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POVZETEK
Uvod: Spolnost še vedno predstavlja tabu temo, tudi v zdravstvu. A če želimo človeka
obravnavati celostno, tega vidika bivanja ne moremo zanemariti, saj vpliva na kakovost
življenja. Intimnost in spolnost predstavljata komunikacijo med dvema osebama, ki ju je treba
obravnavati enakovredno z ostalimi področji bolezni in zdravja. Namen: Magistrsko delo v
teoretičnem delu obravnava vplive postopkov zdravljenja hematoloških bolnikov, tudi s
presaditvijo krvotvornih matičnih celic, na spolno dejavnost bolnikov. Poudarek je bil na
posredovanju informacij s strani zdravstvenih delavcev in zdravstvene vzgoje bolnikov.
Metoda: Kot izhodišče za pisanje magistrskega dela je v teoretičnem delu uporabljena
deskriptivna metoda dela, ki temelji na študiju domače in tuje literature. V empiričnem delu je
raziskovanje potekalo s kvantitativno metodo in deskriptivno statistiko. Podatki so bili zbrani
s pomočjo anketnega vprašalnika, na katerega so prostovoljno in anonimno odgovarjali
bolniki 6 do 20 mesecev po presaditvi krvotvornih matičnih celic. Rezultati: Izkazalo se je,
da so bolniki po transplantaciji občutili telesne spremembe, ki so vplivale na spolnost. A o
tem s strani zdravstvenega osebja niso dobili želenih informacij, ampak so jih iskali sami.
Večinoma so bili po presaditvi krvotvornih matičnih celic še vedno spolno aktivni. Partner v
morebitno svetovanje o težavah v spolnosti po zdravljenju bolezni ni bil vključen, kar je
vodilo do nerazumevanja v partnerskem odnosu. Večina udeležencev raziskave je že imela
otroke, zato o plodnosti po transplantaciji niso razmišljali. Prav tako bolniki niso uporabljali
zdravil ali pripomočkov za izboljšanje spolne dejavnosti, čeprav so bile težave dokaj pogoste.
Spremembe na področju spolnosti so vplivale na kakovost življenja. Razprava in zaključki:
Glede na rezultate, ki smo jih izluščili iz raziskave, lahko zaključimo, da je informiranost o
vplivu presaditve krvotvornih matičnih celic na spolno življenje slaba. Treba bi bilo izvajati
individualno zdravstveno vzgojo bolnikov in njihovih morebitnih partnerjev, kjer bi lahko
vprašali, kar jih zanima, in razrešili dvome. S strokovnega področja bi bilo treba izvajati več
raziskav z več vključenimi, da bi bili rezultati reprezentativnejši. Prav tako bi morali vse
pridobljene informacije zbrati in izdati publikacije, saj je v slovenskem jeziku o tej temi zelo
malo literature.
Ključne besede: Plodnost, zdravstvena vzgoja, kemoterapija, partner, zdravstveni delavci,
načrtovanje družine.

ABSTRACT
Introduction: Sexuality is infrequently discussed topic in everyday clinical practice.
However, as an important aspect of our everyday life and its quality it is important not to
avoid it. Sexuality as well as intimacy betweent the partners should be dealt with in similar
way as with disease and other health issues. Purpose: The purpose of the thesis is to
theoretically disscuss consequences of treatment of hematologic diseases including
hematopoietic stem cell transplant on patients' sexuality. We focused on study of information
transfer from healthcare workers to the patients. Methods: For literature review in the
theoretical part we used a descritptive method. In the empirical part of the work we used a
quantitative research method. The data was collected using an anonymous questionaire
between six to twenty months after the hematopoietic stem cell transplant. Results: After the
hematopoietic stem cell transplant patients reported changes affecting their sexuality.
However, the information transfer from health care workers on the topic was inadequate. The
patients performed their own search for the required answers. Most of them remained sexually
active after the stem cell transplant. Their partners were not included during sexuality
consultation which in some cases led to inadequate understanding of post transplant
relationship changes. Most patients already had children so that fertiliy was not an issue. Also,
in spite of reporting problems most patients did not use any means to help them during their
sexual intercourse. Post transplant changes in sexuality had consequences on patients' quality
of life. Discussion and conclusions: According to our results we can conclude that patients
after hematopoietic stem cell transplant need additional information on sexuality. We have to
establish individually oriented health education for patients and their partners. Additional
research on larger patient popoulation is required to elucidate further problems in this field.
Results together with guidance should be presented in slovenian language as current sources
are inadequate or lacking.
Keywords: fertility, health education, chemotherapy, partner, health providers, relationship,
family planing.
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1 UVOD
Spolnost ni dejanje, ampak je naša podoba in osebnost. Spolnost opisuje akt, ki je le del
celotne komunikacije med dvema osebama. Rezultat spolnega akta je vrhunec, opisan kot
orgazem. Problemi v človeški spolnosti niso nič bolj ali manj pomembni od vseh drugih
bolezni. Zato bi moralo biti svetovanje s področja spolnosti običajna praksa (Chernenkoff,
1974).
Presaditev krvotvornih matičnih celic (PKMC) je postopek, ki se primarno uporablja za
zdravljenje hematoloških malignih obolenj, kot so na primer levkemija in limfomi, ter tudi za
nekatere druge tumorje in nemaligna obolenja, kot je aplastična anemija. Kostni mozeg je
treba na PKMC pripraviti s kemoterapijo, pogosto z zelo visokimi odmerki alkilirajočih
agensov, kot sta na primer ciklofosfamid in busulfan, ter z obsevanjem celotnega telesa z
jakostjo 1200 cGy ali več. Takšna priprava zmanjša imunski odziv, da se lahko presadijo
celice, pridobljene tako iz periferne krvi kot iz kostnega mozga, ki so avtologne (darovalec je
bolnik sam) oz. alogenične (darovalec je tretja oseba). Če je PKMC alogenična, pri
prejemniku obstaja tveganje za nastanek akutne ali kronične bolezni presadka proti gostitelju,
kjer prejemnikovo telo zazna darovalčeve celice kot tujek in proti njim ustvarja protitelesa.
Kronična bolezen presadka proti gostitelju (KBPG) se lahko razvije kjer koli v telesu,
najpogosteje na koži, jetrih, očeh, v ustih, sinusih in na prebavnem traktu (Syrjala in sod.,
2006).
Pri ženskah je vaginalna sluznica zelo dovzetna za KBPG. Za njeno zdravljenje se uporabljajo
imunosupresivi, ki pogosto vključujejo visoke odmerke kortikosteroidov skupaj z
inhibitorjem kalcijevega neurina, kot so ciklosporin in drugi novejši preparati, ki zavirajo
imunski odziv in preprečujejo nadaljnje zaplete (Yi in Syrjala, 2009).
Izkušnja živeti z rakom je povezana s številnimi posledicami na različnih področjih bolnikove
kakovosti življenja, vključno z intimnostjo, telesno podobo, medčloveškimi odnosi,
spolnostjo ter plodnostjo. Kljub pomembnosti vpliva omenjenih področij bivanja na
zdravstveno stanje bolnika se medicinske sestre z njimi ne ukvarjajo pogosto (Kontronoulas,
2009).
Pri raziskovanju spolnosti pri ženskah z rakom so še vedno prisotne pomanjkljivosti. Treba bi
bilo izvajati posege, ki temeljijo na strokovnem znanju in izkušnjah in so pri omenjenih
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bolnicah pomembnejše kot znanstveni dokazi. Prav tako je nujno raziskovati v smeri
odkrivanja učinkovitih postopkov ter vlagati več volje v izobraževanje zdravstvenih delavcev,
da bi se dosedanja praksa komunikacije o spolnosti, ki povzroči nelagodje tako pri
zdravstvenem osebju kot pri bolnikih, spremenila (Barton-Burke in Gustason, 2007).
Spolna dejavnost temelji na kompleksnem odnosu med številnimi sistemi, vključno s
psihološkimi, biokemičnimi, nevrološkimi in telesnimi. Številni dejavniki, ki vplivajo na
moško spolnost, so povezani tudi z diagnozo in zdravljenjem rakavih obolenj, vključno z
zapletenimi psihološkimi simptomi in občutkom bremena zaradi bolezni in zdravljenja.
Število farmakoloških in nefarmakoloških sredstev za izboljšanje erekcije narašča, vendar so
uspehi spremenljivi, dolgotrajna uporaba pa je razmeroma redka (Bruner in Calvano, 2007).
Običajno so vzroki motenj v spolnosti posledica starosti, zdravstvenega stanja, spremljajočih
bolezni in uživanja zdravil, brazgotin po operacijah, prisotnosti kolonostom oz. urostom,
histerektomije, izgube oz. pridobitve telesne teže, inkontinence ter motenj zaznavanja samega
sebe in motene samozavesti. S staranjem se pri ženskah lahko zmanjša želja po spolni
dejavnosti, pri moških pa se pojavijo težave z erekcijo (Krebs, 2011).
Psihološka stiska, ki jo bolniki doživljajo po PKMC, se začne s trenutkom postavitve
diagnoze in traja skozi celotno zdravljenje ter se nadaljuje skozi celotno življenje po
presaditvi. Zajema zaskrbljenost, jezo, depresijo, žalovanje za izgubo plodnosti, strah pred
ponovitvijo bolezni, ranljivost, zmanjšano samozavest in spremembe v telesni podobi.
Tovrstna stiska ima pomemben in dolgotrajen vpliv na spolno dejavnost. Spolnost je namreč
zapletena interakcija psiholoških, fizioloških in socialnih dejavnikov, zato težav v spolnosti ne
moremo preučevati samo iz enega zornega kota (Tierney, 2008).
Življenjska doba po PKMC se iz leta v leto podaljšuje. Gledano v svetovnem merilu ima več
kot 45 000 ljudi PKMC vsako leto. Bolniki, ki so s PKMC ozdravili levkemijo in v prvih
dveh letih ne pride do ponovitve, imajo 89 % možnosti, da preživijo pet let in več. Povečalo
se je število raziskav, ki se ukvarjajo s poznimi učinki presaditve. Večina je osredotočenih na
medicinske probleme, kot so smrt, sekundarna rakava obolenja ter zaposljivost preživelih, le
redke se ukvarjajo z dnevnimi težavami, ki pestijo bolnike (Socie, 2008).
Pri bolnikih, ki so zboleli za rakom, tako narava bolezni, zdravljenja ter stranskih učinkov
zdravljenja kot tudi psihosocialni vidik, kot so kultura, verska opredelitev in družinska
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dinamika, pomembno vpliva na spremembe v spolnem življenju. Omenjene spremembe se
kažejo tudi na zaznavanju samega sebe, lastne telesne podobe in integritete, spolne identitete
in samozavesti lahko povzročajo občutek zapuščenosti, osamljenosti, jeze, žalosti in skrbi
tako pri bolnikih samih kot tudi pri njihovih bližnjih (Krebs, 2011).
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA
2.1 SPREMEMBE PO PRESADITVI KRVOTVORNIH MATIČNIH
CELIC IN NJIHOV VPLIV NA SPOLNOST
Najpogostejše spremembe, ki lahko vplivajo na spolnost pri ženskah, so:


sekundarna amenoreja,



izguba želje po spolnosti,



suha vaginalna sluznica,



sindrom menopavze,



boleči spolni odnosi,



nedoživljanje orgazma (Lee in sod., 2002).

Pri moških sta najpogostejši težavi impotenca ter nezmožnost ejakulacije. Glede zadovoljstva
pri spolni dejavnosti, doživljanja orgazma ter pogostosti spolnih odnosov je raven veliko nižja
v primerjavi z obdobjem pred PKMC. Na lestvici od 1 do 10 (10 pomeni najbolj sem
zadovoljen/a, 1 pomeni sploh nisem zadovoljen/a) je stopnja zadovoljstva 5,91 (Lee in sod.,
2002).
Večina moških bolnikov, ki se zdravijo s sistemsko terapijo, ohrani erekcijo, le pri nekaterih
je ta oslabljena. Sama erekcija in tudi zmanjšana spolna sla, ki se pojavita običajno
neposredno po kemoterapiji, se obnovita po tednu ali dveh. Nanju lahko vpliva kemoterapija
tudi z zniževanjem nivoja testosterona. Tudi nekateri antiemetiki imajo enak učinek.
Zdravljenje s citostatiki v rodni dobi pri ženskah lahko začasno ali trajno okvari funkcijo
jajčnikov. Vendar je izguba zanimanja za spolnost bolj posledica splošnega slabega počutja,
ki ga največkrat spremljata slabost in bruhanje. Nekaj dni po končani kemoterapiji se
zanimanje za spolnost povrne. Prezgodnja menopavza, ki nastane zaradi odpovedi delovanja
jajčnikov kot posledica kemoterapije, se kaže v nekaterih spremembah rodil. Te se sprva
kažejo kot vnetje nožnice med kemoterapijo in takoj po njej, pozneje pa se sluznica osuši,
vendar naj to ne bi vplivalo na spolno slo (Fras, 2001).
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Ženske, ki dobivajo kemoterapijo, pogosto izgubijo interes za spolni odnos. Psihološki
stranski učinki, kot sta utrujenost in oslabljenost, vzamejo veliko energije, namenjene
partnerskemu odnosu. Vendar pa se želja po spolnosti povrne, ko bolnik preneha s
kemoterapijo in se začne boljše počutiti. Ženske, ki se zdravijo s kemoterapijo, se pogosto
počutijo neprivlačne. Izguba las, telesne teže ali pridobitev te, centralni venski katetri in
infuzije ter drugi vzroki povzročijo, da bolniki o sebi težko vzpostavijo pozitivno
samopodobo (Macmillan, 2011).
Spiryda in sod. (2003) v svojem članku opisujejo okrevanje žensk po PKMC, pri katerih se je
razvila vaginalna bolezen presadka proti gostitelju in so bile zdravljene s topičnim/lokalnim
ciklosporinom, operacijo ali z obema možnostma. Pregledali so zdravstvene kartoteke enajstih
žensk, ki so navajale bolečine v nožnici, neugodje ter brazgotine v steni nožnice, kar je
onemogočalo spolne odnose zaradi prisotne bolečine. Simptomi so se razvili povprečno deset
mesecev po PKMC. Simptomi vključujejo še abscese, odebeljeno sluznico ter brazgotine, kjer
pa sistemski ali topični pripravki estrogenov ne pomagajo. Jakost simptomov in telesne
spremembe v študiji niso povezane s starostjo, vrsto levkemije, vrsto PKMC ali intenzivnosti
akutne oz. kronične BPG. Gnojenje ter odebelitev sluznice se uspešno zdravita s pripravki
ciklosporina. Obsežne zožitve in zaraščanje vaginalnega kanala je treba zdraviti kirurško ter
pooperativno aplicirati ciklosporin. Blaga oblika vaginalne BPG je tako lahko uspešno
zdravljena s ciklosporinom, v primeru razvoja hude oblike pa je zdravljenje kirurško.

2.2 INFORMIRANJE BOLNIKOV S STRANI ZDRAVSTVENIH
DELAVCEV
Čeprav na spolnost vplivajo predvsem telesne spremembe, ki sledijo PKMC, ne smemo
spregledati psiholoških in socialnih vidikov spolnosti pri teh bolnikih. Tako so izobraževanje
in svetovalni programi zelo pomembni pri ponovni vzpostavitvi in izboljšanju spolne
dejavnosti (Lee in sod., 2002).
Zdravstveni delavci, ki skrbijo za bolnike po PKMC, naj začnejo pogovor o njenem vplivu na
spolno življenje že pred samo transplantacijo in z njimi nadaljujejo skozi celoten proces
zdravljenja (Tierney, 2004).
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Medicinske sestre se zavedajo, da so pogovori o spolnosti, odkrivanje problemov s področja
spolne dejavnosti in vrednotenje rezultatov kot posledica intervencij na področju spolnosti del
holistične zdravstvene nege, vendar pogosto tega v praksi ne izvajajo. Z razumevanjem težav,
ki jih ima lahko bolnik pri doživljanju svojega telesa, vloge, odnosov in funkcije v družini,
lahko medicinska sestra bolje oceni aktualne in potencialne probleme na področju spolne
dejavnosti. Medicinske sestre bi morale izpopolniti svoje znanje s področja spolnosti,
posredovati verodostojne informacije in njihove vire, svoje znanje vnesti v praktično delo in
razvijati spretnosti, s katerimi bi rutinsko v vsakodnevno zdravstveno nego vnašale odgovore
na vprašanja s področja spolnosti (Mick, 2007).
Z rakom povezana stiska je pogost simptom pri bolnikih z diagnozo rakavega obolenja. Na
žalost je ta stiska pogosto neprepoznana in zato tudi nezdravljena. To še posebej velja za
bolnike s hematološkimi oblikami raka, ki so zelo dovzetni za razvoj zmerne do hude oblike
stiske zaradi tipičnega poteka bolezni: podaljšana hospitalizacija, veliko tveganje za neuspeh
zdravljenja oz. novega pojava bolezni. Medicinske sestre igrajo ključno vlogo pri ugotavljanju
stanja bolnikov v tako edinstveni skupini bolnikov, saj lahko sprožijo ustrezno obravnavo
bolnika, pri katerem so ugotovile možen razvoj z boleznijo povezane stiske. Medicinske
sestre stalno skrbijo za bolnike in imajo prednost pri vzpostavitvi odnosa ter so sposobne
oceniti spremembe v ravneh stiske bolnikov. Standardi ocenjevanja bolnikovega psihičnega
stanja bi morali biti splošno vključeni v klinično prakso, zaposleni bi morali znati prepoznati
simptome, empatično komunicirati z bolniki in tako ugotoviti, kakšne intervencije so zanje
najprimernejše. Potrebne so nadaljnje raziskave glede psihosocialne podpore bolnikom s
hematološkimi rakavimi boleznimi (Albrecht in Rosenzweig, 2012).
Na leto se izvede več kot 40 000 PKMC po vsem svetu. Z izboljšavami v postopku presaditve
vse več prejemnikov matičnih celic preživi. Obstaja pa verjetnost pojava poznih zapletov, ki
lahko povzročijo hude težave. Mnogi oboleli niso več pod nadzorom transplantacijskih
centrov in mnogi izvajalci zdravstvene dejavnosti niso seznanjeni z možnimi poznimi zapleti
po PKMC (Rizzo in sod., 2006).
Zdravniki bi se morali dodatno izobraževati na področju ginekološke nege po PKMC. Po
končani izobraževalni dejavnosti bi zdravnik znal bolje izvajati strategije za preprečevanje in
obvladovanje menstrualne krvavitve med PKMC ter za izobraževanje bolnic glede plodnosti
že pred PKMC. Lahko bi posredoval tudi informacije in priporočila reproduktivne nege glede
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zdravja kosti, spolnega zdravja in razvoja sekundarnih rakavih bolezni (Milroy in Jones,
2010).

2.3 BOLNIKI IŠČEJO RAZLIČNE STROKOVNJAKE ZA POGOVOR O
TEŽAVAH S PODROČJA SPOLNOSTI
O spolni rehabilitaciji ne vemo veliko. V naših razmerah je skoraj ni ali pa obsega le pogovor
posameznika z izbranim zdravnikom. Vzrok za omenjeno stanje ni le dejstvo, da pogovori o
spolnosti predstavljajo bolnikom z rakom neobičajno tematiko, temveč morebiti tudi
pomanjkanje znanja zdravnikov o spolnosti kot dejavniku kakovostnega življenja. Neredko se
bolnice in bolniki z rakom zatečejo k negovalnemu osebju, saj imajo z njim več
vsakodnevnega stika, zlasti med dolgotrajnejšim zdravljenjem v bolnišnični ustanovi (Fras,
2001).
Obstaja medicinsko zdravljenje spolne disfunkcije. Zdravstveni delavci so pogosto premalo
izobraženi, da bi se lahko z bolniki pogovarjali o omenjeni temi in bi jim tako zagotovili
ustrezno nadaljnjo obravnavo. Izobraževanje zdravstvenih delavcev je nujno potrebno, da bi
lahko izboljšali rezultate spolne disfunkcije po PKMC in tudi pri ostalih, ki so preživeli
rakavo obolenje. Bolniki potrebujejo skrben in zaupljiv pogovor glede njihove spolnosti že
pred prvo aplikacijo kemoterapije, ne šele takrat ko do problemov že pride. Takšni pogovori
pripravijo bolnika na spremembe v spolni dejavnosti ter že ponudijo odgovore na vprašanja
glede zdravljenja morebitnih disfunkcij. Partnerja lahko oblikujeta načrt, kako se bo njuno
spolno življenje razvijalo med zdravljenjem. Potrebne bi bile raziskave v smeri razvoja
bioloških zdravil in njihove učinkovitosti tako pri moških kot pri ženskah (Yi in Syrjala,
2009).

2.4 VIRI POMOČI BOLNIKOM PO ODPUSTU IZ BOLNIŠNICE
Dobro je, da je večina stranskih učinkov kemoterapije prehodne narave, ki po končanem
zdravljenju izzvenijo. Če bolnik doživlja stranske učinke kemoterapije, ki vplivajo na
spolnost, naj se pogovori z zdravnikom. Bolniki naj vedo, da niso ne prvi in ne zadnji, ki
imajo tovrstne težave med zdravljenjem (Fayed, 2010).
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Bolniki in njihovi partnerji dobijo premalo informacij, podpore in praktičnih nasvetov s strani
zdravstvenih delavcev za pomoč pri lažjem spopadanju s spremembami v spolnosti.
Alogenična presaditev krvotvornih matičnih celic je najboljša možnost zdravljenja za veliko
rakavih in nerakavih obolenj. Zadnjih nekaj desetletij se je preživetje podaljšalo za nekaj let,
število preživelih pa je v porastu. Negativne spremembe v spolnosti tako predstavljajo
komplikacijo z negativnim vplivom na kakovost življenja vseh preživelih in njihovih
partnerjev (Syrjala in sod., 2008).
Na voljo je več modelov, ki jih medicinske sestre lahko uporabljajo, ko zbirajo bolnikovo
anamnezo glede spolnosti. Dva modela, ki sta lahko še posebej uporabna pri ugotavljanju
spolne dejavnosti pri bolnikih z rakom, sta BETTER, ki pokaže posnetek stanja in možne
intervencije, ter PLISSIT, ki se osredotoča izključno na spolno dejavnost. S pogovorom je
treba začeti že pred PKMC, preden bolnik doživi spremembe na spolnem področju, kar mu
omogoči obdelavo informacij ter čustveno in fizično pripravo na pričakovane spremembe.
Prav tako omogoča bolniku in njegovemu partnerju, da se pogovarjata o problemu ter
vzpostavita realna pričakovanja glede spolne dejavnosti po zdravljenju (Tierney in sod.,
2007).
Model BETTER:
B

(Bring up) Odpreti pogovor o spolnosti.

E

(Explain) Razložiti, kakšen vpliv ima spolnost na kakovost življenja.

T

(Telling) Pogovarjati se o spolnosti.

T

(Timing) Kritično časovno opredeliti disfunkcijo.

E

(Educate) Izobraževati bolnika in partnerja.

R

(Record) Zapis v zdravstveno dokumentacijo (Tierney in sod., 2007).

Model PLISSIT:
P

(Permission) Dovoliti si biti spolno dejaven.
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LI

(Limited information) Pomanjkanje informacij glede bolezni in zdravljenja

vpliva na spolno dejavnost.
SS

(Specific suggestions) Specifični nasveti za odpravljanje disfunkcije.

IT

(Intensive therapy) Intenzivna terapija, tako na psihičnem področju kot na

spolnem (Tierney in sod., 2007).
Shell (2002) v svojem članku navaja še model ALARM:
A

(Activity) Dejavnosti: kako pogosto ste spolno dejavni?

L

(Libido) Libido oz. interes: se je vaš interes za spolno dejavnost spremenil?

A

(Arousal) Orgazem: se je vaša sposobnost erekcije oz. vzburjenja spremenila?

Ste sposobni ejakulacije in kontrakcije vaginalnih mišic zaradi spolnega vzburjenja?
R

(Resolution) Sprostitev: Ste opazili spremembe pri doživljanju sproščanja po

orgazmu oz. spolnega zadovoljstva?
M

(Medical information) Zdravstvena preteklost: Ali lahko na kratko opišete, kdaj

so se začele pojavljati težave pri doživljanju spolnosti?
Pogovor že pred začetkom zdravljenja je nujen, saj bolnik lažje komunicira z zdravstvenim
timom glede težav na področju spolne dejavnosti, ki se lahko pojavijo po PKMC. Treba je
vzpostaviti zaupen odnos z zdravstvenim timom v primeru aktualizacije problemov in
potrebnih dodatnih intervencij (Tierney, 2008).

2.5 SPOLNA DEJAVNOST PO PRESADITVI KRVOTVORNIH
MATIČNIH CELIC
Spolnost je vidik intimnosti, ki je pogosto ogrožen zaradi rakave bolezni in njenega
zdravljenja. Rak, tako v smislu diagnosticiranja kot tudi zdravljenja, ima lahko velik vpliv
tako na intimnost kot spolnost. Zdi se, da se o tem pri bolnikih, ki so opravili presaditev
krvotvornih matičnih celic, redko piše (Liptrott in sod., 2011).
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Predpostavlja se, da so simptomi prezgodnje menopavze in otežena spolna dejavnost bolj
izraziti po PKMC zaradi intenzivnosti zdravljenja ter posledično negativnega vpliva na
hipotalamo-hipofizno-gonadne osi (Tierney in sod., 2007).
PKMC je terapevtski postopek, ki se uporablja za zdravljenje različnih vrst malignih in
nemalignih obolenj. Pogosto vključuje obsevanja z veliko dozo ionizirajočega sevanja in
kemoterapijo, zato je povezana s številnimi toksičnimi stranskimi učinki, vključno s
spremembami v spolnosti. Med takšne spremembe uvrščamo zmanjšan libido, prezgodnjo
menopavzo, spremembe vaginalne sluznice, bolečine pri spolnem odnosu in neplodnost.
Psihosocialni dejavniki vključujejo tudi zaskrbljenost, depresijo in stres, ki prav tako
negativno vplivajo na spolno življenje (Tierney, 2004).
Značilna razlika v spolni dejavnosti po PKMC je glede na spol. Pri ženskah se težave začnejo
stopnjevati od enega do treh let po PKMC, medtem ko je pri moških intenzivnost problemov
stalnejša. Pri ženskah sta osrednja problema zmanjšano zanimanje za spolno dejavnost ter
manjši užitek pri spolnem odnosu. Na splošno so ženske v 80 % na vseh treh opazovanih
točkah po določenem času (neposredno po PKMC, prvo leto in tri leta po PKMC) poročale o
enem ali več problemih na področju spolnosti po PKMC v primerjavi z 29 % moških. Ženske
udeleženke v raziskavi imajo manj želja po spolni dejavnosti kot moški. Hkrati je raziskava
pokazala, da imajo v prvem letu po PKMC moški več skrbi glede svoje telesne podobe,
doseganja erekcije, ejakulacije in orgazma. V istem časovnem obdobju ženske doživljajo
predvsem pomanjkanje interesa za spolnost, muči jih suha vaginalna sluznica, pri spolnem
odnosu se pojavljajo bolečine. Moški v vseh opazovanih obdobjih (neposredno po PKMC,
eno in tri leta po PKMC) so spolno dejavnejši kot ženske (Thygesen, 2012).

2.6 RAZLOGI ZA ZMANJŠANJE OZ. PRENEHANJE SPOLNE
DEJAVNOSTI PO PRESADITVI KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
Spolna nedejavnost predstavlja skupino težav, ki jih označujemo kot psihološke oz. fiziološke
spremembe, ki negativno vplivajo na spolnost ter vodijo v psihološko in socialno stisko
(American Psychiatric Association, 2000).
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Težave pri spolni dejavnosti pri bolnikih po PKMC so lahko povezane z načinom zdravljenja,
s stranskimi učinki zdravljenja, s stisko, ki jo predstavlja postavitev diagnoze, ter s
spremenjenimi odnosi v razmerju (Tierney, 2008).
Intervjuvanci v študiji avtorjev Møller in Adamsen (2010) so navajali, da se spolni dejavnosti
izogibajo. Večina je zaradi bolezni in zdravljenja na splošno, vključno s kemoterapijo,
strahom pred krvavitvijo zaradi anemije, izčrpanostjo, pomanjkanja moči, hospitalizacijo ter
slabega počutja zaprtih vase, sploh na področju spolnosti. Te si ne želijo in hkrati dvomijo o
svojih spolnih sposobnostih.
Motnje v spolnosti so pogost problem celotne populacije. Opredeljene so kot nesposobnost v
polnosti uživati v spolnosti. S staranjem obstaja večje tveganje za njihov razvoj. Ostali
dejavniki, ki so pomembni za zmanjšanje spolne dejavnosti, so prisotnost sladkorne bolezni,
kardiovaskularnih bolezni, psihiatrične ali psihološke motnje in socialno-demografski
dejavniki (Lewis in sod., 2004).
Presečna deskriptivna raziskava avtorice Tierney s sodelavci (2007) iz univerzitetnega
medicinskega centra v Stanfordu je pokazala, da 73 % žensk po PKMC občuti znižano željo
po spolnosti, 48 % vseh žensk pa na splošno ni zadovoljnih s svojim spolnim življenjem.
Oblivi vročine kot najpogostejši simptom menopavze so se pojavljali v 46 %. 27 % žensk,
vključenih v raziskavo, je poročalo o zelo intenzivni obliki pojavljanja tovrstnih težav.
Problem suhe vaginalne sluznice je bil izpostavljen v 35 %, s tem, da je o hudi obliki
izsušenosti poročalo 23 % vseh vključenih žensk. Rezultati kažejo, da se pri ženskah, ki so se
zdravile s kemoterapijo v visokih odmerkih in imunosupresivno terapijo pri malignih in
življenjsko ogrožajočih hematoonkoloških stanjih spremeni ali zmanjša želja po spolni
dejavnosti, zmanjšata se vzburjenje in doživljanje orgazma, pojavijo se simptomi prezgodnje
menopavze.
Približno 20 % žensk je bilo pol leta in pet let po PKMC manj spolno dejavnih zaradi
zmanjšanega libida, medtem ko je bilo moških z istim problemom v istem časovnem obdobju
med 14 in 16 %. Težave s spolnostjo so pogojene s sistemsko terapijo, pojavijo se predvsem
zaradi alkilirajočih agensov in obsevanja, kar se izvaja kot priprava na transplantacijo. Znano
je, da omenjeni postopki trajno poškodujejo funkcije hipotalamo-hipofizno-gonadne osi.
Folikel stimulirajoči formon (FSH) je povišan pri več kot 90 % žensk po PKMC in pri večini
moških po PKMC. Luteinizirajoči hormon (LH) je povišan pri večini žensk in moških po
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PKMC. Veliko žensk ima primarno odpoved funkcije jajčnikov, ki ji sledi nizka endogena
raven estrogena. KBPG lahko povzroča stenozo vaginalne sluznice, kar lahko vodi k bolečim
spolnim odnosom, srbenju in povečani občutljivosti genitalnega tkiva. Problemi pri moških so
povezani z nezadostno arterijsko prekrvavljenostjo gonadnega in kavernoznega področja, kar
se kaže s problemi pri vzdrževanju erekcije in upadom libida. Moški za okrevanje potrebujejo
približno eno leto. Čeprav biološke in hormonske spremembe prispevajo k zmanjšani spolni
dejavnosti, pa niti številni vprašalniki niti ugotavljanje ravni različnih hormonov ne morejo
popolnoma razložiti kompleksnosti doživljanja človekove spolnosti in zadovoljstva pri tem
(Syrjala in sod., 2008).
Oslabljeno delovanje na področju spolnosti povzroča težave tako pri moških kot pri ženskah
po PKMC. Večina moških si opomore že eno do dve leti po zdravljenju, ko se raven
testosterona vrne na normalno vrednost. To je v nasprotju z ženskami, kjer se jih 45 % nikoli
ne vrne na enako raven kakor pred zdravljenjem. Hormonska terapija je ključnega pomena za
bolnice, ki so predčasno v menopavzi. Oslabljena je tudi funkcija jajčnikov, zato se brez
hormonske terapije ženske le redko lahko vrnejo v dokaj podobno dejavno spolnost kot pred
zdravljenjem. Spolno zadovoljstvo je možno izboljšati že preko relativno kratkih intervencij.
Te vključujejo komunikacijsko usposabljanje med spolnimi partnerji, kjer obravnavajo telesne
spremembe in spremenjene odnose, vedenjske strategije z načrtovanjem časa za spolne
intimnosti in uporabo lubrikantov na vodni ali silikonski osnovi za ženske. Potrebni so redni
ginekološki pregledi, kjer poteka opazovanje vaginalnih sprememb, ki bi lahko pomenile
novo rakavo obolenje ali pojav KBPG, ocenitev morebitne bolečine in postkoitalne krvavitve.
Pri moških je treba določiti raven testosterona in FSH v primeru težav z erektilno funkcijo ali
zmanjšanim spolnim zadovoljstvom (Syrjala in sod., 2012).

2.7 VLOGA PARTNERJA MED ZDRAVLJENJEM IN PRESADITVIJO
KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
Da sta partnerja intimna, je pomembno. Tega se morajo zavedati tudi zdravniki, zato naj se
brez zadržkov o spolnosti pogovarjajo s svojimi bolniki. Komunikacija v partnerskem odnosu
je izrednega pomena. Nekateri moški težko priznajo, da se stranski učinki pokažejo na
erektilni disfunkciji, vendar če se partnerki zaupajo, lahko to njun odnos utrdi (Fayed, 2010).
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Pomanjkanje komunikacije med partnerjema glede sprememb, ki so nastale, kaj komu ugaja
in kaj ne, negotovost glede telesne podobe in strah pred neuspehom pri doseganju vzburjenja,
sta pogosti oviri, ki partnerjema otežujeta, da bi ponovno vzpostavila intimnost in spolno
dejavnost. Ti problemi se ne rešijo spontano in sami od sebe, ampak je med njima nujen
iskren in temeljit pogovor. Tistim bolnikom po PKMC, ki niso v razmerju, predstavlja velik
izziv pojasnjevanje neželenih učinkov zdravljenja morebitnemu partnerju. Pogosto se tako
pojavi strah pred vzpostavljanjem odnosov, kar privede do izogibanja socialnim stikom v
celoti (Yi in Syrjala, 2009).
Strah pred bolečino in neudobjem ter pred zavrnitvijo lahko predstavlja ovire pri ponovni
vzpostavitvi spolnega kontakta med partnerjema. Oviro lahko predstavlja tudi pričakovanje,
da bo spolna dejavnost po in pred PKMC enaka. Vzorci obnašanja, ki se vzpostavijo v prvih
mesecih po vrnitvi domov iz bolnišnice, se pogosto razvijejo v vzorce delovanja naslednjih let
(Yi in Syrjala, 2009).
Splošno je znano, da rakava bolezen in njeno zdravljenje pomembno vplivata na slog
življenja, tako ljudi z rakom, kot tudi njihovih družinskih članov, predvsem intimnega
partnerja. Spolnost in intimnost sta pomembna vidika kakovosti življenja in vse več dokazov
kaže na to, da lahko rak povzroči dramatične spremembe v spolnosti, spolnem delovanju,
odnosih in samozavesti. Te spremembe lahko vodijo do čustvene razdalje med parom, lahko
se vrine občutek izolacije, tesnobe in depresije (Hawkins in sod., 2009).
Za samske je izkušnja glede spolnosti precej drugačna kot za tiste, ki so v stabilnem razmerju.
Težko je namreč bodočemu partnerju pojasniti učinke kemoterapije in/ali KBPG na spolne
organe in spolno slo. To je še posebej težko pri mladih ženskah, ki so v prezgodnji
menopavzi, ter pri mladih moških, ki ne morejo razviti tako močne erekcije, kot bi
pričakovali. Svetovanja in izpostavitev teh problemov na raznih srečanjih bi lahko zmanjšala
strah pri sklepanju novih razmerij (Yi in Syrjala, 2009).

2.8 VPLIV MOREBITNIH TEŽAV S PODROČJA SPOLNE
DEJAVNOSTI NA ŽELJO PO OTROCIH
Kemoterapija lahko poškoduje razvoj jajčeca, kar vpliva tudi na plodnost. Če je bolnik v rodni
dobi in razmišlja o otrocih, je treba svetovanje glede načrtovanja družine izvesti hitro po
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postavitvi diagnoze, da bi lahko čim prej začeli z zdravljenjem s kemoterapijo (Breast Cancer
Care, 2013).
Intenzivnost poškodb jajčnikov zaradi terapije za zdravljenje raka je odvisna od starosti
bolnice, ko je izpostavljena terapiji, ter od vrste terapije. Starejša, kot je bolnca v omenjenem
obdobju ter višji kot so odmerki zdravil in obsevanja, večja je verjetnost odpovedi delovanja
jajčnikov. Pri bolnicah, ki ohranijo normalno delovanje jajčnikov po terapiji, obstaja tveganje
prezgodnje menopavze pozneje v življenju. Dejavniki tveganja vključujejo visoke odmerke
alkilirajočih agensov in obsevanje predela trebuha in medenice (Sklar, 2005).
Vazomotorni simptomi in spolne motnje se pogosteje pojavljajo pri ženskah, ki imajo
nenadno menopavzo ter prenehanje delovanja jajčnikov zaradi zdravljenja s kemoterapijo.
Vendar pa se stopnja plodnosti lahko zmanjša tudi pri ženskah, ki imajo po kemoterapiji še
vedno menstruacijo, kot tudi še vedno obstaja tveganje za trajno odpoved jajčnikov. Oblivi
vročine se lahko obvladujejo z zdravili, ki vsebujejo venlaksafin, gabapentin ter potencialno s
terapijami za obvladovanje stresa. Svetovanje o zdravljenju suhosti nožnice in kratko spolno
svetovanje lahko ublaži spolne motnje. Možnosti za ohranjanje plodnosti ostajajo omejene,
vendar se stanje hitro izboljšuje. Stiske zaradi prekinitve/ukinitve zanositve imajo dolgoročen
vpliv na kakovost življenja (Schover, 2008).
Bolniki bi lahko pridobili veliko informacij na podlagi temeljitega pogovora z izbranim
zdravnikom glede skrbi o plodnosti po PKMC. Trenutni podatki kažejo, da je 25 % bolnikov
po avtologni PKMC in več kot 60 % bolnikov po alogenični PKMC mlajših od 40 let. Tako
imajo bolniki po PKMC več kot 98 % tveganje, da razvijejo neplodnost zaradi mieloablativne
kemoterapije, ki je toksična za spolne žleze, čeprav njihova priprava na transplantacijo ne
vključuje obsevanja celotnega telesa. V eno od študij je bila vključena skupina posameznikov,
ki so bili deset let po PKMC, ter njihova kontrolna skupina. Primerjave so bile narejene glede
na spol, starost, etnično pripadnost in stopnjo izobrazbe. Izmed 137 preživelih so po
zaključenem zdravljenju svojo partnerko oplodili samo 4 moški, od tega je bilo le eno
spočetje spontano. Četrtina vseh preživelih je bila zmerno zaskrbljena glede težav, povezanih
s plodnostjo, v primerjavi s 7 % posameznikov v kontrolni skupini ne glede na spol. Večina,
54 %, vseh preživelih po PKMC, mlajših od 40 let, pa je poročala o povečani zaskrbljenosti
glede plodnosti. Zaskrbljenost, povezana s plodnostjo po PKMC, je v literaturi zelo redko
omenjena in raziskovana. Dodatne deskriptivne študije, ki bi se osredotočile na komunikacijo
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med zdravnikom in bolnikom na temo plodnosti in načrtovanja družine, bi bile tako nujno
potrebne (Mosher in sod., 2009).
Rovo in sod. (2006) so v svoji prospektivni študiji raziskovali dejavnike spermatogeneze po
alogenični PKMC. V študijo so bili vključeni moški stari 18 let ali starejši v popolni remisiji
bolezni ter dve leti ali več po PKMC. Narejene so bile analize sveže semenske tekočine glede
na priporočila Svetovne zdravstvene organizacije. V času med aprilom 2003 in junijem 2004
je bilo v raziskavo vključenih 39 moških. Povprečna starost v času oddaje vzorca semenske
tekočine je bila 34 let (20–59 let) ter povprečno obdobje med PKMC in oddajo vzorca je bilo
9 let (2–20 let). Dvaintrideset bolnikov oz. 82 % je bilo zdravljenih tudi z obsevanjem
celotnega telesa kot del protokola priprave na PKMC. Pri vzorcih 11 bolnikov (28 %) so se
pokazali znaki spermatogeneze. Omenjeni bolniki so bili v času transplantacije stari
povprečno 19 let, bili so povprečno 12 let po PKMC in večinoma brez KBPG (81,8 %). V
primerjavi z drugimi (28), kjer ni bilo opaženih znakov spermatogeneze, je bila povprečna
starost pri PKMC 28 let, povprečno so bili 7 let po PKMC in pri 42,8 % so bili prisotni znaki
KBPG. Povzamemo lahko, da imajo moški, mlajši od 25 let, dalj časa po PKMC in nimajo
znakov KBPG, dokaj velike možnosti spermatogeneze kljub izpostavljenosti obsevanju
celotnega telesa.

2.9 UPORABA ZDRAVIL ALI PRIPOMOČKOV ZA IZBOLJŠANJE
SPOLNE DEJAVNOSTI PO PRESADITVI KRVOTVORNIH MATIČNIH
CELIC
Hematoonkološke bolnice lahko trpijo zaradi izsušene vaginalne sluznice, ki povzroča
srbenje, pekoč občutek, draženje ter bolečino in je lahko vzrok manjše spolne dejavnosti od
želene. Kljub številnim in učinkovitim oblikam pomoči bo le nekaj bolnic poiskalo pomoč.
Ženske bi morale biti izobražene o različnih strategijah, ki pomagajo ublažiti neprijetne
simptome suhe vaginalne sluznice, kot so različni lubrikanti, vlažilni geli in terapija z
estrogenom (Eeltink in Visser, 2013).
Ženskam pri zdravljenju oz. zmanjševanju izsušenosti in zoženja vaginalne sluznice pomagajo
tudi hormonski pripravki, ki vsebujejo estrogen. Pri kronični BPPG na vaginalni sluznici ali
na vulvi bi bilo lahko ustrezno zdravljenje s pripravki ciklosporina. Nekatere ženske
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uporabljajo vaginalne dilatatorje za zmanjševanje zoženja sluznice in občutljivosti pri
penetraciji. Pri skrajnejših primerih vaginalne stenoze pa je včasih potrebna celo operacija.
Pripravki iz estrogena in različni dilatatorji lahko preprečijo potrebo po operaciji in korekcijo
stenoze (Yi in Syrjala, 2009).
Učinkovitost zdravljenja spolne disfunkcije pri bolnikih po PKMC za zdaj še ni znana, vendar
pa lahko nekatere medicinske in vedenjske terapije koristijo posameznikom pri sprejemanju
spolne disfunkcije. Hormonsko nadomestno zdravljenje pomaga pri lajšanju simptomov
menopavze in deloma obnovi funkcijo jajčnikov. Erektilna disfunkcija se pogosto uspešno
pozdravi z zaviralci fosfodiesteraze, kot je na primer sildenafil. Sintetični testosteron se je
uporabljal za zdravljenje erektilne disfunkcije in zoper zmanjšan libido, vendar so študije
pokazale, da so moški imeli težave še tudi po tem, ko je bila raven testosterona normalna.
Vakuumske naprave za penis ter vsadki so dodatne možnosti zdravljenja (Syrjala in sod.,
2008).
Če je bolnica še v premenopavzalnem obdobju, se je treba pogovoriti o možnosti hormonske
terapije. Ta se lahko začne izvajati takoj, ko je varno s stališča transplantacije. Tveganja in
koristi hormonske terapije so stvar dogovora skupaj z načrtom, kako in kdaj se lahko
hormonska terapija prekine ali ukine. Ne nazadnje hormonska terapija ni ustrezna za tiste
ženske, ki so nagnjene k razvoju hormonsko pogojenega tumorja ali nastanka tromboze (Yi in
Syrjala, 2009).
Na spolnost vplivajo tako biološki kot psihološki dejavniki. Medtem ko zdravila in
medicinski postopki lahko zavrejo spolni odziv, pa bodo imeli večji vpliv kognitivni in
psihološki odgovori na biološke spremembe, ki vplivajo na doseganje spolnega zadovoljstva.
Glavna komponenta psihološkega odziva je pristen odnos med partnerjema ter odziv partnerja
na biološke spremembe po transplantaciji, ki nato pozitivno ali negativno vplivajo na spolnost
(Yi in Syrjala, 2009).

2.10 VPLIV SPREMEMB NA PODROČJU SPOLNOSTI NA KAKOVOST
ŽIVLJENJA PO PRESADITVI KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
Kljub jasni opredelitvi zdravja SZO iz leta 1984, da je zdravje stanje popolnega fizičnega,
psihičnega in socialnega blagostanja in ne pomeni zgolj odsotnosti bolezni, se kakovost
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življenja težko opredeli. Predstavlja večdimenzionalno zasnovo, ki je odvisna od časa ter je
individualna in subjektivna. Pomembnejše je, kako kakovost življenja ovrednoti bolnik sam,
in ne, kaj o njej poročajo opazovalci (Socie in sod., 2003).
Kakovost spolnega življenja je zelo odvisna od telesnih sprememb, ki so posledica PKMC.
Nezadovoljstvo na tem področju in/ali nezmožnost spolne dejavnosti lahko povzročita
znižanje kakovosti življenja (Lee in sod., 2002).
Motena spolna dejavnost je pogosto obravnavan problem v različnih študijah, ki ugotavljajo
življenjski slog po PKMC. Opredeljena je kot ena izmed najpogostejših dolgoročnih težav, ki
sledi tako alogeni kot avtologni PKMC. Dolgoročni spolni zapleti so zmanjšan libido,
vaginalne spremembe, erektilna in ejakulatorne motnje, prezgodnja menopavza zaradi
disfunkcije spolnih hormonov, boleči spolni odnosi in neplodnost. Eden glavnih vzrokov
spolne disfunkcije pri bolnikih po alogeni PKMC je akutna ali kronična BPG. Razvije se
lahko kjer koli v telesu, tudi na spolnih organih, kar lahko privede do vaginalne stenoze,
brazgotin in zarastlin v žilah, izpuščajev in povečane občutljivosti na koži okrog penisa. BPG
in zdravljenje z visokimi odmerki kortikosteroidov povzročita spremembe v fizičnem videzu
v tolikšni meri, da je spolna dejavnost ogrožena, hkrati sta načeti samopodoba in samozavest.
Spremembe telesne podobe, anksioznost, depresija, zmanjšana samozavest, strah ponovitve
bolezni, vsakodnevni življenjski stres in skrbi zaradi neplodnosti so nekateri od psiholoških
dejavnikov, ki lahko zmotijo spolni odziv (Thygesen in sod., 2012).
Študija, ki se je izvajala med leti 1981 in 2001 v Univerzitetnem medicinskem centru
Radboud na Nizozemskem, je vključevala bolnike med 18 in 60 letom, ki so imeli opravljeno
PKMC. Merila za vključenost v raziskavo so bili PKMC zaradi zdravljenja AML, ALL, oboje
po prvi doseženi remisiji bolezni, ter PKMC zaradi zdravljenja KML. Eden od pogojev je bil
tudi izpostavljenost obsevanju celotnega telesa. Vključenih je bilo 117 bolnikov, 64 moških in
53 žensk. Vprašalniki so bili poslani po elektronski pošti oz. so bili izročeni na rednem
ambulantnem pregledu. Sedemdeset bolnikov je izpolnilo vprašalnik, 34 moških (49 %) ter 36
žensk (51 %). Srednja starost je bila med 43 in 45 leti. Z izpolnjenim vprašalnikom so
raziskovalci zbirali podatke o spremembah v kakovosti življenja, reprodukciji in spolnosti
vprašanih. Dodatno so izvajali še določitev endokrinega statusa ter analizo sperme. Po PKMC
so bolniki navajali manj energije (n = 50) ter manjšo uspešnost pri delu (n = 31). 41 jih je
doživelo negativne spremembe na področju spolnosti. Pomembna težava, ki je vključevala
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motnjo v spolnosti, je bila pri ženskah izsušena vaginalna sluznica (n = 19), pri moških pa
težava z erekcijo (n = 16). Nihče od udeležencev raziskave ni bil več ploden glede na
endokrini status ter analizo sperme. Ženske preiskovanke so doživljale simptome menopavze
(n = 24). Omenjene spremembe so tako negativno vplivale na kakovost življenja. Petina
udeležencev raziskave ni bila zadovoljna z informacijami, ki so jih dobili glede reprodukcije,
prezgodnje menopavze ter problemov na področju spolnosti (Claessens in sod., 2006).
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3 EMPIRIČNI DEL
Namen magistrskega dela je okvirna seznanitev s postopkom zdravljenja hematoloških
bolnikov, vključno s PKMC. Delo raziskuje način in kakovost življenja bolnika, ki sprejme
takšen način zdravljenja, ter ugotavlja težave na področju spolnosti glede na to, da je
zdravljenje bolezni ter okrevanje po PKMC zelo dolgotrajno in vključuje psihično podporo
celotne družine. Poudarek je na zdravstveni vzgoji in informiranju bolnika o temeljni
življenjski dejavnosti, spolnosti v času zdravljenja, kar še vedno predstavlja temo, ki se ji tako
bolniki kot zdravstveni delavci najraje izognejo. V empiričnem delu so predstavljene
ugotovitve različnih avtorjev ter rezultati raziskave, v katero so bili vključeni bolniki po
PKMC.

3.1 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
Raziskava temelji na problemu spolne dejavnosti po PKMC. Pogovori o spolnosti so v
zdravstvu še vedno tema, o kateri bolniki nelagodno sprašujejo in zdravstveno osebje prav
tako odgovarja. Spolnost predstavlja pomemben segment v življenju posameznika, ki vpliva
na njegovo zadovoljstvo.
Cilji raziskave:
-

Ugotoviti, kako so morebitne spremembe pri bolnikih po PKMC vplivale na spolnost.

-

Ugotoviti prisotnost in kakovost seznanjenosti bolnikov o spremembah na področju
spolnosti po PKMC s strani zdravstvenih delavcev.

-

Ugotoviti, komu so se bolniki zaupali glede morebitnih težav na področju spolnosti.

-

Ugotoviti spolno dejavnost bolnikov po PKMC ter kakšni so razlogi za morebitno
zmanjšano oz. prenehano dejavnost.

-

Ugotoviti vlogo partnerja med zdravljenjem in PKMC.

-

Ugotoviti vpliv morebitnih omejitev na področju spolne dejavnosti na željo po otrocih.

-

Ugotoviti morebitno uporabo zdravil ter drugih pripomočkov za izboljšanje spolne
dejavnosti.

-

Ugotoviti morebiten vpliv sprememb na področju spolnosti na kakovost življenja.
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3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Po pregledu literature in zastavljenih ciljev smo razvili naslednja raziskovalna vprašanja:
 Kakšne telesne spremembe so se pojavile po PKMC ter kakšen je njihov vpliv na
spolnost?
 Kakšno, če sploh, je bilo informiranje bolnikov glede možnih sprememb na področju
spolnosti s strani zdravstvenih delavcev?
 Komu so se bolniki najpogosteje zaupali v primeru, da so naleteli na težavo s področja
spolnosti?
 Ali so bolniki ob odpustu dobili informacije, kam se lahko obrnejo v primeru težav na
področju spolne dejavnosti?
 Ali so bolniki po PKMC spolno dejavni?
 Kateri so razlogi za morebitno zmanjšano oz. prenehano spolno dejavnost v obdobju
po PKMC?
 Kakšna je bila vloga partnerja med zdravljenjem in presaditvijo?
 Kako so morebitne težave na področju spolnosti vplivale na željo po otrocih?
 Ali bolniki po PKMC jemljejo katera od zdravil za izboljšanje spolne dejavnosti?
 Ali so spremembe na področju spolnosti vplivale na kakovost življenja?

3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
3.3.1 Metode in tehnike zbiranja podatkov
Raziskava je temeljila na deskriptivni metodi empiričnega raziskovanja. Uporabljena je bila
metoda kvantitativnega raziskovanja. Za potrebe empiričnega dela je bila zbrana strokovna
literatura iz podatkovnih baz: PubMed, Cinahl, Medline, Cobiss.si, Medline plus, Medscape
in Jupsline. Za iskanje literature smo uporabili ključne besede v slovenskem in angleškem
jeziku: kemoterapija, spremembe v spolnosti, plodnost, partner, zdravstvena vzgoja,
zdravstveni delavci, chemotherapy, sexual dysfunction, fertility, partner, health education,
health providers. Za soglasje o izvedbi raziskave smo zaprosili vodstvo KOH ter Komisijo za
medicinsko etiko (št. odločbe 126/06/13), (Priloge 7.3 in 7.4). Podatke smo nato zbrali z
anketnim vprašalnikom, na katerega so prostovoljno in anonimno odgovarjali bolniki 6 do 20
mesecev po PKMC. Vprašalnik je bil sestavljen primerjalno za moške in ženske po PKMC.
Bolnikom smo anketo poslali po pošti. V ovojnico smo priložili še eno prazno ovojnico z
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znamko, s katero so udeleženci raziskave vrnili izpolnjene ankete. Najprej je bila izvedena
pilotna študija za testiranje vprašalnika. Vanjo je bilo vključenih dvajset naključno izbranih
bolnikov po PKMC. Vrnjenih je bilo osem vprašalnikov. Pokazalo se je, da anketiranci
vprašalnik razumejo, predlagane spremembe pa so bile vključene v vprašalnik. Izrazili so
veliko podporo raziskavi, saj je informiranje na tem področju zelo pomembno in premalo
udejanjeno.

3.3.2 Opis instrumentarija
Za zbiranje podatkov v empiričnem delu magistrskega dela smo uporabili strukturiran anketni
vprašalnik (Priloga 7.1.1 in 7.1.2). Vprašalnik je bil z njenim dovoljenjem prirejen po avtorici
Corien Eeltink in sod., (2012), (Priloga 7.5). Obsegal je enaindvajset vprašanj zaprtega tipa za
ženske in osemnajst za moške udeležence raziskave, dve vprašanji z uporabo Likertove
lestvice, s ponujenimi odgovori DA, DELNO in NE oz. z lestvico vrednosti od 1 do 5 ter eno
vprašanje odprtega tipa. Prvi del vprašalnika predstavljajo vprašanja, ki se navezujejo na
spremembe, ki so posledica PKMC, ter na njihov vpliv na kakovost spolnega in življenja na
splošno, vključno s podatki o informiranosti s strani zdravstvenih delavcev. V drugem delu so
zajeti demografski podatki. Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa (anketiranci so odgovarjali
prosto). Zanimala so nas mnenja ter predlogi, kako bi o problemu spremenjene spolne
dejavnosti lahko čim uspešneje ozaveščali tudi druge bolnike, ki se bodo v prihodnosti
odločili za PKMC.

3.3.3 Opis populacije
Raziskavo smo izvedli v UKC Ljubljana, na KOH. Vzorčenje je potekalo v mesecu septembru
2013. Sprva je bilo predvideno, da bi bila v raziskavo vključena populacija bolnikov 6 do 12
mesecev po PKMC. Pri pregledu seznama smo ugotovili, da je takih bolnikov samo 68, od
tega je bilo na dan pregleda seznama živih še 57. Zaradi zadostnega števila anketirancev in
upoštevanja osipa pri vračanju izpolnjenih anket smo se odločili, da število vključenih
prilagodimo. Tako so v raziskavo vključeni bolniki, ki so imeli PKMC v letu 2012 (od
5. 1. 2012) ter tudi tisti, ki so bili v trenutku anketiranja vsaj šest mesecev po PKMC (do
26. 3. 2013). PKMC je intenziven postopek zdravljenja, zato smo menili, da se bolniki, ki so
krajši čas po PKMC, verjetno še ne ukvarjajo s spremembami na področju spolnosti, saj še
okrevajo od samega zdravljenja. V omenjenem obdobju je bilo izvedenih 140 PKMC (51
ženskih in 89 moških). Glede na podatke v računalniškem programu, ki se uporablja na KOH,
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sta do septembra 2013 preživela 102 bolnika (37 žensk in 65 moških). Dva bolnika sta imela
naveden naslov v tujini, zato je bilo v raziskavo vključenih 100 bolnikov (37 žensk in 63
moških). Od poslanih 100 anket je bilo vrnjenih 45, od tega 18 ženskih in 27 moških.
Tabela 1: Opis populacije
Skupaj

Moški

Ženske

n=45
(%)

n=27 (%) n=18 (%)

18 – 30

2 (4,4)

1 (3,7)

1 (5,6)

31 – 40

1 (2,2)

0 (0,0)

1 (5,6)

41 – 50

10 (22,2)

2 (7,4)

8 (44,4)

51 – 65

23 (51,1)

17 (63,0)

6 (33,3)

66 let ali več

9 (20,0)

7 (25,9)

2 (11,1)

osnovnošolska

5 (11,1)

1 (3,7)

4 (22,2)

srednješolska

24 (53,3)

16 (59,3)

8 (44,4)

višješolska ali visokošolska

9 (20,0)

6 (22,2)

3 (16,7)

univerzitetna ali več

7 (15,6)

4 (14,8)

3 (16,7)

da

40 (88,9)

24 (88,9)

16 (88,9)

ne

5 (11,1)

3 (11,1)

2 (11,1)

Starost v letih

Izobrazba

Poročeni
odnosu

oz.

v

partnerskem

3.3.4 Opis obdelave podatkov
Podatke, pridobljene s pomočjo anketnega vprašalnika, smo novembra 2013 kvantitativno
obdelali z računalniškim programom Microsoft Excel. Podatkovna zbirka je anonimna.
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3.4 REZULTATI
V anketnem vprašalniku so nekatera zastavljena vprašanja enaka za moške in ženske
anketirance. Odgovori na ta vprašanja so predstavljeni primerjalno za ženski in moški spol.
Druga vprašanja se navezujejo na spolne posebnosti, zato so odgovori predstavljeni ločeno
glede na spol. Najprej so predstavljeni rezultati skupnih vprašanj za moške in ženske.

3.4.1 Odgovori na vprašanja, enaka za oba spola
 Možnost pojava sprememb po PKMC in njihov vpliv na kakovost spolnega življenja.
Odgovorilo je vseh petinštirideset udeležencev raziskave. Devetindvajset (64,4 %) jih
je odgovorilo pritrdilno, od tega štirinajst žensk in petnajst moških. Glede na velikost
anketirane populacije po spolu ugotavljamo, da je več žensk (77,8 %) opazilo
spremembe, ki so vplivale na kakovost spolnega življenja kot moških (55,6 %).

30

27

št. respondentov

25
20

skupno št. respondentov
glede na spol

18
15

15

14
št. respondentov, ki so
odgovorili pritrdilno,
glede na spol

10
5
0
moški

ženske

Graf 1: Pojav sprememb po presaditvi krvotvornih matičnih celic, ki so vplivale na
kakovost spolnega življenja, glede na spol
 Konkretne spremembe glede na spol. Odgovarjalo je sedemindvajset moških in
osemnajst žensk. Pri moških se je najpogosteje pojavila zmanjšana želja po spolnosti,
in sicer v devetih primerih, sledila ji je zmanjšana spolna dejavnost v sedmih primerih.
Tudi pri udeleženkah raziskave je bila najpogostejša sprememba zmanjšana želja po
spolnosti v devetih primerih, sledile pa so izguba menstruacije, izsušena vaginalna
sluznica in sindrom menopavze (oblivi vročine in/ali nočno potenje). Vsaka od
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naštetih sprememb se je pojavila v sedmih primerih. Na vprašanje je bilo možnih več
odgovorov.
 Odsotnost razlage glede možnosti pojava težav po PKMC, ki bi lahko povzročale
spremembe na področju spolne dejavnosti, je bila v petindvajsetih (55,5 %) primerih.
Tako je odgovorilo devet žensk in šestnajst moških. Možni odgovori so bili 'da', 'delno'
in 'ne', na vprašanje pa je odgovorilo vseh 45 (100 %) udeležencev raziskave.
 Dostop bolnikov do informacij. Največ žensk (devet odgovorov) se je po informacije
zateklo na splet, prebirale so knjige in revije, medtem ko je največ moških (pet
odgovorov) dobilo informacije pri zdravniku, sledilo pa je spletno brskanje, branje
knjig in revij (štirje odgovori). Možnih je bilo več odgovorov, med katerimi je izbiralo
šestnajst bolnikov, ki so na predhodno vprašanje odgovorili pritrdilno.
 Občutek, da se zdravstveni delavci izogibajo pogovoru o spolnosti. Odgovorilo je vseh
petinštirideset (100 %) udeležencev raziskave. Možni odgovori so bili 'da', 'delno', 'ne
vem' in 'ne'. Največ (osem) udeležencev raziskave je odgovorilo, da nimajo takega
občutka, sledila sta odgovora 'da' in 'delno' s po petimi odgovori, največ moških
(trinajst) se ni moglo odločiti, zato so odgovorili z 'ne vem', deset vprašanih je
odgovorilo, da nimajo takega občutka.
 Informiranost bolnikov in ozaveščenost o tem, kako trenutno stanje bolezni/zdravja
vpliva na njihovo spolno življenje, o vplivu zdravil na spremembe v spolnem življenju
ter seznanjenost s tem, kje dobijo dodatne informacije in nasvete. Možni odgovori so
bili 'da', 'delno' in 'ne'. Na vprašanje so odgovorili vsi udeleženci raziskave. Največ
odgovorov je bilo negativnih, in sicer na vsa tri zastavljena vprašanja. Na vprašanje
glede informacij o vplivu trenutnega stanja bolezni/zdravja na spolno življenje je
šestintrideset (80 %) bolnikov odgovorilo, da ni dobilo omenjenih informacij. Na
vprašanje o informacijah glede vpliva zdravil, ki jih bolniki prejemajo, na spolno
življenje je trideset (66,6 %) bolnikov odgovorilo, da informacij niso dobili. Prav tako
je na zadnje vprašanje, ki se je nanašalo na možnost dodatnih informacij in svetovanja,
dvaintrideset (71,1 %) bolnikov odgovorilo, da o tem niso bili poučeni.
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Tabela 2: Pridobljene informacije glede vpliva bolezni/zdravja in zdravil na spolno
življenje ter možnost pridobitve dodatnih informacij in svetovanja
DA

%

M Ž
1. Kako trenutno stanje bolezni/zdravja 2

DELNO %

NE

Ž

M

M

%
Ž

1

6,6 5

1

13,3 20 16 80

1

8,9 8

3

24,4 16 14 66,6

3

8,9 6

3

20

vpliva na vaše spolno življenje?
2. Kakšen je vpliv zdravil, ki jih prejemate, 3
na spolno dejavnost?
3. Kam se lahko obrnete po dodatne 1

20 12 71,1

informacije in svetovanje?
n = 45
 Po PKMC je spolno aktivnih skupno 25 (55,5%) bolnikov, od tega 8 žensk in 17
moških.

ženske
32%
moški
ženske

moški
68%

Graf 2: Prikaz spolne dejavnosti po presaditvi krvotvornih matičnih celic glede na spol
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 Največ žensk (štiri) je odgovorilo, da so prenehale biti spolno dejavne po postavljeni
diagnozi oz. po PKMC (štiri). Prav toliko moških je prenehalo biti spolno dejavnih po
PKMC. Zadnja možnost odgovora na vprašanje je bila opisna, udeleženci raziskave so
lahko sami dodali odgovor, ki ni bil ponujen med naštetimi. Moška sta svoji
obrazložitvi zapisala, eden je navedel starost, drugi pa partnerico, ki se s spolno
dejavnostjo ni več strinjala. Na vprašanje je odgovorilo deset žensk in ravno toliko
moških.
 Pri ženskah je bil glavni vzrok za zmanjšanje spolne dejavnosti pomanjkanje interesa
za spolni odnos (pet), sledila je utrujenost (tri). Enaki odgovori so bili pri moških
udeleženci raziskaveh, in sicer so navedli pomanjkanje interesa (štirje) in utrujenost
(trije). Pri moških so bili zastopani vsi ponujeni odgovori. Zadnja možnost odgovora
na vprašanje je bila zopet opisna. Pri ženskih udeleženkah raziskave sta bila dodatno
navedena dva vzroka prenehane spolne dejavnosti – pojavil se je pekoč občutek zaradi
izsušene sluznice, v enem primeru pa so bile navedene pojavljajoče druge bolečine.
Moški so navedli naslednje vzroke: starost, preiskovanec je večino časa preživel v
bolnišnici in učinki drugih zdravil, ki jih je preiskovanec jemal pri nekem drugem
zdravljenju. Možnih je bilo več odgovorov.
 Devetnajst (42 %) udeležencev raziskave je na vprašanje o pogostosti težav pri spolni
dejavnosti odgovorilo, da jim spolnost po PKMC ne predstavlja problema. Sledil je
odgovor občasno, in sicer v desetih (22,2 %) primerih. Ponujeni odgovori so bili
'vedno', 'pogosto', 'občasno', 'redko' in 'mi ne predstavlja problema'. Odgovorilo je
vseh petinštirideset udeležencev raziskave.
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Tabela 3: Pogostost problematične spolnosti pri bolnikih po presaditvi krvotvornih
matičnih celic
M

Ž

%

vedno

4

2

13,3

pogosto

2

3

11,1

občasno

8

2

22,2

redko

3

2

11,1

mi ne predstavlja problema

10

9

42,2

n = 45
 Petintrideset udeležencev raziskave (77,7 %) je odgovorilo, da imajo otroke že od prej.
En preiskovanec in ena preiskovanka pa sta odgovorila, da si otrok želita enkrat v
prihodnosti. Možni odgovori so bili: 'da, nekje v prihodnosti', 'da, čim prej', 'jih že
imam' in 'ne'. Odgovorilo je vseh petinštirideset udeležencev raziskave.
 Vsi udeleženci raziskave so odgovorili na vprašanje o vključenosti partnerja v
svetovanje. Sedemintrideset (82,2 %) jih je odgovorilo, da partner v svetovanje ni bil
vključen. Pet (11,1 %) jih je bilo, trije (6,6 %) pa so obkrožili odgovor 'delno'. Možni
odgovori so bili: 'da', 'delno', 'nimam partnerja' in 'ne'.
 Trideset udeležencev raziskave (85,7 %) je menilo, da morebitne spremembe ne
vplivajo na partnerski odnos, od tega deset žensk. Trinajst udeležencev raziskave
(sedem žensk in šest moških) je odgovorilo drugače, in sicer da se je pokazal vpliv
omenjenih sprememb v odnosu med partnerjema, zato nas je v naslednjem vprašanju
zanimalo, kako se ta vpliv kaže. Udeleženci raziskave so lahko s svojimi besedami
opredelili spremembe. Odgovori, ki so jih napisali moški udeleženci raziskave, so bili,
da spolno življenje vedno vpliva na partnerski odnos, tako ali drugače, da partnerka ni
zadovoljna, da spolnega življenja sploh ni več ter pojav splošnega nezadovoljstva. Pri
udeleženkah raziskave je bila vsebina napisanih odgovorov podobna, in sicer so
navajale nezadovoljstvo partnerja, ena izmed preiskovank je napisala, da po PKMC
nima več partnerja, sledi odgovor, da je odnos v razmerju postal preveč površen,
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nepoglobljen, prišlo je do odtujitve, pojavljajo se napetost, strah pred tem, da bi si
partner poiskal drugo partnerko. Navedeno je tudi nerazumevanje partnerja, ki si želi
spolnih odnosov in ne razume, da preiskovanki ni do tega. Prihaja do prepirov, kjer je
omenjena preiskovanka razmišljala tudi že o ločitvi.


Enaintrideset udeležencev raziskave (68,8 %) je odgovorilo pritrdilno, da s partnerjem
spita skupaj, od tega petnajst žensk in šestnajst moških.
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0
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Graf 3: Število udeležencev raziskave, ki spijo s partnerjem v isti postelji, glede na spol

 Glede na skupno število udeležencev raziskave, ločeno za moški in ženski spol, je
večji delež žensk (petnajst od osemnajst) odgovorilo, da še vedno spijo s partnerjem v
isti postelji. Na pojasnitveno vprašanje, zakaj ne spijo skupaj s partnerjem, smo dobili
dva odgovora. Eden od njiju se je nanašal na smrčanje partnerja, v drugem pa je bilo
izpostavljeno, da preiskovanki nimata partnerja. Pri udeleženci raziskaveh je bilo
podanih več vsebinsko različnih odgovorov. Eden od udeležencev raziskave je opisal,
da so doma v toku kemoterapije ter po PKMC v ločeno sobo postavili 'bolniško
posteljo' ter da je tako tudi ostalo. Podobno je položaj opisal še en preiskovanec, in
sicer da spita s partnerko vsak v svoji sobi. Trije so kot razlog napisali nemoteno
spanje, bodisi zaradi težav z nespečnostjo bodisi zaradi smrčanja. Tretji vsebinski
sklop odgovorov pa se je nanašal na fizično ločena partnerja, saj živita na različnih
lokacijah. Skupno je na omenjeno vprašanje odgovorilo osem moških in tri ženske.
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 Kakovost življenja na splošno. Dvaindvajset (48,8 %) udeležencev raziskave je
odgovorilo s 3, sledila je ocena 4, in sicer v dvanajstih (26 %) primerih. Na vprašanje
glede kakovosti spolnega življenja PKMC je dvanajst (26,6 %) udeležencev raziskave
odgovorilo s 5, enajst (24,4 %) s 3 in devet (20 %) z 2. Možni odgovori so bili podani
v obliki Likertove lestvice s skalo od 1 (označuje zelo nizko kakovost življenja/veliko
slabše kot pred PKMC do 5 (pomeni zelo visoko kakovost življenja/enako kot pred
boleznijo). Na vprašanje so odgovorili vsi udeleženci raziskave.

Tabela 4: Kakovost življenja po presaditvi krvotvornih matičnih celic ter kakovost
spolnega življenja po presaditvi krvotvornih matičnih celic
Kakovost življenja po PKMC

Kakovost spolnega življenja po
PKMC

Ž

M %

Ž

M

%

1

0

1

2,2

3

2

11,1

2

3

3

13,3

1

8

20

3

9

13 48,8

5

6

24,4

4

4

8

26,6

2

6

17,7

5

2

2

8,8

7

5

26,6

skupno št.

18

27 99,7

18 27

99,8

udeležencev
raziskave
n = 45
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3.4.2 Odgovori na vprašanja, ki so bila zastavljena glede na spol
Odgovori iz anket za moški spol.
 Uživanje zdravil za izboljšanje erektilne funkcije. Možna odgovora sta bila 'da' in 'ne'.
Na vprašanje je odgovorilo vseh sedemindvajset udeležencev raziskave, in sicer jih
petindvajset ne jemlje zdravil za izboljšanje erektilne funkcije.
 Točno določena zdravila, ki bi jih lahko uporabljali za izboljšanje tovrstnih težav. Dva
preiskovanca sta odgovorila, da zdravila uživata, in sicer sildenafil.
Odgovori na vprašanja za ženski spol.
 Ali imajo ženske po PKMC še menstruacijo? Na vprašanje je odgovorilo vseh
osemnajst preiskovank, od tega jih šestnajst nima več menstruacije.
 Ali so jo izgubile po PKMC? Sedem preiskovank je odgovorilo, da jo je izgubilo v
času po PKMC, devet jo je izgubilo že prej.
 Možnost zanositve po PKMC. Vseh osemnajst preiskovank je odgovorilo, da po
PKMC niso zanosile.
 Doživljanje oblivov vročine, nočnega potenja ali obojega. Možni odgovori so bili, da
so preiskovanke doživljale samo oblive vročine, samo nočno potenje, oboje ali nič od
tega. Na vprašanje je odgovorilo vseh osemnajst preiskovank, deset jih je navedlo, da
doživljajo oboje.
 Jemanje oz. uporaba zdravil/pripomočkov za ublažitev simptomov, navedenih v
prejšnjem vprašanju. Možni odgovori so bili: oralna kontracepcija, kontraceptivni
obliži ali injekcije, druga zdravila, ki vsebujejo estrogen, maternični vložek, kondom
ali nič od tega. Zadnja možnost je bila odprta, če v odgovore nismo zajeli vseh
zdravil/pripomočkov, ki bi jih preiskovanke lahko uporabile. Na vprašanje so
odgovorile vse preiskovanke. Trinajst jih je odgovorilo, da ne uporabljajo nič od tega,
ena pa je napisala, da uporablja maternični vložek mirena.
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3.4.3 Vprašanje odprtega tipa
Udeleženci raziskave so lahko s svojimi besedami sporočili dileme, pobude in predloge.
Glede na spol se odgovori niso bistveno razlikovali, zato bodo predstavljeni skupaj. Skupna
rdeča nit je potreba po boljši poučenosti, predlagali so več pogovora na temo spolne
dejavnosti z zdravstvenim osebjem, ne samo dostave literature. Preiskovanec je poudaril
razliko med ljubkovanjem in spolnimi odnosi, saj so spolni odnosi bolj tvegani in se boji
okužb. Izrazito pomanjkanje informacij se kaže s tem, da udeležence raziskave zanima, kako
spolno dejavnost počasi normalizirati in vzpostaviti stanje pred PKMC, saj se zavedajo, da jih
bodo

te

spremembe

spremljale.

Zanima

jih,

kakšne

pripomočke/zdravila

lahko

uporabljajo/jemljejo, če sploh, vendar jih je nerodno vprašati zdravnika. Ena od preiskovank
je ogorčeno napisala, da jo je tudi njen hematolog zelo na hitro odpravil, ko se je zanimala o
težavah s spolnostjo. Zapisala je, da ji je namenil dve minuti, pa še to v prisotnosti
administratorke. Udeleženci raziskave navajajo pomanjkanje zasebnosti in ozaveščanja. V
enem primeru je odgovorilo bolnikovo dekle, in sicer da njen partner po PKMC potrebuje
veliko več pozornosti. Zmanjšana spolna dejavnost ga je zelo potrla, saj je v starosti med 18
in 30 let. Partner se pogovoru izogiba in je čustveno prizadet. Nekateri odgovori so bili bolj
optimistični. Dva preiskovanca (moški in ženska) menita, da so težave predvsem psihične
narave ter da se morajo bolniki z avtosugestijo in pozitivnimi mislimi prepričevati, da bo po
PKMC vse v redu.
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3.4.4 Odgovori na raziskovalna vprašanja
3.4.4.1 Raziskovalno vprašanje 1: Kakšne spremembe so se pojavile po PKMC ter
kakšen je njihov vpliv na spolnost?
Rezultati v tabeli prikazujejo, da so udeleženci raziskave v 64,4 % po PKMC opazili
spremembe, ki so vplivale na kakovost spolnega življenja. Ženske so po PKMC opazile
spremembe v 77,8 %, moški pa v 55,6 %. Hi-kvadrat test po spolu ni pokazal statistično
pomembne razlike (χ2=2,328; p=0,127).
Tabela 5: Spremembe v času po presaditvi krvotvornih matičnih celic, ki so bistveno
vplivale na kakovost spolnega življenja, primerjava po spolu
Skupaj

Moški

n = 45 n
(%)

=

Ženske
27 n

(%)

=

χ2

p

2,328

0,127

18

(%)

Spremembe
da

29 (64,4)

15 (55,6)

14 (77,8)

ne

16 (35,6)

12 (44,4)

4 (22,2)

χ2 – hi-kvadrat test

Glede vrste sprememb po PKMC so ženske v največji meri ali v 50,0 % navedle zmanjšano
željo po spolnosti. Podrobni rezultati so prikazani v tabeli.
Tabela 6: Vrste sprememb po presaditvi krvotvornih matičnih celic pri ženskah
n = 18

%

Izguba menstruacije

7

38,9

Zmanjšana želja po spolnosti

9

50,0

Izsušena vaginalna sluznica

7

38,9
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Sindrom menopavze

7

38,9

Bolečina pri spolnih odnosih

4

22,2

Nedoživljanje orgazma

3

16,7

Glede vrste sprememb po PKMC so tudi moški v največji meri (33,3 %) navedli zmanjšano
željo po spolnosti. Podrobni rezultati so prikazani v tabeli.
Tabela 7: Vrste sprememb po presaditvi krvotvornih matičnih celic pri moških.
n = 27

%

Zmanjšana želja po spolnosti

9

33,3

Bolečina pri spolnih odnosih

1

3,7

Nedoživljanje orgazma

4

14,8

Zmanjšana spolna dejavnost

7

25,9

Spolna neprivlačnost

1

3,7

Zmanjšana želja partnerja

2

7,4

3.4.4.2 Raziskovalno vprašanje 2: Kakšno, če sploh, je bilo informiranje bolnikov glede
možnih sprememb na področju spolnosti s strani zdravstvenih delavcev?
Rezultati v tabeli prikazujejo, da so udeleženci raziskave v 35,6 % navedli, da jim je bilo
razloženo, da se po PKMC lahko pojavijo težave na področju spolne dejavnosti. Ženske so
navedle seznanjenost v 33,3 %, moški pa v 37,0 %. Hi-kvadrat test po spolu ni pokazal
statistično pomembne razlike (χ2=0,744; p=0,388).
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Tabela 8: Seznanjenost z možnostjo pojava težav po presaditvi krvotvornih matičnih
celic na področju spolne dejavnosti, primerjava po spolu
Skupaj

Moški

n = 45 n
(%)

=

Ženske
27 n

(%)

=

χ2

p

0,744

0,388

18

(%)

Seznanjenost
da

16 (35,6)

10 (37,0)

6 (33,3)

delno

4 (8,8)

1 (3,7)

3 (16,7)

ne

25 (55,6)

16 (59,2)

9 (50)

χ2 – hi-kvadrat test

Informacije o možnih težavah na področju spolne dejavnosti po PKMC so ženske v največji
meri (50,0 %) pridobivale na spletu, v knjigah in revijah. Podrobni rezultati so prikazani v
tabeli.
Tabela 9: Vir informacij o možnih težavah po presaditvi krvotvornih matičnih celic na
področju spolne dejavnosti pri ženskah
n

= %

18
Zdravnik

2

Medicinska sestra/zdravstveni tehnik oz. dipl. 1

11,1
5,6

zdravstvenik
Splet, knjige, revije

9

50,0

Ostali bolniki

1

5,6

Informacije o morebitnih težavah na področju spolne dejavnosti po PKMC so moški v
največji meri ali v 18,5 % prejeli pri zdravniku. Podrobni rezultati so prikazani v tabeli.
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Tabela 10: Vir informacij o možnih težavah po presaditvi krvotvornih matičnih celic na
področju spolne dejavnosti pri moških
n

= %

27
5

Zdravnik

18,5

Medicinska sestra/zdravstveni tehnik oz. dipl. 1

3,7

zdravstvenik
Splet, knjige, revije

4

14,8

Ostali bolniki

0

0,0

3.4.4.3 Raziskovalno vprašanje 3: Komu so se bolniki najpogosteje zaupali, v primeru,
da so naleteli na težavo s področja spolnosti?
Rezultati v tabeli prikazujejo, da so udeleženci raziskave v 40,0 % navedli, da se zdravstveni
delavci ne izogibajo pogovoru o spolnosti, vendar je bil v enaki meri prisoten tudi odgovor
»ne vem«. Moški so odgovor »ne vem« navedli pogosteje (48,1 %) kot ženske (27,8 %),
vendar hi-kvadrat test po spolu ni pokazal statistično pomembne razlike (χ2=2,176; p=0,337).

Tabela 11: Pridobljen občutek, da se zdravstveni delavci izogibajo pogovoru na temo
spolnosti, primerjava po spolu
Skupaj

Moški

n = 45 n
(%)

=

(%)

Ženske
27 n

=

χ2

p

2,176

0,337

18

(%)

Izogibanje zdravstvenih
delavcev pogovoru o spolnosti
da

9 (20,0)

4 (14,8)

5 (27,8)

35

ne vem

18 (40,0)

13 (48,1)

5 (27,8)

ne

18 (40,0)

10 (37,0)

8 (44,4)

χ2 – hi-kvadrat test

3.4.4.4 Raziskovalno vprašanje 4: Ali so bolniki ob odpustu dobili informacije, kam se
lahko obrnejo v primeru težav na področju spolnosti?
Rezultati v tabeli prikazujejo, da so udeleženci raziskave v 71,1 % navedli, da niso prejeli
informacij, kam se lahko obrnejo v primeru težav na področju spolne dejavnosti. Ženske so
navedle neinformiranost v 66,7 %, moški pa v 74,1 %. Hi-kvadrat test po spolu ni pokazal
statistično pomembne razlike (χ2=2,292; p=0,318).

Tabela 12: Prejeta informacija, kam se lahko bolniki obrnejo v primeru težav na
področju spolne dejavnosti, primerjava po spolu
Skupaj

Moški

n = 45 n
(%)

=

Ženske
27 n

(%)

=

χ2

p

2,292

0,318

18

(%)

Prejeta informacija o težavah
v spolnosti
da

4 (8,9)

1 (3,7)

3 (16,7)

delno

9 (20,0)

6 (22,2)

3 (16,7)

ne

32 (71,1)

20 (74,1)

12 (66,7)

χ2 – hi-kvadrat test
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3.4.4.5 Raziskovalno vprašanje 5: Ali so bolniki po presaditvi krvotvornih matičnih celic
spolno dejavni?
Rezultati v tabeli prikazujejo, da so udeleženci raziskave v 55,6 % navedli, da so po PKMC
spolno dejavni. Ženske so navedle spolno dejavnost v 44,4 %, moški pa v 63,0 %. Hi-kvadrat
test po spolu ni pokazal statistično pomembne razlike (χ2=1,500; p=0,221).

Tabela 13: Spolna dejavnost po presaditvi krvotvornih matičnih celic, primerjava po
spolu
Skupaj

Moški

n = 45 n
(%)

=

Ženske
27 n

(%)

=

χ2

p

1,500

0,221

18

(%)

Spolna dejavnost
da

25 (55,6)

17 (63,0)

8 (44,4)

ne

20 (44,4)

10 (37,0)

10 (55,6)

3.4.4.6 Raziskovalno vprašanje 6: Kateri so razlogi za morebitno zmanjšano oz.
prenehano spolno dejavnost v obdobju po PKMC
Glede razlogov za prenehanje ali zmanjšanje spolne dejavnosti so udeleženci raziskave v
največji meri navedli, da nimajo interesa za spolni odnos (15,6 %) in so zelo utrujeni (11,1
%). Primerjava po spolu ni pokazala statistično pomembnih razlik pri nobenem od navedenih
razlogov. Podrobni rezultati so prikazani v tabeli.
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Tabela 14: Razlogi za prenehanje ali zmanjšanje spolne dejavnosti, primerjava po spolu

Nimam partnerja
Nimam interesa za spolni

χ2

p

0 (0,0)

0,682

0,409

4 (14,8)

5 (27,8)

3,412

0,065

5 (11,1)

3(11,1)

3 (16,7)

0,938

0,333

3 (6,7)

1 (3,7)

2 (11,1)

0,952

0,329

1 (2,2)

1 (3,7)

0 (0,0)

0,682

0,409

3 (6,7)

1 (3,7)

2 (11,1)

0,952

0,329

Skupaj

Moški

Ženske

n = 45

n = 27

n = 18

(%)

(%)

(%)

1 (2,2)

1 (3,7)

7 (15,6)

odnos
Sem preveč utrujen/a
Problem je čustvene in
psihološke narave
Problem je pri partnerju
Skrbi me možnost krvavitve
in infekcije
χ2 – hi-kvadrat test
O obdobju prenehanja ali zmanjšanja spolne dejavnosti so udeleženci raziskave v največji
meri navedli, da se je to zgodilo po PKMC (15,6 %) in po postavljeni diagnozi (13,3 %).
Primerjava po spolu ni pokazala statistično pomembnih razlik pri nobenem od navedenih
obdobij. Podrobni rezultati so prikazani v tabeli.
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Tabela 15: Obdobje prenehanja ali zmanjšanja spolne dejavnosti, primerjava po spolu
Skupaj

Moški

n = 45 n
(%)

=

Ženske
27 n

=

χ2

p

18

(%)

(%)

0 (0,0)

0 (0,0)

0,000

1,000

2 (7,4)

4 (22,2)

2,051

0,152

ciklusa 1 (2,2)

1 (3,7)

0 (0,0)

0,682

0,409

Med oziroma po kemoterapiji

3 (6,7)

2 (7,4)

1 (5,6)

0,060

0,807

Pred PKMC

3 (6,7)

2 (7,4)

1 (5,6)

0,060

0,807

Po PKMC

7 (15,6)

3 (11,1)

4 (22,2)

1,015

0,314

Nikoli

nisem

bil/a

spolno 0 (0,0)

dejaven/a
Od postavljene diagnoze
Od

prvega

6 (13,3)

zdravljenja

χ2 – hi-kvadrat test

3.4.4.7 Raziskovalno vprašanje 7: Kakšna je bila vloga morebitnega partnerja med
zdravljenjem in presaditvijo?
Glede vključitve partnerja v svetovanje so udeleženci raziskave v 82,2 % navedli, da partner
ni bil vključen. Ženske so navedle vključenost partnerja v 16,7, moški pa v 18,5 %. Primerjava
po spolu ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ2=0,025; p=0,874). Podrobni rezultati so
prikazani v tabeli.
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Tabela 16: Vključitev partnerja v svetovanje, primerjava po spolu
Moški

Skupaj
n

=

45 n

(%)
Vključitev

partnerja

=

Ženske
27 n

(%)

=

χ2

p

0,025

0,874

18

(%)

v

svetovanje
da

5 (11,1)

3 (11,1)

2 (11,1)

delno

3 (6,6)

2 (7,4)

1 (5,6)

ne

37 (82,2)

22 (81,5)

15 (83,3)

χ2 – hi-kvadrat test

Nadalje rezultati v tabeli prikazujejo, da so udeleženci raziskave v 68,9 % navedli, da s
partnerjem spijo v isti postelji. Ženske so navedle spanje v isti postelji v 83,3 %, moški pa v
59,3 %. Hi-kvadrat test po spolu ni pokazal statistično pomembne razlike (χ2=2,921; p=0,087).

Tabela 17: Spanje s partnerjem v isti postelji, primerjava po spolu.
Moški

Skupaj
n

=

45 n

(%)

=

Ženske
27 n

(%)

=

χ2

p

2,921

0,087

18

(%)

Spanje s partnerjem v isti
postelji
da

31 (68,9)

16 (59,3)

15 (83,3)

ne

14 (31,1)

11 (40,7)

3 (16,7)

χ2 – hi-kvadrat test
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3.4.4.8 Raziskovalno vprašanje 8: Kako so morebitne težave na področju spolnosti
vplivale na željo po otrocih?
Pri želji po otrocih so udeleženci raziskave v največji meri navedli, da že imajo otroke (77,8
%). Primerjava po spolu ni pokazala statistično pomembne razlike (χ2=1,667; p=0,664).
Podrobni rezultati so prikazani v tabeli.
Tabela 18: Želja po otrocih, primerjava po spolu.
Skupaj

Moški

n = 45 n
(%)

=

Ženske
27 n

(%)

=

1,667

0,664

(%)

v 2 (4,4)

1 (3,7)

1 (5,6)

da, čim prej

2 (4,4)

2 (7,4)

0 (0,0)

ne

6 (13,3)

3 (11,1)

3 (16,7)

jih že imam

35 (77,8)

21 (77,8)

14 (77,8)

nekje

p

18

Želja po otrocih
da,

χ2

prihodnosti

χ2 – hi-kvadrat test

Ženske so nadalje navedle, da po PKMC za zdaj še ni prišlo do zanositve.
3.4.4.9 Raziskovalno vprašanje 9: Ali bolniki po PKMC jemljejo katera od zdravil za
izboljšanje spolne dejavnosti?
Glede jemanja zdravil za izboljšanje erektilne disfunkcije sta le moška (7,4 %) navedla, da
jemljeta silendafil.
Preostalih zdravil, kot sta levitra in cialis, ni bilo navedenih. Prav tako moški bolniki niso
navedli uporabe proteze za penis ali pripomočke z vakuumom.
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3.4.4.10 Raziskovalno vprašanje 10: Ali so spremembe na področju spolnosti vplivale na
kakovost življenja?
Rezultati v tabeli prikazujejo, da so udeleženci raziskave kakovost življenja ob upoštevanju
vseh omenjenih prilagoditev v obdobju po PKMC v največji meri ocenili z oceno tri in
določili srednjo kakovost življenja (48,9 %). Povprečna ocena je znašala 3,3 s standardnim
odklonom 0,9.
Tabela 19: Ocena kakovosti življenja ob upoštevanju prilagoditev v obdobju po
presaditvi krvotvornih matičnih celic
n = 45

%

1 (zelo nizka)

1

2,2

2 (nizka)

6

13,3

3 (srednja)

22

48,9

4 (visoka)

12

26,7

5 (zelo visoka)

4

8,9

Spolno življenje glede na stanje pred PKMC so udeleženci raziskave v največji meri ocenili s
pet oz. enako kot pred boleznijo (26,6 %). Povprečna vrednost je znašala 3,3 s standardnim
odklonom 1,4. Večji razpon standardnega odklona pomeni, da so udeleženci raziskave
ocenjevali spolno življenje po PKMC precej manj enotno kot na primer samo kakovost
življenja.
Tabela 20: Ocena kakovosti spolnega življenja v primerjavi z obdobjem pred
presaditvijo krvotvornih matičnih celic
n = 45

%

1 (veliko slabše)

5

11,1

2 (slabše)

9

20

42

3 (malo slabše)

11

24,4

4 (minimalno slabše)

8

17,7

5 (enako kot pred boleznijo)

12

26,6

Primerjava povprečnih ocen kakovosti življenja na splošno in ravni spolnega življenja glede
na spol udeležencev raziskave ni pokazala statistično pomembnih razlik, uporabljen je bil ttest za neodvisne vzorce. Podrobni rezultati so prikazani v tabeli.
Tabela 21: Celostna ocena kakovosti življenja in ocena spolnega življenja, primerjava po
spolu.
Moški

Ženske

n = 27

n = 18

PV (SO)

PV (SO)

3,3 (0,9)

Ocena kakovosti spolnega življenja po 3,2 (1,3)

Ocena kakovosti življenja po PKMC

t

p

3,3 (0,9)

-0,068

0,946

3,6 (1,5)

-1,118

0,270

PKMC
PV: povprečna vrednost, SO: standardni odklon
t: t-test za neodvisne vzorce

43

4 RAZPRAVA
S pomočjo pregleda domače in tuje literature ter anketnega vprašalnika smo ugotovili, da
spolnost predstavlja pomemben vidik človekove osebnosti in samopodobe. Nič drugače ni z
bolniki, ki so bili v preteklosti zaradi hematoloških obolenj zdravljeni s PKMC, le da imajo na
tem področju več težav, tako fizičnih kot psihičnih. Socie (2008) tako v svojem članku navaja,
da imajo bolniki deset let po PKMC več težav s spolnostjo kot njihova kontrolna skupina.
Udeleženci raziskave so v naši raziskavi pritrdilno odgovorili v 64,4 %.
V naši raziskavi je bilo tako pri ženskah kot pri moških je bil najpogostejši vzrok za težave
zmanjšana želja po spolnosti.
Vzroki pri ženskah so v pomanjkanju interesa in libida, nedoživljanje orgazma, suha
vaginalna sluznica, povečana občutljivost genitalij, boleči spolni odnosi, vaginalna stenoza ter
krvavitve. Moški so navajali naslednje težave: ejakulacije, težave z erekcijo in pomanjkanje
interesa (Syrjala in sod., 2008).
Izobraženost bolnikov na področju seznanjenosti z možnostjo pojava težav po PKMC, ki bi
lahko vplivale na spolno dejavnost, je slaba. Manj kot polovica udeležencev raziskave je na to
vprašanje odgovorila pritrdilno. Takšni so bili tudi odgovori na zadnje odprto vprašanje, kjer
se je izkazalo, da je ozaveščenost zdravstvenih delavcev in angažiranost tako medicinskih
sester kot zdravnikov pomanjkljiva. Avtor Mick (2007) navaja, da bi s promocijo spolnega
zdravja medicinske sestre lahko pomagale pri ponovni vzpostavitvi občutka normalnosti po
diagnozi rakavega obolenja. Celostna zdravstvena nega se izvaja le takrat, ko se medicinske
sestre zavedajo pomembnosti spolnosti v življenju bolnika in imajo o tej temi ustrezna znanja.
Težave v spolni dejavnosti vplivajo tudi na psihološko doživljanje. Yi in Syrjala (2009) v
svojem članku navajata stres, strah, izogibanje, zmanjšano samopodobo in nizko samozavest,
težko sprijaznjenje z izgubo plodnosti in kulturno ozadje. Pogovori in svetovanja pred PKMC
naj bi vsebovali tudi jasno predstavljene informacije o možni neplodnosti po zdravljenju. V
primeru, da je posameznik v rodni dobi in želi postati starš po PKMC, se je treba odločiti za
določen način kondicioniranja. Ta možnost ni vedno na razpolago, a se je nujno pogovoriti z
bolnikom o možnih oblikah zanositve ter o možnosti prezgodnje menopavze pri ženskah
(Socie in sod., 2003). Naši podatki kažejo, da je 50 % žensk iskalo informacije na spletu, v
različnih knjigah in revijah, medtem ko je bil pri moških v največjem odstotku (18,5) vir
informacij zdravnik. Možna razlaga za to je, da so izmed štirih hematoloških zdravnikov, ki
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delujejo na KOH in njihov delokrog vsebuje PKMC, trije moški. Pri ženskah je bil zdravnik
vir informacij le v dveh primerih. Fras (2001) navaja, da spolne rehabilitacije pri nas skoraj ne
poznamo. V večini primerov le-ta vsebuje pogovor z izbranim zdravnikom, ki pogosto nima
zadostnega znanja in motivacije. Pogosteje pa se bolniki zatečejo po informacije k
negovalnemu osebju, s katerim preživijo večino časa dolgotrajne hospitalizacije. Spolna
rehabilitacija je vsaj tako obsežna kot vsaka druga in naj obsega:
 medicinsko pomoč pri spolnih motnjah (medikamentozna, kirurška),
 psihoterapijo (pogovori z lečečim zdravnikom, psihoterapevtom),
 samopomoč (naučiti se sprejemati spremembe telesa, razvijati nove oblike spolnega
zadovoljevanja, pogovori s partnerjem).
Z zadostnim poznavanjem težav in sprememb s spolnostjo po PKMC bi bili zdravstveni
delavci samozavestnejši in bi lažje navezali stik z bolniki. Udeleženci raziskave so namreč v
40 % odgovorili, da se zdravstveno osebje ni izogibalo pogovoru o spolnosti, a 40 %
vprašanih o tem ni bilo prepričanih in so odgovorili z 'ne vem'. Če je o težavah s spolnostjo po
zdravljenju neprijetno govoriti zdravstvenim delavcem, potem si lahko le predstavljamo, kako
neprijetno je šele bolniku zastaviti vprašanje, ki se navezuje na spolno dejavnost.
V onkologiji, paliativni zdravstveni negi in v združenju Hospic bi morale medicinske sestre
proaktivno delovati v tesnem sodelovanju z interdisciplinarnim timom za učinkovito podporo
bolnikom z velikim tveganjem razvoja z rakom povezane stiske (Albrecht in Rosenzweig,
2012).
Informiranost bolnikov ob odpustu iz bolnišnice je slaba. Udeleženci raziskave so v 71 %
navedli, da niso prejeli informacij, kam se v primeru težav s področja spolnosti lahko obrnejo
ob odpustu iz bolnišnice. Fayed (2010) meni, da ljudje pogosto mislimo, da bo spolnost
zadnja misel v obdobju zdravljenja, vendar ne bi smelo biti tako. Intimnost lahko poveča
raven samopodobe, zato bolnik in partner ostaneta povezana tudi skozi težja obdobja
zdravljenja. Zdravljenje pogosto povzroči neprijetna čustva neprivlačnosti zaradi izgube las
ter izgube ali pridobitve telesne teže. Veliko psihologov se strinja, da ima vzdrževanje
normalnega spolnega življenja veliko prednosti v obdobju zdravljenja rakave bolezni. Shell
(2002) ugotavlja, da so teme o spolnih motnjah pri bolnikih z rakom zastopane v literaturi,
vendar bi bilo treba podatke preveriti. Najboljša strategija ocenjevanja stanja in izbire
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ustreznih posegov bi bil raziskovalni načrt. S stališča zdravstvene nege so nujne zanesljive in
z literaturo podprte intervencije, ki spodbujajo razvoj normalne spolne funkcije. Medicinska
sestra tako poseže v odnos bolnika s partnerjem. Smernice sicer so na voljo, vendar morajo
temeljiti na ugotovitvah iz raziskav. Ko bo na voljo več raziskav in literature, bodo zdravniki
z večjo gotovostjo in zaupanjem posredovali ustrezne informacije. Liptrott in sod. (2011) v
svojem članku pišejo, da na spolnost vpliva več dejavnikov, ne samo rak in njegovo
zdravljenje. Spolnost je interakcija različnih dejavnikov, ki kažejo na pomembnost celostne
obravnave s strani zdravstvenih delavcev.
Udeleženci raziskave so kot odgovor na vprašanje, ali so po PKMC spolno dejavni, v 55 %
navedli pozitiven odgovor, moški v večjem številu kot ženske. Na to vplivajo fizične
spremembe organizma, ki so posledica bolezni same oz. zdravljenja. Møller in Adamsen
(2010) ugotavljata vpliv centralnega venskega katetra na spolnost. Ugotovila sta, da kateter
negativno vpliva na estetiko telesa, pogosteje pri ženskah kot pri moških, vpliv na spolno
dejavnost pa ni specifičen glede na spol. Moški so zaupali, da spolne dejavnosti niso več
sposobni na enaki ravni kot pred boleznijo. Po PKMC prevladujejo skrbi glede zaposlitve,
težav v spolnosti ter skrbi za zdravje (Liptrott in sod., 2011). Wong in sod. (2013) v svoji
prospektivni študiji navajajo, da je bilo pred PKMC spolno dejavnih 61 % moških in 37 %
žensk. Tri leta po PKMC se je prevalenca spolno dejavnih moških zmanjšala na 51 %, žensk
pa povečala na 48 %.
Udeleženci raziskave v naši raziskavi (ženske v večjem številu kot moški udeleženci
raziskave) so kot vzrok zmanjšane spolne dejavnosti po PKMC v največjem številu navedli
pomanjkanje interesa in preveliko utrujenost. Syrjala in sod. (2012) v svojem članku poročajo,
da simptomi in sindromi po PKMC vključujejo težave na področju spolnosti, kognitivne
težave, utrujenost, nespečnost, mišično-skeletne težave, čustveno stisko, jezo in depresijo.
Reševanje dejanskih in potencialnih zapletov zahteva skrbno rutinsko zdravstveno oskrbo za
zgodnje posredovanje za preprečitev poznejših zapletov.
Izkušnja rakave bolezni predstavlja velik stres in prizadetost tudi pri bolnikovem
potencialnem partnerju. Partner bi moral biti vključen v seznanjanje o sami bolezni ter
zdravljenju in posledicah, ki se lahko pojavijo nehote. Naši rezultati kažejo, da so udeleženci
raziskave v 82,2 % navedli, da partner v svetovanje o možnih spremembah na področju
spolnosti ni bil vključen. Hawkinsova in sod. (2009) so v intervjuju izprašali 122
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posameznikov, ki so bili v razmerju z osebo z rakom. 76 % vprašanih je bilo partnerjev osebe,
pri kateri rak ni vplival na reproduktivne organe, 84 % pa je bilo partnerjev osebe, pri kateri je
rak vplival nanje. Prenehana oz. zmanjšana spolna dejavnost se je pojavila pri ženskah v 59 %
in v 79 % pri moških. O ponovni vzpostavitvi spolnega življenja, kakršno je bilo pred
boleznijo, je poročalo le 19 % žensk in 14 % moških. Razlogi za to so bili izčrpanost,
zaskrbljenost, skrb za partnerja kot bolnika, in ne kot spolnega partnerja. Spremembe v
spolnosti so bile povezane tudi s samoobtoževanjem, zavrnitvijo, žalostjo, jezo ter
pomanjkanjem občutka spolne izpopolnjenosti.
V naši raziskavi je 69 % udeležencev raziskave navedlo, da s partnerjem spijo v isti postelji.
En odgovor na vprašanje, zakaj s partnerjem ne spita skupaj, je bil še posebej zanimiv in
sovpada z zgoraj navedenimi ugotovitvami. Pri bolniku doma so v času diagnosticiranja,
zdravljenja in okrevanja po bolezni postavili bolniško sobo, ki je ostala do dneva anketiranja.
Tako omenjeni bolnik spi sam v tej sobi, partner pa v njuni spalnici.
Željo po otrocih sta glede na naše podatke izrazila en moški in ena ženska. Večina, 78 % ima
otroke že od prej, pred boleznijo. Incidenca pojava rakavih bolezni pri otrocih in mladostnikih
se veča, zato so vedno pogostejša tudi vprašanja glede plodnosti po tovrstnem agresivnem
zdravljenju bolezni. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (RS) iz leta 2010 se
tveganje smrti za rakom zmanjšuje, kar kaže, da je zdravljenje uspešnejše in da vse več
bolnikov ozdravi ali živi s to boleznijo. Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja RS (2008)
je rak v Sloveniji po številu umrlih za to boleznijo na drugem mestu, takoj za boleznimi srca
in ožilja. V letu 2008 je zaradi rakavih obolenj v Sloveniji umrlo 5 762 ljudi. Pri otrocih in
mladostnikih je pri nas rak praviloma redka bolezen, vendar se v zadnjih petnajstih letih
podobno kot po svetu incidenčna stopnja tudi pri tej skupini prebivalstva zvišuje (povprečno
za 1,8 % letno). Povprečno za 2,7 % na leto pa se znižuje stopnja umrljivosti otrok in
mladostnikov, obolelih za rakom, saj je uspešnost zdravljenja pri njih vedno večja. Med otroki
so najpogostejše levkemije, tumorji centralnega živčnega sistema in Hodgkinovi limfomi.
Ohranjanje rodnosti po PKMC ima lahko pomemben vpliv na kakovost življenja preživelih po
PKMC. Po podatkih Loren in sod. (2011) je bilo med letoma 2002 in 2008 178 nosečnosti. 83
žensk prejemnic krvotvornih matičnih celic je zanosilo, 95 žensk pa je zanosilo v paru, kjer je
bil partner prejemnik celic. Starost ob PKMC je bila nad 20 let pri 50 % žensk in 19 %
moških. V protokol priprave na PKMC je bilo vključeno tudi obsevanje celotnega telesa, in
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sicer pri 16 % žensk in 19 % moških. Do rojstev živih otrok je prišlo v 86 % vseh nosečnosti,
kjer je bil prejemnik celic moški in v 85 % vseh nosečnosti, kjer je bila prejemnica ženska. Do
večine nosečnosti je prišlo od pet do deset let po PKMC. Iz podatkov lahko sklepamo, da
nekateri posamezniki kljub PKMC lahko ohranijo plodnost kljub agresivnemu zdravljenju.
Mlade bolnike je treba že pred začetkom zdravljenja seznaniti z možnostjo, da po PKMC
lahko postanejo in ostanejo neplodni.
Na trgu obstaja veliko pripomočkov za izboljšanje spolne dejavnosti. Tudi na ravni
farmakološkega pristopa obstajajo alternative za odpravo disfunkcij. Dva preiskovanca sta
navedla, da zaradi izboljšanja erektilne funkcije jemljeta silendafil. Oba sta stara od 51 do 60
let, s srednješolsko izobrazbo ter v partnerskem odnosu. Yi in Syrjala (2009) ugotavljata, da
so zdravstveni delavci po navadi premalo izobraženi, da bi lahko svetovali ali predpisali
ustrezno terapijo za zdravljenje spolne disfunkcije. Treba bi bilo izvesti dodatne
randomizirane kontrolne študije, pri katerih bi ugotavljali učinkovitost hormonske terapije na
zmanjševanje spolne disfunkcije ter razmerje med koristjo in tveganjem na splošno
zdravstveno stanje po PKMC. Nekatere ženske uporabljajo vaginalne dilatatorje za
zmanjšanje zožitve in občutljivosti med penetracijo. V skrajnih primerih ženske z vaginalno
stenozo potrebujejo operacijo. Raziskave na tem področju imajo majhno število vključenih,
zato so rezultati včasih nasprotujoči. Pri moških se težave na področju spolnosti navezujejo
predvsem na zmanjšan libido in erektilno disfunkcijo. Raziskave na tem področju so
kontradiktorne, zato še ni znano ali bi moški brez zdravljenja lahko obnovili raven hormonov,
predvsem testosterona, za vzpostavitev libida in erektilne funkcije kot pred PKMC. Moški
lahko uporabijo tudi zunanje vakuumske naprave ali vsadke za penis, vendar se jih zelo malo
odloči za te načine.
Udeleženci raziskave so v skoraj 50 % kakovost življenja po PKMC ocenili s 3,3, kar
predstavlja srednjo vrednost v primerjavi s stanjem pred PKMC. Thygesen in sod. (2012) v
članku navajajo, da so težave na področju spolne dejavnosti eden najpogosteje opisanih
problemov v študijah, ki se ukvarjajo s kakovostjo življenja po PKMC. Spolnost je osrednji
del posameznikove identitete, samozavesti in kakovosti življenja. Poleg tega lahko spolnost in
intimnost zmanjšata čustvene stiske in izboljšata psihosocialni odziv na diagnozo in
morebitne zaplete. Kljub temu je vsaka razprava na nivoju spolnega delovanja že dolgo
predmet tabuja v zdravstvenem sistemu. Spolno delovanje je ena od spremenljivk kakovosti
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življenja, vendar pa so potrebne še nadaljnje raziskave, s katerimi bi opozorili na vpliv, ki ga
ima PKMC na spolno funkcioniranje bolnikov.
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5 ZAKLJUČEK
Spolnost na vseh področjih življenja še vedno predstavlja tabu temo, prav tako tudi v
zdravstvu. Ko se bolniki skupaj z zdravstvenimi delavci borijo proti raznovrstnim boleznim,
se ves trud pogosto usmerja v zdravljenje bolezni, premalo pa se razmišlja o kakovosti
življenja bolnikov. V prvi vrsti gledamo na preživetje, ko pa le-to ni več ogroženo, bi morali
zdravstveni delavci gledati širše. Ugotovili smo, da PKMC povzroči telesne spremembe, ki
povzročajo težave na področju spolnosti. Seznanjenost bolnikov o tem s strani zdravstvenih
delavcev pa je bilo skromno. Pogosto so kandidati za PKMC poiskali informacije o težavah s
spolnostjo na spletu, v revijah in ostali literaturi, ki pa ni nujno verodostojna. Sicer bolniki
niso imeli občutka, da bi se zdravstveni delavci izogibali pogovorom o spolnosti. Hkrati se
bolniki lažje zaupajo zdravstveno-negovalnemu osebju, saj z njimi preživijo večino časa med
dolgotrajno hospitalizacijo. Približno polovica udeležencev raziskave je navedla, da so po
PKMC še vedno spolno dejavni, ostali so po postavljeni diagnozi ali po PKMC spolno
nedejavni. Pri vzpostavljanju intimnosti ima pomembno vlogo tudi morebitni partner. Večina
parov tudi po PKMC spi skupaj, kar je pomemben dejavnik pri vzpostavljanju ponovne vezi
med partnerjema na področju spolnosti. Večina udeležencev raziskave je v obdobju
anketiranja že imela otroke, vendar je treba izpostaviti pomembnost vprašanja plodnosti po
PKMC, še preden se bolnik začne pripravljati nanjo z intenzivnimi protokoli, ki že sami po
sebi lahko zmanjšajo stopnjo plodnosti. Treba bi bilo predstaviti dodatne možnosti zanositve v
primeru, da par ne bi mogel imeti otrok po zdravljenju. Na ta postopek v praksi zelo pogosto
pozabimo, saj so vse sile in čas usmerjeni k zdravljenju. Prav tako je populacija po PKMC še
vedno premalo izobražena o različnih pripomočkih in zdravilih, ki so dostopni na trgu, za
ublažitev in zmanjšanje težav pri spolni dejavnosti. Le dva preiskovanca jemljeta silendafil, a
imata po PKMC hude in pogoste težave na področju erektilne disfunkcije. Z bolniki bi se bilo
treba o težavah s spolnostjo po bolezni več pogovarjati, kar bi zmanjšalo občutek sramu.
Spolnost je ena od temeljnih človekovih življenjskih dejavnosti, zato težave na tem področju
vplivajo tudi na kakovost življenja, ki je po pričakovanjih nižja kot pred PKMC glede na našo
raziskavo. Tudi bolniki sami so izrazili željo po večji seznanjenosti, dodatnih nasvetih in
verodostojni literaturi, ki bi jih usmerjala na prehodu iz sterilnega bolnišničnega okolja v
domačo oskrbo. Pomembno je, da bi se svetovanju o spolnosti po bolezni pridružil tudi
bolnikov partner. Tako bi bolje razumel, kaj se dogaja z njegovo ljubljeno osebo. V anketi je
ena od preiskovank napisala, da je razmišljala celo o ločitvi, saj partner ni razumel, zakaj ji ni
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do spolnosti in kaj se z njo dogaja. Ključ za rešitev tovrstnih dilem in težav je v pogovarjanju
in seznanjanju ter odkrita razgrnitev tudi te problematike. Na tem področju bi bilo treba še
naprej izvajati raziskave z večjim številom vključenih, tako bi bili rezultati reprezentativnejši.
Bolnikom odkrit pogovor in posredovanje literature, za katero vedo, da ji lahko zaupajo,
veliko pomeni in s takim načinom dela bomo rešili marsikateri odnos in izboljšali kakovost
življenja, ki si jo zasluži prav vsak bolnik, ki je prestal dolgotrajno zdravljenje hematološkega
obolenja, vključno s PKMC.
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7.1. INSTRUMENT
7.1.1 Anketni vprašalnik za ženske po presaditvi krvotvornih matičnih celic
7.1.2 Anketni vprašalnik za moške po presaditvi krvotvornih matičnih celic
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7.3 SOGLASJE ETIČNE KOMISIJE ZA OPRAVLJANJE RAZISKAVE
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OPRAVLJANJE RAZISKAVE
7.5 SOGLASJE CORIEN EELTINK IN SOD. ZA DELNO UPORABO
VPRAŠALNIKA V NAŠI RAZISKAVI

56

7.1. INSTRUMENT
7.1.1 Anketni vprašalnik za ženske po presaditvi krvotvornih matičnih celic
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Spoštovani,
sva Tinkara Mörec in Polona Rihtaršič, študentki na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani ter
zaposleni na Kliničnem oddelku za hematologijo v ljubljanskem Kliničnem centru. V okviru
raziskave za diplomsko in magistrsko delo z naslovom Vpliv presaditve krvotvornih matičnih
celic na spolnost pri hematološkem bolniku, bomo izvedli raziskovalno nalogo s pomočjo
spodnjega anketnega vprašalnika. Želimo ugotoviti kakšne so Vaše izkušnje glede spolnosti v
obdobju po zaključenem zdravljenju Vaše bolezni.
Zavedamo se delikatnosti teme. Ker pa je spolnost tisto področje, o katerem vsi neradi
govorimo lahko pa pomeni težavo v času bolezni in zdravljenja, bodo podatki zelo pomagali
novim bolnikom, saj bomo na njihovi osnovi oblikovali zloženko s pomembnimi
informacijami za bolnike.
Podatki raziskave bodo uporabljeni izključno za namen diplomskega in magistrskega dela
brez vaših osebnih podatkov, zato bi Vas lepo prosili, če si vzamete toliko časa in izpolnite
anketni vprašalnik. Udeležba v raziskavi je anonimna in popolnoma prostovoljna. Lahko jo
zavrnete ali iz nje kadarkoli izstopite, in to ne bo imelo za Vaše zdravljenje ali siceršnji
postopek z vami nobenih neugodnih posledic.
Beseda 'partner' je uporabljena v nedoločni obliki za moški oz. ženski spol.
Vprašalnik je prirejen po avtorici Corien Eeltink in sod., 2012.
Vljudno prosiva, da izpolnjen vprašalnik vrnete v priloženi kuverti z napisanim naslovom.
Avtorici:
Tinkara Mörec

Polona Rihtaršič
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1. Ste opazili v času po presaditvi krvotvornih matičnih celic (PKMC) spremembe, ki so
bistveno vplivale na kvaliteto spolnega življenja?
a) da
b) ne
2. Če ste odgovorili z 'da', ste imeli po PKMC katero od spodaj naštetih težav (možnih je
več odgovorov)?
a) izguba menstruacije
b) zmanjšana želja po spolnosti
c) izsušena vaginalna sluznica
d) sindrom menopavze (oblivanje vročine in/ali nočno potenje)
e) bolečina pri spolnih odnosih
f) nedoživljanje orgazma
g) drugo: _____________________________________________.
3. Ali še imate menstruacijo?
a) da
b) ne
4. Če je odgovor ne, ste jo izgubili v času po PKMC?
a) da
b) ne
5. Ali imate željo imeti otroke?
a) da, nekje v prihodnosti
b) da, čimprej
c) jih že imam
d) ne

6. Ste po PKMC zanosili?
a) da
b) ne
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7. Ali doživljate oblive vročine, nočna potenja ali oboje?
a) da, oblive vročine
b) da, potenje
c) oboje
d) nič od tega
8. Uporabljate (možnih je več odgovorov)?
a) oralno kontracepcijo
b) kontraceptivne obliže ali injekcije
c) druga zdravila, ki vsebujejo estrogen
d) maternični vložek
e) kondom
f) nič od tega
g) drugo: _____________________________________________.
9. Vam je bilo razloženo, da se po PKMC lahko pojavijo težave na področju spolne
aktivnosti?
a) da
b) delno
c) ne
10. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, kdo vam je posredoval največ
informacij (možnih je več odgovorov)?
a) zdravnik
b) medicinska sestra/zdravstveni tehnik oz.zdravstvenik
c) splet, knjige, revije
d) ostali pacienti
e) drugo: _____________________________________________.
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11. Ste imeli občutek, da se zdravstveni delavci izogibajo pogovoru na temo spolnosti?
a) da
b) delno
c) ne vem
d) ne
12. Ste ob odpustu dobili odgovore na naslednja vprašanja (prosim narediti križec v tisto
kolono, ki je odgovor najbližje vašim izkušnjam)?

DA DELNO NE
Kako trenutno stanje bolezni/zdravja vpliva na vaše
spolno življenje?
Kakšen je vpliv zdravil, ki jih prejemate, na spolno
aktivnost?
Kam se lahko obrnete po dodatne informacije in
svetovanje?

13. Ste po PKMC spolno aktivni?
a) da
b) ne
14. Če je vaš odgovor ne, kdaj ste prenehali biti spolno aktivni?
a) nikoli nisem bila spolno aktivna
b) od postavljene diagnoze
c) med oz. po kemoterapiji
d) pred PKMC
e) po PKMC
f) drugo: _____________________________________________.
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15. Če ste na 13. vprašanje odgovorili z 'ne', ali lahko označite razloge, zakaj ste prenehali
biti spolno aktivni (možnih je več odgovorov)?
a) nimam partnerja
b) nimam interesa za spolni odnos
c) sem preveč utrujena
d) problem je čustvene in psihološke narave
e) problem je pri partnerju
f) skrbi me možnost krvavitve in infekcije
g) drugo: _____________________________________________.
16. Ali vaše morebitne omejitve glede spolnega življenja vplivajo na partnerski odnos?
a) da
b) nimam partnerja
c) ne
17. Če ste odgovorili z 'da', kako vpliva?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
18. Je bil vaš morebitni partner vključen v svetovanje?
a) da
b) delno
c) nimam partnerja
d) ne

19. Spita s partnerjem v isti postelji?
a) da
b) nimam partnerja
c) ne
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20. Če ste odgovorili z 'ne', zakaj ne?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

21. Vam spolnost po PKMC predstavlja problem?
a) vedno
b) pogosto
c) občasno
d) redko
e) mi ne predstavlja problema
22. Kako bi na lestvici od 1 – 5 označili vašo kvaliteto življenja, glede na vse omenjene
prilagoditve, ki jih je potrebno upoštevati v obdobju po PKMC (1 pomeni zelo nizka
kvaliteta življenja, 5 pa zelo visoka)?

1

2

3

4

5

23. Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili kvaliteto spolnega življenja v primerjavi z
obdobjem pred boleznijo ter po PKMC (1 pomeni veliko slabše, 5 pomeni enako kot
pred boleznijo)?

1

2

3

4

5

24. Glede na vaše izkušnje, bi nam želeli kaj sporočiti, komentirati, podati kritiko, nas
opozoriti,…o morebitnih težavah, ki jih v vprašalniku nismo zajeli, pa se vam zdi
pomembno, da na njih opozorimo vse, ki se bodo srečevali s podobnimi dilemami po
PKMC?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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25. Koliko ste stari:
a) 18 – 30 let
b) 31 – 40 let
c) 41 – 50 let
d) 51 – 65 let
e) 66 let ali več
26. Vaša izobrazba:
a) osnovnošolska
b) srednješolska
c) višješolska ali visokošolska izobrazba
d) univerzitetna izobrazba ali več
27. Ste poročeni oz. v partnerskem odnosu?
a) da
b) ne

Iskrena hvala za vaše sodelovanje!
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7.1.2 Anketni vprašalnik za moške po presaditvi krvotvornih matičnih celic
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Spoštovani,
sva Tinkara Mörec in Polona Rihtaršič, študentki na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani ter
zaposleni na Kliničnem oddelku za hematologijo v ljubljanskem Kliničnem centru. V okviru
raziskave za diplomsko in magistrsko delo, z naslovom Vpliv presaditve krvotvornih matičnih
celic na spolnost pri hematološkem bolniku, bomo izvedli raziskovalno nalogo s pomočjo
spodnjega anketnega vprašalnika. Želimo ugotoviti kakšne so Vaše izkušnje glede spolnosti v
obdobju po zaključenem zdravljenju Vaše bolezni.
Zavedamo se delikatnosti teme. Ker pa je spolnost tisto področje, o katerem vsi neradi
govorimo lahko pa pomeni težavo v času bolezni in zdravljenja, bodo podatki zelo pomagali
novim bolnikom, saj bomo na njihovi osnovi oblikovali zloženko s pomembnimi
informacijami za bolnike.
Podatki raziskave bodo uporabljeni izključno za namen diplomskega in magistrskega dela
brez vaših osebnih podatkov, zato bi Vas lepo prosili, če si vzamete toliko časa in izpolnite
anketni vprašalnik. Udeležba v raziskavi je anonimna in popolnoma prostovoljna. Lahko jo
zavrnete ali iz nje kadarkoli izstopite, in to ne bo imelo za Vaše zdravljenje ali siceršnji
postopek z vami nobenih neugodnih posledic.
Beseda 'partner' je uporabljena v nedoločni obliki za moški oz. ženski spol.
Vprašalnik je prirejen po avtorici Corien Eeltink in sod., 2012.
Vljudno prosiva, da izpolnjen vprašalnik vrnete v priloženi kuverti z napisanim naslovom.
Avtorici:
Tinkara Mörec

Polona Rihtaršič
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1.

Ste opazili v času po presaditvi krvotvornih matičnih celic (PKMC) spremembe, ki so
bistveno vplivale na kvaliteto spolnega življenja?
a) da
b) ne

2.

Če ste odgovorili z 'da', ste imeli po PKMC katero od spodaj naštetih težav (možnih je
več odgovorov)?
a) zmanjšana želja po spolnosti
b) bolečina pri spolnih odnosih
c) nedoživljanje orgazma
d) zmanjšana spolna aktivnost
e) spolna neprivlačnost
f) zmanjšana želja partnerja
g) drugo: _____________________________________________.

3.

Vam je bilo razloženo, da se po PKMC lahko pojavijo težave na področju spolne
aktivnosti?
a) da
b) delno
c) ne

4.

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, kdo vam je posredoval največ
informacij (možnih je več odgovorov)?
a) zdravnik
b) medicinska sestra/zdravstveni tehnik oz.zdravstvenik
c) splet, knjige, revije
d) ostali pacienti
e) drugo: _____________________________________________.
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5.

Ste imeli občutek, da se zdravstveni delavci izogibajo pogovoru na temo spolnosti?
a) da
b) delno
c) ne vem
d) ne

6.

Ste ob odpustu po PKMC dobili informacije glede naslednjih vprašanj (prosim
naredite križec v tisto kolono, ki je odgovor najbližje vašim izkušnjam):

DA DELNO NE
Kako trenutno stanje bolezni/zdravja vpliva na vaše
spolno življenje?
Kakšen je vpliv zdravil, ki jih prejemate, na spolno
aktivnost?
Kam se lahko obrnete po dodatne informacije in
svetovanje?

7.

Ste po PKMC spolno aktivni?
a) da
b) ne

8.

Če je vaš odgovor ne, kdaj ste prenehali biti spolno aktivni?
a) nikoli nisem bil spolno aktiven
b) od postavljene diagnoze
c) od prvega ciklusa zdravljenja
d) med kemoterapijo
e) pred PKMC
f) po PKMC
g) drugo: _____________________________________________.
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9.

Če ste na 7. vprašanje odgovorili z 'ne', ali lahko označite razloge, zakaj ste prenehali
biti spolno aktivni (možnih je več odgovorov)?
a) nimam partnerja
b) nimam interesa za spolni odnos
c) sem preveč utrujen
d) problem je čustvene in psihološke narave
e) problem je pri partnerju
f) skrbi me možnost krvavitve in infekcije
g) drugo: _____________________________________________.

10. Vam spolnost po PKMC predstavlja problem?
a) vedno
b) pogosto
c) občasno
d) redko
e) mi ne predstavlja problema
11. Ali imate željo imeti otroke?
a) da, nekje v prihodnosti
b) da, čimprej
c) jih že imam
d) ne
12. Je bil vaš morebitni partner vključen v svetovanje?
a) da
b) delno
c) nimam partnerja
d) ne
13. Jemljete zdravila za izboljšanje erektilne funkcije?
a) da
b) ne
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14. Če ste odgovorili z da, katera zdravila jemljete?
a) Viagra
b) Levitra
c) Cialis
d) Proteze za penis
e) Pripomočke z vakumom
f) nič od tega
g) drugo: _____________________________________________________.
15. Ali vaše morebitne omejitve glede spolnega življenja vplivajo na partnerski odnos?
a) da
b) nimam partnerja
c) ne
16. Če ste odgovorili z 'da', kako vpliva?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________.
17. Spita s partnerjem v isti postelji?
a) da
b) nimam partnerja
c) ne
18. Če ste odgovorili z 'ne', zakaj ne?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________.
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19. Kako bi na lestvici od 1 – 5 označili vašo kvaliteto življenja, glede na vse omenjene
prilagoditve, ki jih je potrebno upoštevati v obdobju po PKMC (1 pomeni zelo
nizka kvaliteta življenja, 5 pa zelo visoka)?

1

2

3

4

5

20. Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili kvaliteto spolnega življenja v primerjavi z
obdobjem pred boleznijo ter po PKMC (1 pomeni veliko slabše, 5 pomeni enako kot
pred boleznijo)?

1

2

3

4

5

21. Glede na vaše izkušnje, bi nam želeli kaj sporočiti, komentirati, podati kritiko, nas
opozoriti,…o morebitnih težavah, ki jih v vprašalniku nismo zajeli, pa se vam zdi
pomembno, da na njih opozorimo vse, ki se bodo srečevali s podobnimi dilemami po
PKMC?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________.
22. Koliko ste stari?
a) 18 – 30 let
b) 31 – 40 let
c) 41 – 50 let
d) 51 – 65 let
e) 66 let ali več
23. Vaša izobrazba je:
a) osnovnošolska
b) srednješolska
c) višjesolška ali visokošolska
d) univerzitetna izobrazba ali več
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24. Ste poročeni oz. v partnerskem odnosu?
a) da
b) ne
Iskrena hvala za vaše sodelovanje!
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7.2 IZJAVA O AVTORSTVU
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Univerza v Ljubljani
Zdravstvena fakulteta

IZJAVA O AVTORSTVU

Podpisani/-a

Polonca Rihtaršič

magistrant/-ka študijskega programa
z vpisno številko

zdravstvena nega

11100619

rojena 13.10.1986
sem avtor/-ica magistrskega dela z naslovom

Vpliv presaditve krvotvornih matičnih celic

na spolnost pri hematološkem bolniku
ki je nastalo ob pomoči mentorja/mentorice doc. dr. Silvestre Hoyer, univ.dipl.ped. in somentorja
asis. dr. Matjaža Severja, dr. med.

Izjavljam, da sem magistrsko delo napisal/a samostojno, s korektnim navajanjem literature in ob
pomoči mentorja/-rice, ter upoštevanju Navodil za pisanje seminarskih nalog in diplomskih del.
Zavedam se, da je plagiatorstvo v kakršnikoli obliki kršitev avtorskih pravic (veljavni zakon o avtorstvu
in sorodnih pravicah) in poznam posledice, ki jih dokazano plagiatorstvo pomeni za moje magistrsko
delo in moj status.

V Ljubljani, dne____27.3.2014________________

Podpis avtorja/-rice
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7.3 SOGLASJE ETIČNE KOMISIJE ZA OPRAVLJANJE RAZISKAVE
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7.4 SOGLASJE KLINIČNEGA ODDELKA ZA HEMATOLOGIJO ZA
OPRAVLJANJE RAZISKAVE
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7.5 SOGLASJE CORIEN EELTINK IN SOD. ZA DELNO UPORABO
VPRAŠALNIKA V NAŠI RAZISKAVI
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