UNIVERZA V LJUBLJANI
ZDRAVSTVENA FAKULTETA
ZDRAVSTVENA NEGA 2. STOPNJE

ŠPELA DOLINAR

VLOGA ZDRAVSTVENE NEGE PRI
OPOLNOMOČENJU BOLNIKOV S SLADKORNO
BOLEZNIJO
THE ROLE OF NURSING IN EMPOWERING
PATIENTS WITH DIABETES

MAGISTRSKO DELO

MENTORICA: prof. dr. Majda Pahor, univ. dipl. soc.
SOMENTORICA: dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.

LJUBLJANA, 2015

ZAHVALA
Kot prvima se zahvaljujem mentorici prof. dr. Majdi Pahor, univ. dipl. soc., in somentorici
dr. Saši Kadivec, prof. zdr. vzg., ki sta bili pripravljeni sodelovati in me s strokovnimi
nasveti spodbujati pri nastajanju magistrskega dela.
Rada bi se zahvalila Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, ki mi je
omogočila izpeljati raziskavo.
Hvala tudi lektorici Katji Berk Bevc za lektoriranje magistrskega dela in Jerici Radež za
pomoč pri statistični analizi.
Zahvaliti se želim še prijateljicam, svakinji in vsem ostalim, ki so vsak s svojim prispevkom
pripomogli k nastanku magistrskega dela.
Na koncu pa bi se rada zahvalila dragemu možu in hčerki. Možu, ker je razumel mojo željo
po študiju in hčerki za vse nasmeške, ki so me bodrili med nastajanjem magistrskega dela.

IZVLEČEK
Uvod: Bolniki imajo v procesu zdravljenja sladkorne bolezni (SB) pomembno vlogo, saj
prevzemajo odgovornost pri skrbi za svoje zdravje. Cilj medicinske sestre (MS) je skozi
proces opolnomočenja bolnika usposobiti za vodenje bolezni. Namen in cilj: Z raziskavo
smo želeli dokazati povezanost med urejenostjo SB in opolnomočenjem bolnika ter
ugotoviti, katere socialno-ekonomske in demografske značilnosti vplivajo na urejenost SB.
Metode dela: Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja s pomočjo ankete, ki smo
jo razvili na podlagi pregleda literature in je opolnomočenost bolnika ugotavljala s tremi
vsebinskimi sklopi – moč, znanje in priložnosti. Zanesljivost vprašalnika smo preverjali s
koeficientom Cronbachove alfe, ki je znašal 0,709. S komponentno analizo smo preizkusili
strukturo vprašalnika in na podlagi prvega faktorja izračunali ostale statistične analize. V
kvalitativno raziskavo smo vključili komentarje bolnikov, ki smo jih pridobili v sklopu
kvantitativne raziskave, saj predstavljajo dodaten vpogled v doživljanje bolezni bolnikov s
SB. Rezultati: V raziskavo je bilo vključenih 167 bolnikov s SB tipa 2. Dokazali smo
statistično pomembno povezanost med stopnjo izobrazbe in urejenostjo SB (r = - 0,160; p
= 0,019) ter opolnomočenostjo bolnikov in urejenostjo SB (r = - 0,166; p = 0,025).
Ugotovili smo, da se različno izobraženi bolniki statistično pomembno razlikujejo v
opolnomočenosti (F(3;137) = 2,686; p = 0,049). Z raziskavo nismo dokazali statistično
pomembnih razlik v urejenosti SB glede na spol in starost bolnikov. Prav tako nismo
potrdili pomembne statistične povezave med materialnim položajem in urejenostjo SB.
Razprava in sklep: Z raziskavo smo ugotovili, da na opolnomočenost bolnika in
posledično njegovo urejenost SB pomembno vpliva stopnja izobrazbe. MS je kot izvajalka
zdravstvenovzgojnih programov pomemben člen pri posredovanju znanja bolnikom. Glede
na rezultate raziskave bi bilo v bodoče smiselno večji poudarek nameniti individualno
usmerjeni zdravstveni vzgoji in izbiri ustreznih učnih metod za doseganje širšega znanja
pri različno izobraženih bolnikih.

Ključne besede: opolnomočenje, sladkorna bolezen, zdravstvena vzgoja

ABSTRACT
Introduction: Patients have a crucial role in the treatment of diabetes as they assume the
responsibility to take care of their own health. Nurses aim to empower patients in order for
them to be able to manage their disease by themselves. Purpose and goals: By conducting
our research we sought to prove the interdependence of well-managed diabetes and
empowerment of the patient as well as to establish which socioeconomic and demographic
characteristics influence the management of diabetes. Methods: We applied a quantitative
research method and designed our own survey. The research instrument was devised after
reviewing the literature from the field and focused on measuring the empowerment levels
by acquiring answers from three domains - power, knowledge and opportunities. We
assessed the reliability of the questionnaire with the Cronbach's alpha coefficient. Its value
was 0,709. Further, we employed component analysis in order to test the structure of the
questionnaire. Based on the first component we determined the values of other statistical
analyses. The qualitative research was enriched by patients' opinions acquired in the course
of the quantitative analysis, thus providing us with an additional insight into patient's
experience of diabetes. Results: 167 patients suffering from diabetes mellitus were
included into the survey. We succeeded in proving the statistically significant
interdependence between the education level and well-managed diabetes (r = - 0,160; p =
0,019) as well as between the empowerment of patients and well-managed diabetes (r = 0,166; p = 0,025). We found a statistically significant correlation between the various
levels of patients' education and the levels of their empowerment (F(3;137) = 2,686; p =
0,049). Nevertheless, we did not prove any statistically significant difference as far as the
gender and the age of the patients are concerned. Besides, there was as well no statistically
significant correlation between the material status and the management of the disease.
Discussion and conclusion: In the research we established that the level of education has a
significant influence on the empowerment of the patients and thus on the management of
diabetes. A nurse who carries out the patient education programmes is an inevitable link in
spreading the knowledge among patients. Considering the results of the research, it would
seem sensible to put a greater emphasis on the individual patient education and the choice
of the appropriate learning methods in order for the patients of different educational
background to acquire more comprehensive knowledge.
Key words: empowerment, diabetes mellitus, patient education
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1 UVOD
Pričakovana življenjska doba ob rojstvu se v Evropi že nekaj desetletij zvišuje, kar lahko
pripišemo številnim dejavnikom. Med pomembnejšimi so boljši življenjski pogoji, višja
izobrazba, številni medicinski napredki in boljša dostopnost kakovostnih zdravstvenih
storitev. Trenutno je povprečna pričakovana življenjska doba prebivalca Evropske unije
79,2 leti (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014), še pred 25 leti
pa je bila pričakovana življenjska doba nižja od 75 let in pred šestdesetimi nižja od 50 let
(Statistični urad RS, 2015).
Staranje prebivalstva in dejavniki tveganja, ki so povezani s sodobnim načinom življenja
(nezdrava prehrana, stres, premalo fizične aktivnosti), so posledično pripomogli k porastu
pojavnosti kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB). Visoka prevalenca KNB je značilna tudi
za Slovenijo, še posebej pogosta je pri ljudeh z nižjim zaposlitvenim statusom in
upokojenih (Softič in sod., 2011).
Med KNB prištevamo bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen tipa 2, bolezni dihal
(kronična obstruktivna pljučna bolezen, astma), rakava obolenja, bolezni kostno-mišičnega
sistema in nekatere duševne bolezni (depresija, anksiozna stanja) (Nacionalni inštitut za
javno zdravje, 2015).
Zaradi svoje narave KNB predstavljajo veliko breme za posameznika, obenem pa tudi za
širše družbeno okolje. Dolgotrajno zdravljenje teh bolezni predstavlja finančno breme za
zdravstveno blagajno, zato se s to težavo spopadajo tako na politični ravni kot znotraj
zdravstvenega sistema. Z različnimi akcijskimi načrti in organizacijskimi rešitvami se
trudijo z ozaveščanjem javnosti in promocijo zdravja zmanjšati pojavnost KNB ter
zagotoviti strokovno in celovito zdravstveno oskrbo tistih, ki jih je bolezen že prizadela
(Ministrstvo za zdravje, 2015).
Pomemben vpliv na učinkovitost omenjenih akcij imajo tudi ugodni okoljski dejavniki,
bolnikova pripravljenost na sodelovanje v procesu zdravljenja in vodenja bolezni ter
dosežena izobrazba posameznika v povezavi z njegovo funkcionalno in zdravstveno
pismenostjo. To so temelji, na katerih lahko promocija zdravja gradi učinkovitega
posameznika z aktivno vlogo v zdravljenju svoje bolezni (Ministrstvo za zdravje, 2015).
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V skupino KNB spada tudi sladkorna bolezen (SB) tipa 2, ki po pojavnosti in stroških
zdravljenja ne zaostaja za ostalimi kroničnimi obolenji. Leta 2007 je bilo v raziskavi
Nacionalnega inštituta za javno zdravje ocenjeno, da je v Sloveniji približno 125.000
bolnikov s SB, kar predstavlja več kot 6 % celotnega prebivalstva (Ministrstvo za zdravje
Republike Slovenije, 2010). Glede na trend naraščanja novoodkritih bolnikov s SB je
danes številka še višja. Finančna luknja se v zdravstveni blagajni dodatno poglablja na
račun zdravljenja bolezni in odpravljanja zapletov, ki nastajajo ob prisotnosti SB. S to
težavo pa se ne srečujemo le pri nas, ampak po vsem svetu (International Diabetes
Federation, 2013).
V okviru raziskave Ekonomsko breme sladkorne bolezni v Sloveniji 2012 so bili stroški
zdravljenja, ki jih je v letu 2012 pokril zdravstveni sistem, ocenjeni na najmanj 120
milijonov EUR. Od tega so znašali:
-

neposredni

stroški

(zdravila,

medicinski

pripomočki,

bolnišnično

zdravljenje, nega v socialnih zavodih, drugi stroški zdravljenja in vodenja
bolezni) 114,3 milijone EUR in
-

posredni stroški (bolniški staž in izgubljeni bodoči prihodek) 5,5 milijonov
EUR (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014).

V raziskavo niso vključeni bolniki, ki se zdravijo zgolj z nefarmakološkimi ukrepi, poleg
tega se ne upoštevajo ostali stroški zdravljenja, ki jih pokrije bolnik ali njegovi svojci.
S pogostejšim pojavljanjem SB med prebivalci srednjih let lahko pričakujemo večjo
prevalenco kroničnih zapletov pri delovno aktivnem prebivalstvu (Paulin, 2012), kar bi
lahko še dodatno povečalo posredne stroške zdravljenja bolezni.
Najučinkovitejše orožje za boj proti SB je preprečevanje bolezni oziroma zmanjševanje
zapletov, ki nastajajo zaradi narave bolezni. Z željo po zmanjševanju pojavnosti SB so
nastali krovni cilji, ki jih je vlada Republike Slovenije sprejela leta 2010 v okviru
Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010–2020:
-

zmanjšanje pojavnosti SB tipa 2,

-

preprečevanje oziroma odlog SB tipa 2 pri osebah z visokim tveganjem,

-

povečanje možnosti za zgodnje odkrivanje SB,

-

znižanje števila zapletov in umrljivosti zaradi SB (Ministrstvo za zdravje, 2010).

Ideologija zahodne družbe prestavlja kroničnega bolnika (izraz bolnik se v besedilu
uporablja kot nevtralna oblika za moški in ženski spol) iz pasivne v aktivno vlogo v
2

procesu zdravljenja bolezni. Tako se spreminja tradicionalni pogled asimetričnega odnosa
med bolnikom in zdravnikom, v katerem je zdravnik tisti, ki zdravi, in bolnik tisti, ki je
zdravljen (Ule, 2003). Od bolnika se danes pričakuje, da ne sledi le navodilom
zdravstvenih delavcev, ampak se aktivno vključi v proces krepitve in varovanja zdravja. V
nadaljevanju bomo govorili o tako imenovanem opolnomočenem bolniku. Izraz se je
najbolj uveljavil prav na področju promocije zdravja in zdravljenja KNB (Ministrstvo za
zdravje, 2010).
Zamisel o opolnomočenem državljanu izvira iz Ottawske listine iz leta 1986 (Kamin,
2006). Pri omenjeni listini gre za program promocije zdravja, ki si je prizadeval za
poenotenje pojma promocije zdravja in v ta proces vključil celotno družbo, obenem pa tudi
vsakemu posamezniku naložil skrb za svoje zdravje.
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2 NAMEN IN CILJ MAGISTRSKEGA DELA
Kvantitativna raziskava bo temeljila na tezi, da je urejenost SB povezana s stopnjo
opolnomočenosti

bolnika.

V

raziskavi

bomo

poskušali

dokazati

soodvisnost

opolnomočenosti bolnikov in urejenosti SB, obenem pa bomo ugotavljali, katere
demografske značilnosti in socialno-ekonomski dejavniki pomembno vplivajo na
bolnikovo urejenost SB. V kvalitativni analizi bomo predstavili mnenja bolnikov o vodenju
njihove bolezni.
Cilj magistrskega dela je dobiti boljši vpogled v stopnjo opolnomočenosti bolnikov s SB in
uvid, kakšne izboljšave so možne pri zdravstvenovzgojnem delu medicinske sestre (MS),
ki deluje v okviru specialistične ambulante.
Vsebinsko bo magistrsko delo sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični
del bomo razdelili v tri glavne vsebinske sklope, s katerimi bomo poskušali opisati
temeljna izhodišča za sestavo raziskovalnega instrumenta. V prvem si bomo ogledali
osnovno definicijo SB, epidemiologijo in etiopatogenezo SB, klinično sliko ter načine
zdravljenja SB. Drugi sklop bo namenjen predstavitvi ideologije zdravja in bolezni, ki
pomembno vpliva na doživljanje kronične bolezni. V tretjem tematskem sklopu pa bomo
koncept opolnomočenja umestili na področju zdravljenja bolnikov s SB in ugotavljali
vlogo MS v tem procesu. V empiričnem delu bomo nato predstavili populacijo, ki je bila
vključena v raziskavo, in razvoj merskega instrumenta ter komentirali izsledke
kvantitativne in kvalitativne analize.
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3 SLADKORNA BOLEZEN
3.1 Definicija in epidemiologija
SB je presnovna bolezen, za katero je značilno postopno propadanje beta celic trebušne
slinavke (insulin). Je ena izmed najpogostejših kroničnih obolenj sodobnega časa. Njen
potek je navadno nepredvidljiv in zaradi njene narave lahko pride do kroničnih zapletov na
ožilju in živčevju. Pred odkritjem SB je ta lahko trajala več let ali morda desetletje, zato so
zapleti neredko prisotni že ob postavitvi diagnoze. Pozno odkritje bolezni in/ali njeno
nezdravljenje lahko privede do občutno zmanjšane kakovosti življenja in krajše življenjske
dobe (Ravnik Oblak, 2013b).
Po zadnjih ocenah združenja International Diabetes Federation (2013) je pojavnost SB med
celotnim odraslimi prebivalstvom 8,3 %. S 382 milijonov ljudi, kakršna je sedanja ocena,
naj bi se število v naslednjih 25 letih povečalo na več kot 592 milijonov. Združenje
International Diabetes Federation (2013) pa obenem navaja, da je treba pri tem upoštevati,
da je pojavnost višja tudi zaradi aktivnega iskanja in doslednega spremljanja novoodkritih
bolnikov znotraj razvitih in razvijajočih se držav.
Največji delež obolelih spada v starostno skupino 40 –59 let. Pomemben je tudi podatek,
da kar 80 % obolelih prihaja iz držav z nizkimi in srednje visokimi dohodki (International
Diabetes Federation, 2013).

3.2 Etiopatogeneza
Presnova poteka v telesu s pomočjo dveh življenjsko pomembnih procesov, to sta gradnja
(anabolizem) in razgradnja (katabolizem). Ob ustreznem delovanju anabolnih in katabolnih
hormonov sta procesa med seboj uravnotežena in skrbita za zadostno oskrbljenost tkiva z
gorivom. Za človeško telo so pomemben vir energije ogljikovi hidrati, beljakovine in
maščobe, ki jih človek zaužije s hrano (American Diabetes Association, 2010).
Med katabolne hormone štejemo glukagon, kortizol, adrenalin in rastni hormon,
pomemben anabolni hormon pa je insulin, ki nastaja v beta celicah Langerhansovih
otočkov trebušne slinavke. Poleg insulina omenjene celice v krvni obtok izločijo še peptid
C in proinsulin. V krvi je insulin sprva v nevezani obliki, nato pa s pomočjo glikoproteina,
ki predstavlja vezni člen med insulinom in površino celice, omogoči znotrajcelično
reakcijo. Prenos glukoze skozi membrano maščobne celice ali skeletne mišice je ključen za
5

preskrbo tkiva z gorivom (American Diabetes Association, 2010; International Diabetes
Federation, 2013).
Ob pomanjkanju insulina in/ali povečani neodzivnosti perifernih tkiv nanj procesi gradnje
oslabijo, razgradnja pa se okrepi. V krvnem obtoku se začne kopičiti glukoza in ko ta
preseže optimalno koncentracijo, povzroči značilno klinično sliko pri bolniku s SB.
Poliurija (pogosto uriniranje), polidipsija (povečan občutek žeje), izguba telesne teže in
občasno tudi motnje vida so tisti simptomi, ki pri bolniku lahko nakazujejo na pojav SB.
Omenjena klinična slika je sicer bolj izrazita pri SB tipa 1, pri SB tipa 2 pa so ti znaki
lahko komaj opazni ali jih sploh ni. Diagnozo SB postavimo na podlagi klinične slike in
izvida koncentracije glukoze v krvi na tešče ali naključno čez dan (Ravnik Oblak, 2011;
Ravnik Oblak, 2013a).

3.3 Diagnostična in klasifikacijska merila SB
SB je neenotna skupina motenj. Vsem je skupna povišana plazemska koncentracija
glukoze, vendar jih za lažje razumevanje po etiološki klasifikaciji razdelimo v štiri večje
skupine oziroma tipe SB (American Diabetes Association, 2010):
-

SB tipa 1,

-

SB tipa 2,

-

SB med nosečnostjo in

-

drugi specifični tipi SB.

Med seboj se vrste SB razlikujejo glede na klinično sliko, etipatogenezo, potek zdravljenja
in prognozo SB.
Pri SB tipa 1 pride zaradi avtoimunskega procesa do popolnega uničenja betacelic trebušne
slinavke. Glede na vzrok uničenja celic ločimo dve podskupini, in sicer imunsko
povzročeno in idiopatično SB tipa 1. Absolutno pomanjkanje insulina se zdravi z
insulinskimi peresniki ali insulinsko črpalko. Za to obliko bolezni najpogosteje zbolijo
otroci in mlajši odrasli do 30. leta starosti (American Diabetes Association, 2010; Ravnik
Oblak, 2013a).
SB tipa 2 se po vzroku nastanka razlikuje od tipa 1, saj tu ne gre za avtoimunski odgovor.
Pri bolnikih s SB tipa 2 sta najpogosteje sočasno prisotni okvara trebušne slinavke, ki
izloča premalo insulina, in nižja občutljivost telesnih tkiv na insulin, ki ga trebušna
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slinavka še proizvaja. Pojav SB tipa 2 je v večji meri odraz nezdravega življenjskega sloga
v preteklosti. Višje tveganje za obolevnost imajo tudi tisti posamezniki, pri katerih je
prisotna družinska obremenjenost s SB tipa 2. Na zmanjšanje občutljivosti telesnih tkiv za
insulin pomembno vpliva prekomerna telesna teža (predvsem visceralna oziroma trebušna
debelost). Ob odkritju bolezni je treba zato že na začetku zdravljenja oceniti, ali gre za
prekomerno prehranjenost, in se z vsemi bolniki, ki imajo indeks telesne mase (ITM) višji
od priporočenega, pogovoriti in načrtovati ukrepe za postopno zniževanje telesne teže
(American Diabetes Association, 2010; Ravnik Oblak, 2013a). Mejna bazalna glikemija,
motena toleranca za glukozo in metabolični sindrom so bolezenska stanja, ki predstavljajo
predstopnjo v razvoju SB tipa 2 (Ministrstvo za zdravje, 2015).
Nosečnostna ali gestacijska SB se pojavi v obliki hiperglikemije v času nosečnosti. O pravi
gestacijski SB govorimo takrat, ko nosečnica pred nosečnostjo ni imela SB in se po koncu
nosečnosti toleranca za glukozo ponovno vrne na običajno raven. Mehanizem nepravilnega
delovanja betacelic trebušne slinavke v času nosečnosti ni pojasnjen, strokovnjaki pa
sklepajo, da je lahko nedelovanje celic posledica avtoimunskih okvar, genskih
nepravilnosti ali kronične insulinske odpornosti (Ravnik Oblak, 2013a). Zaradi neurejene
glikemije v času nosečnosti lahko pri plodu nastane hiperinsulinemija (povečano izločanje
insulina), ta pa povzroči številne anatomske in funkcionalne spremembe ter poveča
tveganje za poporodne zaplete pri otroku. Urejen krvni sladkor pri nosečnici z gestacijskim
diabetesom pomeni nižje tveganje, da bo pozneje otrok zbolel za SB tipa 2 (Tomažič,
2012). Nosečnice, ki so imele v času nosečnosti gestacijsko SB, se ravno tako uvrščajo v
skupino ljudi z visokim tveganjem za pojav SB tipa 2 (Ministrstvo za zdravje, 2010).
Ostale oblike SB so redkejše in nastanejo ob sočasnem razvoju določenih bolezni
(pankreatitis, poškodba trebušne slinavke, nekatera endokrina obolenja) ali uporabi
nekaterih zdravil (glukokortikoidov) (Ravnik Oblak, 2013a).

3.4 Postavitev diagnoze
Merila za diagnozo SB so naslednja:
1. Naključno izmerjena glukoza v plazmi je višja od 11,1 mmol/l (ob tem čas zaužitja
hrane ni pomemben), prisotni so značilni simptomi SB.
2. Laboratorijsko izmerjena glukoza v plazmi na tešče je višja od 7,0 mmol/l (na tešče
pomeni brez kaloričnega vnosa vsaj 8 ur).
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3. Po 120 minutah od začetka oralnega glukoznega tolerančnega testa (OGTT) je
glukoza v plazmi višja od 11,1 mmol/l (oralni glukozni tolerančni test se opravi s
75 g glukoze, raztopljene v vodi).
Opomba: Pri osebah, ki so brez simptomov SB, je treba diagnostična merila potrditi s
ponovnim testiranjem naslednji dan (American Diabetes Association, 2010).
Zaradi dokazane povezanosti med prisotnostjo metaboličnega sindroma in pojavnostjo SB
ter večjim tveganjem za bolezni srčno-žilnega sistema se pri vseh bolnikih ugotavlja tudi
prisotnost metaboličnega sindroma, ki se potrdi, ko ima oseba najmanj tri od naštetih petih
dejavnikov:
-

obseg pasu: moški ≥ 94 cm, ženske ≥ 80cm

-

trigliceridi: ≥ 1,7 mmol/l (oziroma zdravljenje z antilipidnimi zdravili za znižanje
ravni trigliceridov v krvi)

-

holesterol HDL: moški ≤ 1,0 mmol/l, ženske ≤ 1,3 mmol/l (oziroma zdravljenje z
antilipidnimi zdravili za zvišanje holesterola HDL)

-

arterijski krvni tlak: sistolični ≥ 130 mm Hg oziroma diastolični ≥ 85 mm Hg
(oziroma zdravljenje z antihipertenzivnimi zdravili)

-

glukoza v krvi: ≥ 5,6 mmol/l (oziroma zdravljenje s hipoglikemičnimi zdravili)
(Ravnik Oblak, 2011).

3.5 Smernice zdravljenja in kazalniki urejenosti SB
Pri bolnikih s SB se pogosto pojavlja več sočasnih dejavnikov tveganja za srčno-žilne
zaplete, zato zdravljenje poteka celostno – govorimo o tako imenovani večdejavniški
obravnavi. Poleg zdravljenja hiperglikemije moramo biti pozorni tudi na pridružene
bolezni, kot so arterijska hipertenzija, ateroskleroza, hiperlipidemija in debelost. Navadno
govorimo o multifaktorskem zdravljenju, ki zajema hkratno zdravljenje vseh prisotnih
dejavnikov tveganja (Janež, 2012).
Najprej uporabimo nefarmakološki način zdravljenja, če stanje bolezni to ob postavitvi
diagnoze dopušča. Naslednji korak zdravljenja bolezni je poleg nefarmakološkega
zdravljenja uvedba farmakološkega, ki lahko vključuje zdravila v obliki tablet ali insulin
oziroma kombinacijo obojega.
V okviru nefarmakološkega zdravljenja spodbujamo bolnika k trajni spremembi
življenjskega sloga. V strukturiranem izobraževanju mu razložimo pomen spremembe
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vzorcev prehranjevanja in telesne dejavnosti ter opustitve zdravju škodljivih razvad, ki
posredno vplivajo na potek bolezni. Nefarmakološki način zdravljenja ostaja prisoten ves
čas življenja z boleznijo, tudi v času nadgradnje zdravljenja z zdravili. Za bolnika je
pomembno, da spremeni svoj življenjski slog v smeri zdravega prehranjevanja, zadostne
količine telesne aktivnosti in ohranjanja optimalne telesne teže (Skvarča, 2011). Pogosto
bolniki potrebujejo spremembo na vsaj enem od naštetih področij. Pri tej obliki zdravljenja
ima še posebej pomembno vlogo MS, ki s strukturiranim izobraževanjem in svetovanjem
bolniku pomaga doseči optimalno vodenje bolezni.
Farmakološko zdravljenje je nadgradnja nefarmakološkega. Kot smo zapisali že v uvodu
tega podpoglavja, je treba pri večini bolnikov s SB po določenem obdobju trajanja bolezni
uvesti zdravila za zdravljenje SB. Za uravnavanje glikemije se uporabljajo peroralni
antihiperglikemiki in insulin. Med peroralne antihiperglikemike uvrščamo metformin,
sulfonilsečnine ali repaglinide, akarboze in zaviralce encima dipeptidil-peptidaze 4
(zaviralci DPP4). Med insulini poznamo humane insuline in njihove analoge. Po dolžini
delovanja insulinov ločimo kratko-, srednje- in dolgodelujoče. Agonisti receptorjev za
GLP-1 (glucagon-like peptide-1 oziroma glukagonu podoben peptid-1) so novost v
zdravljenju SB tipa 2, ki jih ne moremo uvrstiti niti med peroralna zdravila niti med
insuline, jih pa uporabljamo kot dodatek terapiji peroralnih antihiperglikemikov pri
bolnikih s prekomerno telesno težo (ITM ≥ 30) (Mrevlje, 2011).
Pomembno je, da je bolnik vključen v načrt zdravljenja SB, saj ga bo tako lahko sprejel za
svojega in se počutil kot aktivni člen v procesu zdravljenja svoje bolezni. Tako kot za
večino kroničnih obolenj je tudi pri tej bolezni pomembno, da zdravnik in MS bolniku
ponudita dovolj informacij, da bo ta lahko na podlagi znanja in osebnih izkušenj sam
uspešno vodil bolezen (Pongrac Barlovič in Zaletel, 2013).

3.6 Kronični zapleti
Pri bolniku s SB lahko pride do različnih akutnih in kroničnih zapletov, ki so posledica
osnovne bolezni. Pri lažjih akutnih zapletih, kot so infekcije (prehlad ipd.) ali blaga
hipoglikemija, si lahko bolnik z ustreznim znanjem pomaga sam. Življenjsko ogrožajoča
akutna zapleta, diabetična ketoacidoza in diabetični aketotični hiperosmoralni sindrom, pa
zahtevata hitro zdravniško ukrepanje. Od akutnih zapletov se povsem razlikujejo kronični,
saj so navadno dlje časa prisotni brez vidnih znakov, ki bi bolnika opozarjali na težave.
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Dolgotrajno povišana glukoza v krvi največkrat povzroči trajne okvare na žilnem in
živčnem sistemu bolnika s SB (International Diabetes Federation, 2013). Kronične zaplete
SB razvrstimo v dve glavni skupini, in sicer:
-

diabetična mikroangiopatija,

-

diabetična makroangiopatija.

O diabetični mikroangiopatiji govorimo takrat, ko so prizadete majhne žile krvnega
obtoka. Kaže se predvsem z okvaro očesne mrežnice (diabetična retinopatija), ledvic
(diabetična nefropatija) in živčevja (diabetična nevropatija).
Okvara mrežnice očesa ali diabetična retinopatija je najpogostejši mikrovaskularni zaplet,
ki ima lahko za posledico delno ali popolno okvaro vida. Okvara ožilja očesnega ozadja
pripelje do retinopatije, ta pa do slepote (Urbančič-Rovan in sod., 2008; International
Diabetes Federation, 2013). Bolniki s SB imajo kar 10- do 20-krat višje tveganje za
popolno okvaro vida (slepoto) kot preostala populacija (Urbančič-Rovan in sod., 2008). Ob
odkritju SB ima 20 % bolnikov že diabetično retinopatijo, po dvajsetih letih SB pa je ta
prisotna pri več kot 75 % bolnikov. Tako kot pri vseh ostalih kroničnih zapletih SB so tudi
tukaj glavni razlogi za pojav okvare mrežnice dolgotrajno povišan krvni sladkor, arterijska
hipertenzija in povišan delež maščob v krvi. Preprečevanje diabetične retinopatije je
možno le ob dobro urejeni SB in z doslednim spremljanjem očesnega ozadja pri
oftamologu. Ta enkrat letno, ko diabetolog pacienta napoti k njemu, opravi očesni pregled
in slikanje očesnega ozadja. V primeru okvar, ki so še reverzibilne, je edino učinkovito
zdravljenje laserska fotokoagulacija (Urbančič-Rovan in sod., 2008).
Okvara ledvic ali diabetična nefropatija je značilen mikrovaskularni zaplet, ki nastane ob
dolgotrajno povišani glukozi v krvi in zvišanem krvnem tlaku. Do okvare ledvic pride
zaradi neustreznega delovanja kapilarnih krvnih žil v glumerulih. Ti počasi izgubljajo
svojo funkcijo, kar lahko pripelje do končne odpovedi ledvic. Diabetična nefropatija je po
statističnih ocenah vodilni vzrok kronične okvare ledvic, ki pripelje do končne ledvične
odpovedi (Urbančič-Rovan in sod., 2008; International Diabetes Federation, 2013).
Diabetične nefropatije sicer ne moremo popolnoma preprečiti, vendar jo lahko ob dobrem
zdravljenju SB močno upočasnimo. Začetek diabetične nefropatije je neopazen in nima
simptomov, zato

je potrebno redno laboratorijsko spremljanje proteinurije in

mikroalbuminurije v urinu. Po dvajsetih letih prisotnosti SB ima diabetično nefropatijo kar
35–40 % vseh bolnikov (Urbančič-Rovan in sod., 2008).
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Diabetična nevropatija prav tako nastane zaradi dolgotrajno močno povišane koncentracije
glukoze v krvi. Okvaro živčnega sistema delimo na periferno in avtonomno. Disfunkcije,
ki nastanejo zaradi okvare avtonomnega živčevja, delimo na kardiovaskularne,
gastrointestinalne, urogenitalne, sudomotorične in respiratorne, v to skupino pa spada še
zmanjšana zenična funkcija (Urbančič in Pražnikar, 2011; International Diabetes
Federation, 2013). Glavni simptomi, ki kažejo nanevropatijo, so različne bolečine, ki so
lahko občasne ali stalne. Simptome diabetične nevropatije lahko potrdimo tudi objektivno,
s pregledom stopal. Presejalni test za diabetično nevropatijo se v diabetološki ambulanti
izvede enkrat letno, pri čemer preverimo občutljivost stopal za dotik s pomočjo
monofilamenta in vibracijo s pomočjo glasbenih vilic. Poleg ocenjevanja prisotnosti
senzorične nevropatije preverimo tudi občutljivost stopal za toploto. Zdravljenja za
diabetično nevropatijo zaenkrat še ni, zato lahko odpravljamo zgolj simptome (UrbančičRovan in sod., 2008).
Diabetična makroangiopatija se kaže kot arterioskleroza. Ta okvara ni specifična za SB,
vendar pa je tveganje zanjo tri do šestkrat pogostejše kot pri osebah, ki nimajo SB. Poleg
SB so pomembni dejavniki tveganja za arteriosklerozo in srčno-žilne zaplete še arterijska
hipertenzija, visceralna debelost, hiperlipidemija, kajenje, telesna nedejavnost, dedna
obremenjenost z arteriosklerozo ter mikro- in makroalbuminurija. Omenjeni dejavniki
lahko pripeljejo do prizadetosti srčnih in možganskih arterij ter okvar arterij v spodnjih
okončinah (Urbančič-Rovan in sod., 2008; International Diabetes Federation, 2013).
O diabetičnem stopalu govorimo takrat, ko se na stopalu bolnika s SB pojavi razjeda,
okužba in/ali uničenje globokih tkiv stopala. Najpogosteje je za nastanek razjede na nogah
bolnika s SB kriva nevropatija ali angiopatija. Rana na stopalu lahko nastane tudi zaradi
mehanske poškodbe, neprimerne obutve, neustrezne nege ali nestrokovne pedikure. Takšne
rane se rade okužijo, zato je neredko potrebno antibiotično zdravljenje. V primeru
nevropatije je za razjedo najpogosteje kriva prav poškodba, ki je bolnik ne zazna zaradi
delne ali popolne izgube občutka za bolečino. Diabetična noga je najpogostejši razlog za
netravmatsko amputacijo spodnjih okončin (Moulik in sod., 2003; Urbančič-Rovan in sod.,
2008; Bakker in sod., 2012).
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3.7 Spremljanje urejenosti sladkorne bolezni v ambulantni obravnavi
Pomemben kazalnik urejenosti krvnega sladkorja (glikemije) je glikirani hemoglobin A1c
(HbA1c). Vrednost HbA1c je rezultat urejenosti glikemije v daljšem časovnem obdobju. V
okviru ambulantnega pregleda HbA1c določamo dva- do šestkrat letno, obvezno pa vsaj
enkrat letno. Kazalnik HbA1c se uporablja v večini držav po svetu, saj ima pomembno
napovedno vrednost za razvoj kroničnih zapletov. Zdravljenje SB se prilagaja na osnovi
rezultatov HbA1c (Nathan in sod., 2008; Medvešček, 2011).
Ciljne vrednosti HbA1c in indikacije (Medvešček, 2011):
-

ciljna vrednost HbA1c ≤ 7,0 % za vse bolnike, ki nimajo drugih indikacij za višje
ali nižje vrednosti,

-

ciljna vrednost HbA1c ≤ 6,5 % pri bolnikih, ki so tega zmožni in je tveganje za
hipoglikemijo sprejemljivo (npr. mlajši bolniki brez srčno-žilnih bolezni ali
novoodkriti bolniki),

-

ciljna vrednost HbA1c > 7,0 % pri bolnikih, ki imajo težave s pogostimi
hipoglikemijami zaradi zdravljenja, druge resnejše bolezni (npr. srčno popuščanje),
napredovale mikro- in makroangiopatične zaplete, znatno skrajšano pričakovano
življenjsko dobo ter tiste, ki ne obvladajo samovodenja bolezni.

Kot je razvidno iz zgornjega odstavka, je pri večjem delu bolnikov zaželeno, da imajo
povprečje HbA1c nižje od 7,0 %, saj je s tem tveganje za nastanek ali napredovanje
kroničnih zapletov kar najnižje. Pomembno je, da se ciljna vrednost določi za vsakega
posameznika posebej in se z leti ustrezno prilagaja glede na spremenjene indikacije
(Nathan in sod., 2008; Medvešček, 2011).
Ob interpretaciji rezultatov je treba upoštevati, da v primeru hemoglobinopatije ali
povečanega obrata krvne slike vrednosti HbA1c niso odraz dejanske urejenosti glikemije.
V teh primerih se uporabijo druge metode, kot je na primer določitev fruktozamina
(Medvešček, 2011).
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4 IDEOLOGIJA ZDRAVJA IN POJAV KRONIČNE
BOLEZNI
Zdravje in bolezen sta močno prepleteni stanji, ki se v življenju posameznika lahko večkrat
izmenjata. Pojmovanja o zdravju in bolezni se spreminjajo v skladu s spreminjanjem
vodilnih ideologij, vrednotnih sistemov in kulturnih tradicij. Modeli zdravja in bolezni so
začeli nastajati že v antiki, po reformaciji pa je zdravje vedno bolj postajalo pojav, ki je
odvisen od posameznikovega vedenja (Ule 2003).
Ljudje so v zadnjih stoletjih telo začeli dojemati kot nekaj, kar lahko spremenijo in
izboljšajo. V ospredju je samoobvladovanje in samodiscipliniranje telesa. Telo smo začeli
nadzorovati na različne načine in na številnih področjih. Pregledovanje, presojanje in
analiziranje telesa je sicer najbolj poznano v medicini, vendar pa se vedno intenzivneje
vključujejo tudi druga področja (Ule, 2003).
Po navedbah avtorjev Malnarja in Bernika (2004) se zdravje med prebivalci celotne
Evropske unije uvršča v sam vrh prednostnih ciljev. Varovanje zdravja je tudi
najpomembnejši cilj, ki ga je opredelila politika Evropske unije. Zdravje prebivalstva je
tesno povezano s socialno-ekonomskim položajem, stopnjo obolevnosti in smrtnosti.
Razmere, v katerih se človek rodi, odrašča, živi in dela, pomembno vplivajo na zdravje in
pojav bolezni. Socialno-ekonomski dejavniki so temelj za to, kdo in kako upošteva
zdravstvena priporočila za zdrav življenjski slog (Kamin, 2006).
Organizacija World Health Organisation (2015) je zapisala naslednje dejavnike, ki
pomembno vplivajo na zdravje posameznika:
-

dohodek in družbeni položaj: višji dohodek in boljši družbeni položaj sta povezana
z boljšim zdravjem,

-

izobrazba: nizka stopnja izobrazbe je povezana s slabšim zdravjem, večjo mero
stresa in nižjo samozavestjo,

-

fizično okolje: na zdravje pomembno vplivajo pogoji, kot so neoporečna voda, čist
zrak, zdrava delovna mesta itn.,

-

zaposlovanje in delovni pogoji: bolj zdravi so tisti, ki imajo večji nadzor nad
svojimi delovnimi pogoji,
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-

podporne družbene mreže: večja podpora družine, prijateljev in skupnosti
pomembno vpliva na zdravje,

-

kultura: običaji, navade, prepričanja v družini in skupnosti imajo vpliv na zdravje
posameznika,

-

genetska zasnova: dedna osnova pomembno vpliva na zdravje, pričakovano
življenjsko dobo in verjetnost nastanka določenih oblik bolezni,

-

vedenjski slog posameznika in veščine obvladovanja: uravnotežena prehrana,
telesna aktivnost, zdravju škodljive razvade (kajenje, alkohol), spoprijemanje s
stresom in izzivi,

-

zdravstvene storitve: dostop do zdravstvene oskrbe,

-

spol: moški in ženske zbolijo za različnimi vrstami bolezni in v različnih starostnih
obdobjih.

Človek, ki se sooči s katerim koli obolenjem, najsi bo to akutno ali kronično, postane
»predmet« nenormalnega ali odklon od idealnega stanja telesa v družbi. Tak pogled
prinese posledice za človeško dojemanje krivde in soočanja z dejanskim stanjem (Kamin,
2006).
Razlike v pojmovanju zdravja in bolezni so izrazitejše ob pojavu kronične neozdravljive
bolezni. Bolnik dobi v družbi simbolno vlogo in postane žrtev bolezni. Za mnoge je pojav
kronične bolezni krizni življenjski dogodek, ki pomembno spremeni človekovo
samopodobo, predstavo o sebi in svoji identiteti ter močno vpliva na njegovo nadaljnje
življenje (Kregelj, 2015).
Zahodna družba promovira zdravo, lepo in vitalno telo, s pojavom kronične bolezni pa se
bolnik kot posameznik težje identificira v družbi. Sočasno pa lahko zapleti SB, ki so
posledica narave bolezni, spremenijo posameznika tudi navzven in ga še dodatno
stigmatizirajo (Ule, 2003).
V okviru raziskave, ki so jo izvedli Petek in sodelavci (2010), so ugotovili, da večji delež
bolnikov meni, da se jim je ob postavitvi diagnoze kronične bolezni (v tej raziskavi SB)
poslabšala kakovost življenja. Dodatno težavo pri kroničnih bolnikih predstavlja tudi
poseganje zdravstvenih delavcev v njegovo telo, saj se pri svojem delu z nenehnim
nadzorovanjem bolnikovega življenja in vsakodnevnih navad močno vpletamo v njegovo
življenje. Še intenzivneje pa posežemo takrat, ko bolnikovo delovanje ocenimo kot
neprimerno za uspešno zdravljenje bolezni (Ule, 2003).
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Charmaz (2000) omenja, da mora bolnik s kronično boleznijo obvladati tri strategije: najti
smisel življenja kljub kronični bolezni in stalno prisotnim simptomom, preoblikovati
življenjski tok, da bo lahko shajal s svojo boleznijo, vzdrževati nadzor nad vsakodnevnimi
dejavnostmi.
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5 KONCEPT OPOLNOMOČENJA IN UPORABA V
ZDRAVSTVU
Prvi pojav izraza opolnomočenje (angl. empowerment) in njegovo nadaljnje razvijanje z
napredkom akademskih znanosti sega že vsaj nekaj stoletij daleč. Enega od morebiti
najstarejših izvorov pojma je našel avtor Herrmann (2003). Ta meni, da je jedro izraza
empowerment v angleški jezik prišlo iz francoske besede pouair, ki se je v 13. stoletju
uporabljala kot izraz za moč. V slovenskem jeziku smo na podlagi angleške besede
empowerment oziroma njenega jedra power, ki pomeni moč, oblikovali izpeljanko
opolnomočenje.
Na začetku se je pojem pretežno uporabljal na področju socialnega dela, nato pa se je
postopoma razširil še na ostala strokovna področja. Izraz opolnomočenje uporabljamo v
različnih strokovnih jezikih, zato se njegove definicije med seboj nekoliko razlikujejo
glede na stroko, kjer se pojem uporablja, vendar ima večina opredelitev skupno točko – pri
vseh se poudarja krepitev moči posameznika (Boškić, 2005).
V medicini se je pojem najbolj uveljavil na področju zdravljenja kroničnih bolezni, zato se
vedno intenzivneje omenja tudi na področju zdravljenja bolnikov s SB (Ministrstvo za
zdravje, 2010). Tudi Anderson in Funnell (2010) menita, da je proces opolnomočenja še
posebno primeren za bolnike s SB tipa 2, saj je pri njih zaželena sprememba dosedanjih
vedenjskih vzorcev.
V nadaljevanju bomo predstavili tri različne poglede na proces opolnomočenja bolnikov.


Asimakopoulou in sodelavci (2012) opredelijo opolnomočenje kot proces, v
katerem bolnik pridobi znanje in spretnosti za zdravljenje SB ter gradi odnos in
samozavedanje o pomenu spreminjanja neugodnih vedenjskih vzorcev, da bi si s
tem izboljšal kakovost življenja z boleznijo.



Anderson in Funnell (2010) sta zapisala, da je proces opolnomočenja zasnovan z
namenom, da bolniku olajša samooskrbo in izvajanje sprememb v njegovem
dosedanjem vedenju. V procesu opolnomočenja ima bolnik možnost izbrati
ustrezne in realne cilje v skladu z svojimi pričakovanji in prepričanji.



Small in sodelavci (2013) vidijo koncept opolnomočenja ali krepitve moči kot
model z več stopnjami, na katerih bolnik pridobiva sposobnost nadzora in
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samoučinkovitosti. Med tem procesom se vloge in razmerja med bolnikom in
zdravstvenim delavcem prerazporedijo, saj bolnik postopoma postaja samostojen.
Navedli smo nekaj različnih definicij, ki so nastale na področju zdravljenja kroničnih
bolezni oziroma SB. Več avtorjev meni (Anderson in Funnell, 2010; Asimakopoulou in
sod., 2012), da pojem opolnomočenja ni težko razložiti v teoriji, težje pa ga je vpeljati v
prakso. Gre za filozofski princip, zato lahko napačno razumevanje pojma zastre njegovo
učinkovitost. Po njihovem mnenju se lahko težava pojavi že pri zdravstvenih delavcih, saj
jih ima velik delež še vedno tradicionalistični pogled na zdravljenje bolnika in različna
stališča o procesu opolnomočenja bolnika.

5.1 Vloga bolnika pri procesu opolnomočenja
Od postavitve diagnoze SB je čas ključni dejavnik med prvim čustvenim odzivom in
nadaljnjim sprejemanjem bolezni, saj omogoča pridobivanje informacij in izkušenj z
boleznijo (Petek in sod., 2010).
Bolniki nato vse življenje iščejo ravnovesje med zdravljenjem, ki jim ga priporočajo
zdravstveni delavci, in svojimi zanimanji, cilji in potrebami. Uravnoteženje priporočil in
lastnih potreb je tudi glavni cilj bolnikov (Anderson in Funnell, 2010; Asimakopoulou in
sod., 2012).
Pri procesu opolnomočenja igra pomembno vlogo motivacija bolnika za zdravljenje in
samostojno vodenje bolezni. Avtorja Anderson in Funnell (2010) izpostavljata, da je
bistvenega pomena spodbujanje in razvijanje notranje motivacije pri bolniku.
Anderson in Funnell (2010) dodajata, da mora imeti bolnik za kritično razmišljanje in
samostojne odločitve zadostno znanje. Bolnik mora ob odkritju bolezni najprej
sistematično spoznati bolezen. Potrebuje čim natančnejše in zanesljive informacije o
bolezni, da bo uspešno razvil sposobnost za samooskrbo (Janjoš in sod., 2012).
Informacije v večji meri posredujeta MS in zdravnik s pomočjo različnih učnih metod. Cilj
zdravstvenih delavcev je bolnikovo znanje, ki mu omogoči razumeti okolje, se mu
prilagoditi in nanj vplivati (Ule, 2011). Bolnik nato postopoma prevzame odgovornost za
vodenje bolezni. Posameznikova dejanja in odločitve imajo posledice, te pa so lahko
pozitivne ali negativne (Ule, 2003; Kamin, 2006; Anderson in Funnell, 2010). Avtorji
Asimakopoulou in sod. (2012) so mnenja, da je bolnik opolnomočen tudi takrat, ko na
17

podlagi znanja kljub vsemu sprejme odločitev, ki se zdravstvenim delavcem zdi manj
ugodna. Na primer kadilec s SB se zaveda neugodnega vpliva cigaret na telo in večje
možnosti srčno-žilnih zapletov, vendar se zavestno odloči, da svoje navade ne bo opustil,
ker se ob kajenju cigaret počuti srečno in te ugodno delujejo na njegovo psihično počutje.
Strategije soočanja z boleznijo
Ob pojavu bolezni in zapletov, povezanih z njo, se bolniki reševanja težave lotijo na
različne načine. Nekateri so bolj pesimistično naravnani in zapadejo v vlogo žrtve (Kregelj,
2015).
Drugi od MS in zdravnika pričakujejo, da se bodo namesto njih odločali o ciljih
zdravljenja in ukrepih (Asimakopoulou in sod., 2012). Takšni bolniki želijo pobudo
prenesti na legitimno avtoriteto in se na tak način razbremeniti odgovornosti za svoja
dejanja. To je značilneje za starejšo populacijo in tradicionalistični pogled, ki
zdravstvenega delavca postavlja v vlogo avtoritete. Kaže se v prostovoljni in vnaprejšnji
poslušnosti navodilom in ukazom, ki jih bolniki prejmejo (Ule, 2011).
Del bolnikov bo uspešno vodil SB le v času, ko jih bo opazovala MS in bodo tako čutili
pritisk. Govorimo o kratkotrajnem delovanju v prid zdravju ali Hawthornovem učinku
(učinek opazovalca) za čas, ko so intenzivneje vključeni v proces zdravstvene vzgoje. To
pomeni, da bodo za svoje zdravje skrbeli, dokler bodo čutili pritisk avtoritete (v našem
primeru MS). Ko bo ta popustil, bodo nehali slediti priporočilom, ki smo jim jih
posredovali v okviru zdravstvene vzgoje (Ule, 2011).
Zavedati se moramo, da se nekateri bolniki tudi po več letih bolezni ne bodo zmogli
opolnomočiti (Anderson in Funnell, 2010) in bodo potrebovali toliko več spodbude
zdravstvenih delavcev.
V procesu zdravstvene vzgoje je bistveno, da se cilji zdravljenja zastavijo skupaj z
bolnikom. Nekaj avtorjev (Ule, 2003; Bahun in Skela Savič, 2011) opozarja na velik
pomen bolnikovega sodelovanja pri načrtovanju ciljev zdravljenja, saj jih tako vzame za
svoje in jim lažje sledi.
Kot zapiše Ule (2003), je za uspešno zdravljenje kronične bolezni pomembno, da
zdravstveni delavec in bolnik čim hitreje vzpostavita odnos. V procesu zdravljenja je
motivacija prisotna pri obeh in v odnos vstopata kot enakopravna partnerja, ki aktivno
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sodelujeta pri doseganju cilja. V tem partnerskem odnosu zdravljenja se bolniku podeli
etična samoodgovornost in samostojnost pri vodenju bolezni. Tako bolnik ni več zgolj
pasivni uporabnik storitev.

5.2 Vloga MS pri procesu opolnomočenja
MS ima pri procesu opolnomočenja pomembno vlogo kot aktivni člen, ki pripomore k
samooskrbi bolnika. Uspešnost procesa je odvisna tudi od tega, kako MS vidi svojo vlogo
in vlogo bolnika. Tradicionalno zdravstvena nega avtonomno skrbi za zdravje bolnika, kar
pa je v navzkrižju s sodobnim pogledom in željo po vključevanju bolnika v samostojno
samooskrbo (Asimakopoulou in sod., 2012; Reach, 2014).
Anderson in Funnell (2010) menita, da se proces opolnomočenja na strani MS začne z
njeno odločitvijo, da bolnika usposobi za prevzem nadzora nad njegovo boleznijo. MS
mora bolniku posredovati znanje na način, da se bo dejansko zavedal vpliva sprememb v
življenju z boleznijo. Proces opolnomočenja naj MS razume kot proces povečevanja znanja
pri bolniku, zavedati pa se mora, da je svoboda odločitev vedno na strani bolnika. MS
mora upoštevati in spoštovati njegovo avtonomijo tudi takrat, ko odločitve niso v skladu z
njenim prepričanjem in smernicami zdravljenja bolezni (Reach, 2014).
MS se sreča z bolnikom s SB že ob postavitvi diagnoze in nato vse življenje spremlja
njegovo zdravljenje. Število obiskov pri specialistu diabetologije je odvisno od stopnje
urejenosti SB, morebitne uvedbe ali spremembe zdravljenja ter znakov, ki zahtevajo
pogostejše srečevanje z zdravnikom. V splošnem bolnik pride k diabetologu enkrat do
nekajkrat letno. Trenutni zdravstveni sistem zdravnikom ne dopušča daljših obravnav, zato
ti ne morejo v veliki meri vplivati na spreminjanje vedenja bolnikov, imajo pa zato več
manevrskega prostora medicinske sestre. Na terciarni ravni, kjer je MS s svojimi
posebnimi znanji nenehno prisotna v zdravstveni ekipi, lahko poleg sistematičnih
zdravstvenovzgojnih programov zdravstveno vzgojo izvaja tudi, ko se pojavi potreba po
dodatnem izobraževanju bolnika (Janjoš in sod., 2012).
Pri delu MS je pomembno, da ji bolnik zaupa. Tako lahko pridobi njeno znanje, ki
predstavlja znanje strokovnjaka, bolnikovo moč. Govorimo o tako imenovani strokovni
moči, ki temelji na znanju, informacijah ali strokovnosti neke osebe (Ule, 2011).
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Anderson in Funnell (2010) predlagata, da se MS pri svojem zdravstvenovzgojnem delu
vpraša, ali je bolniku pomagala opredeliti in obravnavati njegove skrbi glede vodenja SB;
ali spodbuja bolnika, da govori o čustvenih vidikih, ki vplivajo na njegovo samovodenje
bolezni; ali mu je pomagala prepoznati in izbrati cilje, ki so pomembni zanj in njegovo
zdravljenje bolezni; ali spoštuje njegovo pravico do odločitev, tudi če se z njimi ne strinja.
Komunikacija, ki poteka med bolnikom in MS pomembno vpliva na bolnikovo psihološko
pripravljenost, način soočanja z boleznijo, pričakovanja o zdravstvenem stanju v
prihodnosti in spremenjeno samopodobo (Ule, 2003). Zato je vloga MS odgovorna v več
pogledih. Za posamezno ali skupinsko izobraževanje je potrebna teoretična podkovanost z
občutkom za andragoško izobraževanje in veliko mero empatije ter prilagodljivosti. Cilj
MS je, da bolnik doseže kar najvišjo stopnjo samooskrbe glede na svoje možnosti in
zmožnosti.
Ule (2003) omenja pomen empatičnega komuniciranja zdravstvenega delavca z bolnikom.
Zavedati se moramo, da človek vstopa v zdravstveno vzgojo kot izoblikovana osebnost, ki
ima določene predstave o sebi in samopodobo, ki jo je gradil skozi življenje. Kadar se
srečamo z bolnikom, ki močno brani svoja dejanja in zagovarja svoja razmišljanja o
vodenju bolezni, je potrebna velika mera potrpežljivosti.
Izobraževanje bolnika je temelj za njegovo nadaljnje odločanje (Anderson in Funnell,
2010). Za vodenje bolezni je pomembno, da bolnik dobi informacije ob samem odkritju
SB, nato pa ciklično, v določenih časovnih razmikih vsebine ponavljamo, da se znanje
osveži in dopolni. Dokazano je, da z nepretrgano zdravstveno vzgojo in z dobro
sestavljenim zdravstvenovzgojnim programom pomembno vplivamo na urejenost SB
(Škrinjar, 2007, cit. po Mori Lukančič in sod., 2010). Za MS, ki vodi zdravstvenovzgojno
izobraževanje, je pomembno, da vodi evidenco udeležbe, poišče vse bolnike, ki na
izobraževanje ne pridejo, in preveri razloge za neudeležbo.
V povezavi s sledenjem navodilom, ki jih bolnik pridobi na vzgojnoizobraževalnih
programih, in njihovim upoštevanjem, je treba ugotoviti, kaj bolnik zna in zmore. MS pri
zdravstvenovzgojnem delu znanje podaja sistematično. Kurikulum, ki vsebuje sodobne
smernice zdravljenja na trenutno podprtih dokazih, obsega sistematično in zaporedno
oblikovane vsebine, ki omogočajo učinkovito delo MS (Funnell in sod., 2011; Janjoš in
sod., 2012; Lesar, 2012). Vsebine, ki jih MS posreduje bolnikom, so:
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-

opis narave SB in možnosti zdravljenja,

-

vključevanje nadzora nad prehrano v življenjski slog,

-

vključevanje telesne aktivnosti v življenjski slog,

-

varna in učinkovita uporaba zdravil,

-

nadzor nad glukozo v krvi in drugimi parametri ter interpretacija in uporaba
podatkov za odločitve o nadaljnjem samovodenju bolezni,

-

preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje akutnih in kroničnih zapletov,

-

razvoj osebne strategije za reševanje psihosocialnih težav in pomislekov,

-

razvoj osebne strategije za promocijo zdravega življenjskega sloga (Funnell in
sod., 2011).

5.3 Vpliv drugih dejavnikov pri procesu opolnomočenja
Na proces opolnomočenja ima pomemben vpliv bolnikova okolica, njegove delovne
razmere, izobrazba in drugi socialno-ekonomski pogoji. Vpliv socialno-ekonomskih
determinant je pomemben tudi v povezavi s soočanjem z boleznijo, saj ti delujejo
spodbujevalno ali zaviralno (World Health Organisation, 2015). Eden izmed takšnih
dejavnikov je posameznikova možnost izobraževanja.
Kregelj (2015) je ugotovila, da ima izobrazba pomemben vpliv na sprejemanje in iskanje
pomoči v zvezi z boleznijo. Bolniki z višjo izobrazbo bodo lažje kritično ocenili
informacije, ki jih pridobijo, v primerjavi z bolniki z nižjo izobrazbo.
Bolniki, ki imajo višjo izobrazbo, bodo prej posegli po dodatnih informacijah iz strokovnih
virov in pri tem uporabili različne medije. Danes predstavlja pomemben vir informacij
spletno okolje. Petrovčič in Petrič (2014) navajata nezanemarljiv vpliv spletne zdravstvene
skupnosti, ki ljudem z zdravstvenimi težavami omogoča, da postanejo psihološko
opolnomočeni.
Pri bolnikih z nižjo izobrazbo je večja verjetnost funkcionalne nepismenosti. To je težko
prepoznati, vendar pomembno vpliva na uspešnost samooskrbe bolezni. Ko bolnik ni
sposoben razumeti, uporabiti in upoštevati informacij o zdravju ter težko sprejema ustrezne
in nujno potrebne odločitve za svoje zdravje, je smiselno pomisliti na oviro, kot je
funkcionalna in posledično zdravstvena nepismenost (Nutbeam in sod., 2000; Hebar, 2010;
cit. po Findeisen in Hebar Lavrič, 2012).
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Petek in sodelavci (2010) poudarjajo, da so bolniki dovzetni za informacije, ki jih pridobijo
iz neformalnega okolja, vendar jih ne znajo kritično ovrednotiti, zato je pomembno, da se o
zdravljenju SB in spremembi življenjskega sloga izobražuje tudi širša okolica (Petek in
sod., 2010).

5.3.1 Pomen družbene mreže
Malnar in Bernik (2004) omenjata mikro-, mezzo- in makroraven družbenega kapitala kot
pomembno oporo posamezniku v vsakdanjem življenju. Močnejše so vezi, lažje se bo
posameznik spopadal s preprekami, ki ga doletijo v življenju. Na mikroravni, kamor
uvrščamo sorodstvena in prijateljska omrežja, je v Sloveniji vključenost ljudi izredno
močna. Slovenci ohranjamo močne vezi tako znotraj družine in bližnjega sorodstva kot
tudi z bližnjimi prijatelji. Po mnenju Malnarja in Bernika oboje prispeva, da se prebivalci
Slovenije čutijo obkrožene z ljudmi, ki jim močno zaupajo. Ta podatek je zelo pomemben,
saj vemo, da je slog prilagajanja bolnika na bolezen odvisen tudi od podpore njegovih
bližnjih (Ule, 2011). Kako partner sprejme bolezen ali kako njegova bližnja okolica
dojema njegovo spremenjeno stanje, bo igralo ključno vlogo v procesu spoprijemanja z
boleznijo in nadaljnjega opolnomočenja.
Rezultati raziskave, ki sta jo izvedla Bahun in Skela Savič (2011), pa kažejo, da veliko
bolnikov s SB še vedno ne čuti podpore družinskih članov in/ali ožje okolice. Veliko
bolnikov njihove podpore niti ne pričakuje oziroma ne prosi za pomoč, saj nočejo prenesti
bremena bolezni na ostale družinske člane in prijatelje. V družbenih stikih veliko bolnikov
ne želi razkriti svojih potreb, še posebej, če svojo bolezen dojemajo kot stigmo (Petek in
sod, 2010). Presenetljivo je, da je kljub visoki in naraščajoči prevalenci SB še vedno veliko
bolnikov stigmatiziranih.
Na mezzoravni se v Sloveniji intenzivnost vezi razlikuje glede na omrežja, v katera se
posameznik vključuje v svojem življenju. Po podatkih Malnarja in Bernika (2004) so v
Sloveniji vezi s sodelavci, sosedi, člani društev in večjimi prijateljskimi skupinami v
območju med močnimi in šibkimi, v povprečju pa so srednje močne.
Pri delovno aktivnem prebivalstvu je eno izmed pomembnih omrežij delovno okolje. V
dveh raziskavah (Petek in sod., 2010; Bahun in Skela Savič, 2011) so bolniki povedali, da
težko usklajujejo bolezen in službo, saj jim službene obveznosti ne dopuščajo, da bi
upoštevali načela zdrave prehrane. Menijo celo, da jim navodila zdravstvenih delavcev v
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vsakdanjem življenju pogosto predstavljajo le ovire, ter se jim zdijo stroga in neprilagojena
posamezniku.
V Sloveniji se bolnik lahko vključi v eno izmed društev diabetikov, ki jih po številu ni
malo in delujejo v številnih večjih krajih po Sloveniji. Tak način druženja in izmenjevanja
izkušenj je za bolnika pomemben vir medsebojne podpore znotraj skupine ljudi z enakimi
težavami (Petek in sod., 2010).
Avtorici Bahun in Skela Savič (2011) sta raziskovali pomen nepoklicnih svetovalcev, ki bi
bolniku pri vodenju bolezni pomagali z lastnimi izkušnjami. Ugotovili sta, da ima v
Sloveniji velik delež bolnikov trdno družbeno omrežje, kjer je zajeta podpora bližnjih.
Težava pa se pojavi pri bolnikih brez bližnjih, ki bi jih podpirali pri vodenju bolezni. V
takih primerih bi bilo še posebno koristno, če bi v Sloveniji obstajale organizirane oblike
medsebojne pomoči, ki bi jo izvajali nepoklicni svetovalci.
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6 METODOLOGIJA RAZISKAVE
Naša raziskava je temeljila na kvantitativni raziskovalni metodologiji. Rezultate
kvantitativne analize smo nato nadgradili še s kvalitativnim analiziranjem komentarjev 29
vprašanih, ki predstavljajo dodateni uvid v razumevanje doživljanja bolezni bolnikov s
SB. Podatke za kvantitativno in kvalitativno analizo smo zbrali s pomočjo merskega
instrumenta, ki smo ga pripravili sami – ankete (American Diabetes Association, 2010;
Janjoš in sod., 2012; EndoDiab.si, 2015). Za sestavo anketnega vprašalnika smo se
odločili, ker smo ugotovili, da v Sloveniji nimamo oblikovanega vprašalnika za merjenje
opolnomočenosti pri bolnikih s SB.
Pred izvedbo raziskave smo pregledali literaturo s pomočjo podatkovnih baz COBISS,
MEDLINE (PubMED), CINAHL, EBSCHOhost, Science Direct in Google Učenjak.
Preučili smo obstoječe pisno gradivo s področja zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje
bolnikov s SB. V teoretičnem delu smo uporabili tudi internetne vire, ki se navezujejo na
izbrano problematiko. Pri iskanju literature smo se opirali na ključne besede:
opolnomočenje, sladkorna bolezen, zdravstvena vzgoja ter v angleškem jeziku:
empowerment, diabetes mellitus in health education.

6.1 Razvoj instrumenta raziskave
Vprašalnik za merjenje opolnomočenosti smo sestavili na podlagi zastavljenih hipotez,
pregleda obstoječe literature, osebnih izkušenj pri delu z bolniki s SB in s pomočjo
vprašalnikov, ki so jih razvili pri Michigan Diabetes Research and Training Center (2015)
in so prosto dostopni na spletu.
Opolnomočenje je abstrakten pojem, zato smo pred izdelavo vprašalnika poiskali različne
definicije, na podlagi katerih smo si ga razjasnili in mu nato določili svoje dimenzije
pomena. Za sestavo vprašalnika smo izbrali definicijo Asimakopoulouja in njegovih
sodelavcev (2012), ki smo jo navedli že v teoretičnem delu. S procesom dimenzioniranja
smo nato razčlenili pojem na tri teoretične spremenljivke – moč, znanje in priložnosti, za
katere smo na podlagi definicije ocenili, da so ključne za doseganje opolnomočenosti pri
bolniku s SB. V nadaljevanju smo v postopku operacionalizacije teoretičnim
spremenljivkam dodelili merjene spremenljivke oziroma indikatorje, ki so zajeti v anketnih

24

vprašanjih (Ferligoj in sod., 1995; Cvetek, 2013; Hlebec, 2015). Posamezne spremenljivke
smo merili z več vprašanji zaprtega tipa.
Vprašalnik je sestavljen iz nagovora, treh sklopov vprašanj, ki so pretežno zaprtega tipa, in
šestih vprašanj, ki zajemajo demografske podatke (Priloga 1). Prvi sklop vprašalnika se
nanaša na moč, drugi na znanje in tretji na priložnosti, ki jih ima bolnik pri vodenju SB.
Okvirni čas izpolnjevanja vprašalnika je 15–20 minut. 42 vprašanj smo oblikovali kot
trditve, pri katerih so bolniki ocenjevali stopnjo strinjanja. Za merjenje odnosa do
navedenih trditev smo uporabili petstopenjsko Likertovo lestvico, na kateri so vprašani
lahko izbirali med »1 – sploh se ne strinjam«, »2 – ne strinjam se«, »3 – niti se ne strinjam
niti se strinjam«, »4 – strinjam se«, »5 – popolnoma se strinjam«.
Zadnji sklop vprašalnika vsebuje šest demografskih spremenljivk, in sicer spol, starost,
stopnjo izobrazbe, zakonski stan, število članov v gospodinjstvu in opisno oceno
materialnega položaja gospodinjstva glede na prihodke vseh članov, ki v njem živijo.
Ob anketiranju smo iz bolnikove dokumentacije pridobili podatek o urejenosti glikemije,
izražen z vrednostjo HbA1c, ki poda oceno urejenosti SB v zadnjih dveh mesecih in
indeksu telesne mase na dan opravljene kontrole. Zabeležili smo tudi morebitne nastale
mikro- in makroangiopatične kronične zaplete (Urbančič-Rovan in sod., 2008;
International Diabetes Federation, 2013). Hkrati smo zabeležili podatek o letu odkritja SB,
ki je evidentirano v medicinski dokumentaciji bolnika in označili obliko zdravljenja SB.

6.2 Preizkus in preverjanje zanesljivosti merskega instrumenta
Pilotni in strokovni preizkus vprašalnika
Pred dejansko izvedbo anketiranja na celotnem vzorcu smo s pomočjo strokovne ocene in
pilotnega anketiranja osmih bolnikov preverili razumljivost, jasnost in doslednost
sestavljenega anketnega vprašalnika. Prvi preizkus je potekal med sodelavci v Ambulanti
za bolnike s sladkorno boleznijo (Diabetološka ambulanta), ki deluje v okviru
Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik (Klinika Golnik) in drugi na
manjši skupini vprašanih, ki je predstavljala vzorec ciljne populacije.
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Izračun koeficienta Cronbach alfa
Stopnjo zanesljivosti vprašalnika smo najprej preverili pri šestnajstih bolnikih, nato pa še
na celotnem vzorcu. Za določanje zanesljivosti notranje konsistentnosti vprašalnika smo
uporabili koeficient Cronbach alfa. Vrednosti Cronbach alfe se gibljejo na intervalu od 0
do 1, pri čemer vrednosti, ki so manjše od 0,6 kažejo na nezadostno zanesljivost notranje
konsistentnosti, vrednosti višje od 0,9 pa preveč idealno (Ferligoj in sod., 1995; Tavakol in
Dennick, 2011).
V našem primeru je vrednost Cronbach alfe na pilotnem vzorcu za celotni vprašalnik
znašala 0,708, kar predstavlja primerno oz. dobro zanesljivost vprašalnika, zato smo
raziskovanje s tem instrumentom nadaljevali. Končna vrednost Cronbach alfe na celotnem
vzorcu je ostala skoraj nespremenjena, saj se je povečala le za eno tisočinko (0,709).
Pri celotnem vzorcu smo morali iz izračuna koeficienta Cronbach alfe izključiti tri trditve,
pri katerih je bil manjkajoči delež odgovorov večji kot 50 %:
 »Od odkritja sladkorne bolezni do danes sem prenehal/a s kajenjem.«
 »Od odkritja sladkorne bolezni do danes sem zmanjšal/a oz. prekinil/a pitje
alkoholnih pijač.«
 »Delovno okolje mi omogoča redno in zdravo prehranjevanje.«

6.3 Opis vzorca
Raziskovalno populacijo so predstavljali bolniki s SB tipa 2, ki se vodijo v Diabetološki
ambulanti. Vseh bolnikov v tej ambulanti je med 4000 in 5000, od tega jih ima vsaj
polovica diagnosticirano SB tipa 2. V vzorec smo vključili 167 bolnikov. Anketiranje je
potekalo od sredine avgusta 2014 do konca januarja 2015. Za pridobitev naključnega
vzorca smo bolnike vključevali v raziskavo v določenem časovnem obdobju po vrstnem
redu, kot so bili naročeni na kontrolni pregled pri svojem diabetologu. Vključitvena pogoja
za opazovani vzorec sta bila polnoletnost in vsaj eno leto diagnosticirana SB tipa 2.

26

6.4 Omejitve pri raziskovalnem delu
Med izvedbo raziskave so se pojavile naslednje omejitve:
-

Končni vzorec je bil manjši od sprva predvidenega (250 vključenih bolnikov)
zaradi zavrnitev sodelovanja v raziskavi in časovnega okvirja za izvedbo raziskave.
Bolniki so sodelovanje v raziskavi najpogosteje zavrnili zaradi pomanjkanja časa,
dolžine vprašalnika, občutljive teme in težav z branjem zaradi pozabljenih očal ali
slabšega vida. Časovni okvir za izvedbo raziskave smo med raziskovanjem
podaljšali za dodatne tri mesece, vendar v tem času še vedno nismo pridobili
tolikšnega vzorca, kot smo ga predvideli v raziskovalnem načrtu.

-

Druga omejitev je povezana z vsebino vprašalnika. Kljub upoštevanju navodil za
sestavo dobrega vprašalnika (Ferligoj in sod., 1995; Groves, 2009; Hlebec, 2015) in
izvedeni pilotni študiji na osmih bolnikih s SB pred začetkom raziskovanja, se je
med raziskavo pokazalo nekaj vsebinskih predlogov za izboljšanje vprašalnika. Te
potrjujejo tudi rezultati komponentne analize, saj smo dobili 14 različnih
komponent, ki merijo opolnomočenost bolnikov, kar nakazuje na precej homogene
odgovore.

6.5 Etičnost raziskovanja
Pred začetkom anketiranja smo pridobili soglasje za izvedbo raziskave od Komisije
Republike Slovenije za medicinsko etiko (št. soglasja: 67/10/13), ki deluje pod okriljem
Ministrstva za zdravje Republike Slovenije (Priloga 2) in vodstva Klinike Golnik.
Raziskava je temeljila na anonimnosti in prostovoljnem sodelovanju vprašanih.
Raziskovalno področje je zaradi specifičnosti sodelujočih od raziskovalca zahtevalo
pazljivo varovanje podatkov.
Vsem bolnikom smo pisno in ustno pojasnili namen raziskave. Poudarili smo, da je
udeležba prostovoljna in da lahko sodelovanje brez pojasnila zavrnejo že pred začetkom ali
kadar koli med anketiranjem. Vsi, ki so pristali na sodelovanje v raziskavi, so podpisali
Izjavo o privolitvi za sodelovanje v raziskavi (Priloga 3). Podpisani obrazci sodelujočih so
shranjeni pri glavni raziskovalki. Raziskovalka je sodelujoče anketirala v prostorih
Diabetološke ambulante v Kranju.
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6.6 Raziskovalna vprašanja in hipoteze
Povod za nastanek magistrskega dela je bilo temeljno raziskovalno vprašanje: Ali lahko
sklepamo, da so bolniki z dobro urejeno SB tudi opolnomočeni?
Za natančnejšo opredelitev osnovnega raziskovalnega vprašanja smo si postavili še dve
podvprašanji, ki sta služili kot vodilo za oblikovanje hipotez v empiričnem delu:
-

Pri katerih bolnikih je glede na demografske značilnosti in materialni položaj tveganje
za slabšo urejenost SB višje?

-

Na kaj mora biti MS pri zdravstveni vzgoji pozorna glede na strukturo bolnikov, ki se
vodijo v Diabetološki ambulanti v Kranju, in urejenost SB?

Hipoteze magistrskega dela so:
1. Moški in ženske se statistično pomembno razlikujejo v urejenosti SB.
2. Socialno-ekonomski

dejavniki

(stopnja

izobrazbe

in

materialni

položaj

udeležencev) se pozitivno in pomembno povezujejo z urejenostjo SB.
3. Starost se negativno in pomembno povezuje z urejenostjo SB.
4. Opolnomočenost se pozitivno in pomembno povezuje z urejenostjo SB.
5. Različno

izobraženi

udeleženci

se

statistično

pomembno

razlikujejo

v

opolnomočenosti.
Pri prvih štirih hipotezah bomo urejenost SB dokazovali z indikatorjem HbA1c.
Opolnomočenost bomo preverjali z odgovori sodelujočih na vprašanja treh sklopov, moč,
znanje in priložnosti.

6.7 Uporaba statističnih metod
Podatke smo obdelali s statističnim programom IBM SPSS Statistics, različica 20.0. Pri
statistični obravnavi smo uporabili naslednje teste:
-

t-test, Spearmanov koeficient korelacije, Pearsonov koeficient korelacije,
komponentno analizo in analizo variance (ANOVA) (Cvetek, 2013).

Za preverjanje prve hipoteze smo uporabili t-test za dva neodvisna vzorca, kjer smo kot
neodvisno spremenljivko obravnavali spol udeležencev in kot odvisno spremenljivko
urejenost SB. Urejenost SB smo dokazovali s pomočjo parametra HbA1c, ki je številčna
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vrednost, prikazana v odstotkih. Za statistično pomembno razliko v varianci med
skupinama smo šteli p-vrednost, ki je enaka ali manjša od 0,05 (p ≤ 0,05).

Pri preverjanju druge hipoteze smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije ali
koeficient korelacije rangov. Tu smo ločeno opazovali povezanost med posameznima
socialno-ekonomskima dejavnikoma in urejenostjo SB. Socialno-ekonomska dejavnika
(stopnja izobrazbe udeležencev in materialni položaj) sta predstavljala opisno
spremenljivko urejenosti in parameter HbA1c številsko spremenjlivko. Za pomembno
statistično razliko smo upoštevali p ≤ 0,05.
Pred preizkušanjem tretje in četrte hipoteze smo morali opravili analizo glavnih faktorjev.
Za komponenetno analizo smo se odločili, ker smo z vprašalnikom preverjali lastnost
(opolnomočenje), ki je ni možno neposredno meriti (Beavers in sod., 2013). Merjenje
opolnomočenosti smo sicer razdelili na tri dimenzije (moč, znanje in priložnosti), s
komponentno analizo pa smo opazovali, v kolikšni meri trditve iz vseh treh sklopov
odražajo opolnomočenje anketiranca. Naš cilj je bil s pomočjo komponentne analize
izločiti število komponent, ki sestavljajo rezultate na lestvici »opolnomočenosti«, in
ugotoviti, koliko celotne pojasnjene variance lahko razložimo s prvo komponento.
Pearsonov koeficient korelacije smo uporabili za testiranje tretje in četrte hipoteze. Pri
obeh hipotezah smo opazovali povezanost dveh številskih spremenljivk. Pri tretji hipotezi
nas je zanimala povezanost med starostjo udeležencev in urejenostjo SB (številski
indikator HbA1c). Pri četrti hipotezi smo opazovali rezultat udeležencev na lestvici
opolnomočenja (številska spremenljivka) in urejenost SB (številski indikator HbA1c). Tudi
pri Pearsonovem koeficientu smo za statistično pomembno soodvisnost upoštevali pvrednost, ki je enaka ali manjša od 0,05 (p ≤ 0,05) (Cvetek, 2013).

Za preverjanje pete hipoteze smo uporabili enofaktorsko analizo variance (ANOVA) za
eno neodvisno in eno odvisno spremenljivko z neponovljenimi meritvami. Za omenjeno
statistično metodo smo se odločili, ker pri analizi variance pri vsaki opazovani skupini ne
dobimo petodstotnega tveganja, ampak skupno varianco razdelimo na varianco med
skupinami in varianco znotraj skupin. Tako ugotavljamo, koliko posamezni rezultati
variirajo okrog aritmetične sredine (M) in koliko aritmetične sredine skupin variirajo okrog
skupne aritmetične sredine. S tem je možnost za statistično napako manjša. S pomočjo
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statistične metode ANOVA smo želeli ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike
med različno izobraženimi udeleženci raziskave in povprečno vrednostjo na lestvici
opolnomočenosti (sestavljena na podlagi komponentneanalize). Izobrazbene skupine so
bile: osnovnošolska, poklicna ali srednješolska, višje- ali visokošolska in univerzitetna ali
več. V nadaljevanju smo s pomočjo F-testa ANOVA preverjali, ali so razlike v povprečnih
dosežkih na lestvici opolnomočenosti med različno izobraženimi udeleženci statistično
pomembne (Cvetek, 2013).
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7 REZULTATI
V poglavju, ki je razdeljeno na štiri podpoglavja, so prikazani rezultati kvantitativne in
kvalitativne raziskave. V prvem podpoglavju so opisno in grafično predstavljene
demografske značilnosti anketirancev. Podpoglavje 7.2 prikazuje izpis stanja zdravljenja
SB iz zdravstvene dokumentacije sodelujočih (HbA1c, indeks telesne mase, trajanje
bolezni, morebitni kronični zapleti in način zdravljenja SB). V podpoglavju 7.3 so
prikazani rezultati uporabljenih statističnih metod in potrditev oziroma zavrnitev
postavljenih hipotez, zadnje podpoglavje pa obsega rezultate kvalitativne analize
komentarjev vprašanih.

7.1 Demografske značilnosti vprašanih
V raziskavo je bilo vključenih 167 bolnikov, od tega 75 (45 %) žensk in 92 (55 %) moških.
Od 167 vprašanih je bilo 151 (90,4 %) starejših od 50 let. Povprečna starost sodelujočih v
raziskavi je 63 let. Najmlajša anketiranka je bila stara 28 let, najstarejši anketiranec 80 let.
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Iz Grafikona 1 je razvidno, da je več kot polovica vprašanih dokončala poklicno ali srednjo
šolo (55 %). Sledijo anketiranci z osnovnošolsko izobrazbo (26 %), najmanj pa je tistih, ki
imajo vsaj višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (19 %).

Izobrazbena struktura
osnovnošolska izobrazba
poklicna ali srednješolska izobrazba
višješolska ali visokošolska izobrazba
univerzitetna izobrazba, specializacija, magisterij ali doktorat

8%
26%

11%

55%

Grafikon 1: Izobrazbena struktura vseh udeležencev (N = 167)
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Grafikon 2 prikazuje zakonski stan vprašanih. Največ (123 oziroma 74 %) jih je poročenih
ali živijo v zunajzakonski skupnosti. Sledijo jim anketiranci, ki so ovdoveli (23 oziroma 14
%), in nato samski ali ločeni (20 oziroma 12 %). Eden izmed anketirancev na vprašanje ni
odgovoril.

Zakonski stan udeležencev raziskave

14%

poročen/a ali zunajzakonska
zveza

4%

ločen/a

8%
samski/a
ovdovel/a
74%

Grafikon 2: Zakonski stan udeležencev (N = 166)
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Iz Grafikona 3 je razvidno, da je najmanj vprašanih ekonomski položaj v družini ocenilo z
»zelo težko« (8 anketiranih oziroma 5 %). Glede na skupni delež sta si bila enakovredna
odgovora »z manjšimi težavami« (30 %) in »lahko« (30 %).

ocena kakovosti preživetja s prihodki v
gospodinjstvu anketiranca

Ocena kakovosti preživetja z dohodki v
gospodinjstvu
zelo lahko

6%

lahko

30,00%

dokaj lahko

18,00%

z manjšimi težavami

30,00%

težko
zelo težko

11,00%
5,00%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

delež (%)

Grafikon 3: Ocena o kakovosti preživetja z dohodki znotraj gospodinjstva (N = 167)

Pri vprašanju »Koliko članov je v vašem gospodinjstvu vključno z vami?« je le 23 (13 %)
anketiranih obkrožilo odgovor »živim sam/a«. Vsi ostali sodelujoči živijo še z vsaj enim
članom v gospodinjstvu.

7.2 Rezultati stanja zdravljenja SB
V nadaljevanju bomo predstavili izpise stanja zdravljenja SB, ki smo jih prevzeli iz
medicinske dokumentacije sodelujočih. Posameznikov izpis smo pridobili na dan
privolitve za sodelovanje v raziskavi.
Pri 89 % (149) vprašanih poteka poleg nefarmakološkega zdravljenja bolezni sočasno tudi
zdravljenje z zdravili. Od 149 anketiranih jih 66 (39 %) prejema insulinsko zdravljenje
oziroma kombinacijo zdravljenja z insulinom in peroralnimi antihiperglikemiki.
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Skoraj polovica bolnikov (82 oziroma 49 %) ima povprečje HbA1c nad 7,1 %. Od 167
vprašanih ima 20 % (34) HbA1c višji od 8,1%.
Prekomerno telesno težo (ITM > 25) ima 151 (90 %) anketirancev. Iz Grafikonaa 4 lahko
razberemo, da ima 50 % anketiranih ITM med 30 in 40, sledijo jim tisti z ITM med 25 in
30 (34 %). ITM, večji od 40, ima 6 % sodelujočih v raziskavi.

Indeks telesne mase (ITM)
50,00%

delež (%)

34,00%

10%
4,00%
0%
ITM <18,5 oz. ITM 18,5 do 25 ITM 25 do 30 ITM 30 do 40 ITM 40 do 50
podhranjenost oz. normalna oz. čezmerna oz. debelost oz. morbidna
telesna teža telesna teža
debelost

2,00%
ITM > 50 oz.
ekstremna
debelost

razvrstitev v skupine glede na indeks telesne mase

Grafikon 4: Indeks telesne mase (N = 167)
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V Grafikonu 5 so bolniki razvrščeni v štiri skupine glede na čas trajanja bolezni (modri
stolpci). Tisti, pri katerih je bila SB odkrita pred manj kot petimi, a več kot enim letom
(vključitveni kriterij), so prikazani v prvem stolpcu. Sledijo tisti, ki imajo SB od 5 do 10
let, v tretjem stolpcu od 10 do 20 let in četrtem 20 let in več. Največji odstotek vprašanih
(42 %) ima SB diagnosticirano že vsaj deset let. Najmanjši delež je takih, pri katerih so SB
odkrili pred več kot 20 leti (6 %). Rdeči stolpci prikazujejo, koliko bolnikov iz modrega
stolpca ima vsaj en kronični zaplet glede na čas trajanja SB. Iz Grafikona 5 je razvidno, da
imajo vsaj en kronični zaplet vsi bolniki, ki imajo SB že več kot 20 let. V ostalih treh
časovnih razdelitvah ima več kot polovica bolnikov vsaj en kronični zaplet.

Primerjava med leti trajanja SB in
prisotnostjo kroničnih zapletov
45%

42%

40%

37%

35%
delež (%)

30%

27%
24%

25%
20%

leta SB
15%

15%
10%

8%

6% 6%

leta SB in prisotnost vsaj
enega kroničnega zapleta

5%
0%
do 5 let

od 5 do 10 od 10 do 20 nad 20 let
let
let
leta trajanja SB

Grafikon 5: Primerjava med leti trajanja SB in prisotnostjo kroničnih zapletov (N =
167)
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7.3 Rezultati preverjanja hipotez
Hipoteza 1: Moški in ženske se statistično pomembno razlikujejo v urejenosti SB.
V prvem koraku prikazujemo tabelo z opisnimi statistikami in v drugem rezultate t-testa za
dva neodvisna vzorca.
Tabela 1: Prikaz opisnih statistik za spremenljivko HbA1c glede na spol udeležencev
Standardni odklon
Spol

N = 167

Aritmetična sredina (M) za HbA1c
(SD) za HbA1c

Moški

92

7,19

1,19

Ženski

75

7,25

1,15

HbA1c = glikirani hemoglobin, N = število vprašanih

V Tabeli 1 razberemo, da je povprečna vrednost spremenljivke HbA1c za moške
udeležence 7,19 (SD = 1,19), za ženske pa 7,25 (SD = 1,15). Že na prvi pogled lahko
vidimo, da so te razlike razmeroma majhne. V nadaljevanju smo s pomočjo t-testa
preverjali, ali so statistično pomembne. Izkazalo se je, da se moški in ženske pomembno ne
razlikujejo v vrednosti odvisne spremenljivke HbA1c (t(165) = 0,335; p > 0,05). Rezultati
tako ne potrjujejo naše prve hipoteze. Razlike med moškimi in ženskami v urejenosti SB
niso statistično pomembne.
Hipoteza 2: Socialno-ekonomski dejavniki (stopnja izobrazbe in materialni položaj
udeležencev) se pozitivno in pomembno povezujejo z urejenostjo SB. Slabši socialnoekonomski status je povezan s slabšo urejenostjo SB.
Najprej nas je zanimala povezanost med stopnjo izobrazbe udeležencev in urejenostjo SB.
V Tabeli 2 prikazujemo vrednost koeficienta korelacije in rezultate testa njegove statistične
pomembnosti.
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Tabela 2: Prikaz soodvisnosti izobrazbe udeležencev in urejenosti SB
Izobrazba udeležencev - HbA1c

N

p-vrednost

-0,160

167

0,019*

Spearmanov koeficient korelacije

HbA1c = glikirani hemoglobin, N = število anketirancev, p = mejna statistično pomembna vrednost pri 0,05
ali manj

V Tabeli 2 lahko vidimo, da je vrednost Spearmanovega koeficienta korelacije razmeroma
nizka in negativna (r = -0,160), kar pomeni, da vrednost spremenljivke HbA1c pada z
večanjem stopnje izobrazbe. Udeleženci, ki so bolj izobraženi, imajo bolj urejeno SB
(nižjo vrednost parametra HbA1c). Soodvisnost obravnavanih spremenljivk je statistično
pomembna (p < 0,05). Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da sta stopnja izobrazbe
in urejenost SB statistično pomembno povezani spremenljivki.
V nadaljevanju nas je zanimala še povezava med materialnim položajem in urejenostjo SB.
V Tabeli 3 prikazujemo vrednost koeficienta korelacije in rezultat preizkusa statistične
pomembnosti.
Tabela 3: Prikaz korelacije med materialnim položajem udeležencev in urejenostjo
SB
Materialni položaj - HbA1c

N

p-vrednost

-0,003

167

0,484

Spearmanov koeficient korelacije

HbA1c = glikirani hemoglobin, N = število anketirancev, p = mejna statistično pomembna vrednost pri 0,05
ali manj

Iz Tabele 3 lahko razberemo, da je povezanost med materialnim položajem udeležencev in
urejenostjo SB zelo nizka in negativna (r = -0,003). Ker je vrednost koeficienta korelacije
tako nizka in ker ni statistično pomembna (p > 0,05), ne moremo reči, da sta materialni
položaj udeležencev in urejenost SB kakor koli povezana. Materialni položaj in urejenost
SB nista pomembno povezani spremenljivki.
Tako smo ugotovili, da izobrazba statistično pomembno vpliva na urejenost SB, materialni
položaj pa nanjo nima statistično pomembnega vpliva. Tako našo drugo hipotezo le delno
potrdimo.
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Hipoteza 3: Starost se negativno in pomembno povezuje z urejenostjo SB.
V Tabeli 4 sta prikazana vrednost koeficienta korelacije in rezultat preizkusa njegove
statistične pomembnosti.

Tabela 4: Prikaz soodvisnosti starosti udeležencev in urejenosti SB

Pearsonov koeficient korelacije

Starost - HbA1c

N

p-vrednost

0,047

167

0,274

HbA1c = glikirani hemoglobin, N = število vprašanih, p = mejna statistično pomembna vrednost pri 0,05 ali
manj

Iz Tabele 4 lahko vidimo, da je vrednost koeficienta korelacije pozitivna in nizka (r =
0,047), kar pomeni, da ni statistično pomembna (p > 0,05), zato ne moremo skleniti, da sta
starost udeležencev in urejenost SB kakor koli povezani. Rezultati ne potrjujejo naše
tretje hipoteze, s katero smo predvidevali, da sta starost in urejenost SB negativno in
pomembno povezani.
Hipoteza 4: Opolnomočenost, ki jo preverjamo z vprašalnikom, se pozitivno in pomembno
povezuje z urejenostjo SB.
Za preverjanje četrte (in v nadaljevanju tudi pete) hipoteze smo morali predhodno izvesti
komponentno

analizo

odgovorov

udeležencev

na

vse

tri

sklope

vprašanj

o

opolnomočenosti (dimenzije – moč, znanje in priložnosti). Pred analizo smo preverili, ali
je izvedba komponentne analize sploh smiselna oziroma upravičena. Vrednost statistike
Keiser-Meyer-Olkin je znašala 0,641 (kar je blizu vrednosti 1), rezultat Bartlettovega hikvadrat testa pa je bil pomemben (χ2(741) = 1421,307; p-vrednost < 0,01), kar pomeni, da
je uporaba metode komponentne analize upravičena. To pomeni, da so soodvisnosti med
postavkami dovolj visoke, da je postavke smiselno povzeti z manjšim številom faktorjev.
V nadaljevanju prikazujemo povzetek komponentne analize.
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Tabela 5: Povzetek komponentne analize za vseh 39 postavk vprašalnika
Skupna pojasnjena varianca
Zaporedna

Lastna

Delež pojasnjene

Kumulativni

številka

vrednost

variance (v %)

delež (v %)

komponente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

5,350
2,803
2,098
1,966
1,753
1,609
1,475
1,358
1,279
1,210
1,189
1,156
1,132
1,090
,976
,911
,890
,862
,817
,780
,759
,690
,664
,603
,593
,534
,517
,462
,449
,422
,393
,362
,337
,308

13,718
7,186
5,380
5,041
4,494
4,126
3,783
3,483
3,280
3,101
3,048
2,964
2,902
2,794

13,718
20,904
26,284
31,326
35,819
39,945
43,728
47,211
50,491
53,592
56,640
59,604
62,505
65,300
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Skupna pojasnjena varianca
Zaporedna

Lastna

Delež pojasnjene

Kumulativni

številka

vrednost

variance (v %)

delež (v %)

komponente
35
36
37
38
39

,297
,275
,247
,220
,162

Metoda izločanja: Analiza glavnih komponent

Iz Tabele 5 lahko razberemo, da je program na osnovi kriterija lastne vrednosti
komponente > 1 izločil 14 komponent, ki skupno pojasnijo 65,3 % variance vseh 39
vprašanj anketnega vprašalnika. V tabeli lahko vidimo tudi, da je prispevek prve izločene
komponente največji, saj ta pojasni skoraj 14 % skupne variance, zaradi česar bi jo lahko
interpretirali kot skupno komponento opolnomočenosti.

Slika 1: Grafikon drobirja (»scree plot«).
Graf na Sliki 1 prikazuje velikost lastne vrednosti glede na njeno zaporedno mesto.
Podobno kot v Tabeli 5 lahko tudi tukaj vidimo, da je predlagano število komponent po
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kriteriju lastna vrednost > 1 visoko (14 komponent). Lastna vrednost prve komponente pa
je v primerjavi z lastnimi vrednostmi preostalih komponent zelo visoka (5,350), zaradi
česar lahko tudi na osnovi grafikona drobirja zaključimo, da ta komponenta vsebinsko
najbolje povzema naš vprašalnik. Do prve opazne točke preloma namreč pride že pri drugi
komponenti, zato smo se odločili, da nadaljnje analize izvedemo zgolj z dosežki
udeležencev pri prvi glavni komponenti, ki predstavlja najboljši vsebinski povzetek našega
vprašalnika.
Ob preverjanju preostalih hipotez smo v analizo vključili dosežke udeležencev pri prvi,
glavni komponenti. Te dosežke smo obravnavali kot številsko spremenljivko.
V nadaljevanju prikazujemo vrednost koeficienta korelacije med dosežkom udeležencev
pri prvi komponenti (komponenta opolnomočenosti) in podatkom o urejenosti sladkorne
bolezni, obenem pa tudi rezultat preizkusa njegove statistične pomembnosti.

Tabela 5: Prikaz soodvisnosti opolnomočenosti udeležencev in urejenosti SB

Pearsonov koeficient korelacije

Opolnomočenost - HbA1c

N

p-vrednost

-0,166

167

0,025*

HbA1c = glikirani hemoglobin, N = število vprašanih, p = mejna statistično pomembna vrednost pri 0,05 ali
manj

Iz Tabele 6 lahko razberemo, da je vrednost Pearsonovega koeficienta korelacije med
obravnavanima spremenljivkama razmeroma nizka in negativna. Kljub temu pa je rezultat
statističnega preizkusa pokazal, da je povezanost statistično pomembna (p < 0,05).
Sklepamo lahko, da imajo bolj opolnomočeni posamezniki tudi bolj urejeno SB (nižja
vrednost parametra HbA1c). Rezultati potrjujejo našo četrto hipotezo. Opolnomočenost
udeležencev in urejenost SB sta statistično pomembno povezani spremenljivki.
Hipoteza 5: Različno izobraženi udeleženci se statistično pomembno razlikujejo v
opolnomočenosti.
V prvem koraku prikazujemo opisne statistike na lestvici opolnomočenosti za posamezne
skupine udeležencev glede na njihovo stopnjo izobrazbe, v drugem koraku pa povzemamo
rezultate testa ANOVA.
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Tabela 6: Prikaz opisnih statistik za spremenljivko opolnomočenosti glede na
izobrazbo udeležencev
Izobrazba

N

Aritmetična sredina

Standardni

(M)

odklon

Opolnomočenost

(SD)
Osnovnošolska

38

-0,35

1,19

Poklicna ali srednja

79

0,10

0,95

Višje- ali

12

0,44

0,57

12

0,03

0,74

141

0,00

1,00

visokošolska
Univerzitetna ali
več
Skupaj

N = število vprašanih

V Tabeli 7 lahko opazimo, da imajo najvišji dosežek pri komponenti opolnomočenosti
udeleženci z višje- ali visokošolsko izobrazbo (M = 0,44), najnižji dosežek pa tisti z
osnovnošolsko izobrazbo (M = -0,35). Vprašani s poklicno ali srednjo izobrazbo imajo
nekoliko višji dosežek (M = 0,10) kot udeleženci z univerzitetno izobrazbo ali več (M =
0,03).
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Trend spreminjanja povprečnih vrednosti pri komponenti opolnomočenosti je razviden tudi
iz Grafikona 6.

0,50
0,40
Opolnomočenost

0,30
0,20
0,10
0,00

-0,10

Osnovnošolska

Poklicna ali
srednja

Višje ali
visokošolska

Univerzitetna ali
več

-0,20

-0,30
-0,40

Izobrazba udeležencev

Grafikon 6: Grafična ponazoritev spreminjanja opolnomočenosti udeležencev glede
na doseženo stopnjo izobrazbe
V nadaljevanju smo s pomočjo F-testa ANOVA preverjali, ali so razlike v povprečnih
dosežkih na lestvici opolnomočenosti tudi statistično pomembne.
Tabela 7: Rezultati F-testa ANOVA

Vir

Vsota

Stopnje

Srednji

F-

p-

variabilnosti

kvadratov

svobode

kvadrat

vrednost

vrednost

Med
skupinami

7,776

3

2,592

2,686

,049

Znotraj skupin

132,224

137

,965

Skupaj

140,000

140

p = mejna statistično pomembna vrednost pri 0,05 ali manj

Rezultat je pokazal, da so razlike v opolnomočenosti med različno izobraženimi udeleženci
statistično pomembne (F(3;137) = 2,686; p < 0,05). Na podlagi rezultatov lahko
zaključimo in potrdimo našo peto hipotezo, ki pravi, da se različno izobraženi
posamezniki razlikujejo v opolnomočenosti. Razlike v opolnomočenosti glede na
stopnjo izobrazbe pa so najbolje razvidne iz zgornje tabele in Grafikona 6.
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7.4 Kvalitativna analiza mnenj bolnikov
V rubriki z navodilom »Če bi želeli o temi raziskave še kaj dodati, prosim napišite« je
svoje mnenje zapisalo 29 bolnikov (17 % od 167). Predstavili so svoj vidik doživljanja
bolezni in podali nekaj predlogov, ki bi po njihovem mnenju olajšali vodenje bolezni.
Zapise smo kvalitativno analizirali (Graneheim in Lundman, 2004) in jih predstavljamo v
nadaljevanju.
Bolniki, ki menijo, da pri vodenju bolezni pomembno vlogo igrajo predvsem sami, so
zapisali:
-

»Če je možnost, se pazim, če je ni, pa malo manj, samo zato moram vedno narediti
pokoro.« moški, 62 let, HbA1c = 6,9 %

-

»Sladkor se znižuje s telesno aktivnostjo. Moje mnenje.« moški, 70 let, HbA1c =
5,8 %

-

»Volja, lastna motivacija.« ženska, 66 let, HbA1c = 7,1 %

-

»Edino sam lahko z disciplino in strokovnimi nasveti pomagaš k boljšemu
počutju.« ženska, 71 let, HbA1c = 6,8 %

-

»Dolgo nisem sprejela svoje bolezni, zdaj pa jo želim sprejeti, celo bi rekla
vzljubiti in medicinsko osebje gledati kot ozadje v božji roki, ki mi pomaga na poti
skozi življenje. Zato jim dolgujem zahvalo.« ženska, 65 let, HbA1c = 8,6 %

-

»Za vodenje SB sem odgovorna predvsem sama. Pomagajo mi predvsem zdravnica
dr. Kreč [opomba avtorice: dr. Kreč je diabetologinja v Diabetološki ambulanti,
kjer se bolnica vodi], časopisi Dita in Sladkorna in Društvo diabetikov Škofja
Loka.« ženska, 68 let, HbA1c = 8,3 %

-

»Sladkorni bolniki se moramo strogo držati navodil in v prehrani upoštevati mnenje
zdravnikov.« moški, 67 let, HbA1c = 7,1 %

-

»Menim, da denar ni problem, če preudarno izbiraš in kuhaš [opomba avtorice:
vprašani je delal kot kuhar na ladji]. Na vrtu si tudi pridelam izdelke in ne rabim
veliko zapravljati.« moški, 67 let, HbA1c = 7,9 %

Naslednja mnenja anketirancev kažejo, da se zavedajo pomena motivacije, vendar bi sami
potrebovali dodatno spodbudo:
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-

»Vem, da mi pade motivacija, če sem nekaj časa urejen. Vloga zdravnika je predpis
terapije in podajanje znanja, a na bolnikih stoji naloga, da kaj storijo v dobrobit
zdravju.« moški, 64 let, HbA1c = 7,3 %

-

»Z več volje in discipline bi morda lahko bil sladkor malo nižji.« ženska, 66 let,
HbA1c = 6,5 %

-

»Razlog višjih vrednosti KS [opomba avtorice: KS je kratica za krvni sladkor]:
malo manj aktivnosti in stresno delo.« moški, 57 let, HbA1c = 7,2 %

-

»Sladkorna bolezen tipa 2 je zelo obligacijska, potrebna je absolutna disciplina in
nadzor, zato včasih obidem kakšna dogajanja.« ženska, 67 let, HbA1c = 7,9 %

Nekateri anketiranci izpostavljajo težave pri samooskrbi SB in omenjajo potrebo po
dodatnih informacijah in svetovanju o načinih spoprijemanja s težavami, povezanimi z
vodenjem bolezni:
-

»Stres slabo vpliva na sladkorno bolezen. Sadje zelo vpliva na sladkorno bolezen težko se mu odpovem.« ženska, 71 let, HbA1c = 7,7 %

-

»Težko se odpovem sladkarijam pred spanjem in zvečer. To je nad mano močnejše
od mene. To bi morali razložiti bolnikom s temi težavami, kako jih odpraviti.«
ženska, 67 let, HbA1c = 6,8 %

-

»Menim, da ob čustvenih stiskah večina bolnikov in jaz osebno smo nagnjeni iskati
rešitev/tolažbo v hrani. Predvsem nenadzorovano s sladkarijami.« ženska, 60 let,
HbA1c = 6,1 %

-

»Včasih mislim, da lahko z izkušnjami reguliram to bolezen, pa pogosto ugotovim,
da temu ni tako. Potrebno je poiskati čim več koristnih novih napotkov.« moški, 59
let, HbA1c = 5,9 %

-

»Kaj storiti oz. kako preprečiti 'volčjo lakoto'? Svet se vedno bolj vrti okoli hrane.
Potrebna bi bila večja obveščenost o posledicah, če se s tem pretirava.« moški, 65
let, HbA1c = 6,8 %

-

»Želel bi si on-line aplikacije za vodenje svojega diabetesa«. moški, 65 let, HbA1c
= 10,1 %

-

»Vpliva tudi živčnost na moj krvni sladkor, ki ga tudi zdravim. Potem mi enkrat
raste in enkrat pade do kome.« ženska, 42 let, HbA1c = 7,8 %

Bolniki, ki vidijo vzroke za slabo urejeno SB v ovirah, na katere nimajo vpliva, so zapisali:
-

»Zaradi smrti sina se včasih ne kontroliram.« moški, 68 let, HbA1c = 11,3 %
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-

»Kako rak na ščitnici vpliva na sladkorno bolezen.« ženska, 79 let, HbA1c = 9,6 %

-

»Razlog za iztirjen krvni sladkor je bila blokada (proti bolečinam), ker imam težave
s kolenom.« moški, 63 let, HbA1c = 8,6 %

-

»Imam zelo malo invalidsko pokojnino in si težko kupim primerno hrano za
diabetes in zmanjšano telesno težo. Živim od paketa Rdečega križa, tam pa ne
dobim sveže zelenjave itd.« ženska, 61 let, HbA1c = 9,8 %

-

»Poleg sladkorne bolezni je prisotna pri meni še druga bolezen [opomba avtorice:
rak na prostati] in zato zanemarjam sladkorno bolezen.« moški, 73 let, HbA1c = 8,4
%

-

»Po poškodbi glave je iztirjen KS.« moški, 68 let, HbA1c = 10,8 %

-

»Kaditi sem prenehal 5 let pred odkritjem SB, pil nisem nikoli v življenju. Diabetes
sem verjetno podedoval po materi.« moški, 64 let, HbA1c = 6,4 %

Dva anketiranca sta se navezala na naše delo v Diabetološki ambulanti:
-

»Osebje v Diabetološki ambulanti je odlično, vedno pripravljeno pomagati z
odličnimi nasveti.« ženska, 51 let, HbA1c = 8,8 %

-

»Smatram, da je najtežje medicinskemu osebju zajeti in posredovati bolniku vso
kompleksnost vplivov in možnih načinov vplivanja na raven KS in s tem počutja.«
moški, 74 let, HbA1c = 6,6 %

Eden izmed vprašanih se je v komentarju navezal na sistem financiranja zdravstvenih
storitev za bolnike s SB:
-

»Glede na število bolnikov je občasno vidno pomanjkanje sredstev v zdravstvenem
sistemu za diabetike.« moški, 55 let, HbA1c = 7,1 %
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8 RAZPRAVA
Z raziskavo smo prišli do zaključka, da obstaja statistično pomembna povezanost med
urejeno SB in prisotnostjo oziroma odsotnostjo opolnomočenosti pri bolniku. Poleg
osnovne teze smo želeli raziskati tudi strukturo pacientov in ugotoviti, pri katerih se
pričakuje več ovir pri doseganju opolnomočenja. V našem primeru so rezultati pokazali, da
nižja izobrazba statistično pomembno vpliva na urejenost SB, napačno pa smo sklepali, da
na urejenost SB pomembno vplivajo tudi starost, spol in materialni položaj.
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (World Health Organisation, 2015) ima na
pojav bolezni pomemben vpliv višina dohodka, družbeni položaj in dosežena stopnja
izobrazbe. Prav tako je dokazan vpliv materialnega položaja in izobrazbe na uspešnost
zdravljenja kronične bolezni (Paulin, 2012; Kregelj, 2015). V naši raziskavi je imela skoraj
tretjina bolnikov (26 %) le osnovnošolsko izobrazbo, 81 % vseh sodelujočih pa je doseglo
največ srednješolsko izobrazbo. Dokazali smo pomemben vpliv izobrazbe na
opolnomočenost bolnika. Že leta 1993 je Pierret (1993; cit. po Ule, 2003) raziskoval
razlike v doživljanju in vrednotenju zdravja in bolezni. Dokazal je, da manj izobraženi za
razliko od bolj izobraženih bolezen postavljajo v ospredje in se ji hitreje prepustijo ter
podredijo. Pri bolj izobraženih je ključno zdravje, zavedajo se družbenih vzrokov bolezni
in imajo občutek, da zdravje lahko nadzirajo. Kregelj (2015) je v svoji raziskavi ugotovila,
da bolj izobraženi bolniki tudi pogosteje poiščejo dodatne informacije o svoji bolezni v
različnih virih.
Presenetil nas je podatek, da v naši raziskavi materialni položaj ni bil tisti dejavnik, ki bi
lahko vplival na zdravljenje SB. Več kot polovica bolnikov (102 bolnika oziroma 61 %) je
pri trditvi »Imam dovolj finančnih sredstev, da lahko skrbim za zdrav življenjski slog«
obkrožilo »strinjam se« oziroma »popolnoma se strinjam«. Najmanj bolnikov je obkrožilo
»popolnoma se ne strinjam« (18 bolnikov oziroma 10,8 %) ali »ne strinjam se« (22
bolnikov oziroma 13,2 %).
Kar 61 % vprašanih (102 bolnika) se je »strinjalo« oziroma »popolnoma strinjalo« s
trditvijo iz tretjega vsebinskega sklopa Priložnosti: »Imam dovolj finančnih sredstev, da
lahko skrbim za zdrav življenjski slog.« Te ugotovitve se ujemajo z rezultati, ki smo jih
dobili v zadnjem vsebinskem sklopu Demografski podatki, saj je le 28 (15,6 %)
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sodelujočih v raziskavi odgovorilo, da v gospodinjstvu s svojimi dohodki »zelo težko« ali
»težko« preživijo.
MS v okviru zdravstvenovzgojnega izobraževanja ne zagovarjamo stališča, da mora bolnik
za uspešno zdravljenje svoje bolezni kupovati drage izdelke in izbirati drage športne
dejavnosti. Bolnika želimo seznaniti, da je pri prehrani pomemben predvsem izbor živil in
da je treba obroke uživati v zmernih in uravnoteženih količinah, razporejenih čez ves dan.
Za telesno aktivnost, kot je hoja po ravnem in v hrib, pa potrebuje zgolj udobna oblačila in
obutev. Vendar pa kljub vsemu skupaj z gospodarsko krizo rastejo tudi cene živil in na to
nimamo vpliva. Nakup sadja in zelenjave ter zdravih oblik beljakovin kljub preudarni
potrošnji še vedno zviša stroške, ki so namenjeni prehrani v posameznem gospodinjstvu.
Največjo težavo to predstavlja pri bolnikih, ki dejansko nimajo nobenega vira dohodka in
so popolnoma odvisni od denarne pomoči, ki jo prejemajo od Centra za socialno delo.
Ena izmed sodelujočih v raziskavi je opisala težave z vodenjem SB in socialno-ekonomske
ovire, zaradi katerih ne more upoštevati navodil zdravstvenih delavcev: »Imam zelo malo
invalidsko pokojnino in si težko kupim primerno hrano za diabetes in zmanjšano telesno
težo. Živim od paketa Rdečega križa, tam pa ne dobim sveže zelenjave itd.«. Bolnica je
stara 61 let, ima osnovnošolsko izobrazbo in slabo urejeno SB, saj je HbA1c 9,8 %.
Pri vodenju SB je pomembno, da imajo bolniki podporo svoje bližnje okolice (Petek in
sod., 2010). V anketi smo zajeli dve trditvi, ki se navezujeta na priložnosti in podporo
družine in prijateljev. V naši raziskavi se je kar 83 % vprašanih »strinjalo« oziroma
»popolnoma strinjalo«, da je za bolnika s SB pomembna podpora bližnjih in prijateljev. Ob
tem naj omenimo, da večina vprašanih živi v gospodinjstvu z najmanj enim družinskim
članom (87 %).
Nekoliko nižji pa je odstotek strinjanja (69 %) s trditvijo »Bližnji in prijatelji se mi
pridružijo pri telesni aktivnosti, če si tega želim.« Iz teh podatkov lahko sklepamo, da se
zdi bolnikom pomembna podpora bližnjih in prijateljev, vendar določen odstotek te
podpore ne dobi, čeprav bi si je želeli.
Petek in sodelavci (2010) so v raziskavi ugotovili, da veliko bolnikov s SB ne pričakuje
podpore družine pri vodenju bolezni oziroma zanjo niti ne prosijo, ker ne želijo prenesti
bremena na ostale družinske člane. V primerih, ko bolnik ne dobi podpore iz svoje okolice,
bi bilo še toliko bolj pomembno, da bi se vključil v Društvo diabetikov. Zaželeno je, da
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MS pri bolnikih spodbuja vključevanje v podporne mreže, saj je dokazano, da te
pomembno in pozitivno pripomorejo k večji opolnomočenosti bolnikov.
Na trditev »Delovno okolje mi omogoča redno in zdravo prehranjevanje« je odgovorilo le
49 od 167 anketiranih, saj so ostali že upokojeni ali pa so brez zaposlitve. Vendar pa se je
od teh 49 le 25 bolnikov strinjalo, da imajo na delovnem mestu pogoje za redno in zdravo
prehranjevanje. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Petek in sodelavci (2010). Bolniki so
jim v okviru fokusnih skupin povedali, da imajo pogosto težave z usklajevanjem delovnih
obveznosti in priporočil zdravstvenih delavcev v povezavi z vodenjem bolezni. Tako lahko
ugotovimo, kako pomembni so tudi drugi dejavniki in priložnosti, ki pri bolniku s SB
omogočajo ali zavirajo proces samooskrbe.
Slabe prehranske navade v kombinaciji s pomanjkanjem redne telesne aktivnosti privedejo
do debelosti, ta pa je eden izmed poglavitnih dejavnikov tveganja za pojav SB. Rezultati
naše raziskave so dokazali, da je imela večina sodelujočih pred odkritjem SB prekomerno
telesno težo. To smo razbrali iz odgovorov na vprašanje »Ali ste imeli pred odkritjem
sladkorne bolezni prekomerno telesno težo?«, na katerega je kar 130 anketiranih pritrdilo.
Čezmerna telesna teža oziroma debelost se uvršča med glavne dejavnike za razvoj SB tipa
2, kar se potrjuje tudi za najvišjim odstotkom pri odgovoru »da« (Ministrstvo za zdraje,
2010). Kljub zdravljenju in posredovanju zdravstvenovzgojnih vsebin pa ima še vedno 90
odstotkov vprašanih ITM višji od priporočenega oziroma višji od 25. Normalno telesno
težo ima le 16 anketiranih (10 %).
S trditvijo »Ob odkritju sladkorne bolezni sem od zdravnika in medicinske sestre dobil/a
potrebne informacije o naravi bolezni in nasvete za lažje in boljše vodenje sladkorne
bolezni« se je strinjalo 96 (57,5 %) vprašanih. Iz tega lahko sklepamo dvoje: ali so bolniki
pozabili, da so ob odkritju SB dobili informacije, ali pa se je skozi čas spreminjala tudi
zavest med zdravstvenimi delavci in se sedaj na podlagi smernic in priporočil zdravljenja
vse novoodkrite bolnike bolj sistematično vključuje v program izobraževanja. S trditvijo
»Od zdravnika in medicinske sestre v Diabetološki ambulanti Kranj dobim potrebne
nasvete in izvem novosti pri načinu zdravljenja in urejenosti sladkorne bolezni« se je
strinjalo 91 % (152) vprašanih. Visok odstotek je lahko odraz dejanskega mnenja bolnikov
ali pa zgolj podajanja želenih odgovorov.
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Za uspešno vodenje SB ima motivacija bolnika pomembno vlogo, zato smo sodelujoče
vprašali, ali je tudi njihova izkušnja takšna. Pokazal se je velik razkorak med strinjanjem s
pomenom motivacije (92 % anketirancev) in dejanskim stanjem urejenosti SB, saj ima 49
% sodelujočih v raziskavi HbA1c višji od 7,0 %.
Bolnik potrebuje čas za spoprijemanje z boleznijo in prilagoditev spremenjenemu
zdravstvenemu stanju (Petek in sod., 2010). V raziskavi smo zajeli bolnike, pri katerih je
bila SB odkrita pred najmanj dvanajstimi meseci. Pri večini (85 %) bolnikov v vzorcu je
SB diagnosticirana že pet let in več. Za potrebe raziskave smo dobili ustrezno razpršen
vzorec glede na leta trajanja SB.
Z raziskavo smo tako potrdili naše temeljno raziskovalno vprašanje »Ali lahko sklepamo,
da so bolniki z dobro urejeno SB tudi opolnomočeni?« Ugotovili smo tudi, da ima glede na
demografske značilnosti in materialni položaj sodelujočih najpomembnejši vpliv na
uspešnost zdravljenja SB izobrazba. V bodoče bi bilo ob upoštevanju tega podatka
smiselno, da MS pri svojem delu prilagodi način podajanja in količino vsebine
zdravstvenovzgojnih vsebin vsakemu posamezniku, pri katerem je SB slabše urejena.
V Sloveniji nimamo vprašalnika za merjenje opolnomočenosti bolnika s SB, ki bi bil MS v
pomoč pri zdravstvenovzgojnem delu. V tujini obstajajo vprašalniki, ki so jih sestavili, da
bi opolnomočenost merili pri različnih kroničnih bolezni. Eden izmed temeljnih
vprašalnikov za merjenje psihosocialne samoučinkovitosti oziroma opolnomočenosti
bolnikov s SB je vprašalnik Diabetes Empowerment Scale (lestvica opolnomočenosti
bolnikov s SB), ki so jo razvili v ZDA (Anderson in sod., 2000). Za njegovo uporabo se
zaradi kulturoloških razlik nismo odločili, vendar pa se je tudi pri našem vprašalniku med
raziskovanjem pokazalo nekaj težav in predlogov za izboljšanje.
Rezultati komponentne analize so prikazali veliko število komponent (14), ki jih je meril
vprašalnik in jih ni bilo mogoče združiti. Ker se izločeno število dejavnikov ni ujemalo s
predpostavljeno

trikomponentno

vsebinsko

strukturo

vprašalnika

(znanje,

moč,

priložnosti), smo v preverjanje hipotez vključili zgolj dosežke udeležencev pri prvi, glavni
komponenti. Ta je bila najpomembnejša (pojasnila je skoraj 14 % skupne variance), zato
smo jo opredelili kot komponento opolnomočenosti. Zaradi ne dovolj optimalne
komponentne strukture vprašalnika obstaja verjetnost, da so napake pri sestavi anketnega
vprašalnika nastale že med raziskovalnim načrtom. Hkrati pa lahko gre tudi za odraz še ne
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povsem jasne interpretacije in različnih pogledov na opolnomočenost kroničnega bolnika,
ki jih zasledimo v literaturi, kar dokazujejo številni avtorji (Anderson in Funnell, 2010;
Asimakopoulou in sod., 2012; Schulman-Green in sod., 2012; Small in sod., 2013). Če bi
želeli razviti vprašalnik, ki bi služil kot instrument za merjenje opolnomočenosti v vseh
diabetoloških ambulantah po Sloveniji, bi bilo treba vprašalnik prestrukturirati, skrajšati in
določiti še jasnejše omejitve, kaj želimo meriti. Za izboljšanje vprašalnika bi bilo smiselno
uporabiti kognitivni intervju in/ali fokusne skupine kot obliko predhodnega preizkusa
anketnega vprašalnika (Mohorko in Hlebec, 2013).
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9 SKLEP
Opolnomočenje je proces, v katerem bolnik s kronično boleznijo pridobiva znanja in
spretnosti za vodenje svoje bolezni. Skozi ta proces bolnik razvija sposobnosti za
samostojno odločanje in prevzema odgovornost za svoje zdravje (Anderson in Funnell,
2010; Asimakopoulou in sod., 2012; Small, 2013).
Vse pogostejša uporaba izraza opolnomočenje na področju zdravljenja kroničnih obolenj je
povsem primerna, če pojem razumemo v vsej njegovi širini. Je proces, ki bi ga lahko
opisali kot dolgoročnega, postopnega in vseživljenjskega. K opolnomočenosti bolnika
lahko stremimo, če ima ta zagotovljene socialno-ekonomske pogoje in podporo pri
zdravljenju bolezni v domačem okolju.
V magistrskem delu smo raziskovali področje opolnomočenosti med bolniki s SB.
Osredotočili smo se predvsem na zdravljenje bolnikov v specialistični ambulanti. Naloga
interdisciplinarnega tima, v katerega so vključeni različni strokovnjaki s področja
zdravstva (zdravnik, MS, psiholog in drugi), je celosten in k bolniku usmerjen pristop
zdravljenja bolezni (Bauer in sod., 2014). V timu ima pomembno vlogo MS, ki vstopa v
proces zdravljenja v vlogi zdravstvenovzgojne svetovalke (Janjoš, 2012). Z MS se bolnik
srečuje ob rednih kontrolnih pregledih pri diabetologu in na različnih tematskih
zdravstvenovzgojnih izobraževanjih.
Z našo raziskavo smo dokazali povezavo med dobro urejeno SB in opolnomočenostjo ter
ugotovili pomemben vpliv izobrazbe bolnika na njegovo urejenost SB in opolnomočenost.
Glede na ugotovitve, ki jih navajamo v magistrskem delu, predlagamo MS, da pri
zdravstvenovzgojnem delu več časa namenijo individualni zdravstveni vzgoji in pri
bolnikih s slabo urejeno SB preverijo razloge za nezmožnost samooskrbe. Rezultati
raziskave so pokazali, da ima visok odstotek bolnikov ITM nad želenim, zato bi bilo
potrebno v okviru zdravstvene vzgoje nameniti večji poudarek na prehranskem svetovanju
in spodbujati redno telesno aktivnost. Prav tako bi bilo zaželeno v zdravstvenovzgojne
vsebine vključiti svojce bolnika, saj ti s svojo podporo pomembno pripomorejo k
uspešnješem vodenju SB.
MS naj v primeru težav pri vodenju SB upoštevajo izobrazbo bolnika kot enega izmed
pomembnih dejavnikov slabše urejenosti SB. Bolniki z nižjo izobrazbo so bolj podvrženi
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informacijam, ki prihajajo iz neformalnih virov, in zanje bolj dojemljivi, se težje
spoprijemajo z boleznijo in v primeru težav z vodenjem bolezni pogosto ne poiščejo
pomoči (Ule, 2003; Paulin, 2012; Kregelj, 2015).
MS naj bo v okviru zdravstvene vzgoje pri bolnikih z nižjo izobrazbo še posebej pozorna
na dodatni tveganji, kot sta funkcionalna in posledično zdravstvena nepismenost. V
takšnem primeru je treba prilagoditi način podajanja zdravstvenovzgojnih vsebin, ki mora
temeljiti predvsem na aplikativnem in izkustvenem učenju (Findeisen in Hebar Lavrič,
2012).
Predlagamo, da se v prihodnosti razvije instrument za hitro in enostavno preverjanje
funkcionalne nepismenosti. Pri bolnikih, pri katerih bi dokazali omenjeno težavo, bi to za
MS predstavljalo pomemben podatek pri odločanju o nadaljnjem zdravstvenovzgojnem
delu.
V okviru magistrskega dela smo anketni vprašalnik razvili in uporabili za Diabetološko
ambulanto Kranj. Naš namen ni bil posploševanje rezultatov na ravni vse Slovenije, vendar
pa bi trenutni vprašalnik lahko predstavljal izhodiščno točko za nadaljnji razvoj in širšo
uporabo tovrstnih vprašalnikov tudi v ostalih diabetoloških ambulantah po Sloveniji.
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11 PRILOGE
11.1 Anketni vprašalnik
11.2 Dovoljenje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko
11.3 Izjava o privolitvi za sodelovanje v raziskavi
11.4 Izjava o avtorstvu

11.1 Anketni vprašalnik

ANKETNI VPRAŠALNIK

Spoštovani!
Z vprašalnikom, ki je pred vami, želim pridobiti podatke za raziskovalni del svojega
magistrskega dela z naslovom „Vloga zdravstvene nege pri opolnomočenju bolnikov s
sladkorno boleznijo‟. Vse anketirance naprošam, da na vprašanja odgovarjate iskreno, saj
bom le tako lahko zbrala relevantne podatke. Vprašalnik je anonimne narave, zato vaši osebni
podatki ne bodo vidni.
Že vnaprej se vam toplo zahvaljujem za čas, ki ga boste namenili za reševanje anketnega
vprašalnika. Za vsa dodatna vprašanja sem vam na voljo v času izpolnjevanja vprašalnika.
Če bi želeli, da vas po koncu raziskave seznanim z rezultati in ugotovitvami, mi ob koncu
anketiranja pustite svoje kontaktne podatke (e-mail ali naslov), kamor vam jih bom lahko
posredovala.

Špela Dolinar, dipl. m. s.

I.
1. Pri spodnjih trditvah na lestvici od 1 do 5 prosim označite, v kolikšni meri se
strinjate s posamezno trditvijo. V primeru, da katera od prvih šestih trditev za vas ne
velja, jo za lažjo analizo prosim prečrtajte.

Od odkritja sladkorne bolezni do
danes sem spremenil/a svoje
prehranske navade, tako da se
sedaj
bolj
zdravo
in
uravnoteženo prehranjujem.
Od odkritja sladkorne bolezni do
danes
sem
zmanjšal/a
prekomerno telesno težo.
Od odkritja sladkorne bolezni do
danes
sem
prenehal/a
s
kajenjem.
Od odkritja sladkorne bolezni do
danes nisem povečal/a telesne
aktivnosti.
Od odkritja sladkorne bolezni do
danes sem zmanjšal/a vpliv
stresa na telo.
Od odkritja sladkorne bolezni do
danes sem zmanjšal/a oz.
prekinil/a pitje alkoholnih pijač.
Redno spremljam novosti na
področju zdravljenja sladkorne
bolezni (časopisi, revije, TV,
internet).
Dnevno zaužijem manj kot 3
obroke.
Pri obroku se mi običajno ni
težko odločati v prid zdravi in
uravnoteženi prehrani.
Če imam na izbiro telesno
aktivnost ali počitek, se mi kljub
lažji utrujenosti ni težko odločiti
za telesno aktivnost.
Stopal si ne pregledujem redno.
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Ni mi težko povedati bližnjim in
prijateljem, da imam sladkorno
bolezen.
Na uspešno vodenje sladkorne
bolezni ne morem aktivno
vplivati.
Izvajam
merjenje
krvnega
sladkorja za boljše vodenje
sladkorne bolezni.
Skrbim za ustrezno obutev in
nego stopal.
V primeru težav pri vodenju
sladkorne bolezni bi se obrnil/a
na
medicinsko
sestro
ali
zdravnika
v
diabetološki
ambulanti.
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2. Prosim, obkrožite, katera od naslednjih zdravju škodljivih vedenj ste opazili pri
sebi pred odkritjem sladkorne bolezni (Možnih je več odgovorov.):
1 - nezdravo in/ali neredno prehranjevanje
2 - kajenje
3 - redno in prekomerno pitje alkoholnih pijač
4 - izpostavljenost stresu
5 - pomanjkanje redne telesne aktivnosti
6 - nič od naštetega
7 - drugo: _________________
3. Ali menite, da ima za uspešno vodenje sladkorne bolezni pomembno vlogo
motivacija bolnika s sladkorno boleznijo? (Obkrožite številko pred ustreznim
odgovorom.)
1 - zagotovo ne
2 - verjetno ne
3 - težko rečem ali da ali ne
4 - verjetno da
5 - zagotovo da
6 - ne vem
4. Ali ste imeli pred odkritjem sladkorne bolezni prekomerno telesno težo (Obkrožite
številko pred ustreznim odgovorom.)?
1 - da
2 - ne

II.
Pri spodnjih trditvah o naravi sladkorne bolezni s pomočjo lestvice od 1 do 5 prosim
označite, v kolikšni meri se strinjate z vsako posamezno trditvijo.

Eden od ciljev zdravljenja
sladkorne
bolezni
je
preprečevanje epizod visoke in
nizke ravni glukoze (sladkorja) v
krvi.
Eden od ciljev zdravljenja
sladkorne
bolezni
je
preprečevanje kroničnih okvar, ki
so posledica neurejene sladkorne
bolezni.
Imam dovolj znanja, da se znam
pravilno
odločati
v
prid
zdravljenju sladkorne bolezni.
Pomemben kazalnik urejenosti
sladkorne bolezni je glikirani
hemoglobin (HbA1c), ki naj bi bil
pod 7 %.
Prekomerna telesna teža zmanjša
insulinsko
občutljivost
in
neugodno vpliva na urejenost
krvnega sladkorja.
Telesna aktivnost znižuje krvni
sladkor.
Poznavanje
zdrave
in
uravnotežene prehrane pri skrbi
za urejen krvni sladkor ni
potrebno.
Priporočila za zdravo prehrano
pri
sladkorni
bolezni
so:
zmernost v količini, raznolikost
pri izbiri živil in primerna sestava
skupin živil znotraj posameznega
obroka.
Da se izognem neugodnemu
porastu krvnega sladkorja, je
zaželeno, da zaužijemo dnevno 3
do 5 zdravih obrokov.
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Maščobe in beljakovinska živila
(meso, jajca, sir, skuta, ribe) so
pomembna v naši prehrani,
vendar moram paziti na njihovo
količino in izbor.
Pri sladkornih bolnikih se
uživanje enostavnih ogljikovih
hidratov (marmelada, sladkor,
med, čokolada, …) odraža v
hitrem in posledično neugodnem
porastu krvnega sladkorja v krvi.
Urejen krvni sladkor zavira oz.
upočasni nastanek komplikacij na
ožilju in živčevju.
Diabetična noga je skupek
sindromov (nevropatija in/ali
ishemija in okužba).
Vloga mene kot bolnika s
sladkorno boleznijo ni toliko
pomembna, kot je pomembna
vloga zdravnika diabetologa, ki mi
predpiše potrebna zdravila za
uravnavanje krvnega sladkorja.
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III.
Pred vami je še zadnji sklop trditev, ki so povezane z vašimi možnostmi za uspešno
vodenje sladkorne bolezni. Na lestvici od 1 do 5 prosim označite, v kolikšni meri se
strinjate s posamezno trditvijo.

Ob odkritju sladkorne bolezni
sem od zdravnika in medicinske
sestre
dobil/a
potrebne
informacije o naravi bolezni in
nasvete za lažje in boljše vodenje
sladkorne bolezni.
Od zdravnika in medicinske
sestre v Diabetološki ambulanti
Kranj dobim potrebne nasvete in
izvem
novosti
pri
načinu
zdravljenja
in
urejenosti
sladkorne bolezni.

1
Sploh se
ne
strinjam
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V zadnjem letu nisem imel/a
priložnosti, da bi se pogovoril/a z
medicinsko sestro v diabetološki
ambulanti.
Pri zdravljenju svoje bolezni
čutim, da imam enakovreden
odnos z medicinskimi sestrami v
diabetološki ambulanti.
Od
medicinske
sestre
in
zdravnika bi si želel/a več
nasvetov, kako izboljšati svoje
vodenje sladkorne bolezni.
Imam občutek, da so nasveti, ki
jih dobim od zdravstvenih
delavcev,
zame
pogosto
neuporabni.
Za bolnika s sladkorno boleznijo
je pomembna podpora s strani
bližnjih in prijateljev.
Bližnji in prijatelji mi pogosto ne
omogočijo, da bi se pri obroku
lahko odločil/a v prid zdravi in
uravnoteženi prehrani, ki ugodno
vpliva na krvni sladkor.
Bližnji in prijatelji se mi
pridružijo pri telesni aktivnosti,
če si tega želim.
Občutek imam, da me okolica ne
podpira dovolj, da bi lahko bil/a
uspešen/a pri vodenju svoje
bolezni.
Delovno okolje mi omogoča redno
in zdravo prehranjevanje.
(v primeru, da niste zaposleni oz.
ste že upokojeni, prosim prečrtajte
to trditev)
Imam dovolj finančnih sredstev,
da lahko skrbim za zdrav
življenjski slog.
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V.
Prosim, da odgovorite še na naslednja vprašanja, ki jih bom potrebovala za statistično
analizo:
1. Spol (obkrožite): moški
ženski
2. Starost (vpišite): ________________
3. Obkrožite stopnjo dokončane izobrazbe:
 osnovnošolska izobrazba
 poklicna ali srednješolska izobrazba
 višješolska ali visokošolska izobrazba
 univerzitetna izobrazba, specializacija, magisterij ali doktorat
 drugo: ____________________
4. Kakšen je vaš zakonski stan? (Obkrožite ustrezni odgovor.):
 poročen/a ali izvenzakonska zveza
 ločen/a
 samski/a
 ovdovel/a
 drugo: ____________________
5. Koliko članov je v vašem gospodinjstvu vključno z vami (Obkrožite ustrezni
odgovor.):
 živim sam/a
 2
 3-5
 Več kot 5
6. Kako v gospodinjstvu preživite z vašimi prihodki (Obkrožite ustrezni odgovor.):
 zelo težko
 težko
 z manjšimi težavami
 dokaj lahko
 lahko
 zelo lahko
 drugo: _______________________

Če bi želeli o temi raziskave še kaj dodati, prosim napišite:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________

11.2 Dovoljenje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko

11.3 Izjava o privolitvi za sodelovanje v raziskavi

Spoštovani!
Sem Špela Dolinar, diplomirana medicinska sestra in študentka Zdravstvene fakultete v Ljubljani. V
svojem magistrskem delu z naslovom „Vloga zdravstvene nege pri opolnomočenju bolnikov s
sladkorno boleznijo‟ proučujem stopnjo opolnomočenja bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2. V
nalogi želim raziskati vaša stališča do vaše bolezni. Na uspešnost zdravljenja sladkorne bolezni
vplivajo različni notranji in zunanji dejavniki, zato me bo v vprašalniku zanimalo, kakšne so vaše
priložnosti in zmožnosti za vsakodnevno skrb za vaše zdravje. Kot medicinsko sestro me zanima
tudi, ali vam zaposleni v diabetološki ambulanti posredujemo dovolj znanja, da lahko zadovoljivo
vodite svojo bolezen.
Vaše mnenje in dosedanje izkušnje so zame dragocenega pomena. Podani odgovori mi bodo nudili
boljši vpogled v vaše doživljanje bolezni in mi bodo v pomoč pri nadaljnjem delu, zato vas vljudno
vabim k sodelovanju v raziskavi. Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 15 minut. Anketni
vprašalnik je anonimen in odločitev za sodelovanje v raziskavi prostovoljna. Zavrnitev sodelovanja v
raziskavi ne bo imela vpliva na zdravstveno oskrbo ali odnos zdravstvenega osebja do vas. S
pridobljenimi podatki bom ravnala odgovorno in jih uporabila le za potrebe raziskave.
Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujem za vaš čas in sodelovanje v raziskavi!
V primeru, da želite sodelovati v raziskavi, vas prosim, da se podpišete na spodnjo črto.
S podpisom potrjujem, da prostovoljno sodelujem v raziskavi:
_________________________________________

Špela Dolinar, dipl. m. s.

11.4 Izjava o avtorstvu

IZJAVA O AVTORSTVU
Podpisana

_______________________________, študentka Zdravstvene fakultete

Univerze v Ljubljani izjavljam, da sem avtorica diplomskega/magistrskega dela z
naslovom ____________________________, ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr.
Majde Pahor, univ. dipl. soc. in somentorstvom dr. Saše Kadivec, prof. zdr. vzg.
Izjavljam, da sem magistrsko delo napisala samostojno, s korektnim navajanjem literature
in drugih virov, v skladu z navodili mentorice in somentorice ter ob upoštevanju Navodil
za pisanje seminarskih nalog in diplomskih del.
Zavedam se, da je plagiatorstvo v kakršnikoli obliki kršitev avtorskih pravic (veljavni
zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah) in poznam posledice, ki jih dokazano plagiatorstvo
pomeni za moje magistrsko delo in moj status.
Izrecno izjavljam, da v skladu z določili veljavnega zakona o avtorstvu in sorodnih
pravicah dovoljujem objavo magistrskega dela na spletnih straneh Zdravstvene fakultete in
Univerze v Ljubljani.
V Ljubljani, dne _______________

Podpis avtorice: ____________________

