregleda za preprečevanje srčno-žilnih in drugih kroničnih
bolezni?«

Nacionalnega programa preventive bolezni srca in ožilja se redno udeležuje 100
sodelujočih (57 %), od tega je žensk nekaj več kot moških. Rezultati raziskave po regijah,
doseženi stopnji izobrazbe, spolu in starosti so prikazani v Tabeli 3.

Tabela 3: Delež tistih, ki se redno udeležujejo preventivnega pregleda za
preprečevanje srčno-žilnih in drugih kroničnih bolezni (n = 100)

Nacionalni program preventive bolezni srca in ožilja
Regija

Primorska

19 (59 %)

Gorenjska

23 (58 %)

Dolenjska in Notranjska

16 (59 %)

Štajerska in Koroška

33 (62 %)

Prekmurje
Dosežena stopnja izobrazbe

Spol

Starost

n (%)

9 (39 %)

osnovnošolska

15 (68 %)

srednja poklicna ali strokovna

68 (56 %)

višješolska ali več **

17 (55 %)

moški: redno

43 (54 %)

ženski: redno

57 (59 %)

mlajši od 50 let

29 (52 %)

starejši od 50 let

71 (60 %)

** višješolska izobrazba ali več = višješolska, visokošolska, univerzitetna izobrazba,
magisterij in doktorat znanosti
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Pomemben raziskovalni podatek pri vsakem posameznem preventivnem programu pa je
tudi odstotek pacientov, ki so jim pri posameznem preventivnem pregledu ugotovili
zdravstveno nepravilnost. Raziskovalno vprašanje 2b je bilo namenjeno informaciji o
morebiti ugotovljeni zdravstveni nepravilnosti na preventivnem pregledu za preprečevanje
srčno-žilnih in drugih kroničnih bolezni. Pri vprašanju je bilo treba odgovoriti, ali je bila
ugotovljena zdravstvene nepravilnost, v primeru ugotovljene zdravstvene nepravilnosti je
bilo treba tudi navesti, katera zdravstvena nepravilnost je to bila.
Vprašanje 2b: »So Vam pri preventivnem pregledu za preprečevanje srčno-žilnih in
drugih kroničnih bolezni kadar koli ugotovili morebitno nepravilnost?«
Pri 54 od 175 oseb (31 %), ki so odgovarjale na ta sklop, so pri Nacionalnem programu
preventive bolezni srca in ožilja ugotovili zdravstvene nepravilnost, od tega je bilo 24
moških in 30 žensk. Ugotovljene zdravstvene nepravilnosti pri Nacionalnem programu
preventive bolezni srca in ožilja so prikazane v Tabeli 4.

Tabela 4: Ugotovljene zdravstvene nepravilnosti pri Nacionalnem programu
preventive bolezni srca in ožilja (n = 54)

Ugotovljena sprememba (Nacionalni program preventive
bolezni srca in ožilja)

n

Zdravstvena nepravilnost

hiperholesterolemija

24

povišan krvi tlak

13

povišana telesna teža

4

ateroskleroza

3

arterijska hipertenzija

2

krčne žile

2

spremembe v spirometriji

2

spremembe v EKG

1

13 od 54 pacientov (24 %) je imelo pri preventivnem pregledu za preprečevanje srčnožilnih in drugih kroničnih bolezni ugotovljeno po 2 nepravilnosti, na primer: povišan krvni
tlak in povišan holesterol ali povišan krvni sladkor in povišan holesterol ali povišan
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holesterol in povišano telesno težo. 16 od 54 pacientov (30 %), ki jim je bila ugotovljena
zdravstvena nepravilnost pri preventivnem pregledu za preprečevanje srčno-žilnih in
drugih kroničnih bolezni, ni natančneje navedlo ugotovljene zdravstvene spremembe.

6.1.3 Tretji sklop vprašanj
Tretji sklop je bil namenjen Državnemu programu SVIT, pri katerem gre za zgodnje
odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Sklop sta
izpolnjevala oba spola v starosti od 50 do 69 let.

Na tretji sklop je odgovarjalo 123 oseb (53,2 %), od tega 53 (43 %) moških in 70 (57 %)
žensk.

V raziskovalnem vprašanju 3a se je ugotavljal odstotek pacientov, ki se redno na vsaki 2
leti odzovejo pisnemu vabilu k sodelovanju v Državnem programu SVIT.

Vprašanje 3a: »Ali se vsako drugo leto odzovete na pisno vabilo k sodelovanju v
programu SVIT za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem
črevesu in danki?«
Raziskava je pokazala, da se 104 osebe od 123 (85 %) redno odzivajo na pisna vabila (43
moških, 61 žensk) k sodelovanju v programu SVIT. Delež anketiranih pacientov, ki se
redno odzovejo na Državni program SVIT, je prikazan v Tabeli 5.
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Tabela 5: Delež anketirancev, ki se redno odzovejo na preventivni pregled za zgodnje
odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki (n = 104)

Državni program SVIT
Regija

Dosežena stopnja izobrazbe

Spol

n (%)
Primorska

12 (75 %)

Gorenjska

26 (90 %)

Dolenjska in Notranjska

21 (91 %)

Štajerska in Koroška

27 (82 %)

Prekmurje

18 (82 %)

osnovnošolska

12 (71 %)

srednja poklicna ali strokovna

80 (88 %)

višješolska ali več

12 (80 %)

moški: redno

43 (81 %)

ženski: redno

61 (87 %)

Pacient set za odvzem blata skupaj z vzorcem blata vrne v laboratorij po pošti. Pri
raziskovalnem vprašanju 3b se je želelo izvedeti, koliko odstotkov anketiranih pacientov se
strinja s takšnim načinom preiskave in transporta.
Vprašanje 3b: »Se Vam zdi poštni transport vzorca preiskave primeren za
odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki?«
111 osebam (90 %) se poštni transport vzorca zdi primeren.

V nadaljevanju raziskovalnih vprašanj se je ugotavljalo, kolikšnemu odstotku pacientov so
pri preventivnem pregledu SVIT ugotovili prisotno krvavitev (raziskovalno vprašanje 3c).
Na naslednja 3 raziskovalna vprašanja (raziskovalno vprašanje 3d, e in f) so odgovarjali le
pacienti, ki so jim odkrili prisotno krvavitev. Raziskovalno vprašanje 3d je bilo namenjeno
odzivnosti na nadaljnjo diagnostiko po ugotovljeni krvavitvi, torej v kolikšnem odstotku so
se pacienti odzvali na diagnostični poseg – kolonoskopijo. Na raziskovalno vprašanje 3e so
odgovarjali le pacienti, ki so se odzvali vabilu na kolonoskopijo. Pri vprašanju se je namreč
ugotavljalo morebiti ugotovljene zdravstvene nepravilnosti pri kolonoskopiji, torej v
kolikšnem odstotku in katere nepravilnosti so bile ugotovljene.
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Vprašanje 3c: »So Vam kadar koli na preventivnem pregledu SVIT za zgodnje
odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki odkrili
morebitno krvavitev?«
Vprašanje 3d: »Če je bila s programom SVIT ugotovljena krvavitev na blatu in ste
bili povabljeni na diagnostični poseg – kolonoskopijo, ste se odzvali na to vrsto
preiskave?«
Vprašanje 3e: »Ali je izvid diagnostičnega posega – kolonoskopije pokazal morebitno
nepravilnost?«

Analiza raziskave za raziskovalna vprašanja 3c, d in e je pokazala, da so 10 osebam od 123
(8 %) na preventivnem pregledu SVIT odkrili krvavitev. 7 od njih se je odzvalo povabilu
na diagnostični poseg – kolonoskopijo. Pri 4 od njih so s pomočjo kolonoskopije odkrili
polipe na debelem črevesu, ostali 3 od 7 pacientov niso natančneje navedli morebitne
odkrite nepravilnosti.

Na raziskovalno vprašanje 3f bi morali odgovoriti pacienti, ki se niso odzvali vabilu na
diagnostični poseg – kolonoskopijo. Pri tem vprašanju se je želelo pridobiti informacije,
zakaj se pacienti niso odzvali na diagnostični poseg.
Vprašanje 3f: »Iz katerega razloga se vabilu na diagnostični poseg – kolonoskopijo po
ugotovitvi krvavitve na blatu niste odzvali?«
Na to raziskovalno vprašanje ni odgovarjal nihče.

6.1.4 Četrti sklop vprašanj
V 4. sklopu so bila vprašanja iz Državnega programa DORA, s katerim se preko
presejalnega programa – mamografije ugotavlja začetne rakave spremembe na dojki. Ta
sklop vprašanj je bil namenjen ženskam, starim med 50 in 69 let.
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V tem sklopu je odgovarjalo 70 žensk (49,6 %); 60 iz starostne skupine od 50 do 64 in 10
iz skupine od 65 do 69 let.
Prvo raziskovalno vprašanje četrtega sklopa (raziskovalno vprašanje 4a) se je nanašalo na
samopregledovanje dojk. S podatki prvega raziskovalnega vprašanja se je želelo izvedeti,
koliko odstotkov anketiranih pacientk si redno mesečno samopregleduje dojke.
Vprašanje 4a: »Izvajate redno mesečno samopregledovanje dojk?«
Analiza raziskave je pokazala, da 45 od 70 sodelujočih žensk (64 %) redno izvaja
samopregledovanje dojk. Deleži žensk, ki si redno samopregledujejo dojke znotraj
posameznih pokrajinskih, izobrazbenih in starostnih skupin so prikazani v Tabeli 6.

Tabela 6: Delež žensk, ki si redno samopregledujejo dojke (n = 45)

Redno samopregledovanje dojk
Regija

Primorska

4 (44 %)

Gorenjska

15 (83 %)

Dolenjska in Notranjska
Štajerska in Koroška

Dosežena stopnja izobrazbe

9 (75 %)
13 (65 %)

Prekmurje

4 (36 %)

osnovnošolska

7 (70 %)

srednja poklicna ali strokovna
višješolska ali več
Starostna skupina

n (%)

35 (69 %)
3 (33 %)

50–64

38 (63 %)

65–69

7 (70 %)

S podatki raziskovalnega vprašanja 4b se je pridobilo podatke o redni udeleženosti na
preventivnem pregledu dojk, ki se ga ženske ciljne populacije z urejenim obveznim
zdravstvenim zavarovanjem lahko udeležijo na vsaki 2 leti oziroma enkrat letno ženske, ki
jemljejo hormonske nadomestne preparate več kot 5 let.
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Vprašanje 4b: »Ali se redno udeležujete preventivnega pregleda mamografije vsaki 2
leti oziroma enkrat letno ženske, ki jemljete hormonske nadomestne preparate več
kot 5 let?«

Mamografije se redno udeležuje 52 od 70 žensk (74 %). Rezultati raziskave o deležu
anketiranih žensk, ki se redno udeležujejo preventivnega pregleda dojk, so prikazani v
Tabeli 7.

Tabela 7: Delež žensk, ki se redno udeležujejo preventivnega pregleda za odkrivanje
raka dojk (n = 52)

Državni program DORA
Regija

n ( %)
Primorska

8 (89 %)

Gorenjska

16 (89 %)

Dolenjska in Notranjska
Štajerska in Koroška

Dosežena stopnja izobrazbe

12 (60 %)

Prekmurje

4 (36 %)

osnovnošolska

7 (70 %)

srednja poklicna ali strokovna
višješolska ali več
Starostna skupina

12 (100 %)

37 (73 %)
8 (89 %)

50–64

46 (77 %)

65–69

6 (60 %)

Z raziskovalnim vprašanjem 4c se je ugotavljalo, pri kolikšnem odstotku žensk so se pri
preventivnem pregledu za odkrivanje raka dojk ugotovile zdravstvene nepravilnosti in
katere nepravilnosti so bile pri tem ugotovljene.

Vprašanje 4c: »So Vam pri preventivnem pregledu dojk – presejalnem testu
(mamografiji) kadar koli ugotovili morebitno nepravilnost?«

Na preventivnem pregledu (mamografiji) so pri 9 od 70 pregledanih žensk (12,9 %) odkrili
nepravilnosti. Vse se presejalnih pregledov udeležujejo redno. Število zdravstvenih
nepravilnosti je prikazano v Tabeli 8.
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Tabela 8: Ugotovljene zdravstvene nepravilnosti za Državni program DORA (n = 9)

Ugotovljena sprememba (DORA)

n

Zdravstvena nepravilnost

ciste

3

rak dojke

2

kalcinacije

1

zatrdline

1

benigni tumor

1

Ena od devetih žensk, ki jim je bila ugotovljena nepravilnost pri mamografiji, ni
natančneje navedla ugotovljene zdravstvene spremembe.

6.1.5 Peti sklop vprašanj
Vprašanja v petem sklopu so se nanašala na Državni program ZORA, pri katerem se preko
testa PAP ugotavlja zgodnja rakava obolenja na vratu maternice. Tudi ta sklop vprašanj je
bil namenjen ženskam, starim od 20 do 64 let.
Na ta sklop vprašanj je odgovorilo 127 sodelujočih žensk (90,1 %); 47 žensk iz starostne
skupine od 20 do 44, 29 žensk od 45 do 49 in 60 žensk od 50 do 64 let.
Prvo

raziskovalno

vprašanje

glede

preventivnega

pregleda

materničnega

vratu

(raziskovalno vprašanje 5a) se je nanašalo na redno udeleževanje le-tega. Želelo se je
izvedeti, koliko odstotkov pacientk se redno na vsaka 3 leta udeležuje preventivnega
pregleda za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb materničnega vratu.
Vprašanje 5a: »Ali se redno na vsaka 3 leta udeležujete preventivnega pregleda za
zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu?«
Pregleda se redno udeležuje 116 žensk od 127 sodelujočih (91 %).
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Delež rednih udeleženk v preventivnem programu za odkrivanje predrakavih in zgodnjih
rakavih sprememb materničnega vratu je najnižji v starostni skupini nad 50 let, kar je
prikazano v Tabeli 9.

Tabela 9: Delež žensk, ki se redno udeležujejo preventivnega pregleda predrakavih in
zgodnjih rakavih sprememb materničnega vratu (n = 116)

Državni program ZORA
Regija

n (%)
Primorska

23 (96 %)

Gorenjska

20 (87 %)

Dolenjska in Notranjska

Dosežena stopnja izobrazbe

Starostna skupina

23 (100 %)

Štajerska in Koroška

34 (87 %)

Prekmurje

16 (89 %)

osnovnošolska

9 (82 %)

srednja poklicna ali strokovna

71 (90 %)

višješolska ali več

36 (97 %)

20–44

46 (98 %)

45–49

20 (100 %)

50–64

50 (83 %)

V naslednjem raziskovalnem vprašanju (raziskovalno vprašanje 5b) se je ugotavljalo, pri
kolikšnem odstotku žensk so ugotovili zdravstvene nepravilnosti na materničnem vratu in
katere nepravilnosti so bile pri tem ugotovljene.
Vprašanje 5b: »So Vam pri preventivnem pregledu materničnega vratu kadar koli
ugotovili morebitno nepravilnost?«

Pri preventivnem pregledu za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb
materničnega vratu so nepravilnost ugotovili 22 ženskam od 127 (17 %). Ugotovljene
zdravstvene nepravilnosti so prikazane v Tabeli 10.
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Tabela 10: Ugotovljene zdravstvene nepravilnosti za Državni program ZORA (n =
22)

Ugotovljena sprememba (ZORA)

n

Zdravstvena nepravilnost

patološki izvid PAP ali CIN

6

vnetje

3

miomi

2

ciste

2

polip na materničnem vratu

2

Sedem od 22 žensk, ki jim je bila ugotovljena nepravilnost pri ginekološkem pregledu, ni
natančneje navedlo ugotovljene zdravstvene spremembe.

6.1.6 Šesti sklop vprašanj
V šestem sklopu so se vprašanja navezovala na redne preventivne laboratorijske preglede
PSA pri moških. Sklop vprašanj je bil namenjen moškim med 50. in 70. letom starosti.

Na ta sklop vprašanj je odgovarjalo 56 moških (62,2 %); 45 moških od 50 do 65 let, 8
moških od 66 do 69 let in 3 stari 70 let.

Raziskovalno vprašanje 6a se je navezovalo na redne preventivne laboratorijske preglede
PSA. Z raziskovalnim vprašanjem se je ugotovilo, koliko odstotkov anketiranih moških se
redno udeležuje preventivnega laboratorijskega pregleda PSA.

Vprašanje 6a: »Ali se redno udeležujete preventivnega laboratorijskega pregleda
prostatičnega specifičnega antigena na vsaki dve leti pri svojem osebnem zdravniku?«
32 od 56 moških (57 %) se redno udeležuje laboratorijskega pregleda PSA. Delež moških,
ki se redno udeležujejo laboratorijskega pregleda PSA, je prikazan v Tabeli 11.
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Tabela 11: Delež moških, ki se redno udeležujejo laboratorijskega pregleda PSA (n =
32)

Preventivni laboratorijski pregled PSA
Regija

Dosežena stopnja izobrazbe

Primorska

5 (63 %)

Gorenjska

9 (75 %)

Dolenjska in Notranjska

4 (33 %)

Štajerska in Koroška

7 (54 %)

Prekmurje

7 (64 %)

osnovnošolska

3 (43 %)

srednja poklicna ali strokovna
višješolska ali več
Starostna skupina

n (%)

25 (58 %)
4 (67 %)

50–65

24 (53 %)

66–69

6 (75 %)

70

2 (67 %)

V nadaljevanju je sledilo raziskovalno vprašanje (raziskovalno vprašanje 6b) o povišani
laboratorijski vrednosti PSA. Z vprašanjem se je ugotovilo, pri kolikšnem odstotku
anketiranih pacientov se je ugotovila povišana laboratorijska vrednost. Nadaljnja
raziskovalna vprašanja (raziskovalna vprašanja 6c, d, e) so bila namenjena le pacientom, ki
so jim kadar koli ugotovili povišano laboratorijsko vrednost PSA. Z raziskovalnim
vprašanjem 6c se je ugotavljalo, koliko odstotkov pacientov je bilo napotenih na nadaljnjo
diagnostiko k specialistu urologu. Z raziskovalnim vprašanjem 6d pa se je ugotavljalo, pri
kolikšnem odstotku pacientov je bila odkrita zdravstvena nepravilnost na prostati pri
pregledu pri specialistu urologu in katera zdravstvena nepravilnost je bila pri tem
ugotovljena.
Vprašanje 6b: »So Vam pri preventivnem pregledu prostatičnega specifičnega
antigena kadar koli ugotovili povišano laboratorijsko vrednost?«

Vprašanje 6c: »Vas je osebni zdravnik po ugotovljeni zvišani laboratorijski vrednosti
prostatičnega specifičnega antigena napotil na pregled k specialistu urologu?«
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Vprašanje 6d: »Vam je bila po pregledu pri specialistu urologu ugotovljena kakršna
koli morebitna nepravilnost?«

Analiza raziskave na vprašanja 6b, c in d je pokazala, da so pri 4 od 32 moških (13 %)
odkrili povišano laboratorijsko vrednost PSA. Vsi 4 so bili napoteni k specialistu urologu,
ki je pri 3 ugotovil nepravilnost. Pri dveh moških je bila ugotovljena povečana prostata,
eden od treh moških pa ni natančneje navedel ugotovljene zdravstvene spremembe.
Raziskovalno vprašanje 6e pa je bilo namenjeno le pacientom, ki se niso odzvali na
pregled pri specialistu urologu. Z raziskovalnim vprašanjem 6e se je ugotavljal razlog za
neodziv na pregled pri specialistu urologu po ugotovljeni povišani laboratorijski vrednosti
PSA.

Vprašanje 6e: »Iz katerega razloga se vabilu na pregled pri specialistu urologu po
ugotovljeni povišani laboratorijski vrednosti prostatičnega specifičnega antigena niste
odzvali?«

Ker so se vsi pacienti s povišano vrednostjo PSA odzvali na vabilo specialista urologa, na
raziskovalno vprašanje 6e ni odgovarjal nihče.

6.1.7 Sedmi sklop vprašanj
Na sedmi sklop vprašanj sta ponovno odgovarjala oba spola vseh anketirancev. S tem
sklopom vprašanj se je ugotavljala udeleženost pri preventivnih pregledih, zakaj se
anketiranci redno oziroma neredno udeležujejo vseh preventivnih pregledov.

Pri raziskavi je bil pomemben tudi raziskovalni podatek o vzrokih za redno udeležbo na
vseh preventivnih pregledih. V ta namen je bilo postavljeno tudi raziskovalno vprašanje 7a
o ugotavljanju vzroka za redno udeležbo na vseh preventivnih pregledih. Na to vprašanje
so odgovarjali le pacienti, ki se redno udeležujejo teh pregledov.
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Vprašanje 7a: »Zakaj se redno udeležujete vseh preventivnih zdravstvenih pregledov
za ugotavljanje dejavnikov tveganja in zgodnjega odkrivanja kroničnih bolezni –
rakava obolenja ...?«

138 oseb od 231 (60 %) je svojo udeležbo na vseh preventivnih pregledih opredelilo kot
redno. Kot najpogostejši vzrok za redno obiskovanje vseh preventivnih pregledov so
največkrat navedli pisna ali ustna vabila.
Rezultate raziskave prikazujejo tabele: Tabela 12 (Razlog za reden obisk vseh preventivnih
zdravstvenih pregledov), Tabela 13 (Razlog za reden obisk vseh preventivnih zdravstvenih
pregledov glede na starostno skupino oziroma spol), Tabela 14 (Pregled razlik v deležu
pacientov, ki se redno udeležujejo vseh preventivnih zdravstvenih pregledov, glede na
njihove značilnosti) in Tabela 15 (Vpliv spola, starosti in dosežene izobrazbe na redno
udeležbo pri vseh preventivnih zdravstvenih pregledih).

Tabela 12: Razlog za reden obisk vseh preventivnih zdravstvenih pregledov (n = 138)

Reden obisk vseh preventivnih zdravstvenih pregledov

n (%)

Redno dobim ustno ali pisno vabilo in me tako v ambulanti
osebnega zdravnika, specialista ali državnega preventivnega
programa spomnijo na redni preventivni zdravstveni pregled.

99 (72 %)

Osebam z osnovnim zdravstvenim zavarovanjem država omogoča
zastonj pregled oziroma nam pripada, zato sem se na zdravstveni
pregled naročil/-a sam/-a.

27 (20 %)

V pregled me je prepričal osebni zdravnik, specialist ali referenčna
diplomirana medicinska sestra.

11 (8 %)

Drugo.

1 (1 %)

Pacient, ki je izbral odgovor »Drugo«, ni natančneje navedel svojih razlogov.
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Tabela 13: Razlog za reden obisk vseh preventivnih zdravstvenih pregledov glede na
starostno skupino oziroma spol (n = 138)

Vzrok za reden obisk vseh
preventivnih zdravstvenih
pregledov

Starostna skupina

Spol

< 50 let

> 50 let

Moški

Ženski

Redno dobim ustno ali pisno vabilo in
me tako v ambulanti osebnega
zdravnika, specialista ali državnega
preventivnega programa spomnijo na
redni preventivni zdravstveni pregled.

61 (75 %)

38 (67 %)

33 (75 %)

66 (70 %)

Osebam z osnovnim zdravstvenim
zavarovanjem
država
omogoča
zastonj pregled oziroma nam pripada,
zato sem se na zdravstveni pregled
naročil/-a sam/-a.

14 (17 %)

13 (23 %)

6 (14 %)

21 (22 %)

V pregled me je prepričal osebni
zdravnik, specialist ali referenčna
diplomirana medicinska sestra.

5 (6 %)

6 (11 %)

5 (11 %)

6 (6 %)

Drugo.

1 (1 %)

0

0

1 (1 %)

Skupaj

81

57

44

94

Med starostnima skupinama pod 50 in nad 50 let ni značilnih razlik med deleži posameznih
vzrokov za reden obisk vseh preventivnih pregledov (p = 0.50, Fisherjev eksaktni test).
Spol sodelujočih ni značilno povezan z vzroki za reden obisk vseh preventivnih pregledov
(p = 0.47, Fisherjev eksaktni test).
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Tabela 14: Pregled razlik v deležu pacientov, ki se redno udeležujejo vseh
preventivnih zdravstvenih pregledov, glede na njihove značilnosti (n = 138)

Delež pacientov, ki se redno udeležujejo vseh preventivnih
zdravstvenih pregledov
Spol *

Starostna skupina – moški *

Starostna skupina – ženske *

Dosežena stopnja izobrazbe

Regija

n (%)

moški: redno

44 (49 %)

ženski: redno

94 (67 %)

35–49

20 (59 %)

50–65

16 (36 %)

66–70

8 (73 %)

20–44

46 (98 %)

45–49

15 (75 %)

50–64

26 (43 %)

65–70

7 (50 %)

osnovnošolska

16 (67 %)

srednja poklicna ali strokovna

87 (55 %)

višješolska ali več

35 (70 %)

Primorska

29 (71 %)

Gorenjska

29 (62 %)

Dolenjska in Notranjska

25 (61 %)

Štajerska in Koroška

43 (61 %)

Prekmurje

12 (39 %)

Statistično značilni rezultati so označeni z * (α = 0.05)
Razlika v deležih anketirancev, ki se redno udeležujejo vseh preventivnih pregledov, je
med spoloma statistično značilna (p = 0.01, χ2 test).
Največji delež moških, ki se redno udeležujejo vseh preventivnih pregledov, je v starostni
skupini od 66 do 70 let, najnižji pa v starostni skupini od 50 do 65 let. Deleži pacientov, ki
redno hodijo na preglede, se med moškimi različnih starostnih skupin med seboj statistično
značilno razlikujejo (p = 0.03, χ2 test).
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Za razliko od moških, ki se najpogosteje redno udeležujejo vseh preventivnih pregledov v
zrelih letih, je največji delež žensk, ki redno hodijo na preglede, v starostni skupini od 20
do 44 let, najnižji pa v skupini od 50 do 64 let. Deleži pacientk, ki redno hodijo na
preglede, se med različnimi starostnimi skupinami med seboj statistično značilno
razlikujejo (p < 0.001, χ2 test).
Najvišji delež redne udeležbe je v skupini z doseženo višješolsko izobrazbo ali več,
najnižji pa s srednjo poklicno ali strokovno izobrazbo. Stopnja dosežene izobrazbe in
redno odzivanje na preventivnih pregledih nista statistično značilno povezana (p = 0.14, χ2
test).

Deleži pacientov, ki se redno udeležujejo vseh preventivnih pregledov, se med pokrajinami
mejno statistično značilno razlikujejo (p = 0.09, χ2 test). Najvišji delež pacientov z redno
udeležbo je na Primorskem, najnižji pa v Prekmurju, v ostalih pokrajinah (Gorenjska,
Dolenjska/Notranjska, Štajerska/Koroška) je delež teh pacientov enak.

Tabela 15: Vpliv spola, starosti in dosežene izobrazbe na redno udeležbo pri vseh
preventivnih zdravstvenih pregledih (n = 138)

Dejavnik

Razmerje
obetov (OR)

95 % – interval
zaupanja za OR

p-vrednost

Konstanta

2.56

1.41–4.67

0.002 *

Spol: ženski

1.98

1.10–3.56

0.02 *

Starostna skupina: nad 50 let

0.18

0.10–0.33

< 0.001 *

Izobrazba: osnovna šola

2.21

0.86–5.70

0.10

Statistično značilni rezultati so označeni z * (α = 0.05)
Referenčno skupino v modelu multiple logistične regresije predstavljajo moški, mlajši od
50 let, z osnovnošolsko izobrazbo. Vpliv spola in pripadnosti starostni skupini na obete za
redno udeležbo na preventivnih pregledih je statistično značilen, medtem ko stopnja
dosežene izobrazbe nima bistvenega vpliva (prikazano v Tabeli 15). Ženske iz enake
starostne in izobrazbene skupine imajo kar 2.71-krat večje obete za redno udeležbo v
primerjavi z moškimi vrstniki iz referenčne skupine. Starost nad 50 let značilno zmanjša
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obete za redno udeležbo za 80 % v primerjavi z referenčno starostno skupino pod 50 let,
starejši od 50 let imajo kar 5.56-krat večje obete, da se ne bodo redno udeleževali vseh
preventivnih pregledov.

Na raziskovalno vprašanje 7b so odgovorili pacienti, ki se neredno udeležujejo vseh
preventivnih pregledov. Tudi z raziskovalnim vprašanjem 7b se je ugotavljal vzrok za
nereden obisk na vseh preventivnih pregledih.

Vprašanje 7b: »Zakaj se ne udeležujete redno vseh preventivnih zdravstvenih
pregledov za ugotavljanje dejavnikov tveganja in zgodnjega odkrivanja kroničnih
bolezni – rakava obolenja ...?«

93 oseb od 231 (40 %) je svojo udeležbo na preventivnih pregledih opredelilo kot neredno
(bodisi hodijo samo na nekatere preventivne preglede, ki jim pripadajo, ali pa se pregledov
ne udeležujejo redno po programu).

Rezultati raziskave so prikazani v Tabeli 16 (Razlog za nereden obisk vseh preventivnih
zdravstvenih pregledov) in v Tabeli 17 (Razlog za nereden obisk vseh preventivnih
zdravstvenih pregledov glede na starostno skupino oziroma spol).
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Tabela 16: Razlog za nereden obisk vseh preventivnih zdravstvenih pregledov (n =
93)

Nereden obisk vseh preventivnih zdravstvenih pregledov

n (%)

Take vrste preventivni pregledi so potrata časa. Takemu načinu
pregleda ne verjamem.

6 (7 %)

Počutim se popolnoma zdrav/-a, zato me moje zdravje ne skrbi.

20 (21 %)

Na pregled se moram prijaviti sam/-a, vendar se pozabim naročiti.

17 (18 %)

Nisem bil/-a ne ustno ne pisno povabljen/-a na preventivni
zdravstveni pregled.

34 (37 %)

Strah me je pregleda in izvida.

4 (4 %)

Nisem se odzval/-a na zadnje vabilo k sodelovanju v državnem
programu za ugotavljanje dejavnikov tveganja in zgodnjega
odkrivanja kroničnih obolenj, ponovnega vabila pa nisem prejel/-a.
Danes bi se na vabilo odzval/-a.

9 (10 %)

Pri takih zdravstvenih pregledih zdravstveni delavci samo razlagajo
o zdravem načinu življenja (zdravi prehrani, gibanju, izogibanju
negativnemu stresu, kajenju, prekomernem uživanju alkohola).

0 (0 %)

Drugo.

3 (3 %)

3 sodelujoči so navedli druge razloge za nereden obisk: čakanje na pisno vabilo državnega
preventivnega programa, pomanjkanje časa, neodzivanje na vabila.
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Tabela 17: Razlog za nereden obisk vseh preventivnih zdravstvenih pregledov glede
na starostno skupino oziroma spol (n = 93)

Vzrok za nereden obisk vseh
preventivnih zdravstvenih
pregledov

Starostna skupina

Spol

< 50 let

> 50 let

Moški

Ženski

Take vrste preventivni pregledi so
potrata časa. Takemu načinu pregleda
ne verjamem.

3 (15 %)

3 (4 %)

5 (11 %)

1 (2 %)

Počutim se popolnoma zdrav/-a, zato
me moje zdravje ne skrbi.

2 (10 %)

18 (25 %)

10 (22 %)

10 (21 %)

Na pregled se moram prijaviti sam/-a,
vendar se pozabim naročiti.

2 (10 %)

15 (21 %)

7 (15 %)

10 (21 %)

Nisem bil/-a ne ustno ne pisno
povabljen/-a
na
preventivni
zdravstveni pregled.

13 (65 %)

21 (29 %)

19 (41 %)

15 (32 %)

Strah me je pregleda in izvida.

0

4 (5 %)

2 (4 %)

2 (4 %)

Nisem se odzval/-a na zadnje vabilo k
sodelovanju v državnem programu za
ugotavljanje dejavnikov tveganja in
zgodnjega
odkrivanja
kroničnih
obolenj, ponovnega vabila pa nisem
prejel/-a. Danes bi se na vabilo
odzval/-a.

0

9 (12 %)

3 (7 %)

6 (13 %)

Pri takih zdravstvenih pregledih
zdravstveni delavci samo razlagajo o
zdravem načinu življenja (zdravi
prehrani,
gibanju,
izogibanju
negativnemu
stresu,
kajenju,
prekomernem uživanju alkohola).

0

0

0

0

Drugo.

0

3 (4 %)

0

3 (6 %)

Skupaj

20

73

46

47

Vzrok za nereden obisk preventivnih pregledov je značilno povezan s starostjo sodelujočih
(p = 0.02, Fisherjev eksaktni test). Med mlajšimi od 50 let je najpomembnejši razlog za
nereden obisk to, da oseba ni bila povabljena, medtem ko je v skupini starejših od 50 let
delež nerednih zaradi tega vzroka primerljiv z deležem tistih, ki se počutijo zdravi in jih ne
skrbi njihovo zdravstveno stanje.
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Med spoloma ni značilnih razlik v vzrokih za nereden obisk preventivnih pregledov (p =
0.30, Fisherjev eksaktni test).
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7 RAZPRAVA
Preventivni zdravstveni programi so programi, ki se izvajajo z namenom preprečevanja in
zgodnjega odkrivanja kroničnih nenalezljivih bolezni. V slovenskem prostoru so ključnega
pomena, saj incidenca srčno-žilnih obolenj v zadnjih letih sicer pada, vendar pa drastično
naraščajo rakava obolenja.
Po mnenju doc. dr. Zlatka Frasa se je v zadnjih dvajsetih letih število smrti zaradi vseh vrst
bolezni srca in ožilja prepolovilo, omenjene bolezni pa so še vedno vzrok za blizu 40 %
celotne umrljivosti. Glede na leto 2002 je število smrti zaradi teh bolezni letno manjše za
okoli 1.200, od tega se lahko vsaj 600 ohranjenih življenj pripiše uspešnim preventivnim
programom, približno polovico uspeha pa se lahko pripiše boljšemu zdravljenju bolezni
(Inštitut za varovanje zdravja RS, 2012).

Leta 2001 je za rakom zbolelo 9.058 ljudi, od tega 4.565 moških in 4.493 žensk. Leta 2001
jih je za rakom umrlo 4.813 ljudi, od tega 2.692 moških in 2.121 žensk (Onkološki inštitut
in Register raka za Slovenijo, 2004). Leta 2005 je za rakom zbolelo 10.720 ljudi, od tega
5.455 moških in 5.265 žensk. Istega leta je za rakom umrlo 5.119 ljudi, od tega 2.814
moških in 2.305 žensk (Onkološki inštitut Ljubljana in Register raka za Slovenijo, 2008).
Leta 2009 je za rakom zbolelo 12.226 ljudi, od tega 6.602 moških in 5.624 žensk. Tega leta
je za rakom umrlo 5.787 ljudi, od tega 3.260 moških in 2.527 žensk (Onkološki inštitut
Ljubljana in sod., 2013). Onkološki inštitut Ljubljana in sod. (2013) še navajajo, da bosta
od rojenih leta 2009 do 75. leta starosti predvidoma za rakom zbolela eden od dveh moških
in ena od treh žensk.
Zaradi tako visokega in zaskrbljujočega števila srčno-žilnih in rakavih obolenj so v
Sloveniji ustanovili preventivne zdravstvene programe, s katerimi se obolenje lahko
prepreči ali pa se ga odkrije v čim zgodnejšem obdobju. S tem je možnost ozdravitve večja
in zmanjša se možnost umrljivosti.

Med najpomembnejšimi preventivnimi zdravstvenimi programi za odraslo populacijo se
trenutno v slovenskem prostoru izvajajo Nacionalni program preventive bolezni srca in
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ožilja, Državni programi DORA, ZORA in SVIT ter preventivni laboratorijski pregled
PSA.

Raziskovalna vsebina magistrskega dela so bili preventivni pregledi, saj se je preko
raziskovalne vsebine odgovorilo na zastavljeno glavno raziskovalno vprašanje.
Vse vključene pokrajine razen Prekmurja so v anketni raziskavi dobro zastopane. Manj
zadovoljivo pokritost prekmurskega območja je mogoče pripisati domovanju nekaterih
anketirancev v sosednjih vključenih pokrajinah. Veliko pacientov, ki so bili anketirani v
prekmurskih referenčnih ambulantah in domujejo na štajerskem območju, se je v anketnem
vprašalniku označilo pod območje Štajerske. Vzorec s prekmurskega območja zavzema
manjši del celotnega anketiranega vzorca, zato je vzorec štajerskih anketirancev nekoliko
večji v primerjavi z ostalimi pokrajinami.

7.1

Seznanjenost

pacientov s preventivnimi

zdravstvenimi

programi
Raziskava je pokazala, da je informacijska seznanjenost javnosti pri nekaterih preventivnih
pregledih višja, pri drugih nižja. Najvišja seznanjenost je z Državnim programom SVIT
(83 %), najnižja pa s preventivnim laboratorijskim pregledom PSA (39 %). Pet odstotkov
sodelujočih v raziskavi ni seznanjenih z nobenim od preventivnih pregledov, ki so bili
našteti v vprašalniku.
Z aprilom 2011 so bile uvedene prve referenčne ambulante in njihovo število od takrat
narašča. V referenčnih ambulantah imajo diplomirane medicinske sestre ključno vlogo pri
seznanjanju pacientov z različnimi vrstami preventivnih zdravstvenih programov, ki vsem
obvezno zavarovanim pacientom po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja
pripadajo. Diplomirane medicinske sestre v referenčnih ambulantah so tiste, ki lahko
opomnijo ali celo seznanijo pacienta z različnimi vrstami preventivnih pregledov. Glede na
rezultate raziskave bi se potemtakem verjetno lahko z leti seznanjenost s preventivnimi
pregledi s strani diplomiranih medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege povečala s
23 % na primerljiv oziroma enakovreden delež, kot ga ima trenutno seznanjenost s strani
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osebnih zdravnikov in specialistov (45 %). Raziskava je pokazala, da je seznanjenost
pacientov s preventivnimi programi večja s strani osebnih zdravnikov in specialistov, kot
pa seznanjenost preko državnih preventivnih programov (SVIT, DORA in ZORA) (38 %).
Prav tako pa so zbrani podatki pokazali, da je seznanjenost najnižja preko družbenih
medijev in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (10 %). Nihče od anketirancev ni
bil deležen seznanjenosti s preventivnimi programi s strani prijateljev in znancev. Dva
odstotka anketirancev sta navedla, da jih z omenjenimi pregledi ni seznanil nihče.
Poleg tega, da o preventivnih programih paciente seznanja diplomirana medicinska sestra v
referenčni ambulanti osebnega zdravnika, se je treba truditi, da imajo pacienti ves čas
dostop do potrebnih informacij. Treba jih je pozivati na odziv na vabilo za preventivni
pregled, in sicer pri osebnem zdravniku in specialistu, preko letakov, plakatov, medijev,
zdravstvenih izobraževanj ipd.
Dvajseti člen ZPacP (2008) ureja obveščenost pacienta in pojasnilno dolžnost. Določba
pravi, da ima pacient pravico, da je zaradi uresničevanja pravice do samostojnega
odločanja o zdravljenju in pravice do sodelovanja v procesu zdravljenja obveščen o svojem
zdravstvenem stanju, o celotnem poteku, možnostih, koristi, negativnih posledicah in izidu
zdravljenja. Navaja še, da pojasnila pacientu daje zdravnik, ki je odgovoren za zdravljenje.
Pojasnilo mora biti posredovano in napisano na pacientu razumljiv način.
Pri pojasnjevanju navodil pacientom ima pomembno vlogo tudi diplomirana medicinska
sestra, ki sodeluje pri izvajanju preventivnih pregledov na različnih zdravstvenih področjih.
Zelo pomembno je, kako so navodila podana, saj jih pacient le ob njemu ustrezni predstavi
sprejme, razume in na koncu privoli ali zavrne sodelovanje v programu. Zelo pomembno
je, da se diplomirana medicinska sestra postavi oziroma vživi v pacientovo vlogo, saj bo le
tako pojasnjevanje in sprejemanje navodil lahko uspešno.
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7.2

Nacionalni program preventive bolezni srca in ožilja

Raziskava je pokazala, da se le dobra polovica pacientov oziroma anketirancev (57 %), ki
spadajo v ciljno populacijo za Nacionalni program preventive bolezni srca in ožilja, redno
udeležuje pregleda. Kar pri 54 od 175 oseb (31 %) so pri preventivnem pregledu ugotovili
zdravstvene nepravilnosti.

Ob pregledu strokovne literature je bilo najdeno merilo ocenjevanja uspešnosti udeležbe na
spletni strani Državnega programa DORA, iz katerega je avtorica magistrskega dela
kasneje izhajala pri vseh preventivnih pregledih. Za vse preventivne preglede je izhajala
samo iz ene ocene uspešnosti, in sicer iz Državnega programa DORA. Na spletni strani
Državnega programa DORA je navedeno, da je za uspešnost programa pomembno, da se
slikanja udeleži vsaj 70 % ciljne populacije (DORA, državni presejalni program za raka
dojk, 2013). Za oceno uspešnosti za udeležbo na različnih preventivnih pregledih je
avtorica magistrskega dela izhajala iz 70 % ali več redno udeležene ciljne populacije na
preventivnih pregledih.
Rezultati raziskave so pokazali nižjo udeležbo na preventivnem pregledu za preprečevanje
srčno-žilnih in drugih kroničnih bolezni, kot bi po oceni uspešnosti za udeležbo na
preventivnem pregledu morala biti. Verjetno bi se morali vprašati po vzrokih tako
nezadovoljive udeleženosti na Nacionalnem programu preventive bolezni srca in ožilja, saj
je bilo pri anketiranih pacientih, ki so se kadar koli udeležili preventivnega pregleda,
ugotovljenih kar slaba tretjina zdravstvenih nepravilnosti (31 %). Postavlja se vprašanje,
kolikšen bi bil delež pacientov z novo odkritimi nepravilnostmi med tistimi, ki se neredno
ali se sploh ne udeležujejo preventivnih pregledov.

Rezultati raziskave so pokazali, da je udeležba pri Nacionalnem programu preventive
bolezni srca in ožilja najvišja na Štajerskem/Koroškem (62 %), najnižja pa v Prekmurju
(39 %). Po stopnji izobrazbe se preventivnega pregleda za preprečevanje srčno-žilnih in
drugih kroničnih bolezni najvišje udeležuje populacija z osnovnošolsko izobrazbo (68 %),
najnižje pa z višješolsko izobrazbo in več (v nadaljevanju tudi: višja šola in več) (55 %).
Ženske (59 %) se malenkostno pogosteje udeležujejo omenjenega preventivnega programa
kot moški (54 %).
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Potreba po zdravstvenem vzgajanju glede pomembnosti udeleževanja preventivnega
pregleda za preprečevanje srčno-žilnih in drugih kroničnih bolezni je potrebna po celotni
Sloveniji, predvsem pa v prekmurskem delu Slovenije. Morda se bo s tem ukrepom in s
povečanjem števila udeležencev na preventivnem pregledu rešilo marsikatero invalidnost,
predvsem pa življenje zaradi srčno-žilnega dogodka.
Rezultati raziskave pri anketnem sklopu Nacionalnega programa preventive bolezni srca in
ožilja so pokazali, da je bilo od 54 pacientov (31 %) najvišje število novoodkritih ravno s
hiperholesterolemijo, nato so sledile naslednje odkrite nepravilnosti: povišan krvni tlak,
povišana telesna teža, ateroskleroza, arterijska hipertenzija, krčne žile, spremembe v
spirometriji in spremembe v EKG-ju. Šestnajst pacientov pa ugotovljenih zdravstvenih
nepravilnosti ni natančneje navedlo.
Naloga referenčne diplomirane medicinske sestre je, da v petih letih skupaj s celotnim
timom družinskega zdravnika preventivno preseje celotno opredeljeno populacijo. Na ta
način se odkrije novoobolele paciente, pri tem pa se paciente tudi zdravstveno vzgaja. S
tem se zdravstveno stanje celotne slovenske populacije skozi desetletja lahko bistveno
izboljša, omogoči in privzgoji se bolj zdrav način življenja.

7.3

Državni program SVIT

Raziskava je pokazala, da je odzivnost na Državnem programu SVIT visoka (85 %), kar je
zadovoljiv podatek. Pacientom z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem po pošti
na domači naslov na vsaki dve leti pošljejo vabilo za sodelovanje v preventivnem
programu. Rezultati raziskave so pokazali, da 10 % anketirancev poštni transport vzorca
preiskave za odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki ni
primeren. Nekateri pacienti imajo raje očesni kontakt z zdravnikom, saj imajo tako večje
zaupanje v zdravstveno obravnavo in preventivni pregled. Raziskava je tudi pokazala
najvišjo udeleženost na preventivnem programu SVIT na Dolenjskem/Notranjskem
(91 %), najnižjo pa na območju Primorske (75 %), kar je še vedno zadovoljiv podatek.
Populacija s srednjo poklicno ali strokovno izobrazbo se najvišje udeležuje preventivnega
pregleda (88 %), najnižje pa z osnovnošolsko izobrazbo (71 %). Tudi pri tem
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preventivnem pregledu se ženske (87 %) bolj udeležujejo preventivnega pregleda kot
moški (81 %).
Tako po svetu kot po Evropi in tudi v Sloveniji vsako leto za rakom na debelem črevesu in
danki zboli in umre mnogo ljudi. To dokazujejo tudi epidemiološki podatki za Slovenijo,
ki so še bolj neugodni kot za večino evropskih držav. Za rakom debelega črevesa in danke
je v letu 2004 v Sloveniji na novo zbolelo 1.291 ljudi, kar predstavlja četrto najpogostejšo
obliko raka pri moških in tretjo najpogostejšo obliko pri ženskah, s tem pa tudi drugi
najpogostejši vzrok smrti zaradi rakave bolezni. V letu 2004 je zaradi rakavega obolenja na
debelem črevesu in danki umrlo 669 ljudi, tako velika umrljivost je posledica pozno
odkritega raka. Le 12,1 % raka debelega črevesa in 17 % raka danke odkrijejo v omejenem
stadiju bolezni, ko je zdravljenje učinkovito in preživetje dobro (Maučec Zakotnik, 2007).
Zdi se, da se v današnjem času o rakavem obolenju govori veliko več kot pred leti prav
zaradi zelo visokega porasta obolevnosti. Tudi preventivni zdravstveni programi so
pripomogli k večji osveščenosti pacientov o preventivnih pregledih, kamor spada tudi
Državni program SVIT.
Kot menijo Maučec Zakotnik in sod. (2010) je rak na debelem črevesu in danki v Sloveniji
velik javnozdravstveni problem, kar je razvidno iz visoke incidence, prevalence, stopnje
umrljivosti in slabšega 5-letnega preživetja bolnikov v primerjavi z evropskimi državami.
Kot še navajajo, je v Registru raka za Slovenijo za leto 2007 zabeleženo 1.392 novih
primerov raka na debelem črevesu in danki, kar med vsemi raki predstavlja drugo
najpogostejšo obliko novoodkrite rakave bolezni pri obeh spolih. Rakavo obolenje na
debelem črevesu in danki je bilo z 12,8 % četrti najpogostejši rak pri moških in z 11,0 %
tretji najpogostejši rak pri ženskah. Število obolelih za rakom na debelem črevesu in danki
narašča že od leta 1950, ko so začeli v registru beležiti novoodkrite primere bolezni.
Literatura o rakavem obolenju na debelem črevesu in danki ter o Državnem programu
SVIT je dostopna v vsaki zdravstveni organizaciji, priložena je tudi vabilu na sodelovanje
v preventivnem programu, prav tako je vse o programu in poteku odvzema vzorca blata
napisano tudi na spletni strani programa SVIT. Kot poglavitni vzrok za še višjo udeležbo v
Državnem programu SVIT bi moralo biti tudi letno število novoodkritih rakavih obolenj na
področju debelega črevesa in danke.
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Rezultati raziskave so pokazali, da se je kar pri 10 od 123 (8 %) pacientov odkrilo prikrito
krvavitev. Sedem pacientov se je vabilu odzvalo, kar štirim od njih so odkrili polipe na
debelem črevesu, ostali trije pa niso natančneje navedli zdravstvene nepravilnosti. Skrita
krvavitev se je odkrila po vzorcu blata preko preventivnega programa SVIT. Ljudje
običajno ne čutijo nikakršnih težav in za morebitne spremembe sploh ne vedo. To je
razlog, zakaj je tako pomembno sodelovanje in nadaljnji pregled pri specialistu
gastroenterologu, če je le-ta potreben.

7.4

Državni program DORA

Državni preventivni program DORA je namenjen le ženskam iz ciljne starostne skupine.
Analiza raziskave je pokazala 74 % redno udeleženost žensk v Državnem programu
DORA. Najvišje se udeležujejo na Dolenjskem/Notranjskem (100 %), najnižje pa v
Prekmurju (36 %). Po izobrazbi se najvišje udeležujejo ženske z višjo šolo in več (89 %),
najnižje pa z osnovno šolo (70 %). Ženske v starosti od 50 do 64 let (77 %) se bolj
udeležujejo preventivnega pregleda dojk kot ženske med 65 in 69 let (60 %). Raziskava je
še pokazala, da le 64 % žensk redno izvaja samopregledovanje dojk. Najvišje si
samopregledujejo dojke na gorenjskem območju (83 %), najnižje pa ponovno v Prekmurju
(36 %). Ženske z osnovnošolsko izobrazbo se najbolj samopregledujejo (70 %) v
primerjavi z ženskam z višješolsko izobrazbo in več, ki najmanj samopregledujejo dojke
(33 %). Ženske med 65 in 69 let (70 %) si bolj samopregledujejo dojke kot pa ženske med
50 in 64 let (63 %).

Rezultati raziskave so pri tem preventivnem pregledu pokazali, da so kar 9 od 70
pregledanim ženskam (12,9 %) odkrili nepravilnosti na dojkah. Odkrili so sledeče
nepravilnosti: ciste, rakavo obolenje na dojki, kalcinacije, zatrdline in benigni tumor. Ena
od devetih pacientk ni natančneje navedla ugotovljene zdravstvene nepravilnosti.
Eden od razlogov za le 74 % obisk na mamografiji bi lahko bil tudi ta, da na državni
preventivni pregled DORA redno kličejo le ženske iz določenih slovenskih regij. Na
pregled kličejo ženske iz Osrednjeslovenske, Zasavske statistične regije, iz Mestne občine
Maribor (DORA, državni presejalni program za raka dojk, 2014a) in ženske s stalnim
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prebivališčem v občinah Kočevje, Ribnica, Kostel, Loški Potok, Sodražica, Bloke, Loška
dolina in Osilnica (DORA, državni presejalni program za raka dojk, 2014b). V ostalih
slovenskih regijah so ženske bolj ali manj prepuščene sami sebi oziroma samodisciplini za
redno naročanje na preventivni pregled. V primeru pisnega vabljenja žensk na preventivni
pregled dojk iz celotne Slovenije bi bil odstotek udeležbe najverjetneje višji. Z nakupom
novih mobilnih enot bodo omogočili zajetje vseh ostalih slovenskih pokrajin, tako bodo v
program vključene vse ženske z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
Kljub 74 % obiskom na mamografiji je to zadovoljiv podatek, predvsem glede na to, da na
Državni program DORA kličejo ženske le iz določenih slovenskih območij. Rezultati
raziskave so pokazali, da je samopregledovanje dojk žensk precej nižje (64 %) v primerjavi
z obiskom na mamografiji. Dobljeni podatek o samopregledovanju dojk ni zadovoljiv in ne
dosega merila ocene uspešnosti.

Samopregledovanje dojk je zelo pomembno za odkrivanje morebitne nepravilnosti na dojki
in bistveno za ohranjanje in ugotavljanje zdravja žensk na dojkah. Velikega pomena je
zdravstvena vzgoja žensk o samopregledovanju dojk, o čemer se ženske zdravstveno
vzgajajo že pri izbranem ginekologu, sicer pa je zdravstvena vzgoja o samopregledovanju
dojk opisana v razni literaturi, na videoposnetkih, v zdravstvenih oddajah, medijih, letakih,
knjižicah, na plakatih. Marsikdaj se zaradi nerednega samopregledovanja dojk spregleda že
morebitno začetno obolenje na dojki.
Najpogostejši rak pri ženskah je rak dojke in zajema dobro petino vseh rakov pri ženskah.
Na novo obolelih za rakom dojk je okoli 1.100 pacientk letno, vseh bolnic z diagnozo rak
dojk v Sloveniji je okoli 12.000. Za rakom dojke lahko zbolijo tudi moški, vendar redko, le
do 10 moških na leto (Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, 2011).

Leta 2012 je bilo v okviru državnega presejalnega programa za raka dojk slikanih 25.121
žensk, kar je za dobro petino več kot leto prej. Kar pri 119 ženskah so do sedaj odkrili raka
dojk (DORA, državni presejalni program za raka dojk, 2013).

Leta 2013 pa je bilo v okviru državnega presejalnega programa za raka dojk slikanih
25.694 žensk. Kar pri 163 ženskah so do sedaj odkrili raka dojk, vendar so nekatere ženske
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še v obravnavi, zato bo končno število rakov lahko še višje (DORA, državni presejalni
program za raka dojk, 2014a).
Velikokrat se ljudje pustijo voditi in čakajo na morebitni poziv oziroma klic. Tudi to je
lahko eden od razlogov za neredno naročanje na preventivni pregled dojk. Potrebna je čim
večja osveščenost žensk o pomembnosti preventivnega pregleda dojk s strani osebnega
zdravnika, specialista ginekologa, diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti,
diplomirane babice/diplomiranega babičarja pri izbranem ginekologu (v nadaljevanju:
diplomirana babica), tehnika zdravstvene nege ali s strani drugega zdravstvenega delavca.

7.5

Državni program ZORA

Analiza raziskave je pokazala, da se Državnega programa ZORA s ciljno populacijo žensk
redno udeležuje 91 % žensk. Od 127 anketiranih žensk so pri 22 (17 %) ugotovili
zdravstvene nepravilnosti na materničnem vratu. Ugotovljene nepravilnosti so bile
naslednje: patološki izvid PAP ali CIN, vnetje, miomi, ciste in polip na materničnem vratu.
Sedem pacientk, ki jim je bila pri preventivnem pregledu ugotovljena nepravilnost, ni
natančneje navedlo ugotovljene zdravstvene spremembe.
ZORA, državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu
(2013), navaja, da program ZORA z vsemi, ki v njem sodelujejo (ginekologi, patologi,
citopatologi, presejalci in ženske s svojo udeležbo) uspešno zmanjšuje obolevnost za
rakom materničnega vratu med slovenskimi ženskami že od leta 2003. Navaja, da je leta
2003 po podatkih Registra raka Republike Slovenije za rakom na materničnem vratu na
novo obolelo 211 žensk, leta 2007 154, leta 2011 139, leta 2012 pa 117.
Nižje obolevanje žensk za rakom na materničnem vratu od leta 2003 se lahko pripiše tudi
Državnemu programu ZORA in seveda tudi ženskam, ker se redno udeležujejo
preventivnih pregledov.

91-odstotna udeležba v Državnem programu ZORA je zelo zadovoljiva. To je tudi rezultat
dobrega ginekološkega in zdravstvenega dela ter dobre osveščenosti žensk o pomembnosti

80

brisa materničnega vratu in možnih morebitnih obolenjih. Kljub uspešnemu delu v ostalih
preventivnih programih bi bili lahko navedeni odstotki udeležbe zgled vsem ostalim
preventivnim programom, kako biti čim uspešnejši pri svojem delu. Rezultati raziskave so
pokazali, da je najvišja regionalna udeležba na preventivnem pregledu materničnega vratu
na Dolenjskem/Notranjskem (100 %), najnižja pa na Štajerskem/Koroškem in Gorenjskem
(87 %). Po stopnji izobrazbe se tega preventivnega pregleda najbolj udeležujejo ženske z
višjo šolo in več (97 %), najmanj pa z osnovo šolo (82 %). Preventivnega pregleda
materničnega vratu se najvišje udeležujejo med 45. in 49. letom (100 %), najnižje pa med
50. in 64. letom starosti (83 %).

Raziskava je pokazala, da je bistveno višja udeležba pri specialistu ginekologu v rodnem
obdobju, nato pa po 50. letu starosti pade od 15 do 17 %, kar je precejšen delež odsotnosti.
To pomeni, da bi morali ženske v obdobju nad 50 let bolj osveščati o pomembnosti te vrste
preventivnega pregleda za njihovo zdravje pri osebnem zdravniku, specialistu ginekologu,
diplomirani medicinski sestri v referenčni ambulanti, diplomirani babici, tehniku
zdravstvene nege, medijih, letakih, plakatih in z vrsto drugih informacijskih virov. Vendar
ženske med 50. in 64. letom starosti še vedno s svojimi 83 % udeleženosti zadovoljujejo
odstotek obiska v Državnem programu ZORA.

7.6

Preventivni laboratorijski pregled PSA

Raziskava je vključevala tudi preventivni laboratorijski pregled PSA, ki se izvaja pri
moških s ciljno starostno populacijo. Rezultati raziskave so glede udeleženosti pri tem
programu pokazali nižjo udeležbo, le 57 % vseh moških se redno udeležuje
laboratorijskega pregleda za PSA. Najvišja udeležba je na Gorenjskem (75 %), najnižja pa
na območju Dolenjske/Notranjske (33 %). Po stopnji izobrazbe je najvišja udeležba
moških z višješolsko izobrazbo in več (67 %), najnižja pa z osnovnošolsko izobrazbo
(43 %). Glede starostne skupine se najvišje udeležujejo v starosti med 66 in 69 let (75 %),
najnižje pa med 50. in 65. letom starosti (53 %).

Analiza raziskave je pokazala, da so pri štirih od 32 moških (13 %) pri preventivnem
laboratorijskem pregledu PSA odkrili povišano vrednost. Vsi štirje moški so bili napoteni
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na nadaljnjo obravnavo k specialistu urologu, kjer je bila kar pri treh moških ugotovljena
zdravstvena nepravilnost. Le dva od njih sta navedla nepravilnost, in sicer povečano
prostato.
Po podatkih diplomiranih medicinskih sester iz dolenjskega območja laboratorijskega
pregleda za pregled PSA ne izvajajo redno, ampak le v primerih kakršnih koli pacientovih
težav. Po Smernicah za diagnostiko, spremljanje in zdravljenje moških z BHP ki so bile
sprejete leta 2011, bi se moralo zdravim moškim, starim 50 let in več, na vsaki 2 leti
oziroma po indikaciji glede na klinično sliko, moškim z BHP pa kar 1-krat letno oziroma
po indikaciji glede na klinično sliko preveriti laboratorijski pregled PSA. Moškim po
zdravljenju raka prostate bi se moralo laboratorijsko vrednost PSA preverjati po 3, 6 in 12
mesecih, naslednja tri leta na 6 mesecev, nato 1-krat na leto oziroma po indikaciji glede na
klinično sliko (Kmetec in sod., 2011).
Zakaj vsi slovenski zdravniki ne delujejo po smernicah, ki narekujejo, kateremu moškemu
in kdaj pripada laboratorijski odvzem PSA? In kakšne so lahko posledice? Ali je potrebna
uzakonitev tega preventivnega pregleda? Po pregledu zakonske podlage preventivni
program za zgodnje odkrivanje raka prostate ne obstaja. Tako kot ostali državni
preventivni programi ali Nacionalni program preventive bolezni srca in ožilja bi moral biti
uzakonjen tudi Državni program za zgodnje odkrivanje raka prostate.

V obdobju recesije je za tako velik projekt, kot je uzakonjanje Državnega programa za
zgodnje odkrivanje raka prostate, lahko zelo velika obremenitev za državno in zdravstveno
blagajno. Sprejetje takšnega programa, kot bi bil Državni program za zgodnje odkrivanje
raka prostate, je velikega pomena in nujno potrebno glede na porast rakavega obolenja na
prostati. Rak prostate pri moških je v visokem porastu, takšen program pa bi prinesel
veliko zdravstvenih ugodnosti za paciente in zdravstvene delavce. Na ta način bi se v
zgodnejšem obdobju odkrilo marsikatero rakavo ali drugo obolenje na prostati in
zdravljenje bi bilo ugodnejše. Pravna ureditev Državnega programa za zgodnje odkrivanje
raka prostate je pomanjkljiva. V slovenskem prostoru je uzakonjanje takšnega programa za
zdravje moških resnično potrebno. Tako kot je izrednega pomena izvajanje Nacionalnega
programa preventive bolezni srca in ožilja, Državnih programov DORA, ZORA in SVIT,
tako je izrednega pomena tudi udejstvovanje Državnega programa za zgodnje odkrivanje
raka prostate.
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Najpogostejši maligni tumor pri moških v Sloveniji leta 2007 je bil rak prostate s 16,9 %,
saj je na prvem mestu zamenjal pljučnega raka (14,4 %), ki je bil najpogostejši rak pri
moških od leta 1967 do 2004. Rak prostate je tako v zahodnem svetu kot v Sloveniji v
močnem porastu. Pojavnost raka prostate na slovenskem območju med letoma 1998 in
2002 je bila 63,1/100.000 moških, v obdobju med letoma 2003 in 2007 se je povzpela na
88/100.000, kar pomeni 865 na novo zbolelih na leto (Primic Žakelj in sod., 2009, cit. po
Bečan, 2011). Kot piše Bečan (2011) je letni porast pacientov z rakom prostate v svetu in
tudi v Sloveniji med 3 in 4 %. Jemal et al. (2008, cit. po Bečan, 2011) zavzema stališče, da
je trenutno rak prostate drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi maligne bolezni pri moških
v Evropi.

7.7

Udeležba na vseh preventivnih zdravstvenih pregledih

Izhodiščna pričakovanja ob zasnovi študije so bila, da višja izobrazba pripomore k redni
udeležbi na vseh preventivnih pregledih, vendar se je v statistični analizi zbranih podatkov
pokazalo, da sta dejansko spol in starost tista dejavnika, ki vplivata tako na rednost
udeležbe kot tudi na razlike v doseženi izobrazbi.

Med ženskami, mlajšimi od 50 let, se redno udeležuje vseh preventivnih pregledov kar
91 % udeleženk, medtem ko je delež rednih udeležencev na vseh preventivnih pregledih v
enaki starostni skupini moških le 59 %. Pri starejših od 50 let se redno udeležuje vseh
preventivnih pregledov 45 % žensk oziroma 43 % moških.

Iz pregleda raziskave je razvidno, da se po razlikah v spolu glede redne udeleženosti vseh
preventivnih pregledov ženske (67 %) udeležujejo v večjem številu kot moški (49 %).
Najvišji delež moških, ki se redno udeležujejo vseh preventivnih pregledov, je v starosti
med 66 in 70 let (73 %), najnižji pa med 50 in 65 let (36 %). Med ženskami je najvišji
delež tistih, ki redno obiskujejo vse preventivne preglede v starostni skupini med 20 in 44
let (98 %), najnižji pa med 50 do 64 let (43 %). Po izobrazbenem statusu je ugotovljena
najvišja redna udeležba v skupini z višješolsko oziroma višjo stopnjo izobrazbe (70 %),
najnižja pa s srednjo poklicno ali strokovno izobrazbo, kjer se redno udeležuje vseh
preventivnih pregledov le dobra polovica vprašanih (55 %).
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Vpliv izbranih dejavnikov (spola, starosti in dosežene izobrazbe) na redno obiskovanje
vseh preventivnih pregledov je multivariatno modeliran z modelom logistične regresije, ki
potrjuje, da na reden obisk značilno vplivata starost in spol, medtem ko vpliv dosežene
izobrazbe ni statistično značilen (Tabela 15), kar je mogoče pripisati povezanosti trenda
dosežene izobrazbe s starostno skupino. Starejši udeleženci v splošnem dosegajo nižjo
stopnjo izobrazbe v primerjavi z mlajšimi (npr. med starejšimi od 50 let je le 12 %
sodelujočih doseglo višjo ali visokošolsko izobrazbo, medtem ko je med mlajšimi od 50 let
takšnih 35 %).
Po regionalnem območju je analiza raziskave pokazala najvišjo udeležbo v primorski regiji
(71 %), najnižjo pa na prekmurskem območju (39 %).
60 % vseh anketirancev je svojo udeležbo opredelilo kot redno, ostalih 40 % pa kot
neredno. Kot najpogostejši vzrok za redno obiskovanje vseh preventivnih pregledov
(72 %) so anketiranci navedli, da so redno deležni ustnega ali pisnega vabila s strani
zdravstvenega osebja. V nasprotju z nerednim obiskovanjem preventivnih pregledov so kot
najpogostejši vzrok (37 %) ravno tako navedli, da s strani zdravstvenega osebja niso bili
deležni pisnega ali ustnega vabila na preventivni pregled.

Odstotek rednih obiskovanj preventivnih pregledov bi moral biti višji vsaj za 10 %
pregledane populacije, da bi bila zagotovljena ocena uspešnosti pregledane populacije na
vseh preventivnih pregledih. Rezultati raziskave so pokazali, da se kar 21 % anketirane
populacije počuti popolnoma zdrave, kar bi bilo lahko opredeljeno kot zelo dobro. Vendar
se morajo pacienti zavedati, da so kljub dobremu počutju redni preventivni pregledi
izjemnega pomena. Čeprav se pacient dobro počuti, je lahko ta občutek varljiv, saj se lahko
kljub temu na preventivnem pregledu odkrije marsikatera zdravstvena nepravilnost, zato je
zelo pomembno zdravstveno osveščanje pacientov oziroma celotne slovenske populacije o
pomembnosti preventivnih zdravstvenih programov.
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7.8

Namesto sklepa

Preko anketnega vprašalnika je skozi rezultate in razpravo razvidno, da je bilo pri
anketirancih na različnih preventivnih pregledih ugotovljenih visoko število zdravstvenih
nepravilnosti, nekaj pacientov svojih zdravstvenih nepravilnosti ni navedlo. Preventivno
pregledani, še bolj pa nepregledani pacienti bi se morali zavedati, da večina od njih živi z
dejavniki tveganja, ki bi se jih morali bolj zavedati. Dejavniki tveganja namreč pripeljejo
do marsikatere kronične nenalezljive bolezni ali akutnega dogodka, ki je lahko tudi usoden.
Z različnimi preventivnimi pregledi želimo zmanjšati invalidnost in umrljivost, k čemur
lahko doprinesejo neredni obiski na različnih preventivnih pregledih. Prevalenca obolelih
je visoka in delo osebnih zdravnikov/specialistov, diplomiranih medicinskih sester,
diplomiranih babic in tehnikov zdravstvene nege je izrednega pomena pri zdravstvenem
vzgajanju o možnosti udeležbe na različnih preventivnih pregledih.
Odgovor na glavno raziskovalno vprašanje je zagotovil pridobitev informacije, da je
zagotovljena uspešnost udeležbe na naslednjih preventivnih programih: Državnem
programu SVIT, Državnem programu DORA in Državnem programu ZORA. Uspešnost
udeležbe na preventivnih pregledih pa ni zagotovljena na: Nacionalnem programu
preventive bolezni srca in ožilja in preventivnem laboratorijskem pregledu PSA. Pri
preventivnih pregledih je bilo ugotovljenih tudi nekaj zdravstvenih nepravilnosti. Število
zdravstvenih nepravilnosti je glede na analizo raziskave pri posameznem preventivnem
pregledu različno. Natančneje so rezultati zdravstvenih nepravilnosti pri posameznem
preventivnem programu opisani v poglavju 6 (Rezultati empiričnega dela).
Z raziskovalno hipotezo se je ugotovilo, da se pravica do preventivnih zdravstvenih
storitev odrasle populacije na primarni zdravstveni dejavnosti zagotavlja pri nekaterih
preventivnih pregledih v zadovoljivem obsegu (Državnem programu SVIT, Državnem
programu DORA in Državnem programu ZORA), pri drugih pa v pomanjkljivem obsegu
(Nacionalnem programu preventive bolezni srca in ožilja in preventivnem laboratorijskem
pregledu PSA). Za celotno Slovenijo se raziskovalna hipoteza za zadovoljive preventivne
programe potrdi, za nezadovoljive preventivne programe pa ovrže. Glede na regionalni
pregled rezultatov analize pa so bili rezultati bistveno drugačni in različni, kar je razvidno
v poglavju 6 (Rezultati empiričnega dela).
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Delo zdravnika splošne medicine, zdravnika specialista in referenčne diplomirane
medicinske sestre je ravno iskanje oziroma odkrivanje novih kroničnih pacientov preko
preventivnih pregledov. Da bodo pri tem uspešni, potrebujejo dobro organiziranost svojega
dela in zdravstveno vzgojenost opredeljenih pacientov v izbrani splošni oziroma
specialistični ambulanti.
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8 SKLEP
Današnji način življenja, ki je povezan s hitro prehrano, telesno nedejavnostjo, negativnim
stresom, kajenjem in uživanjem alkohola, pripomore k razvoju različnih kroničnih
nenalezljivih bolezni. Hiter način življenja je v današnjem času nekaj popolnoma
običajnega, zato je izrednega pomena, da se živi zdravo in da se tako prepreči razvoj
kronične nenalezljive bolezni.
Zaradi nezdravega načina življenja je prevalenca zbolelih in smrti zaradi kroničnih
nenalezljivih bolezni zelo visoka, zato so v slovenskem prostoru razvili in organizirali
preventivne preglede na različnih zdravstvenih področjih. Nekateri od preventivnih
programov za odraslo populacijo, ki so obravnavani v anketnem vprašalniku
raziskovalnega dela magistrskega dela in so pri nas uzakonjeni ter delujejo na ciljno
populacijo, so: Nacionalni program preventive bolezni srca in ožilja in Državni programi
DORA, ZORA in SVIT. Po pregledu strokovne literature preventivni laboratorijski pregled
PSA ni pravno urejen in ne deluje po celotnem slovenskem območju tako, kot narekujejo
Smernice za diagnostiko, spremljanje in zdravljenje moških z BHP, zato bi bilo treba
pravno urediti omenjeni preventivni pregled, saj bi s tem zmanjšali posledice, ki jih lahko
povzroči povečana laboratorijska vrednost PSA.
V raziskovalnem delu se je poleg glavnega raziskovalnega vprašanja ugotavljalo tudi,
kolikšen delež pacientov se redno udeležuje vseh preventivnih pregledov in kolikšen delež
zdravstvenih nepravilnosti je bil ob teh pregledih ugotovljen.

V raziskavi je sodelovalo 39 % moških in 61 % žensk. Rezultati raziskave so pokazali, da
je delež vseh anketirancev, ki se redno udeležujejo vseh preventivnih pregledov, le 60 %,
kar ne zadovoljuje merila ocenjevanja uspešnosti glede na prisotnost udeležbe na različnih
preventivnih pregledih. Med anketiranci je najvišja udeleženost na vseh preventivnih
pregledih na Primorskem (71 %), najnižja pa v Prekmurju (39 %). Raziskava je pokazala,
da se je pri vseh preventivnih pregledih ugotovilo visoko število zdravstvenih nepravilnosti
na različnih zdravstvenih področjih. Po 50. letu starosti je delež najnižje udeležbe na vseh
preventivnih pregledih tako pri moških kot pri ženskah, pri moških od 50. do 65. leta je le
36 %, pri ženskah pa od 50. do 64. leta starosti 43 %. Nato delež tistih, ki redno obiskujejo
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vse preventivne preglede, ponovno naraste, pri moških na 73 %, pri ženskah pa na 50 %.
Glede starosti je najvišja redna udeležba na vseh preventivnih pregledih pri moških od 66.
do 70. leta, 73 %, pri ženskah od 20. do 44. leta pa 98 %. Glede na izobrazbo je najvišji
delež anketirancev, ki redno obiskujejo preglede, pokazal na izobrazbo od višješolske do
doktorata znanosti (70 %), najnižji pa na srednjo poklicno ali strokovno šolo (55 %).
Čeprav je bilo pričakovati, da bo delež tistih, ki se redno udeležujejo vseh preventivnih
pregledov, z izobrazbo naraščal, rezultati raziskave kažejo drugače.
Da bo število redno sodelujočih na vseh preventivnih pregledih še višje, je naloga vseh
zdravstvenih delavcev ljudi zdravstveno osveščati o pomembnosti preventivnih pregledov.
Ljudje se velikokrat počutijo popolnoma zdravi, zato ne vidijo potrebe po udeležbi na
preventivnih pregledih. Preventivni pregledi so pomembni za ugotavljanje, ohranjanje in
krepitev zdravja, saj se na pregledih ugotavlja morebitne prisotne dejavnike tveganja in že
morebiti prisotne kronične bolezni. Ravno to je razlog, zakaj je ljudi treba zdravstveno
ozaveščati o pomembnosti udeleževanja na vseh preventivnih pregledih, ki jim po Pravilih
obveznega zdravstvenega zavarovanja pripadajo.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da so pravno regulirani – čeprav na zakonski ravni dokaj
šibko in nesistematično – Nacionalni program preventive bolezni srca in ožilja in Državni
programi DORA, ZORA in SVIT, medtem ko preventivni laboratorijski pregled PSA po
pregledu strokovne literature ni pravno reguliran. Število obolelih moških na prostati
narašča, zato bi bilo treba uzakoniti tudi ta program, saj bi z rednimi preventivnimi
laboratorijskimi pregledi lahko dovolj zgodaj ugotovili morebitne nepravilnosti in
morebitno potrebno zdravljenje bi se začelo dovolj zgodaj, s tem pa bi tudi moškim
ohranili boljšo kvaliteto življenja.
Preventivni pregledi so zelo pomembni, saj se s tem prepreči marsikatero obolenje ali pa se
ga odkrije dovolj zgodaj. Vsi ljudje bi se morali tega zavedati, saj bi bili tako uspešnejši pri
ohranjanju zdravja. Potrebno bi bilo nenehno osveščanje o pomembnosti zdravja in
preventivnih pregledih v vseh zdravstvenih organizacijah, na zdravstvenih izobraževanjih,
v medijih, preko zloženk, knjižic, plakatov oziroma kamor koli sežeta glas in beseda.

Zavedati se je treba, da je zdravje le eno, ne da se ga kupiti niti podariti. Treba ga je
varovati in ohranjati.
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10 PRILOGE
10.1 Izjava o avtorstvu
10.2 Soglasje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko
10.3 Vprašalnik o preventivnih zdravstvenih pregledih
10.4 Obrazec o sodelovanju

Priloga 1

IZJAVA O AVTORSTVU

Podpisana Mojca Mohar, študentka Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, izjavam,
da sem avtorica magistrskega dela z naslovom Uresničevanje pravice do preventivnih
zdravstvenih storitev odrasle populacije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki je
nastalo pod mentorstvom doc. dr. Blaža Ivanca, univ. dipl. prav.

Izjavljam, da sem magistrsko delo napisala samostojno, s korektnim navajanjem literature
in drugih virov, v skladu z navodili mentorja ter ob upoštevanju Navodil za pisanje
seminarskih nalog in diplomskih del.

Zavedam se, da je plagiatorstvo v kakršni koli obliki kršitev avtorskih pravic (veljavni
zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah) in poznam posledice, ki jih dokazano plagiatorstvo
pomeni za moje magistrsko delo in moj status.
Izrecno izjavljam, da v skladu z določili veljavnega zakona o avtorstvu in sorodnih
pravicah dovoljujem objavo magistrskega dela na spletnih straneh Zdravstvene fakultete in
Univerze v Ljubljani.

V Ljubljani, dne __________________

Podpis avtorice: __________________

Priloga 2

Priloga 3

VPRAŠALNIK O PREVENTIVNIH
ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH
Spoštovani/-a pacient/pacientka!

Spodaj podpisana sem študentka 2. stopnje zdravstvene nege – magistrski študij na
Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Študij bom zaključila z izdelavo magistrskega dela z
naslovom URESNIČEVANJE PRAVICE DO PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH
STORITEV ODRASLE POPULACIJE NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE
DEJAVNOSTI. Magistrska naloga bo sestavljena iz teoretične vsebine in raziskovalnega
dela, s katerim bom preko vprašalnika ugotavljala, kolikšen delež pacientov in pacientk je
seznanjen z različnimi vrstami preventivnih zdravstvenih pregledov in kolikšen delež
pacientov in pacientk se le-teh udeležuje.
Vprašalnik je anonimen in je sestavljen iz osmih sklopov vprašanj. Pri vsakem sklopu je
napisano, kateri spol reši dana vprašanja, saj so le-ta sestavljena glede na vrsto preiskav, ki
so med spoloma različne. Pri vsakem vprašanju primeren odgovor označite s križcem v
kvadratu pred danim odgovorom. Če Vam v vprašalniku katero od vprašanj ne bo
razumljivo, me lahko kontaktirate na elektronski naslov:___________________________.
Izpolnjen vprašalnik vrnite diplomirani medicinski sestri iz referenčne ambulante
najkasneje do 14. 5. 2013.
Že v naprej se Vam najlepše zahvaljujem za čas, ki si ga boste vzeli za izpolnitev
vprašalnika in tako prispevali k uresničitvi moje želje, da pridobim izobrazbo magistra
zdravstvene nege.
S spoštovanjem in lepo pozdravljeni
Mojca Mohar, dipl. med. ses.

Vprašalnik je odobren s strani Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko.

1. SKLOP (izpolnita oba spola)
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja so zapisane Pravice do storitev osnovne
zdravstvene dejavnosti. V sklopu pravic so opredeljene različne vrste preventivnih
zdravstvenih pregledov, ki jih ima vsaka zavarovana oseba pravico opraviti v določenem
starostnem obdobju.

1a)

S katerimi od spodaj naštetih preventivnih zdravstvenih pregledov ste seznanjeni, da
Vam po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja pripadajo (možnih več
odgovorov):
 za ugotavljanje možnosti srčno-žilnih in drugih kroničnih obolenj (Nacionalni
program preventive bolezni srca in ožilja);
 za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in





1b)

danki (SVIT);
za zgodnje odkrivanje raka na dojkah pri ženskah (DORA);
za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb na materničnem vratu
pri ženskah (ZORA);
za preventivni laboratorijski pregled prostate pri moških (PSA);
nisem seznanjen-a.

Kdo Vas je prvi seznanil z različnimi vrstami preventivnih zdravstvenih pregledov
(možnih več odgovor):
 osebni zdravnik ali specialist (ginekolog);
 diplomirana medicinska sestra ali tehnik zdravstvene nege;
 prijatelji ali znanci;
 sam/-a preko medijev ali Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja;
 preko državnega preventivnega programa (SVIT, DORA, ZORA);
 drugo (dopišite): _________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. SKLOP (odgovorite moški od 35 do 65 let in ženske od 45 do 70 let)
Eden izmed vodilnih vzrokov za nastanek obolevnosti, prezgodnje invalidnosti in
umrljivosti v razvitem svetu kot tudi v Sloveniji so srčno-žilna obolenja, zato je bilo v ta
namen leta 2001 v Uradnem listu objavljeno navodilo o Preventivnem zdravstvenem
varstvu odraslih na področju bolezni srca in ožilja na primarni ravni.
V 27. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je zapisano, da ima vsaka
zavarovana oseba (moški v obdobju od 35 do 65 let in ženske od 45 do 70 let ter
posamezniki, ki so družinsko obremenjeni z obolenji srca in ožilja tudi pred 35. in 45.
letom in po potrebi pogosteje) pravico do preventivnega pregleda za ugotavljanje možnosti
nastanka srčno-žilnih in drugih kroničnih obolenj, ki ga opravi Vaš osebni zdravnik na
vsakih 5 let.

2a) Ali se pri svojem osebnem zdravniku redno na vsakih 5 let udeležujete preventivnega
pregleda za preprečevanje srčno-žilnih in drugih kroničnih bolezni?
 DA
 NE
 NE VEM/SE NE SPOMNIM

2b)

So Vam pri preventivnem pregledu za preprečevanje srčno-žilnih in drugih kroničnih
bolezni kadar koli ugotovili morebitno nepravilnost?
 DA, katero: _____________________________________________________
 NE

3. SKLOP (odgovorite moški in ženske od 50 do 69 let)
Rak na debelem črevesu je eno od najpogostejših rakavih obolenj in je tihi ubijalec, za
katerim vsako leto zboli več kot 1.200 ljudi, približno 700 pa jih zaradi te bolezni umre.
Zaradi visokega števila obolelih za to vrsto raka je bil leta 2008 ustanovljen pilotni
projekt, imenovan SVIT. Državni program SVIT je program presejanja in zgodnjega
odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Namenjen je vsem
moškim in ženskam v starosti od 50 do 69 let z urejenim obveznim zdravstvenim
zavarovanjem. K sodelovanju v programu so po pošti vabljeni vsako drugo leto.

3a)

Ali se vsako drugo leto odzovete na pisno vabilo k sodelovanju v programu SVIT za
zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki?
 DA
 NE

3b)

Se Vam zdi poštni transport vzorca preiskave primeren za odkrivanje predrakavih
sprememb in raka na debelem črevesu in danki?
 DA
 NE

3c)

So Vam kadar koli na preventivnem pregledu SVIT za zgodnje odkrivanje
predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki odkrili morebitno
krvavitev?
 DA
 NE

Na vprašanje 3d odgovorite le tisti, ki Vam je bila ugotovljena krvavitev na blatu.
3d)

Če je bila s programom SVIT ugotovljena krvavitev na blatu in ste bili povabljeni na
diagnostični poseg – kolonoskopijo, ste se odzvali na to vrsto preiskave?
 DA
 NE

Na vprašanje 3e odgovorite le tisti, ki ste se odzvali vabilu na diagnostični poseg –
kolonoskopijo.
3e)

Ali je izvid diagnostičnega posega – kolonoskopije pokazal morebitno nepravilnost?
 DA, katero: _____________________________________________________
 NE

Na vprašanje 3f odgovorite le tisti, ki se NISTE odzvali vabilu na diagnostični poseg –
kolonoskopijo.
3f)

Iz katerega razloga se vabilu na diagnostični poseg – kolonoskopijo po ugotovitvi
krvavitve na blatu niste odzvali (označite en odgovor):
 počutim se zdrav/-a, zato me moje zdravje ne skrbi;
 bojim se zdravstvenega posega, zato se še nisem odločil/-a;
 ker me je strah izvida;
 drugo (dopišite): _________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. SKLOP (odgovorite samo ženske med 50. in 69. letom starosti)
Rak dojke je pri ženskah najpogostejša vrsta rakavih obolenj. Vsako leto zboli okoli 1.000
žensk, zato težimo k zmanjšanju števila obolelih s preventivnimi zdravstvenimi pregledi
dojk preko presejalnega programa za raka dojke, imenovanega DORA. Zaradi nenehnega
porasta obolevnosti za rakom dojke so začeli intenzivno izvajati presejalni test, imenovan
mamografija – slikanje dojk z rentgenskimi žarki, s katero je mogoče odkriti začetne
rakave spremembe na dojki. Leta 2012 je bilo v programu DORA slikanih 25.121 žensk, od
tega je do sedaj odkritih 119 rakavih obolenj dojk.
V 27. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je zapisano, da ima vsaka ženska
nad 50. letom starosti pravico do presejalnega testa mamografije na vsaki 2 leti in enkrat
letno ženske, ki jemljejo hormonske nadomestne preparate več kot 5 let.

4a)

Izvajate redno mesečno samopregledovanje dojk?
 DA
 NE

4b)

Ali se redno udeležujete preventivnega pregleda mamografije vsaki 2 leti oziroma
enkrat letno ženske, ki jemljete hormonske nadomestne preparate več kot 5 let?
 DA
 NE

4c)

So Vam pri preventivnem pregledu dojk – presejalnem testu (mamografiji) kadar koli
ugotovili morebitno nepravilnost?
 DA, katero: _____________________________________________________
 NE

5. SKLOP (odgovorite samo ženske med 20. in 64. letom starosti)
Rak materničnega vratu je pri ženskah po 45. letu druga najpogostejša vrsta raka rodil. V
Sloveniji je organiziran državni preventivni program ZORA za odkrivanje predrakavih in
zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu. Za leto 2011 Register raka Republike
Slovenije beleži 138 na novo odkritih primerov rakavih obolenj na materničnem vratu, kar
je za 35 % manj kot leta 2003, ko je bilo na novo odkritih 211 obolelih žensk. S
preventivnimi pregledi pravočasno odkrijemo morebitno nepravilnost in zdravljenje se
začne pravočasno.
V 27. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je zapisano, da ima vsaka
zavarovana ženska med 20. in 75. letom starosti enkrat na tri leta pravico do
preventivnega pregleda za zgodnje odkrivanje raka vratu maternice, če sta dva izvida testa
PAP v obdobju enega leta negativna.

5a)

Ali se redno na vsaka 3 leta udeležujete preventivnega pregleda za zgodnje
odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu?
 DA
 NE

5b)

So Vam pri preventivnem pregledu materničnega vratu kadar koli ugotovili
morebitno nepravilnost?
 DA, katero: _____________________________________________________
 NE

6. SKLOP (odgovorijo samo moški med 50. in 70. letom)
Rak prostate je maligna tumorska tvorba žleze prostate. Maligne spremembe rastejo
počasi, vendar se s pravočasnim odkritjem zdravljenje začne pravočasno, zato težimo k
rednim preventivnim laboratorijskim pregledom prostatnega specifičnega antigena pri
moških (PSA) med 50. in 70. letom starosti na vsaki dve leti.

6a)

Ali se redno udeležujete preventivnega laboratorijskega pregleda prostatičnega
specifičnega antigena na vsaki dve leti pri svojem osebnem zdravniku?
 DA
 NE

6b)

So Vam pri preventivnem pregledu prostatičnega specifičnega antigena kadar koli
ugotovili povišano laboratorijsko vrednost?
 DA
 NE

Na vprašanje 6c odgovorite le moški, ki Vam je bila ugotovljena povišana laboratorijska
vrednost prostatnega specifičnega antigena.
6c)

Vas je osebni zdravnik po ugotovljeni zvišani laboratorijski vrednosti prostatičnega
specifičnega antigena napotil na pregled k specialistu urologu?
 DA
 NE

Na vprašanje 6d odgovorite le moški, ki ste se odzvali vabilu na pregled pri specialistu
urologu.
6d)

Vam je bila po pregledu pri specialistu urologu ugotovljena kakršna koli morebitna
nepravilnost?
 DA, katera: _____________________________________________________
 NE

Na vprašanje 6e odgovorite le moški, ki se NISTE odzvali vabilu na pregled pri specialistu
urologu.
6e)

Iz katerega razloga se vabilu na pregled pri specialistu urologu po ugotovljeni
povišani laboratorijski vrednosti prostatičnega specifičnega antigena niste odzvali?
 počutim se zdravega, zato me moje zdravje ne skrbi;
 bojim se zdravstvenega pregleda pri specialistu;
 ker me je strah izvida;
 drugo (dopišite): _________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. SKLOP (izpolnita oba spola)
Preko Vprašalnika o preventivnih zdravstvenih pregledih ste spoznali, katere vrste
preventivnih zdravstvenih pregledov Vam po Pravilih obveznega zdravstvenega
zavarovanja glede na spol in starostno skupino pripadajo.

V tem sklopu odgovorite na enega od dveh postavljenih vprašanj glede na udeležbo na
vseh preventivnih zdravstvenih pregledih, ki Vam po Pravilih obveznega zdravstvenega
zavarovanja pripadajo.

Odgovorite le na eno vprašanje: 7a ali 7b.
Na vprašanje 7a odgovorite le tisti, ki se redno udeležujete VSEH preventivnih
zdravstvenih pregledov, ki Vam po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja glede
na spol in starostno skupino pripadajo.
7a) Zakaj se redno udeležujete vseh preventivnih zdravstvenih pregledov za ugotavljanje
dejavnikov tveganja in zgodnjega odkrivanja kroničnih bolezni – rakava obolenja ...
(označite en odgovor):
 redno dobim ustno ali pisno vabilo in me tako v ambulanti osebnega zdravnika,
specialista ali državnega preventivnega programa spomnijo na redni
preventivni zdravstveni pregled;
 osebam z osnovnim zdravstvenim zavarovanjem država omogoča zastonj
pregled oziroma nam pripada, zato sem se na zdravstveni pregled naročil/-a
sam/-a;
 v pregled me je prepričal osebni zdravnik, specialist ali referenčna diplomirana
medicinska sestra;
 drugo (dopišite): _________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Na vprašanje 7b odgovorite le tisti, ki se NE udeležujete redno VSEH preventivnih
zdravstvenih pregledov, ki Vam po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja glede
na spol in starostno skupino pripadajo.
7b)

Zakaj se ne udeležujete redno vseh preventivnih zdravstvenih pregledov za
ugotavljanje dejavnikov tveganja in zgodnjega odkrivanja kroničnih bolezni – rakava
obolenja ... (označite en odgovor):
 take vrste preventivni pregledi so potrata časa. Takemu načinu pregleda ne
verjamem;
 počutim se popolnoma zdrav/-a, zato me moje zdravje ne skrbi;
 na pregled se moram prijaviti sam/-a, vendar se pozabim naročiti;
 nisem bil/-a ne ustno ne pisno povabljen/-a na preventivni zdravstveni pregled;
 strah me je pregleda in izvida;
 nisem se odzval/-a na zadnje vabilo k sodelovanju v državnem programu za
ugotavljanje dejavnikov tveganja in zgodnjega odkrivanja kroničnih obolenj,
ponovnega vabila pa nisem prejel/-a. Danes bi se na vabilo odzval/-a;
 pri takih zdravstvenih pregledih zdravstveni delavci samo razlagajo o zdravem
načinu življenja (zdravi prehrani, gibanju, izogibanju negativnemu stresu,
kajenju, prekomernem uživanju alkohola);
 drugo (dopišite): _________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. SKLOP – SOCIODEMOGRAFSKI PODATKI (izpolnita oba spola)

8a)

Vaš spol?
 Moški
 Ženski

8b)

Vaša starostna skupina?
Moški:





Ženske:

35–49 let
50–65 let
66–69 let
70 let







20–44 let
45–49 let
50–64 let
65–69 let
70 let

8c)

Vaša dokončana izobrazba?
 osnovnošolska izobrazba
 srednja poklicna izobrazba
 srednja strokovna izobrazba
 višješolska izobrazba
 visokošolska in univerzitetna izobrazba
 magistrska in doktorska izobrazba

8d)

V kateri regiji živite?
 Primorska
 Gorenjska
 Dolenjska/Notranjska
 Štajerska/Koroška
 Prekmurje

ŠE ENKRAT SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEM ZA ČAS IN TRUD, KI STE
GA PRISPEVALI ZA IZPOLNITEV VPRAŠALNIKA!

Priloga 4

OBRAZEC O SODELOVANJU

Podpisan/-a ______________ (začetnici imena in priimka) izjavljam, da sem zavestno in
svobodno pristopil/-a k sodelovanju v raziskavi magistrskega dela »Uresničevanje pravice
do preventivnih zdravstvenih storitev odrasle populacije na primarni ravni zdravstvene
dejavnosti« avtorice Mojce Mohar, dipl. med. ses., pod mentorstvom doc. dr. Blaža Ivanca,
univ. dipl. prav.

Podpis sodelujoče/-ga pacienta/-ke: _______________________________

Kraj in datum: _______________________________________________

