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Katja Groleger Sršen – Doktorsko delo

Posvetilo
Starši kronično bolnih otrok so v življenju postavljeni pred številne izzive in težke preizkušnje.
Strokovnjaki jim želimo v skrbi za otroke pomagati po svojih najboljših močeh. Nekateri temu
posvetijo vse svoje življenje in so delu povsem in do konca predani. Ena od takih srčnih ljudi
je bila tudi Katarina Trček, medicinska sestra na Oddelku za rehabilitacijo otrok URI – Soča.
Od nas se je zaradi bolezni poslovila mnogo prezgodaj. Delo posvečam njej in vsem staršem
ter otrokom, ki jim je posvetila vse svoje življenje.

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.
Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.
A če ne prideš ne prvič
ne drugič do krova in pravega kova,
poskusi: vnovič
in zopet
in znova.
(Tone Pavček)
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Izvleček
Namen dela: Ena od možnosti za zmanjšanje psihosocialnih težav staršev kronično bolnih otrok je
dobro poznavanje postopkov oskrbe in izboljšanje le-teh. Zato smo želeli ugotoviti, kakšen je vpliv
demografskih dejavnikov, zdravstvenega stanja kronično bolnega otroka in značilnosti različnih
programov (re)habilitacije na ocene postopkov oskrbe, ki jih podajo starši, ter oceniti povezanost
rezultatov ocenjevanja postopkov oskrbe s stopnjo zadovoljstva staršev. V ta namen smo morali
preveriti tudi merske lastnosti slovenskega prevoda Vprašalnika za ocenjevanje postopkov oskrbe za
starše (angl. Measure of process of care, MPOC-20) in Vprašalnika za ocenjevanje postopkov oskrbe
za strokovne sodelavce (MPOC-SP).
Utemeljitev: V tujini se za oceno postopkov oskrbe uporabljata vprašalnika MPOC-20 za starše in
MPOC-SP za strokovne sodelavce. Študije v tujini so pokazale, da imata oba vprašalnika dobre
psihometrične lastnosti. Zaradi morebitnega vpliva kulturnega okolja je bilo to potrebno preveriti še za
slovenski prevod obeh vprašalnikov. Podatkov o stabilnosti ocene postopkov oskrbe z MPOC-20 v tuji
literaturi ni, podatke o stabilnosti MPOC-SP pa navajajo le avtorji ene raziskave, v kateri stabilnosti
niso mogli jasno potrditi. Vpliv vključenih dejavnikov na oceno postopkov oskrbe je zaradi vpliva
kulturnega okolja v Sloveniji lahko drugačen, kot kažejo tuje raziskave, zato je potrebna analiza vpliva
teh dejavnikov. Še posebej nas je zanimal vpliv prisotnosti ključnega delavca, saj ta vloga v našem
sistemu postopkov oskrbe še ni urejena, hkrati pa tuje raziskave vpliva prisotnosti ključnega delavca na
ocene postopkov oskrbe z MPOC-20 niso obravnavale.
Zasnova raziskave, opis metod, preiskovancev: Najprej smo preverili občutljivost in notranjo
skladnost slovenskega prevoda vprašalnikov MPOC-20 in MPOC-SP. Ugotoviti smo želeli tudi, ali se
ocena postopkov oskrbe, ki jo podajo starši in strokovni sodelavci, spremeni v obdobju enega leta.
Preiskovanci so bili starši, katerih otroci so bili v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 vključeni v
obravnavo v različnih ustanovah, in strokovni sodelavci v teh ustanovah. Vsi so izpolnili vprašalnik
MPOC-20 (starši) oziroma MPOC-SP (strokovni sodelavci). Starši so poleg tega izpolnili še vprašalnik
o vplivu postopkov oskrbe na zmanjšanje stresa, vprašalnik o zadovoljstvu s postopki oskrbe (CSQ-8)
ter vprašalnik o demografskih podatkih, zdravstvenem stanju in programih zdravljenja in rehabilitacije
svojega kronično bolnega otroka. Sledila je statistična analiza zbranih podatkov (opisne statistike,
analiza postavk in zanesljivosti lestvic, bivariatne analize povezanosti, multipla linearna regresija in
konfirmatorna faktorska analiza s strukturnim regresijskim modelom).
Rezultati: V študiji je sodelovalo 235 staršev (med njimi 80 % mater) in 67 strokovnih sodelavcev.
Slovenska prevoda vprašalnikov MPOC-20 in MPOC-SP sta se izkazala kot zanesljiva z vidika notranje
skladnosti in stabilnosti v času enega leta. Starši so poročali o visokem splošnem zadovoljstvu s postopki
oskrbe. Še najmanj so bili zadovoljni z zagotavljanjem splošnih informacij in zagotavljanjem specifičnih
informacij o otroku. Ugotovili smo, da je razpoložljivost ključnega delavca v zdravstvenem sistemu
pozitivno povezana z višjimi ocenami vseh postopkov oskrbe z MPOC-20. Opazili smo tudi pozitivno
povezanost moškega spola otroka in negativno povezanost stopnje izobrazbe očeta z ocenami z MPOC20. Ne otrokova starost ne starost ob začetku bolezni nista pomembno povezana z ocenami z MPOC20, prav tako ne število zdravstvenih težav. Ugotovili smo tudi razlike med ocenami postopkov v
posameznih ustanovah, kjer so bili otrok in starši vključeni v programe oskrbe, in negativni vpliv trajanja
vključenosti v terapevtske programe na ocene z MPOC-20.
Zaključek: Slovenski prevod obeh vprašalnikov je zanesljiv in veljaven. Z ocenami postopkov oskrbe
je jasno pozitivno povezana razpoložljivost ključnega delavca, poleg tega pa so ocene povezane še z
ustanovo, kjer je otrok v obravnavi, trajanjem programov zdravljenja, spolom otroka in stopnjo
izobrazbe očeta. Na podlagi rezultatov raziskave bomo predlagali izboljšave sistema zdravstvene oskrbe
in rehabilitacije otrok s kroničnimi boleznimi oziroma zmanjšanimi zmožnostmi v smislu vzpostavitve
mreže ključnih delavcev ter organizacije ustreznih izobraževanj.
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Abstract
Background: A thorough knowledge of processes of care and their subsequent improvement is one of
the possible strategies to reduce the psychosocial problems of parents of chronically ill children. Hence,
we wanted to assess the influence of demographic factors, the health status of the chronically ill children
and the characteristics of the different programs of (re)habilitation on the assessment of processes of
care provided by the parents (using the Measure of Process of Care, MPOC-20, questionnaire). We also
wanted to assess the association between the MPOC-20 scores and the level of parental satisfaction with
processes of care. For this purpose, we also had to check the metric characteristics of the translation of
the MPOC-20 and its version for the service providers (MPOC-SP) into Slovenian.
Rationale: The MPOC-20 questionnaire for parents and the MPOC-SP for care providers are used for
the evaluation of processes of care in several countries. Several studies already confirmed that both have
got good psychometric properties. Due to the potential impact of cultural environment, psychometric
properties should be checked for the Slovenian translations. Data on stability of the MPOC-20 scores
are not available whereas the stability of MPOC-SP scores was only assessed in one study and not clearly
confirmed. The impact of several factors involved in the assessment processes of care also had to be reevaluated because of the possible cultural differences. We were particularly interested in the impact of
the presence of a key worker, because this role has not been regulated yet in our system of processes of
care, while the possible impact of the presence of a key worker was not addressed yet in a present
research work.
Research design, methods and participants: We first checked the sensitivity and internal consistency
of the Slovenian translation of the MPOC-20 and MPOC-SP. We also wanted to determine whether the
assessment of processes of care with both questionnaires remains stable over the period of one year. The
participants were the parents whose children had been referred to selected health institutions in Slovenia
during the period from 1 January 2011 to 31 December 2011, and the care providers in those institutions.
All participants filled MPOC-20 (parents) or MPOC-CP (care providers). The Parents also answered the
question on how the processes of care reduced their stress and filled in the Client Satisfaction
Questionnaire (CSQ-8) and a questionnaire on demographic data, health status and treatment programs
and rehabilitation of their chronically ill child. Data collection was followed by statistical analysis
(descriptive statistics, item analysis, reliability analysis, bivariate association analyses, multiple linear
regression, and confirmatory factor analysis combined with structural regression modelling).
Results: Parents of 235 children (80 % were mothers) and 67 care providers participated in the study.
The Slovenian translation of MPOC-20 and SP-MPOC were proved to be reliable in terms of internal
consistency and stability over the one-year period. The parents reported high overall satisfaction with
the processes of care. They were the least satisfied with the provision of general information and specific
information about the child. We found the availability of key workers in the healthcare system to be
positively associated with higher scores on all MPOC-20 scales. We also observed a positive association
of MPOC-20 scores with the child being male and the level of father's education. Neither child’s age
nor the age at onset of the disease or the number of health problems were significantly associated with
MPOC-20 scores. We have found differences between the evaluations of the procedures in different
healthcare institutions, where children and parents were involved in processes of care. In addition, we
have found the negative impact of the duration of participation in therapeutic programs to MPOC-20
scores.
Conclusion: The Slovenian translation of both questionnaires is reliable and valid. Higher evaluation
scores of processes of care are clearly positively correlated to the availability of a key worker. The scores
are also associated with the health care institution, the duration of the treatment, the child's gender and
the educational level of the child's father. Based on these results we will suggest improvements to the
system of health care and rehabilitation of chronically ill or disabled children in terms of establishing
the network of key workers and organising educational programs.
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Uvod
Osnovni koncept zdravja ne pomeni le odsotnost bolezni in poškodbe, temveč dobro
funkcioniranje posameznika na različnih področjih. Avtorji Mednarodne klasifikacije
funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (WHO, 2001) so ta koncept natančneje
opredelili v okviru bio-psiho-socialnega modela, ki vključuje področja telesnih funkcij in
zgradb, okvar telesnih funkcij in zgradb, dejavnosti in omejitve dejavnosti, sodelovanje in
omejitve sodelovanja ter osebne in okoljske dejavnike.
V sodobnem zdravstvenem sistemu s postopki zdravljenja lahko uspešno odpravimo ali vsaj
zmanjšamo okvare telesnih zgradb in funkcij, medtem ko želimo v programih (re)habilitacije v
večji meri odpraviti ali vsaj zmanjšati tudi omejitve dejavnosti in sodelovanja ter pri tem
upoštevati vpliv osebnih in okoljskih dejavnikov. Dejavnosti, v katere se vključuje posameznik,
in njegove zmožnosti za sodelovanje so odvisne od njegovega funkcioniranja in osebnih
dejavnikov, pa tudi od značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja. Če v okviru tega koncepta
razmišljamo o otroku, se moramo zavedati, da tudi na njegove zmožnosti za izvedbo različnih
dejavnosti in sodelovanje vplivajo njegove zmožnosti funkcioniranja in njegovi osebni
dejavniki, v veliki meri pa tudi ožje in širše socialno okolje. Otrokovo neposredno okolje, v
katerem funkcionira, je njegova družina, za katero moramo predpostavljati, da svojega otroka
pozna najbolje in zanj želi najboljše (Rosenbaum et al., 1998). V takem okolju lahko otrok
optimalno razvija svoje sposobnosti funkcioniranja, se vključuje v socialno okolje, pridobiva
izkušnje, se uči in odrašča v zrelo osebo s pozitivno samopodobo. Hkrati seveda otrok vpliva
na celotno družino in njeno funkcioniranje, še posebej takrat, ko zboli.
V literaturi lahko najdemo številne raziskave o vplivu kronične bolezni otroka ali njegovih
težav pri funkcioniranju na otroka samega, pa tudi na člane njegove družine na duševnem,
čustvenem, socialnem in ekonomskem področju. Za te otroke in starše velja povečano tveganje
za nastanek težav na socialnem področju in področju mentalnega zdravja. Raziskave so
pokazale, da starši kronično bolnih otrok pogosto doživljajo povečan stres in so bolj
obremenjeni. Matere imajo pomembno več čustvenih težav v primerjavi z materami zdravih
otrok. Mentalno zdravje mater je odvisno od stopnje otrokove odvisnosti od njihove pomoči in
s tem povezanimi obremenitvami pri skrbi za otroka (Barakat & Linney, 1992; Beckman, 1983;
Breslau, Staruch & Mortimer, 1982; Cadman et al., 1991; Chaturvedi & Ojha, 2014; Dunst,
Trivette & Cross, 1986; Dyson, 1993; Erikson & Upshur, 1989; Frey, Greenberg, & Fewell,
1989; Friedrich, 1979; Friedrich & Friedrich, 1981; Freidrich, Wilturner & Cohen, 1985;
Gortmaker et al., 1990; Gowen et al., 1989; Hastings & Brown, 2002; Jessop et al., 1988; Kazak
& Marvin, 1984; Leonard, Johnson, & Brust, 1993; McKinney & Peterson, 1987; Miodrag et
al., 2014; Quittner, Glueckauf, & Jackson, 1990; Romans-Clarkson, 1986; Saddler, Hillman, &
Benjamins, 1993; Silver, Westbrook, & Stein, 1998; Sloper & Turner, 1993; Trute & HiebertMurphy, 2002; Wallander et al., 1989). Po drugi strani pa lahko najdemo tudi podatke, ki
kažejo, da pri vseh kronično bolnih otrocih in njihovih starših ni mogoče najti negativnih
učinkov zaradi kronične bolezni otroka ali njegovih zmanjšanih zmožnostih, da so se prilagodili
okoliščinam in kot družina dobro funkcionirajo (Bakarat et al., 1992; Capelli et al., 1994;
Dyson, 1991; Gowen, 1989; Nelson et al., 1992; Query et al., 1990; Spaulding et al., 1986;
Tavormina et al., 1981, Tunali, 1993).
Vrsta avtorjev je v preteklosti že poskušala natančneje opredeliti dejavnike, ki bi lahko
prispevali k nastanku psihosocialnih težav pri starših kronično bolnih otrok (Beckman, 1983;
Kronenberger & Thompson, 1992; Trivette & Dunst, 1992; Wallander et al., 1989); številne so
tudi novejše raziskave (Calderon et al., 2011; Cousino et al., 2013; Ferro & Boyle, 2013;
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Pinquart, 2013; Popp et al., 2014; Ucelli et al., 2013; van Oers et al., 2014; Verkleij et al., 2015;
Vermaes et al., 2012; Whittingham et al., 2012;). Avtorji so raziskovali značilnosti otroka (spol,
trenutna starost, starost ob začetku težav, stopnja okvare in zmanjšanih zmožnosti, inteligenca,
vedenjske težave, stopnja razvoja, socialna odzivnost, temperament, potrebe po oskrbi),
značilnosti staršev (zdravje, stopnja izobrazbe, status zaposlenosti, zadovoljstvo, ocena stresa),
značilnosti celotne družine (mreža socialne podpore, socio-ekonomski status, mehanizmi, s
pomočjo katerih se spopadajo s težavami) in značilnosti programov, ki so jim na voljo.
Raziskovanje značilnosti, ki jih lahko pripišemo otroku ali družini, je zelo pomembno za
razumevanje težav, s katerimi se soočata otrok in njegova družina, kot tudi za nadaljnje
raziskovanje na tem področju, razvoj programov pomoči in preventive. Vendar pa številnih
značilnosti otroka, članov družine in okoliščin, v katerih živijo, ne moremo spremeniti, zato
osredotočanje na le-te z vidika klinične uporabnosti pri zmanjševanju posledic kroničnih
zdravstvenih težav ni posebej smiselno.
S tem razmišljanjem je skladno tudi dejstvo, da je v literaturi kar nekaj dokazov o tem, kako je
raziskovanje značilnosti vsebinskih in organizacijskih postopkov oskrbe zelo upravičen način
za iskanje strategij za zmanjšanje ali odpravo psihosocialnih težav (Donabedian, 1988; Hartling
et al., 2014; Hobbs & Perrin, 1985; Lohr, 1988; Pless & Pinkerton, 1975; Pless & Satterwaite,
1972; Rosenbaum et al., 1992; Shilling et al., 2013; Tugwell, 1979). Postopke oskrbe lahko
izboljšamo le tako, da najprej spoznamo, kakšni so ti postopki oskrbe in kakšna je povezava
med njimi in končnim izidom oskrbe (Rosenbaum et al., 1992).

Zdravstvena oskrba
Lokar (1995) in Kersnik (1999) sta zdravstveno oskrbo opredelila kot ˝skupek številnih
ukrepov, posegov, postopkov in odnosov, v katere stopata uporabnik (bolnik) in izvajalec
(zdravnik in drugi zaposleni v zdravstvu), da bi zdravstvene težave bolnika pripeljala k
najboljšemu možnemu izidu˝. Zdravstvena oskrba kronično bolnih otrok vključuje dejavnosti,
ki so povezane z ugotavljanjem vzroka za okvaro, moteno funkcioniranje in zaostanek v
razvoju, vodenim učenjem posameznih funkcijskih zmožnosti (terapevtski programi), s
preprečevanjem sekundarnih zapletov in spremljanjem zdravstvenih težav ali funkcijskih težav.
Namen teh dejavnosti je izboljšati funkcioniranje kronično bolnega otroka do čim večje možne
mere, hkrati pa s spremljanjem skupin otrok z določeno okvaro razvijati ustrezne nove
programe ali izboljševati obstoječe. Celostna oskrba pa pomeni še vključevanje v postopke
urejanja socialnih zadev ter programe varstva, izobraževanja in šolanja. Ob upoštevanju tega
so postopki oskrbe kronično bolnega otroka lahko precej zapleteni, poleg tega pa je potrebno
upoštevati, da z otrokom v te procese vstopajo tudi njegovi starši, sorojenci in drugi člani ožje
ali širše družine.
Zdravstvena oskrba kronično bolnih otrok v Sloveniji se razlikuje od siceršnje zdravstvene
oskrbe otrok, saj so kronično bolni otroci vključeni v redno vodenje na primarni (izbrani
specialist pediatrije v zdravstvenem domu) in sekundarni ravni (specialist pediatrije v razvojni
ambulanti regionalnega zdravstvenega doma). Po potrebi se kronično bolni otroci občasno
vključujejo tudi v zdravstveno oskrbo na terciarni ravni (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut
Republike Slovenije – Soča).
Donabedian (1992) je zdravstveno oskrbo opredelil kot postopke zdravstvene oskrbe, ki se
odvijajo v določenih pogojih dela in imajo svoj izid oziroma doseženo zdravstveno korist.
Zdravstvena oskrba vključuje tako tehnični del postopkov in pogojev kot tudi procese na
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medosebni ravni med uporabniki in ponudniki storitev. Pri zagotavljanju kakovosti zdravstvene
oskrbe ima uporabnik zelo pomembno vlogo. Donabedian je menil, da je uporabnik
zdravstvenih storitev pravzaprav tisti, ki v odločilni meri določa, kaj naj bo standard za
dostopnost, priročnost, udobnost in časovno ustreznost postopkov oskrbe. Uporabniki so tisti,
ki nam povedo, v kakšni meri smo jih ponudniki storitev poslušali, jim ponudili informacije,
jim dovolili, da se odločijo in se do njih vedli spoštljivo. Na ta način uporabniki sicer izražajo
svoje osebne želje, hkrati pa tudi pričakovanja, ki so posledica pričakovanj določenega
družbenega okolja, v katerem živijo. Iz razumevanja tega koncepta sledi, da je uporabnik tisti,
ki tudi ocenjuje kakovost storitev in sporoča, kako je s storitvami zadovoljen. Zadovoljstvo
uporabnika je zato tudi eden od izidov zdravljenja. Poleg tega zadovoljstvo bolnika prispeva k
boljši nadaljnji oskrbi, bolnika motivira, da se še naprej vključuje v postopke oskrbe, pri njih
sodeluje in doseže boljši končni izid zdravljenja. Na ta način, meni Donabedian, postane
zadovoljstvo bolnika tudi sestavni del same zdravstvene oskrbe. Poleg tega uporabniki z
ocenjevanjem zadovoljstva prispevajo k izboljšanju zdravstvene oskrbe (Donabedian, 1992).
Prav starši kronično bolnih otrok so kot uporabniki storitev tisti, ki nam edini lahko povedo o
tem, kdaj so se odločili, da poiščejo pomoč, kakšna so njihova pričakovanja in strahovi, kako
se počutijo, kako zmorejo funkcionirati oni sami in kako funkcionira njihova družina.
Pri postopkih oskrbe je po mnenju staršev najpomembnejša kontinuiranost oskrbe (Breslau in
Mortimer 1981; Breslau, 1982; Miller et al., 2009). Med prvimi sta o tem pisala Breslau (1982)
in Mortimer (1981). Starši, ki so bili vključeni v raziskavo, so bili mnenja, da je kontinuirana
oskrba kakovostna in človeška. Avtorja sta sklepala, da bi bilo uveljavljanje principov
kontinuirane oskrbe lahko eden od pristopov k reševanju že omenjenih psihosocialnih težav
otroka in družine (Breslau et al., 1982). Podobno so starši o pomenu kontinuiranosti oskrbe
poročali v eni od kasnejših raziskav (Miller et al., 2009). Menili so, da je za njih izjemno
pomembno, da vsi ponudniki storitev (ne le zdravniki in medicinske sestre) dobro poznajo
otroka s kronično boleznijo. Prav tako pa je bila za njih pomembna kontinuiranost osebnega
odnosa in informacij, ki so jih dobili o svojem otroku. Dobro komunikacijo med ponudniki
storitev so starši videli kot sestavni del kontinuirane oskrbe. Razdrobljenost oskrbe in
informacij, ki so jih dobili starši, je povzročila, da so morali starši prevzeti vlogo koordinatorja,
ki je bila sicer potrebna, a včasih neprijetna. Med ovirami za kontinuiranost oskrbe so videli
geografske dejavnike, organizacijo dela v ustanovah, odnos ponudnikov storitev, občasno pa
tudi njihove lastne občutke (kaj jim je ljubše) in mnenja (Miller et al., 2009).
Haggerty s sodelavci (2003) in Reid s sodelavci (2002) so v preglednih člankih povzeli ključne
elemente kontinuirane oskrbe. To je eden od vidikov oskrbe, ki ga doživijo bolniki skozi daljše
obdobje obravnave in pomeni občutek uporabnika (bolnika), da so postopki oskrbe dosledni,
tečejo gladko in so dobro koordinirani. Že omenjeni avtorji so zapisali tudi tri glavne oblike
kontinuiranosti: kontinuiteta odnosov (stalen terapevtski odnos med bolnikom in enim ali več
ponudniki storitev), informacijska kontinuiteta (uporaba informacij iz predhodnih srečanj, kar
zagotovi, da je oskrba v danem trenutku ustrezna za posameznika in njegovo zdravstveno
stanje) in kontinuiteta obravnave (časovno ustrezno zagotavljanje postopkov oskrbe, ki
ustrezajo načrtu obravnave in jo zagotavljajo različni ponudniki storitev). Slednja je še posebej
pomembna takrat, ko se bolnik/uporabnik vključuje v različne postopke oskrbe med
posameznimi službami ali celo ustanovami.
Poleg kontinuiranosti pri postopkih oskrbe starši cenijo tudi druge lastnosti ponudnikov
storitev. Pless in Satterwaite (1972) sta razvila svetovalno službo za otroke s kroničnimi
motnjami in njihove starše ter ocenila njen vpliv na psihološko stanje vključenih otrok in družin.
Psihološko stanje vključenih otrok in družin se je že po enem letu pomembno izboljšalo v
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primerjavi z otroki in družinami, ki niso bili vključeni v svetovanje. Staršem so bili
najpomembnejši razumevanje, toplina in odkritost ter sočutje zdravstvenih delavcev.

Modeli postopkov oskrbe glede na vključenost družine
Postopki oskrbe kronično bolnih otrok se, poleg opisanih značilnosti, razlikujejo tudi v meri, s
katero v proces odločanja o postopkih vstopajo starši oziroma družina. Dunst in sodelavci
(1991) so v eni od raziskav o postopkih oskrbe razvili merila za razlikovanje med štirimi
različnimi modeli zgodnje socialno-terapevtske obravnave otrok in družine. Razlikovanje med
temi modeli temelji na predpostavkah o sposobnostih družinskih članov in vlogah, ki jih igrajo
člani družine in ponudniki storitev, ki želijo pomagati družini, da bi funkcionirala bolje (Dunst
et al., 1991). Modeli predstavljajo kontinuum, ki je odvisen od tega, ali in v kakšni meri
strokovnjaki vidijo družine sposobne, da se aktivno vključujejo v postopke oskrbe (Dunst et al.,
2002):
1.

2.

3.

4.

V strokovnjaka usmerjen pristop. Strokovnjak s sodelavci je tisti, ki ima vse potrebno
znanje o otroku in družini ter ima le malo zaupanja v znanje družine ali pa še tega ne.
Družina in otrok naj ne bi imeli dovolj znanja in razumevanja o tem, kaj je za njih
najbolje. Zato je strokovnjak tisti, ki odloča o postopkih obravnave, družina pa je o tem
le poučena in nima možnosti odločanja. Dunst s sodelavci (1991, 2002) tudi meni, da
so te značilnosti podobne tistim, ki jih je o delovanju zdravstvenega sistema povzel
Brickman s sodelavci (1982).
Zavezništvo z družino. Dunst in sodelavci (2002) pišejo: ˝Zagovorniki modela
zavezništva z družino vidijo družine kot zastopnike strokovnjakov, ki lahko odločijo o
tem, kateri postopki so ustrezni za posameznega otoka in njegovo družino, da bo
funkcioniranje družine boljše.˝ V tem modelu je družina sposobna le slediti
priporočilom in navodilom strokovnjaka, ki jo vodi pri tem.
Osredotočenost na družino ali model svetovanja in izbire, kar pomeni, da strokovnjak
družini svetuje in ji ponudi na izbiro svoje strategije, rešitve in potrebne postopke.
Družina ima le (z)možnost izbrati med ponujenimi rešitvami.
V družino usmerjen pristop. Zagovorniki tega modela vidijo strokovnjake kot
zastopnike družin, ki imajo zmožnosti, da se odločijo o posameznih ukrepih s pomočjo
informacij, ki jih imajo ali jih dobijo, tako da podprejo in okrepijo funkcioniranje
družine. Moč odločanja je na strani družine in ne na strani strokovnjaka. Strokovnjak
pomaga okrepiti obstoječe strategije reševanja težav in ponuja učenje novih zmožnosti.

Te modele dela strokovnjakov bi lahko pripisali tudi delu strokovnjakov v zdravstvenih
sistemih v Sloveniji in tujini.
O ˝drugačnem˝ pristopu k bolniku v zdravstvenem sistemu je na polovici prejšnjega stoletja
pisal psiholog Carl Rogers (1951). V nasprotju s tradicionalnim pristopom je predlagal pristop
˝v uporabnika usmerjene obravnave˝ (angl. client-centered). Ta pristop pomeni, da je bolnik
(uporabnik) tisti, ki ima nadzor nad postopki oskrbe.
Razvoj oskrbe kronično bolnih otrok sledi konceptu v družino usmerjene obravnave, ki govori
o tem, da v primeru bolnega otroka postopki oskrbe niso usmerjeni le v otroka samega, temveč
morajo vključevati vso njegovo družino. Koncept v družino usmerjene obravnave je konec
prejšnjega stoletja predstavil Rosenbaum s sodelavci (1998). O istem konceptu v rehabilitaciji
otrok je pisala Holsterjeva (1999). Definicija koncepta v družino usmerjene obravnave temelji
na pristopih, o katerih so pisali različni avtorji (Dunst et al., 1988; Johns & Harvey, 1993;
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National Center for Family-Centered Care, 1990; Rosenbaum et al., 1988; Shelton & Stepanek,
1994; Tunali & Power, 1993), in raziskavah s področja zgodnje obravnave in rehabilitacije
otrok (King et al., 1998; King et al., 2000; Stein & Jessop, 1984). Koncept je podrobneje
predstavljen v nadaljevanju.

Koncept v družino usmerjene obravnave
˝Koncept v družino usmerjene obravnave tvori vrsta vrednot, odnosov in pristopov do uslug in
storitev za otroke s posebnimi potrebami in njihove družine. Koncept priznava, da je vsaka
družina edinstvena; da je vsaka družina stalnica v otrokovem življenju; in da je družina tista, ki
je strokovnjak za otrokove sposobnosti in potrebe. Družina je tista, ki sodeluje s ponudniki
storitev, da najde zavestno in svobodno odločitev o postopkih obravnave in podpori, ki sta jo
otrok in družina deležna. V konceptu v družino usmerjene obravnave so pomembne sposobnosti
in potrebe vseh družinskih članov˝ (Law et al., 2003). Kingova s sodelavci (2000) je poročala,
da tako starši kot tudi sami ponudniki storitev zelo cenijo pristop v družino usmerjene
obravnave.
Osnovo koncepta v družino usmerjene obravnave predstavljajo tri predpostavke ali osnovne
domneve. Vsaki od teh predpostavk sledijo smernice in ključni elementi. Smernice opisujejo,
kaj naj bi vsaka družina pričakovala v odnosu, ki ga ima s ponudniki storitev in postopkov
oskrbe. S ključnimi elementi so začrtani načini vedenja, ki ga otrok in družina lahko pričakujejo
od ponudnikov storitev, in pravice ter odgovornost, ki jo imajo družine.
Osnovne predpostavke koncepta so (Law et al., 2003):
1.
2.
3.

Starši najbolje poznajo svojega otroka in zanj želijo najboljše.
Družine se med seboj razlikujejo in so edinstvene.
Otrok optimalno funkcionira v družini in okolju, ki mu nudi podporo. Nanj vpliva
stres in spoprijemanje družinskih članov z le-tem.

Iz predpostavk sledijo osnovne smernice, po katerih naj bi se ravnali strokovni sodelavci in
družinski člani (Law et al., 2003):
1.
2.
3.
4.
5.

Vsaka družina bi morala imeti možnost, da se odloči, v kakšni meri si želi biti
vključena v odločanje o svojem otroku.
Starši bi morali imeti končno odgovornost pri skrbi za svojega otroka.
Odnos do vsake družine in vsakega družinskega člana mora biti spoštljiv.
Upoštevati je treba potrebe vseh družinskih članov.
Spodbujati in podpreti je potrebno vključevanje vseh družinskih članov.

Iz osnovnih predpostavk in smernic izhajajo ključni elementi pričakovanj in pravic družine ter
temu ustrezno vedenje strokovnjakov v postopkih oskrbe (Law et al., 2003).
Pričakovanja in pravice družine:
•
•
•
•

biti tisti, ki odloča o dokončni rešitvi;
izkoristiti svoje lastne vire;
dobiti informacije, ki jim pomagajo pri odločanju o oskrbi, ki bo najučinkoviteje
pripomogla k uresničevanju njihovih potreb;
določiti prednostne naloge v terapevtski obravnavi;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

izbrati stopnjo in način vključevanja ter stopnjo podpore, ki jo potrebujejo;
priti do potrebnih storitev s čim manj neprijetnosti in čakanja;
ohraniti ponos in celovitost v postopku skrbi za otroka;
biti podprt v odločitvah, ki so jih izbrali;
imeti priložnost, da jim strokovnjaki prisluhnejo in precenijo njihove možnosti;
imeti na voljo individualno obravnavo;
imeti dostop do informacij, ki se nanašajo na otroka in družino;
upoštevati njihove potrebe in skrbi;
občutiti sprejetost in podporo, ne glede na raven sodelovanja, ki so si jo izbrali.

Vedenje strokovnjakov:
• v sodelovanju s člani tima spodbujati starše pri odločanju (izkoristiti strategije večanja
moči družine);
• pomagati družinam, da najdejo svoje prednosti in zgradijo svoje lastne vire;
• ponuditi informacije, odgovoriti na vprašanja in svetovati staršem (spodbuditi, da se
odločijo sami in na osnovi informacij);
• partnersko sodelovati s starši in z otroki ter jim pomagati pri ugotavljanju potreb in
razvrščanju le-teh glede na to, kaj je najbolj pomembno njim samim;
• sodelovati s partnerji na vseh ravneh (skrb za posameznega otroka, razvoj programa,
izvajanje le-tega in ocenjevanje uspešnosti; izdelava smernic);
• poskrbeti za dostopnost storitev, ki z urejanjem formalnosti ne bodo preobremenile
družin;
• redno in celostno obveščati o otrokovi oskrbi;
• spoštovati vrednote, želje in prioritete družin;
• sprejeti in podpreti odločitve družin;
• poslušati;
• zagotoviti prožno in posamezniku prilagojeno oskrbo (in se odzvati na spreminjajoče se
potrebe družin);
• biti dobro poučen o razlikah med družinami in jih sprejemati (rasna, etnična, kulturna
in socio-ekonomska raznolikost družin);
• staršem verjeti in jim zaupati;
• sporazumevati se v jeziku, ki je staršem razumljiv;
• upoštevati in biti občutljiv za psihosocialne potrebe vseh družinskih članov;
• zagotoviti okolje, ki spodbuja sodelovanje vseh družinskih članov;
• spoštovati družini lasten način urejanja življenja, ne da bi presojali, kaj je prav in kaj ni;
• spodbuditi podporo med družinami in uporabo pomoči in podpore v domačem okolju;
• prepoznati in graditi na sposobnostih družine in otroka.

Ocenjevanje postopkov oskrbe
Kanadska raziskovalna skupina v Centru CanChild pod vodstvom profesorja Petra Rosenbauma
(McMaster University of Hamilton, Kanada) je pred dobrimi dvajsetimi leti pripravila
dolgoročni načrt raziskav o tem, ali obstaja povezava med postopki oskrbe in psihosocialnim
blagostanjem staršev otrok z zmanjšanimi zmožnostmi in v kakšnem obsegu (King et al., 1995).
V središče zanimanja so postavili uporabnike, torej starše otrok z dolgotrajnimi zdravstvenimi
težavami ali s težavami v razvoju. V literaturi so našli nekaj instrumentov, ki so bili namenjeni
ocenjevanju občutkov, ki jih starši zaznajo med postopki oskrbe (Stein et al., 1984; Mahoney
et al., 1990; Murphy et al., 1991; Larsen et al., 1997), vendar so imeli po njihovem mnenju vsi
instrumenti pomanjkljivosti (King et al., 1995). Rosenbaum in sodelavci so zato želeli razviti
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nov ocenjevalni instrument z dobrimi psihometričnimi lastnostmi, predvsem pa s sposobnostjo
razlikovanja med občutki staršev o kakovosti postopkov oskrbe. Osredotočili so se na vedenje
ponudnikov postopkov oskrbe, ker so bili prepričani, da je le-tega mogoče prilagajati ali
spreminjati. Razvili so Vprašalnik za oceno postopkov oskrbe (angl. Measures of Processes of
Care, v nadaljevanju MPOC), ki je zasnovan kot poročilo staršev o njihovih pogledih na vedenje
ponudnikov postopkov oskrbe v zdravstvenem sistemu (King et al., 1995). Prvotna oblika
vprašalnika MPOC je vključevala 56 vprašanj (MPOC-56), novejša različica pa je sestavljena
iz 20 vprašanj (King et al., 2004). Vprašanja se ujemajo s tistimi vidiki oskrbe, ki so pomembni
za uporabnike in so v tesni povezavi z njihovim zadovoljstvom. MPOC-20 je preveden v
arabščino, tradicionalno kitajščino, danščino, francoščino, nemščino, hebrejščino, italijanščino,
japonščino, portugalščino, španščino in druge jezike (CanChild Centre, 2015). MPOC-20 je
veljaven in zanesljiv instrument (Bjerre et al., 2004; Dyke et al., 2006; Granat et al., 2002;
Hagen & Bjorbackmo, 2012; McConachie in Logan, 2003; Siebes et al., 2006; Siebes et al.,
2007a; Van Schie et al., 2004).
Enako velja za MPOC-SP, ki je namenjen strokovnim sodelavcem (Woodside et al., 2001).
Zaradi narave obeh vprašalnikov (MPOC-20 in MPOC-SP) je psihometrične lastnosti pri
prenosu v drugo kulturno okolje nujno potrebno ponovno preveriti z ustreznimi znanstvenimi
raziskavami. Veljavnost so že preverjali in potrdili v Veliki Britaniji, na Švedskem, v Avstraliji
in na Nizozemskem (McConachie & Logan, 2003; Granat et al., 2002; Bjerre et al., 2004; Dyke
et al., 2006; Siebes et al., 2006; Siebes et al., 2007a; Siebes et al., 2008). Pri prenosu v revno
južnoafriško okolje pa se je izkazalo, da instrument po prevodu v šest lokalnih jezikov ni bil
več niti zanesljiv niti veljaven (Saloojee et al., 2008). Podobno se je zgodilo tudi po prenosu v
Singapur, kjer se je pokazalo, da ena od lestvic MPOC-20 (Koordinirana in celostna skrb za
otroka in družino) v azijskem kulturnem okolju ni pomembna (Chong et al., 2012).
Siebesova s sodelavci (2007b) je za starejšo verzijo MPOC-56 poročala, da so se ocene
postopkov oskrbe, ki so jih podali starši z nekajmesečno razliko, znižale (razen ocene lestvice
Zagotavljanje splošnih informacij). Glede na to so avtorji menili, da je uporabnost MPOC-56
pri spremljanju morebitnih sprememb v postopkih oskrbe omejena (Siebes et al., 2007b).
Stabilnosti skrajšane verzije MPOC-20 ni preverjal še nihče. Lahko bi pričakovali, da bo krajša
verzija vendarle bolj stabilna. Siebesova je preverjala tudi stabilnost MPOC-SP, vendar le po
kratkem obdobju treh mesecev in ob vključitvi številnih različnih profilov strokovnih
sodelavcev, kar je zelo verjetno vplivalo na slabše rezultate (Siebes et al., 2008). Menimo, da
se vedenje strokovnih sodelavcev brez poseganja v sistem dela (npr. reorganizacija dela,
dodatno izobraževanje) v obdobju enega leta vendarle ne spremeni pomembno.
Šele po prenosu veljavnega in zanesljivega instrumenta za oceno postopkov oskrbe lahko
natančneje ocenimo tudi pomen posameznih dejavnikov ali pa modela več dejavnikov, ki so
povezani z otrokovo osnovno boleznijo, demografskimi značilnostmi družine, s prisotnostjo
ključnega delavca in informacijam, ki so na voljo družini. S pomočjo rezultatov te analize in
razumevanja pomena posameznih dejavnikov bi lahko načrtovali izboljšave postopkov oskrbe
in pripravili ustrezen program izobraževanja strokovnih sodelavcev. Cilj morebiti potrebnih
sprememb in dodatnega izobraževanja je nadaljnji razvoj postopkov oskrbe, pri katerih bodo
strokovni sodelavci upoštevali pravila v družino usmerjene obravnave in se hkrati pri postopkih
oskrbe prilagajali posameznemu otroku in njegovi družini. Nekaj raziskovalcev je že poročalo
o uporabi MPOC-20 pri analizi postopkov oskrbe v različnih programih. Starši so bili
zadovoljni s spoštljivim odnosom in podporo ponudnikov storitev, precej manj pa z
zagotavljanjem splošnih informacij in specifičnih informacij o otroku (Raghavendra et al.,
2007; Whitton et al., 2008; Klassen et al., 2009).
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Pri postopkih oskrbe bi pomembno vlogo lahko igral tako imenovani ključni delavec. To je
oseba, ki vodi družino v sistemu oskrbe. Predstavlja kontaktno osebo za posamezno družino, ki
pomaga koordinirati celostno oskrbo, ne le oskrbe v okviru zdravstvenega sistema. Vloga
ključnega delavca je, da opolnomoči starše, tako da jim nudi podporo, vire in informacije, ki
jih potrebujejo glede na njihove potrebe (Drennan et al., 2005). Beresford (Beresford, 1995) je
poročala, da prisotnost ključnega delavca morda ne zmanjša težav, s katerimi se srečujejo starši,
saj večina teh težav izvira iz medsebojnega (ne)sodelovanja različnih ustanov ali organizacij.
Podobno je poročal MacDonald s sodelavci (MacDonald et al., 1994). Nekateri ključni delavci
so bili nezadovoljni in so imeli občutek, da teh težav staršev kljub svojemu znanju in izkušnjam
ne morejo rešiti. Po drugi strani pa sta McConachie in Logan poročala o starših, ki so bili bolj
zadovoljni s postopki oskrbe, če so imeli na voljo koordinatorja oskrbe, kot tisti, ki ga niso imeli
(McConachie & Logan, 2003). Za oceno postopkov oskrbe so uporabili test MPOC-56, ki so
ga prilagodili za okolje, ki nima centra za otroke z motnjami v razvoju. Avtorja sicer nista
natančno opredelila, kdo je koordinator oskrbe in kakšne so njegove naloge. V članku tudi
opozarjata, da je te rezultate potrebno upoštevati z zadržkom, saj v vključenih ustanovah niso
imeli vzpostavljenega sistema ključnega delavca.
Vloga in natančnejša opredelitev tega, kdo je in kaj dela ključni delavec, se razvija šele v
zadnjih letih. Drennanova in sodelavci (2005) poročajo, da vlogo ključnega delavca običajno
prevzame socialni delavec, medicinska sestra ali drugi strokovni sodelavec, zelo redko pa
zdravnik. Veronica Greco in Tricia Sloper (Greco et al., 2005; Sloper et al., 2006) sta zapisali,
da morajo imeti ključni delavci jasen opis svojih nalog pri delu s starši. Starši morajo imeti
dostop do seznama uradnih in neuradnih ključnih delavcev. Starši naj bi bili tudi vključeni v
organizacijsko skupino za delo ključnih delavcev, za katere je potrebno zagotoviti:
1.
2.
3.
4.

osnovno izobraževanje in stalno strokovno usposabljanje,
stalno redno supervizijo, ki je posebej prilagojena za ključne delavce,
urejeno financiranje za organizacijo in delo ključnih delavcev in
odgovorno osebo, ki vodi in organizira delo ključnih delavcev, njihovo izobraževanje
in supervizijo.

Take formalne mreže ključnih delavcev v Sloveniji ni. Pediater v zdravstveni mreži ima poleg
osnovne vloge zdravljenja otrok tudi pomembno vlogo v organizaciji vseh postopkov oskrbe in
napotitev k drugim specialistom. Razvojni pediatri na sekundarni ravni delujejo v okviru
strokovne skupine (fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, psiholog in socialni delavec;
slednja dva si delijo s primarno mrežo pediatrov v zdravstvenem domu). Pediatri so vključeni
tudi v postopke vključevanja otrok z zmanjšanimi zmožnostmi v vrtce in šole, posebne
programe oskrbe in prilagojene programe vzgoje in izobraževanja (postopki usmerjanja na
Zavodu RS za šolstvo in Ministrstvu za šolstvo).Tako bi lahko pričakovali, da je koordinacija
postopkov oskrbe kronično bolnih otrok dovolj dobra, oziroma bi jo s formalnim usmerjenim
izobraževanjem strokovnih sodelavcev za tako delo in redno supervizijo gotovo lahko še
izboljšali. Nihče še ni raziskoval morebitnega vpliva dela ključnega delavca v postopkih oskrbe
s pomočjo MPOC-20 v okolju, ki ima v mreži center ali celo več centrov za oskrbo kronično
bolnih otrok in otrok z motnjami v razvoju.
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Namen
Ena od možnosti za zmanjšanje psihosocialnih težav staršev kronično bolnih otrok je dobro
poznavanje postopkov oskrbe in izboljšanje le-teh. Ugotoviti smo želeli, kakšen je vpliv
demografskih dejavnikov, zdravstvenega stanja kronično bolnega otroka in značilnosti
različnih programov (re)habilitacije na ocene postopkov oskrbe, ki jih podajo starši ter oceniti
povezanost rezultatov ocenjevanja postopkov oskrbe s stopnjo zadovoljstva staršev. Nato smo
želeli izdelati strukturni model, ki bi čim bolje pojasnil variabilnost pri ocenah postopkov
oskrbe, ki jih podajo starši, in po potrebi predlagati spremembe v zgradbi vprašalnika MPOC20. Želeli smo preveriti tudi osnovne merske lastnosti in stabilnost obeh vprašalnikov za oceno
postopkov (MPOC-20 in MPOC-SP) v času enega leta. Ob zadostni občutljivosti za spremembe
in hkratni stabilnosti ocen bi namreč oba vprašalnika v prihodnosti lahko uporabljali za oceno
učinkovitosti sprememb postopkov oskrbe.

Hipoteze
1. Zdravstveno stanje otrok je povezano z ocenami postopkov oskrbe, ki jih podajo starši.
2. Značilnosti programov v različnih ustanovah so povezane z ocenami postopkov oskrbe, ki
jih podajo starši. Starši otrok, ki so starejši in imajo več zdravstvenih težav, starši brez
podpore v širši družini, brez ključnega delavca in s pomanjkanjem informacij so v splošnem
manj zadovoljni s postopki oskrbe.
3. Demografski podatki o otroku niso povezani z oceno postopkov oskrbe, ki jo podajo starši.
4. Ocena postopkov oskrbe, ki jo podajo starši in strokovni sodelavci, se v obdobju enega leta
ne spremeni pomembno.
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Metode
Preiskovanci
K sodelovanju v raziskavi smo povabili starše, katerih otroci so bili v obdobju od 1. 1. 2011 do
31. 12. 2011 hospitalizirani oziroma vključeni v obravnavo na/v: Oddelku za rehabilitacijo
otrok (URI – Soča); Oddelku za gastroenterologijo (Pediatrična klinika, Ljubljana); Oddelku
za rehabilitacijo otrok Bolnišnice Franca Derganca Stara Gora; Domu dva topola Izola ter
Razvojnih ambulantah Zdravstvenega doma (Domžale, Maribor, Koper in Novo mesto).
Druga skupina preiskovancev so bili strokovni sodelavci, ki so bili v času raziskave zaposleni
v/na Oddelku za rehabilitacijo otrok (URI – Soča); Oddelku za gastroenterologijo (Pediatrična
klinika, Ljubljana); Oddelku za rehabilitacijo otrok Bolnišnice Franca Derganca Stara Gora;
Domu dva topola Izola ter Razvojnih ambulantah Zdravstvenega doma (Domžale, Maribor,
Koper in Novo mesto).

Protokol raziskave
Vsi preiskovanci so dobili natančna pisna pojasnila o namenu in poteku raziskave ter
vprašalnike. Staršem smo poslali vprašalnik MPOC-20 (Priloga 1), splošni vprašalnik (Priloga
2), vprašanje o stresu in vprašalnik o zadovoljstvu uporabnika (Priloga 3).
Strokovnim sodelavcem smo poslali vprašalnik MPOC-SP (Priloga 4) in jih zaprosili še za
podatke o starosti, trajanju in vrsti zaposlitve ter ali so bili že kdaj vključeni v izobraževanje o
načinu obravnave, ki je usmerjena v družino.
Staršem in strokovnim sodelavcem smo vprašalnike poslali po pošti skupaj s frankirano
ovojnico z izpisanim naslovom za vračanje vprašalnikov na URI – Soča. Vsi preiskovanci so
podpisali izjavo o obveščenem pristanku. Ponovnih povabil za sodelovanje v raziskavi nismo
pošiljali.
Staršem in strokovnim sodelavcem, ki so se vključili v raziskavo, smo po enem letu ponovno
poslali MPOC-20 oziroma MPOC-SP. Tudi tokrat nismo pošiljali ponovnih povabil tistim, ki
se niso odzvali prvemu povabilu.
Vprašalnike za starše in strokovne sodelavce (dve kopiji vprašalnikov MPOC-20 ali MPOCSP) smo pred pošiljanjem šifrirali zaradi ponovnih testiranj v delu raziskave o stabilnosti.
Vprašalnika z isto šifro smo shranili v dve kuverti z istim naslovom preiskovanca
(administratorka). Eno od kuvert smo shranili za ponovno pošiljanje po enem letu. Na naslov
URI – Soča so preiskovanci vrnili le šifrirane vprašalnike; odgovore je v računalnik pod
posamezno šifro vnesla administratorka, ki kasneje ni bila vključena v analizo podatkov. Tako
smo zagotovili anonimnost staršev in strokovnih sodelavcev, ki so sodelovali v raziskavi.
Narejena je bila presečna študija. V nadaljevanju naloge uporabljamo psihometrično oz.
družboslovno metodološko izrazje.
Raziskavo je odobrila Komisija za etiko Republike Slovenije (odločba št. 45/12/10, izdana 14.
12. 2010). Izvedbo projekta je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (projekt L3-3649).
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Vprašalniki za starše in strokovne sodelavce
Vprašalnik za oceno postopkov za starše MPOC-20
Vprašalnik za oceno postopkov za starše (angl. The Measure of Processes of Care, MPOC-20)
je namenjen staršem (King et al., 2004). Sestavlja ga 20 vprašanj, ki so povezana z različnimi
vidiki oskrbe in so tesno povezana z zadovoljstvom staršev (Priloga 1). Vprašalnik izpolnijo
starši sami, pri čemer poročajo o vedenju ponudnikov postopkov oskrbe. Na vsako vprašanje
odgovorijo tako, da obkrožijo številko, ki ustreza opisu vedenja. Avtorji so uporabili 7stopenjsko lestvico, kjer ocena 7 pomeni ´v veliki meri´, ocena 1 pa ´sploh ne´. Višja ocena
pomeni boljšo oceno postopkov oskrbe. Vprašanja so povezana v pet lestvic:
1.
2.
3.
4.
5.

Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge,
Zagotavljanje splošnih informacij,
Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku,
Spoštljiva oskrba in podpora ter
Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino.

Vprašalnik za oceno postopkov za strokovne sodelavce MPOC-SP
Vprašalnik za oceno postopkov za strokovne sodelavce (angl. The Measure of Processes of
Care, MPOC-SP) (Woodside et al., 2001) sestavlja 27 vprašanj, ki so povezana z različnimi
vidiki oskrbe (Priloga 4). Vprašalnik izpolnijo strokovni sodelavci sami, pri čemer poročajo o
lastnem vedenju v postopkih oskrbe. Na vsako vprašanje odgovorijo tako, da obkrožijo številko,
ki ustreza opisu vedenja. Tudi tu so avtorji uporabili 7-stopenjsko lestvico, v kateri ocena 7
pomeni ´v veliki meri´, ocena 1 pa ´sploh ne´. Višja ocena pomeni boljšo oceno postopkov
oskrbe. Vprašanja so povezana v štiri lestvice:
1.
2.
3.
4.

Občutljivost v medosebnih odnosih,
Zagotavljanje splošnih informacij,
Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku in
Spoštljiv odnos do ljudi.

Lestvice obeh vprašalnikov so vsebinsko povezane (kot si sledijo zaporedno sledijo od številke
1 do 4), le zadnja lestvica vprašalnika MPOC-20 nima vsebinsko enakovrednega para v
vprašalniku MPOC-SP (King et al., 2004; Woodside et al., 2001).
Prevod obeh vprašalnikov sta pripravili in medsebojno uskladili dve zdravnici, ki imata
dolgoletne izkušnje z delom na področju (re)habilitacije otrok. Prevod je dodatno preverila še
psihologinja iz Centra za psihodiagnostična sredstva, ki je sicer pristojen za prenos različnih
ocenjevalnih instrumentov v našo državo. Prevod nazaj v angleščino je pripravil strokovni
sodelavec z izkušnjami s področja psihometrije in aktivnim znanjem angleščine. Angleški
prevod obeh vprašalnikov smo nato poslali prof. Petru Rosenbaumu, ki je s sodelavci preveril
prevod in potrdil njegovo ustreznost (osebna korespondenca).
Splošni vprašalnik za starše
Za zbiranje osnovnih podatkov o otroku (spol, trenutna starost) in podatkov o njegovih
zdravstvenih težavah (starost ob začetku bolezni, vrsta bolezni, področja s funkcijskimi
težavami, število zdravil, število specialistov, ki jih obiskuje in kako pogosto, vrsta in pogostost
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terapevtskih programov), podatkov o starših in družini (kdo je izpolnjeval vprašalnik, oblika
družine, število otrok, stopnja izobrazbe staršev, kdo sodeluje pri skrbi za otroka) in o tem, ali
ima družina na voljo osebo, ki je v zadnjem letu skrbela za celostno vodenje, smo pripravili
splošni vprašalnik. Dodatno smo vključili še vprašanje o tem, kje so v zadnjem letu starši dobili
informacije v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem, programi zdravstvene in ostale oskrbe
(Priloga 2).
Vprašanje o stresu
Za oceno stresa smo starše vprašali, katera od naštetih trditev najbolje opisuje, kako je oskrba
s strani posamezne ustanove vplivala na količino stresa in skrbi, ki so jih občutili med postopki
zdravljenja/rehabilitacije otroka (v zadnjem letu):
1
2
3
4
5

precej zmanjšala moj stres in skrbi,
nekoliko zmanjšala moj stres in skrbi,
ni vplivala na moj stres in skrbi,
nekoliko povečala moj stres in skrbi ali
precej povečala moj stres in skrbi.

Vprašalnik o zadovoljstvu uporabnikov
Za oceno zadovoljstva uporabnika smo uporabili Vprašalnik za oceno zadovoljstva (angl.
Client Satisfaction Questionnaire, CSQ-8) (Larsen, 1997). CSQ-8 sestavlja osem vprašanj, na
katera uporabnik lahko odgovori na 4-stopenjski lestvici (od zelo negativne do zelo pozitivne
ocene). Tako dobimo skupni rezultat med 8 in 32 točk. Numerične ocene so za posamezne
trditve razporejene naključno (od visoke do nizke ali od nizke do visoke ocene), tako da ima
uporabnik manj možnosti, da bi na vprašanja odgovarjal stereotipno. Vprašanja se nanašajo na
uporabnikova mnenja in trditve o postopkih oskrbe, ki so jih bili deležni ali pa so v njih
vključeni (Priloga 3).

Statistična analiza
Analiza osnovnih podatkov o otrocih, starših in strokovnih sodelavcih
Za analizo zbranih podatkov o otrocih, njihovih zdravstvenih težavah, funkcijskih težavah,
programih vodenja in terapevtske obravnave smo uporabili metode opisne statistike. Enako smo
naredili tudi s podatki o starših, družini, drugih informacijah in podatki o tem, ali imajo starši
na voljo ključnega delavca, ki jim pomaga koordinirati postopke oskrbe. Tudi za podatke o
starosti, zaposlitvi in delovni dobi ter morebitni vključenosti v izobraževanje o konceptu
obravnave, ki je usmerjena v družino, samo uporabili enake metode osnovne analize.
Analiza rezultatov ocen staršev
Skupno oceno zadovoljstva, o kateri so starši poročali s CSQ-8, smo izračunali kot povprečno
oceno odgovorjenih vprašanj, množeno z 8 (torej je najnižji možni dosežek 8, najvišji pa 32).
Pri oceni stresa smo za posamezni odgovor izračunali delež. Zaradi medsebojne primerljivosti
lestvic MPOC-20 (in manjkajočih ocen na posameznih postavkah) smo za dosežek na vsaki od
lestvic izračunali povprečno oceno pripadajočih postavk.
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Analiza rezultatov ocen strokovnih sodelavcev
Zaradi medsebojne primerljivosti lestvic MPOC-SP (in manjkajočih ocen na posameznih
postavkah) smo za dosežek na vsaki od lestvic izračunali povprečno oceno pripadajočih
postavk.
Preverjanje merskih lastnosti MPOC-20 in MPOC-SP
Za oceno notranje skladnosti smo za rezultate ocen staršev MPOC-20 izračunali Cronbachov
koeficient alfa za vsako od petih lestvic vprašalnika. Enako smo naredili tudi za vsako od štirih
lestvic MPOC-SP.
Za oceno sočasne veljavnosti MPOC-20 smo analizirali korelacije med odgovori staršev na
vprašalnik MPOC-20 z odgovori na vprašanje v zvezi s stresom, ki so ga občutili, ko so bili
njihovi otroci vključeni v programe (uporabili smo Spearmanov ro, ker je ocena stresa ordinalna
spremenljivka). Nato smo analizirali še korelacije med odgovori staršev na vprašalnik MPOC20 z odgovori na Vprašalnik o zadovoljstvu uporabnika CSQ-8 (Pearsonov r smo uporabili za
prikaz linearne povezanosti ocen z MPOC-20 s povprečnimi ocenami s CSQ-8, ker sta obe
spremenljivki številski).
Za preverjanje časovne stabilnosti ocen smo staršem in strokovnim sodelavcem, ki so se odzvali
na povabilo k sodelovanju v raziskavi, po enem letu ponovno poslali vprašalnike MPOC-20
oziroma MPOC-SP. Rezultate smo primerjali s parnim testom t in eksaktno obliko
Wilcoxonovega testa predznačenih rangov (skrajšano: Wilcoxonovim testom).
Ugotavljanje povezanosti demografskih dejavnikov, zdravstvenega stanja otroka in
značilnosti programov (re)habilitacije z ocenami staršev z MPOC-20
Za analizo smo uporabili podatke o demografskih dejavnikih, zdravstvenem stanju otroka in
značilnostih programov za vzorec vključenih staršev.
Za dihotomne spremenljivke smo uporabili test t za neodvisna vzorca. Zaradi asimetričnosti
porazdelitve dosežkov na lestvicah smo pri primerjavah glede na dihotomen dejavnik poleg
testa t za neodvisna vzorca uporabili tudi test Manna in Whitneya (eksaktno obliko). Na enak
način smo pri primerjavah glede na politomen dejavnik uporabili enosmerno analizo variance
(ANOVA) za neponovljene meritve in eksaktni neparametrični test Kruskala in Wallisa.
Za nazornejši povzetek primerjave ustanov glede celotne ocene postopkov obravnave (tj. vseh
lestvic MPOC-20 skupaj) smo na vsaki od lestvic za vse udeležence izračunali standardizirane
dosežke (z-vrednosti) in nato za vsakega udeleženca njihovo povprečje. Kot mero velikosti
učinka smo pri izbranih primerjavah glede na dihotomen dejavnik izračunali Cohenov d
(Cohen, 1988). Za vsakega preiskovanca smo izračunali povprečni standardizirani dosežek
(povprečje petih z-vrednosti, ki smo jih dobili iz petih lestvic MPOC-20). Te rezultate smo
uporabili za nadaljnjo analizo, pri kateri smo uporabili O'Brienov test (O'Brien, 1984; Dallow
et al., 2008).
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Regresijski modeli za napoved dosežkov na lestvicah MPOC-20
Z multiplo linearno regresijo smo napovedovali dosežke na posameznih lestvicah in povprečje
standardiziranih dosežkov na vseh lestvicah. V vse modele smo vključili isti nabor neodvisnih
spremenljivk, ki smo ga izbrali na podlagi:
•
•
•

rezultatov univariatnih analiz,
vsebinskih meril (zastopane so morale biti spremenljivke z vseh področij – značilnosti
otroka, njegovih težav, oskrbe in družine) in
medsebojnih povezav neodvisnih spremenljivk.

Za vse navedene statistične analize smo uporabili programsko opremo IBM SPSS Statistics for
Windows Version 20 software (IBM Corp., Armonk, NY, 2011). Populacijske parametre smo
ocenjevali s 95-odstotnimi intervali zaupanja, mejo statistične značilnosti smo postavili pri
p≤0,05.
Konfirmatorna faktorska analiza in strukturni regresijski model za ocenjevanje z
MPOC-20
Najprej smo predlagani merski model ocenili in ga modificirali s konfirmatorno faktorsko
analizo (s programsko opremo Mplus 6; Muthén in Muthén, 1998-2010). Zaradi analize opisnih
urejenostnih (tj. ordinalnih) spremenljivk smo uporabili oceno WLSMV (prilagojeni obteženi
najmanjši kvadrati povprečij). Za oceno ustreznosti modela smo uporabili različne indekse
ujemanja, nato pa izdelali strukturni regresijski model MIMIC (angl. multiple indicators –
multiple causes) za napoved latentnih spremenljivk. Podrobnosti poteka izdelave končnega
modela so navedene v rezultatih.
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Rezultati
Najprej so predstavljene frekvenčne porazdelitve in opisne statistike za značilnosti vzorca in
dosežke na vprašalnikih MPOC-20 in MPOC-SP. Sledijo rezultati univariatnih analiz
povezanosti obravnavanih dejavnikov z ocenami staršev z MPOC-20 in regresijskih modelov
za napoved ocen staršev z MPOC-20. Na koncu so predstavljeni rezultati vzročnega
modeliranja, tj. strukturni regresijski model na podlagi konfirmatorne faktorske analize.

Opis vzorca otrok, njihovih zdravstvenih težav in vključenosti v obravnavo
V raziskavo se je vključilo 235 staršev (52 % od 450 povabljenih), katerih otroci so bili v
obravnavo vključeni na/v Oddelku za rehabilitacijo otrok (URI – Soča), Oddelku za
gastroenterologijo (Pediatrična klinika, Ljubljana), Oddelku za rehabilitacijo otrok Bolnišnice
Franca Derganca Stara Gora, Domu dva topola Izola ali razvojnih ambulantah zdravstvenih
domov (Domžale, Maribor, Koper in Novo mesto). Za posameznega otroka je odgovarjal le
eden od njegovih staršev. O starših, ki se niso odločili za vključitev v raziskavo, nimamo
nobenih podatkov.
Skoraj polovica otrok je bila v obravnavo vključena na URI – Soča (Tabela 1). Otroci (55 % je
bilo dečkov) so bili ob začetku težav stari povprečno 25,7 mesecev (SO 50,7; mediana 3,8;
interkvartilni razmik 0,0-14,8 mesecev). V času raziskave so bili otroci stari povprečno 6,8 let
(SO 5,0; mediana 5,4; interkvartilni razmik 2,7-11,0 mesecev).
Otroci so bili v obravnavo v posamezni ustanovi vključeni zaradi različnih vzrokov. Starši so v
skoraj polovici primerov poročali, da imajo otroci eno zdravstveno težavo (42,2 %), redkeje
dve ali več (Tabela 2). Več kot polovica otrok je bila v obravnavo vključena zaradi zaostanka
v razvoju ali cerebralne paralize (Tabela 3).
Tabela 1: Deleži staršev, katerih otroci so bili vključeni v obravnavo v posamezni ustanovi.
Ustanova
URI – Soča
Pediatrična klinika UKC LJ
SB FD NG OIM Stara Gora
Zdravstveni dom
Dom dva topola Izola
Skupno

Število staršev
95
47
43
33
17
235
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Delež (%)
40,4
20,0
18,3
14,0
7,2
100
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Tabela 2: Število zdravstvenih težav otrok, ki so bili vključeni v obravnavo.
Število težav
1
2
3
4 ali več
Skupno

Frekvenca
92
44
20
61
217

Delež (%)
42,4
20,3
9,2
28,1
100

Tabela 3: Diagnoze otrok, ki so bili vključeni v obravnavo.
Diagnoza
Razvojni zaostanek
Cerebralna paraliza
Motnje vida
Bolezni prebavil
Epilepsija
Živčno-mišično obolenje
Alergija
Nezgodna možganska poškodba
Mielomeningokela
Poškodbe perifernega živčevja
Motnje sluha
Revmatsko obolenje
Sladkorna bolezen
Drugo

Število
navedb
86
76
42
35
32
31
26
13
11
10
5
2
1
22

Delež navedb (%)
(n=392)
21,9
19,4
10,7
8,9
8,2
7,9
6,6
3,3
2,8
2,6
1,3
0,5
0,3
5,6

Delež otrok (%)
(N=234)
36,8
32,5
17,9
15,0
13,7
13,2
11,1
5,6
4,7
4,3
2,1
0,9
0,4
9,4

Zaradi teh težav so otroci v skoraj polovici primerov obiskovali nevrologa (46,4 %), redkeje pa
druge specialiste (Tabela 4). Zaradi bolezni so otroci prejemali različno število zdravil; 42 otrok
je prejemalo tri ali več različnih zdravil, eden od teh celo sedem različnih zdravil (Tabela 5).
Tabela 4: Specialist, ki so ga obiskovali otroci.
Specialist
Specialist nevrologije
Specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine
Specialist pediatrije v razvojni ambulanti
Specialist alergologije
Specialist endokrinologije
Specialist ortopedije
Drugo
Skupaj
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Frekvenca
103
35
26
12
10
10
26
222

Delež (%)
46,4
15,8
11,7
5,4
4,5
4,5
11,7
100
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Tabela 5: Število zdravil, ki so jih prejemali otroci.
Število zdravil
0
1
2
3
4
5
6
7
Skupaj

Frekvenca
36
38
26
17
16
6
2
1
142

Delež (%)
25,4
26,8
18,3
12,0
11,3
4,2
1,4
0,7
100

Starši so poročali, da imajo otroci večinoma težave pri izvedbi vsakodnevnih aktivnosti
(oblačenje, slačenje, umivanje, hranjenje) in gibanju, redkeje pa so poročali o drugih
funkcijskih težavah, kot so učenje, razumevanje, igra in vedenje (Tabela 6). Na vprašanje o
številu težav so starši večinoma odgovorili, da imajo otroci več funkcijskih težav. Skoraj tretjina
staršev je navedla, da ima otrok med pet in deset različnih funkcijskih težav (Tabela 7).
Tabela 6: Funkcijske težave otrok.
Funkcijske težave
Oblačenje in slačenje
Gibanje na prostem
Gibanje v zaprtih prostorih
Umivanje
Hranjenje
Govor
Učenje
Razumevanje
Igra
Vedenje
Drugo

Število
navedb
118
109
88
85
71
69
62
48
45
35
30

Delež navedb (%)
(n=760)
15,5
14,3
11,6
11,2
9,3
9,1
8,2
6,3
5,9
4,6
3,9

Tabela 7: Število funkcijskih težav otrok.
Število težav
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Skupno

Frekvenca
59
25
25
23
21
8
7
4
10
16
198

Delež (%)
29,8
12,6
12,6
11,6
10,6
4,0
3,5
2,0
5,1
8,1
100

22

Delež otrok (%)
(N=198)
59,6
55,1
44,4
42,9
35,9
34,8
31,3
24,2
22,7
17,7
15,2

Katja Groleger Sršen – Doktorsko delo
Otroci so bili večinoma vključeni v program fizioterapije in delovne terapije, v manj kot
polovici primerov tudi v program logopedske obravnave. Precej redkeje so bili vključeni v
druge terapevtske programe (Tabela 8). Starše smo prosili tudi za podatek o številu različnih
terapevtskih programov, v katere so vključeni otroci. Analiza odgovorov je pokazala, da je bila
skoraj tretjina otrok vključena v tri različne terapevtske programe (trije otroci so bili vključeni
celo v pet različnih terapevtskih programov), tretjina v dva terapevtska programa, ostali v
enega.
Tabela 8: Vrsta terapevtskega programa, v katerega so vključeni otroci.
Terapevtski program
Fizioterapija
Delovna terapija
Logopedska obravnava
Terapevtsko jahanje
Hidroterapija
Obravnava pri psihologu
Specialno-pedagoška obravnava
Drugo

Število
navedb
154
119
87
27
16
5
1
5

Delež navedb
(n=414)
37,2 %
28,7 %
21,0 %
6,5 %
3,9 %
1,2 %
0,2 %
1,2 %

Delež otrok
(N=189)
81,5 %
63,0 %
46,0 %
14,3 %
8,5 %
2,6 %
0,5 %
2,6 %

Na vprašanje o pogostosti terapevtskega programa so starši odgovorili, da je imelo le 17 %
otrok programe 1-krat na teden, ostali pa redkeje (Slika 1). Večina je bila v programe vključena
že več kot dve leti (Slika 2).

Slika 1: Pogostost terapevtskih programov, v katere so bili vključeni otroci.
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Slika 2: Trajanje vključenosti otrok v terapevtske programe.

Značilnosti staršev in družin
Skoraj vsi otroci (92,2 %) so živeli z obema staršema. Polovica otrok je imela v družini še enega
sorojenca, skoraj tretjina (31,3 %) je bila edincev. Manjši del otrok je imel dva (13,5 %) ali več
sorojencev (5,2 %). Večina mater in očetov je imela srednjo, višjo ali visoko izobrazbo (Slika
3). V 73,9 % sta pri skrbi za otroka sodelovala oba starša. Stari starši so bili v skrb za otroke
vključeni le pri 27,4 % otrok.

Slika 3: Izobrazba mater in očetov.
Starši so informacije o otrokovi bolezni v skoraj polovici primerov našli na internetu, dokaj
pogosto pri pediatru, pa tudi pri drugih starših otrok s podobnimi težavami (Tabela 9). Manj
kot tretjina jih je informacije pridobila le iz enega vira (32,2 %), ostali pa iz dveh ali več, nekaj
celo iz osmih virov (štirje starši).
Na vprašanje, ali imajo na voljo ključno osebo (ključnega delavca), to pomeni osebo, ki je v
zadnjem letu skrbela za celostno vodenje, imela pregled nad vsemi otrokovimi težavami in
skrbela, da se urejajo postopki za otroka in družino, je odgovorilo 216 staršev. Manj kot
polovica (43,5 %) teh staršev je menila, da ima tako osebo na voljo. Kot ključno osebo so
večinoma navedli pediatra (69,6 %), redkeje razvojnega pediatra (13,0 %) ali drugega
strokovnjaka (9,8 %). V nekaj preostalih primerih so kot ključno osebo navedli mamo ali očeta.
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Tabela 9: Vir informacij za starše.
Vir informacij
Internet
Specialist pediatrije
Razvojni pediater
Starši otrok s podobnimi težavami
Specialist FRM
Specialist nevrologije
Osebni zdravnik
Strokovne revije
Specialist endokrinologije
Poljudne revije
Specialist alergologije
Specialist gastroenterologije
Drugo

Število
navedb
107
97
93
88
77
71
49
22
16
15
10
10
19

Delež navedb (%)
(n=674)
15,9
14,4
13,8
13,1
11,4
10,5
7,3
3,3
2,4
2,2
1,5
1,5
2,8

Delež otrok (%)
(N=228)
46,9
42,5
40,8
38,6
33,8
31,1
21,5
9,6
7,0
6,6
4,4
4,4
8,3

Legenda: Specialist FRM – specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine

Opis vzorca strokovnih sodelavcev
V raziskavi je sodelovalo 67 strokovnih sodelavcev (91 % žensk): 14 zdravnikov, 14
fizioterapevtov, 18 medicinskih sester, sedem logopedov, šest delovnih terapevtov, pet
psihologov ali socialnih delavcev in tri učiteljice ali specialne pedagoginje. Trije udeleženci
niso zapisali podatka o svoji strokovni izobrazbi.
Povprečna starost vključenih strokovnih sodelavcev je bila 43,8 let (SO 7,6 let). Na trenutnem
delovnem mestu so bili v času raziskave zaposleni povprečno že 16,6 let (SO 8,1 let), vsi za
nedoločen čas in s polnim delovnim časom. Nihče od udeležencev pred raziskavo ni bil
vključen v izobraževanje o konceptu v družino usmerjene obravnave, z izjemo ene zdravnice.
Tri vprašalnike MPOC-SP smo izključili iz nadaljnje analize podatkov, ker so imeli delež
neodgovorjenih vprašanj oz. odgovorov ˝0˝ (ne morem odgovoriti) višji od 25 %.

Ocena zadovoljstva staršev, zmanjšanja stresa in ocena postopkov oskrbe z
MPOC-20
Starši so izpolnili vprašalnik o zadovoljstvu uporabnika (CSQ-8), vprašalnik MPOC-20 in
odgovorili na vprašanje o stresu. Popolnih primerov (tj. brez manjkajočega odgovora na katero
koli od vprašanj) je bilo 220. Iz analize nismo izključili nobenega od vprašalnikov MPOC-20,
saj delež neodgovorjenih vprašanj oz. odgovorov ˝0˝ (ne morem odgovoriti) nikjer ni bil višji
od 25 %.
Skupno oceno zadovoljstva s CSQ-8 smo izračunali kot povprečno oceno odgovorjenih
vprašanj, množeno z 8 (torej je najnižji možni dosežek 8, najvišji pa 32). Tako je bilo skupnih
ocen 228 (7 manjkajočih). Zadovoljstvo staršev je bilo v splošnem visoko (CSQ-8).
Porazdelitev je sicer močno levo asimetrična, a dosežki zavzemajo skoraj celoten razpon in
učinek stropa ni izrazit (Slika 4 – levo). Večina staršev je poročala, da je oskrba v ustanovi
precej ali vsaj nekoliko zmanjšala občutek stresa in skrbi (Slika 4 – desno).
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Porazdelitev povprečnih rezultatov je bila na vseh lestvicah MPOC-20, razen na lestvici
Zagotavljanje splošnih informacij, levo asimetrična. To pomeni prevladujoče visoke ocene
lestvic MPOC-20. Hkrati pa dosežki na vseh lestvicah zavzemajo celoten možni razpon ocen
(od 1 do 7) in modus pri nobeni ni v razredu od 6,5 do 7, zato ni očitnega učinka stropa oz. je
občutljivost lestvic zadostna (Slika 5).

Slika 4: Ocena zadovoljstva staršev (CSQ-8) in ocena stresa.
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Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge

Zagotavljanje splošnih informacij

Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku

Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino

Spoštljiva oskrba in podpora

Slika 5: Porazdelitve dosežkov na lestvicah MPOC-20.
Starši so v povprečju najvišje ocenili Koordinirano in celostno skrb za otroka in družino,
najnižje pa Zagotavljanje splošnih informacij (Tabela 10).
Tabela 10: Opisne statistike za lestvice MPOC-20.
Lestvice MPOC-SP
Povprečje
Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge
5,5
Zagotavljanje splošnih informacij
4,6
Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku
5,3
5,8
Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino
Spoštljiva oskrba in podpora
5,6
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SO
1,2
1,7
1,6
1,1
1,1

Mediana
5,7
4,8
6,0
6,0
6,0

Razpon
1,5 – 7,0
1,0 – 7,0
1,0 – 7,0
1,0 – 7,0
1,8 – 7,0
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Ocena postopkov oskrbe strokovnih sodelavcev (MPOC-SP)
Porazdelitev povprečnih rezultatov je bila tudi na vseh lestvicah MPOC-SP, razen na lestvici
Zagotavljanje splošnih informacij, levo asimetrična (Slika 6). To pomeni prevladujoče visoke
ocene. Opisne statistike so zbrane v Tabeli 11. Dosežki na lestvici Zagotavljanje specifičnih
informacij zavzemajo celoten možni razpon (od 1 do 7), dosežki na lestvicah Zagotavljanje
splošnih informacij in Občutljivost v medosebnih odnosih le malo manjšega, na lestvici
Spoštljiv odnos do ljudi pa ni bilo nizkih ocen. Modus pri nobeni od lestvic ni v razredu od 6,5
do 7, zato ni izrazitega učinka stropa (Slika 6).
Tabela 11: Opisne statistike za lestvice MPOC-SP.
Lestvice MPOC-SP
Občutljivost v medosebnih odnosih
Zagotavljanje splošnih informacij
Zagotavljanje specif. informacij o otroku
Spoštljiv odnos do ljudi

Povprečje
5,2
4,3
4,8
5,7

SO
0,9
1,3
1,5
0,7

Mediana
5,4
4,2
4,7
5,8

Razpon
2,2 – 6,6
1,8 – 7,0
1,0 – 7,0
3,4 – 7,0

Občutljivost v medosebnih odnosih

Zagotavljanje splošnih informacij

Zagotavljanje specif. informacij o otroku

Spoštljiv odnos do ljudi

Slika 6: Porazdelitve dosežkov na lestvicah MPOC-SP.
Analiza ocen postopkov oskrbe z MPOC-SP, o katerih je poročalo 67 strokovnih sodelavcev,
je pokazala še posebej nizke ocene postavk lestvice Zagotavljanje splošnih informacij ter nizke
ocene nekaj postavk lestvice Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku in ene od postavk
lestvice Občutljivost v medosebnih odnosih (Tabela 12).
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Tabela 12: Postavke MPOC-SP, za katere je 33 % strokovnih sodelavcev ali več poročalo, da
jih izvajajo v zmernem obsegu ali redkeje (ocene od 4 do 1).
Zaporedna
številka
postavke

Postavka

... že vnaprej predvideli stvari, ki so skrbele starše in
ponudili odgovor, še preden so vprašali?

14

... staršem predstavili rezultate opravljenih meritev in
ocenjevanja?
... staršem posredovali pisno informacijo o stanju
otroka, njegovem napredku ali terapevtskem
programu?
… dali priložnost, da bi celotna družina, vključno s
sorojenci, dobila informacije?
…svetovali, kako naj poiščejo informacije ali navežejo
stik z drugimi starši (preko javne knjižnice, podpornih
skupin ali medmrežja)?
... zagotovili pomoč, da bi družina zmogla
obremenitve, ki so posledice otrokovega kroničnega
stanja (obveščanje o programih pomoči ali svetovanje
o načinu dela z drugimi strokovnimi sodelavci)?
… imeli za starše na voljo splošne informacije o
različnih stvareh (stroških ali finančni pomoči,
genetskem svetovanju, izbiri partnerja in spolnosti)?
…spodbudili srečanja družin z namenom, da bi se le-te
spoznale, se družile, si izmenjale informacije in delile
izkušnje?

26
25

24

27

23

Delež
ocen od 4
do 1 (%)

Občutljivost
v medoseb.
odnosih

39,0

Delež ocen od 4 do
1, vključno z
neodgovorjenimi
ali ocenami 0 (%)
39,0

37,5

40,6

51,5

62,5

39,0

43,2

40,6

48,4

48,4

54,6

48,4

92,2

64,0

71,8

Ali ste…

9

15

MPOC-SP
lestvica

Zagotavljanje
specif. inf. o
otroku

Zagotavljanje
splošnih
informacij

Nadaljnja analiza morebitnega vpliva posameznih spremenljivk na ocene z MPOC-SP (Tabela
13) je pokazala, da razlike med strokovnimi profili niso bile statistično značilne zaradi velike
variabilnosti ocen znotraj profilov (vrednosti p za posamezne lestvice MPOC-SP na podlagi
enosmerne analize variance in testa Kruskala in Wallisa so med 0,113 in 0,340). V povprečju
so sicer najvišje ocene podali logopedi, ki so jim sledili psihosocialni strokovnjaki (psihologi,
pedagogi, socialni delavci oz. specialni pedagogi), najnižje ocene pa so podali delovni terapevti
in medicinske sestre.
Ocene postopkov oskrbe, ki so jih podali strokovni sodelavci, so se med ustanovami statistično
značilno razlikovale le pri lestvici Zagotavljanje splošnih informacij (Tabela 14). V skladu s
tem tudi razlika med ustanovami v povprečnem standardiziranem dosežku ni bila statistično
značilna. V povprečju so najvišje ocene podali strokovnjaki iz Bolnišnice Franca Derganca v
Stari Gori; strokovnjaki iz Doma dveh topolov Izola so podali najvišje ocene na lestvicah
Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku in Spoštljiv odnos do ljudi (čeprav je o tem na
podlagi samo treh ocen težko zanesljivo sklepati); ocene so bile v splošnem najnižje na
Pediatrični kliniki.
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Tabela 13: Ocene postopkov oskrbe z MPOC-SP glede na strokovne profile.
Strokovni profil
Število

zdr
14

5,29
(0,89)
4,17
Zagotavljanje splošnih informacij
(1,53)
5,26
Zagotavljanje specif. informacij o otroku
(1,20)
5,84
Spoštljiv odnos do ljudi
(0,60)
0,19
Povprečni z
(0,68)
3,3
Srednji rang
Legenda: zdr – zdravniki; fth – fizioterapevti; dt –
medicinske sestre; ps – psihologi in socialni delavci
Občutljivost v medosebnih odnosih

dt
6

5,18
(0,70)
3,53
(1,14)
4,56
(0,50)
5,33
(0,82)
-0,17
(0,73)
5,5
delovni

fth
log
ms
ps
14
7
18
8
Povprečje
(SO)
5,41
5,67
4,68
5,53
(0,57) (0,57) (1,11) (0,48)
4,25
5,16
4,04
4,85
(1,22) (0,86) (1,32) (1,34)
4,61
5,61
4,19
4,92
(1,04) (1,18) (2,04) (1,63)
5,67
6,03
5,35
5,97
(0,50) (0,79) (0,94) (0,46)
0,09
0,47
-0,50
0,31
(0,46) (0,77) (1,17) (0,57)
3,5
1,0
5,5
2,3
terapevti; log – logopedi; ms –

Tabela 14: Ocene postopkov oskrbe z MPOC-SP glede na različne ustanove.
Ustanova
Število

ZD
17

SG
12

DDT
PK
URI
P
p
3
13
22 (ANOVA) (KruskalWallis)
Povprečje
(SO)
Občutljivost v
5,51
5,48
5,00
4,71
5,16
0,252
0,070
medosebnih odnosih
(0,58)
(0,98)
(0,82) (1,25) (0,60)
Zagotavljanje splošnih
3,73
5,16
4,07
4,57
3,95
0,036
0,024
informacij
(1,24)
(0,85)
(1,90) (1,08) (1,48)
Zagotavljanje specif.
4,63
4,94
5,61
4,54
4,82
0,807
0,836
informacij o otroku
(1,13)
(1,41)
(0,98) (2,05) (1,44)
5,79
5,73
6,00
5,40
5,64
Spoštljiv odnos do ljudi
0,599
0,836
(0,63)
(0,80)
(0,88) (1,04) (0,57)
0,19
0,21
0,13
-0,42 -0,04
0,310
0,411
Povprečni z
(0,63)
(0,94)
(0,80) (1,24) (0,64)
Legenda: ZD – zdravstveni domovi; SG – Splošna bolnišnica Franca Derganca; Oddelek za
invalidno mladino Stara Gora; DDT – Dom dva topola Izola; PK – Pediatrična klinika UKC
Ljubljana; URI – Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča
Razlika ocen med spoloma strokovnih sodelavcev je bila statistično značilna le glede
Zagotavljanja splošnih informacij in Občutljivosti v medosebnih odnosih (Tabela 15).
Povprečni dosežki moških so bili višji na vseh lestvicah. Tudi povprečni standardizirani
dosežek nakazuje, da so ocene moških v splošnem višje. Za zanesljivejše ugotovitve pa bi bil
potreben večji vzorec moških strokovnjakov, saj jih je bilo v našem vzorcu le šest.
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Tabela 15: Ocene postopkov oskrbe z MPOC-SP glede na spol strokovnih sodelavcev.
Spol Moški (n=6)
Ženske (n=61)
P
p (MannLestvica MPOC-SP
Povprečje SO povprečje SO (test t) Whitney)
Občutljivost v medosebnih odnosih
5,83
0,56
5,15
0,87 0,065
0,038
Zagotavljanje splošnih informacij
5,43
0,94
4,13
1,30 0,021
0,017
Zagotavljanje specif. informacij o otroku
5,28
1,27
4,72
1,49 0,381
0,410
Spoštljiv odnos do ljudi
6,06
0,78
5,63
0,73 0,176
0,197
0,58
0,72
-0,06
0,85 0,080
0,108
Povprečni z
Analiza morebitnega vpliva starosti strokovnih sodelavcev je pokazala, da so starejši in bolj
izkušeni strokovnjaki v povprečju dajali nekoliko višje ocene na lestvici Občutljivost v
medosebnih odnosih (Tabela 16). Povezanost je sicer nizka, kar ilustrirata tudi razsevna
diagrama (Slika 8). Nakazuje se tudi nizka pozitivna povezanost starosti in delovne dobe z
ocenami lestvice Spoštljiv odnos do ljudi.
Tabela 16: Povezanost ocen postopkov oskrbe z MPOC-SP s starostjo strokovnih sodelavcev
in njihovo delovno dobo.
Starost
Lestvica MPOC-SP
Občutljivost v medosebnih odnosih
Zagotavljanje splošnih informacij
Zagotavljanje specif. informacij o otroku

ro
(p)
0,307
(0,020)
0,013
(0,924)
-0,020
(0,886)
0,151
(0,263)

Občutljivost v medosebnih odnosih

Spoštljiv odnos do ljudi

r
(p)
0,327
(0,013)
-0,016
(0,909)
0,023
(0,867)
0,143
(0,288)

Leta dela v timu
r
ro
(p)
(p)
0,376
0,396
(0,004)
(0,002)
0,031
0,103
(0,824)
(0,458)
0,006
-0,002
(0,963)
(0,986)
0,252
0,315
(0,058)
(0,017)

Slika 8: Razsevna diagrama ocen MPOC-SP lestvice Občutljivost v medosebnih odnosih v
povezavi s starostjo in delovno dobo strokovnih sodelavcev (vrisani sta regresijski premici).
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Notranja skladnosti in sočasna veljavnost slovenskega prevoda MPOC-20 in
MPOC-SP
Pokazalo se je, da so vse lestvice MPOC-20 zelo visoko notranje skladne. Vse korelacije
postavk z lestvico so daleč nad spodnjo mejo sprejemljivosti (ki jo različni viri postavljajo med
0,2 in 0,4) oziroma kažejo na zelo visoko diskriminativnost vseh postavk (Tabela 17). Vse
vrednosti Cronbachovega α so nad 0,83.
Enako smo ugotovili tudi za vse lestvice MPOC-SP, ki so prav tako zelo visoko notranje
skladne (Tabela 18). Vrednosti Cronbachovega α so bile za tri od štirih lestvic 0,85, le pri
lestvici Sporočanje specifičnih informacij o otroku je bil Cronbachov α nekoliko nižji, a še
vedno dovolj visok.
Tabela 17: Notranja skladnost vprašalnika MPOC-20 in CSQ-8.
Število Korelacija med postavko in Cronpostavk
lestvico brez nje
bachov
najnižja najvišja povprečna
α
CSQ-8
8
0,634
0,790
0,715
0,912
Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge
3
0,674
0,714
0,696
0,833
Zagotavljanje splošnih informacij
5
0,757
0,788
0,768
0,906
Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku
3
0,637
0,727
0,710
0,842
Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino
4
0,567
0,779
0,669
0,837
Spoštljiva oskrba in podpora
5
0,535
0,817
0,726
0,886
Lestvice MPOC-20 oziroma CSQ-8

Tabela 18: Notranja skladnost vprašalnika MPOC-SP.
Število
postavk

Lestvice MPOC-SP
Občutljivost v medosebnih odnosih
Zagotavljanje splošnih informacij
Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku
Spoštljiv odnos do ljudi

10
5
3
9

Korelacija postavke z
Cronlestvico brez nje
bachov
najnižja najvišja povprečna
α
0,261
0,727
0,552
0,853
0,607
0,772
0,683
0,861
0,461
0,596
0,527
0,687
0,415
0,702
0,600
0,864

Rezultati analize so potrdili tudi sočasno veljavnost uporabljenih lestvic MPOC-20, CSQ-8 in
vprašanja o stresu. Ocene vseh lestvic MPOC-20 so pozitivno povezane z zadovoljstvom
uporabnikov (Tabela 19), hkrati pa so tako ocene MPOC-20 kot ocene zadovoljstva
uporabnikov negativno povezane z oceno učinka ustanove na stres in skrbi (Tabela 20). Pri
oceni učinka postopkov obravnave na stres nižja vrednost namreč pomeni zmanjšanje, višja
vrednost pa povečanje stresa in skrbi.
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Tabela 19: Sočasna veljavnost MPOC-20 in vprašalnika za oceno zadovoljstva (CSQ-8.
Lestvice MPOC-20
Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge
Zagotavljanje splošnih informacij
Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku
Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino
Spoštljiva oskrba in podpora

Korelacija s CSQ-8
r
(95 % int. zaupanja)
0,551
(0,417 - 0,665)
0,452
(0,316 - 0,572)
0,483
(0,366 - 0,594)
0,549
(0,406 - 0,678)
0,575
(0,438 - 0,699)

Tabela 20: Sočasna veljavnost MPOC-20 in vprašanja o stresu

Lestvica
CSQ-8
MPOC-20: Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge
MPOC-20: Zagotavljanje splošnih informacij
MPOC-20: Zagotavljanje specif. informacij o otroku
MPOC-20: Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino
MPOC-20: Spoštljiva oskrba in podpora

Učinek na stres in skrbi
ro
(95 % int. zaupanja)
-0,529 (-0,620 - -0,419)
-0,383 (-0,500 - -0,258)
-0,464 (-0,574 - -0,337)
-0,446 (-0,557 - -0,331)
-0,343 (-0,463 - -0,209)
-0,491 (-0,596 - -0,382)

Stabilnost rezultatov MPOC-20 in MPOC-SP
Od 235 staršev, ki so sodelovali v prvem delu študije, se je na ponovno vabilo za sodelovanje
odzvalo 66 staršev. Dosežki na lestvicah MPOC-20 se v obdobju enega leta niso statistično
značilno spremenili. Prav tako se niso spremenile srednje vrednosti (povprečja in mediane)
(Tabela 21). Ta ugotovitev podpira sklep, da je vprašalnik za starše MPOC-20 stabilen v času.
Od 67 strokovnih sodelavcev, ki so sodelovali v prvem delu študije, se jih je na ponovno vabilo
odzvalo 31. Analiza je tudi tu pokazala, da se povprečni dosežki na lestvicah MPOC-SP v enem
letu niso statistično značilno spremenili (Tabela 22) in je tudi vprašalnik MPOC-SP stabilen v
času.
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Tabela 21: Primerjava ocen z MPOC-20 po enem letu.

Lestvica MPOC-20

N

Partnerstvo in omogočanje
66
aktivne vloge
Zagotavljanje splošnih
62
informacij
Zagotavljanje specif.
62
informacij o otroku
Koordinirana in celostna
66
skrb za otroka in družino
Spoštljiva oskrba in
66
podpora

Povprečni z

66

1. ocena
2. ocena
Povprečje Mediana Povprečje Mediana
(SO)
(SO)
5,56
5,51
5,67
5,67
(1,09)
(1,22)
4,77
5,06
4,80
5,20
(1,70)
(1,35)
5,75
5,73
6,00
6,00
(1,17)
(1,38)
5,98
5,96
6,00
6,00
(0,94)
(0,94)
5,76
5,83
6,00
6,00
(0,90)
(0,93)
0,13
0,02
0,21
0,13
(0,75)
(0,86)

p
p
(parni (Wilcoxonov
test t)
test)
0,791

0,682

0,159

0,348

0,910

0,786

0,893

0,534

0,624

0,840

0,343

0,053

Legenda: N – pari podatkov
Tabela 22: Primerjava ocen z MPOC-SP po enem letu.

Lestvica MPOC-SP

N
Občutljivost v medosebnih odnosih 31
Zagotavljanje splošnih informacij 27
Zagotavljanje specif. inf. o otroku 31
Spoštljiv odnos do ljudi
31
Legenda: N – pari podatkov

1. ocena
Povprečje (SO)
5,27
(0,85)
3,88
(1,73)
4,55
(1,86)
5,76
(0,66)

2. ocena
Povprečje (SO)
5,21
(0,85)
3,95
(1,55)
4,38
(1,52)
5,56
(0,77)

p
p
(test t) (Wilc. test)
0,690
0,657
0,806
0,908
0,603
0,747
0,141
0,166

Za MPOC-20 je bil odziv na ponovno sodelovanje nizek (26 %). Ker smo imeli na voljo
potrebne podatke o vseh starših, ki so sodelovali v začetku študije, in tistih, ki so sodelovali
tudi v drugem delu po enem letu, smo morebitno pristranost vzorca ugotavljali s primerjavo
značilnostih staršev, otrok in družine. Pri nobeni od obravavanih lastnosti (glede spola otroka,
prisotnosti ključnega delavca, starosti otroka ob začetku težav, starosti otroka ob vključitvi v
obravnavo, števila zdravstvenih težav otroka, števila zdravil, ki jih je otrok prejemal, pogostosti
in števila terapevtskih programov, števila otrok v družini, izobrazbe mame in očeta ter števila
virov informacij za starše) med skupinama nismo našli statistično značilnih razlik (vrednosti p
za bivariatne teste od 0,112 do 0,963 brez popravka za večkratno testiranje; z Bonferronijevim
popravkom bi bile vse vrednosti p enake 1). Dokazov za pristranost vzorca torej ni bilo.

Povezanost posameznih demografskih dejavnikov, zdravstvenega stanja otroka
in značilnosti programov (re)habilitacije z ocenami staršev z MPOC-20
Kot rečeno, je le 43,5 % staršev poročalo, da imajo na voljo ključnega delavca. Analiza ocen z
MPOC-20 med starši s ključnim delavcem in brez njega je pokazala statistično značilne razlike
(le pri eni od lestvic je vrednost p nad 0,05). Starši, ki so imeli na voljo ključnega delavca, so
postopke obravnave v povprečju ocenili višje, najbolj izrazito pri lestvici Spoštljiva oskrba
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(Tabela 23), v kateri je velikost učinka največja in dosega srednje velik učinek po Cohenovi
razvrstitvi (1988).
Tabela 23: Rezultati ocen z MPOC-20 v povezavi s ključnim delavcem, ki je na voljo staršem.
Ključni delavec

NE
Povprečje
Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge
5,27
Zagotavljanje splošnih informacij
4,33
Zagotavljanje specif. informacij o otroku
5,16
Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino
5,67
Spoštljiva oskrba in podpora
5,43

SO
1,35
1,64
1,68
1,22
1,21

DA
Povprečje
5,69
4,86
5,57
6,06
5,87

SO
1,04
1,64
1,48
0,91
0,95

p
p (Mann- Cohenov
(test t) Whitney)
d
0,012
0,033
0,35
0,025
0,023
0,32
0,070
0,074
0,26
0,008
0,025
0,36
0,004
0,010
0,40

Naslednji podatki niso bili statistično značilno povezani z ocenami postopkov oskrbe z MPOC20 (razponi od … do se nanašajo na pet lestvic MPOC-20) [v oglatih oklepajih so dodana
pojasnila za izbiro statističnih metod]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trenutna starost otroka (korelacije s posameznimi lestvicami od r = -0,083 do 0,045;
vrednosti p od 0,215 do 0,997) [povezava številskih spremenljivk];
starost otroka ob začetku bolezni (r od 0,033 do 0,096; p od 0,163 do 0,317) [povezava
številskih spremenljivk];
število otrokovih težav (ro od -0,117 do -0,026; p od 0,104 do 0,692) [število težav je
ordinalna spremenljivka];
število zdravil, ki jih prejema otrok (ro od 0,031 do 0,145; p od 0,089 do 0,724) [število
zdravil je ordinalna spremenljivka];
pogostost terapevtskih obravnav (ro od -0,086 do 0,005; p od 0,210 do 0,945) [pogostost
obravnav je ordinalna spremenljivka];
število specialistov, ki jih otrok obiskuje (ro od -0,044 do 0,074; p od 0,316 do 0,782)
[število specialistov je ordinalna spremenljivka];
število virov informacij, ki jih uporabljajo starši (ro od 0,025 do 0,121; p od 0,070 do
0,708) [število virov je ordinalna spremenljivka];
ali pri skrbi za otroka sodelujeta oba starša (p za test t od 0,493 do 0,947; p za test Manna
in Whitneya od 0,388 do 1,000) [parametrični in neparametrični test primerjave med
skupinama];
ali pri skrbi za otroka poleg staršev sodelujejo tudi stari starši (p za test t od 0,684 do
0,893; p za test Manna in Whitneya od 0,447 do 0,988) [parametrični in neparametrični
test primerjave med skupinama].

Statistično značilne razlike med dečki in deklicami so se pokazale le na lestvici Zagotavljanje
splošnih informacij, čeprav so bili povprečni dosežki dečkov višji na vseh lestvicah (Tabela
24).
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Tabela 24: Ocene postopkov oskrbe z MPOC-20 glede na spol otroka.
Spol
Deček
Lestvica MPOC-20
Povprečje SO
Partnerstvo in omogočanje aktivne
5,59
1,12
vloge
Zagotavljanje splošnih informacij
4,79
1,54
Zagotavljanje specif. inf. o otroku
5,46
1,53
Koordinirana in celostna skrb za
5,87
1,09
otroka in družino
Spoštljiva oskrba in podpora
5,71
1,03

Deklica
Povprečje SO

p
p (Mann(test t) Whitney)

5,26

1,35

0,055

0,110

4,30
5,17

1,77
1,72

0,030
0,188

0,046
0,232

5,75

1,13

0,408

0,415

5,48

1,25

0,138

0,274

Poleg tega smo ugotovili statistično značilne razlike pri ocenah MPOC-20 med ustanovami
(Tabela 25). V povprečju so najvišje ocene staršev za SB Franca Derganca v Stari Gori, sledijo
ocene za Pediatrično kliniko UKC Ljubljana, nato ocene za URI – Soča in ocene za postopke
oskrbe v zdravstvenih domovih (s približno enakimi ocenami); v povprečju so najnižje ocene
staršev za postopke oskrbe v Domu dveh topolov v Izoli.
Tabela 25: Rezultati ocen z MPOC-20 in razlike med ustanovami.
Povprečje
(SO)
Rang
Partnerstvo in
omogočanje aktivne
vloge
Zagotavljanje splošnih
informacij
Zagotavljanje specif.
informacij o otroku
Koordinirana in
celostna skrb za otroka
in družino
Spoštljiva
podpora

oskrba

in

Povprečna z-vrednost
Srednji rang

URI –
Soča

Ped.
klinika
UKC LJ

SBFDNG
OIM
Stara
Gora

5,33
(1,24)
4
4,59
(1,65)
4
5,40
(1,43)
3
5,88
(1,09)
3
5,60
(1,09)
3
-0,01
3,4

5,73
(1,20)
2
4,83
(1,66)
2
5,75
(1,26)
1
5,67
(1,02)
4
5,65
(1,19)
2
0,09
2,2

5,86
(1,00)
1
4,61
(1,70)
1
5,62
(1,66)
2
6,23
(0,89)
1
6,06
(0,94)
1
0,25
1,2
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Zdravstveni
dom
5,40 (1,22)
3
4,67 (1,57)
3
4,72 (2,06)
4
5,92 (1,00)
2
5,53 (1,04)
4
-0,07
3,2

Dom dva
p
p
topola
(Kruskal(ANOVA)
Izola
Wallis)
4,54
(1,36)
5
3,76
(1,62)
5
4,37
(1,75)
5
4,81
(1,49)
5
4,71
(1,30)
5
-0,74
5,0

0,001

0,001

0,321

0,366

0,018

0,013

0,004

0,001

0,001

0,001
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Regresijski modeli za napoved ocen staršev z MPOC-20
Z multiplo linearno regresijo smo napovedovali dosežke na posameznih lestvicah in povprečje
standardiziranih dosežkov na vseh lestvicah. V vse modele smo vključili isti nabor neodvisnih
spremenljivk, ki smo ga izbrali na podlagi rezultatov univariatnih analiz (zgoraj), vsebinskih
meril (zastopane so morale biti spremenljivke z vseh področij – značilnosti otroka, njegovih
težav, oskrbe in družine) in medsebojnih povezav neodvisnih spremenljivk:
•
•
•

visoko sta povezani starost ob pojavu težav in trenutna starost otroka (r = 0,645;
p < 0,001) [povezava številskih spremenljivk];
stopnja izobrazba matere in stopnja izobrazbe očeta sta povezani z iskanjem informacij
na internetu (p << 0,001 za Fisherjev eksaktni test) [povezava opisnih spremenljivk];
število virov za iskanje informacij je mnogo bolj povezano s stopnjo izobrazbe matere
(ro = 0,429; p < 0,001) kot pa s stopnjo izobrazbe očeta (ro = 0,157; p = 0,021)
[povezava ordinalnih spremenljivk].

Težav s kolinearnostjo ni bilo, saj je najvišja vrednost VIF (angl. variance inflation factor)
znašala 1,34 (na kolinearnost pa opozarjajo vrednosti VIF nad 10).
Za vse modele smo izdelali diagnostične grafikone (histogram standardiziranih ostankov,
normalni p-p grafikon ostankov in grafikon odvisnosti standardiziranih ostankov od
standardizirane napovedane vrednosti), ki niso pokazali bistvenih odstopanj od predpostavk
modela (o normalnosti porazdelitve ostankov in homoskedastičnosti).
Vsi modeli so statistično značilno boljši od ničelnega (Tabela 26). Pojasnjujejo od 5 % do 13 %
populacijske variance odvisne spremenljivke. Najustreznejša sta modela za napoved rezultatov
ocen lestvic Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge ter Spoštljiva oskrba in podpora, najmanj
ustrezen pa je model za napoved ocen lestvice Zagotavljanje splošnih informacij. Primerov, ki
bi od modela izrazito odstopali (z absolutno vrednostjo standardiziranega ostanka nad 3), je
zanemarljivo malo. Vrednosti Durbin-Watsonove statistike kažejo na izpolnjenost
predpostavke o neodvisnosti opazovanj, saj zgornja kritična vrednost (nad katero lahko
obdržimo ničelno domnevo o odsotnosti serialne korelacije) pri 11 neodvisnih spremenljivkah
in >200 primerih znaša 1,896.
Tabela 26: Povzetek mer ustreznosti multiplih linearnih regresijskih modelov za dosežke na
posameznih lestvicah MPOC-20 in povprečje standardiziranih dosežkov.

Odvisna spremenljivka
Partnerstvo in omogočanje
aktivne vloge
Zagotavljanje splošnih informacij
Zagotavljanje specif. inf. o otroku
Koordinirana in celostna skrb za
otroka in družino
Spoštljiva oskrba in podpora
Povprečna z-vrednost

p
Popravljeni
(ANOVA)
R2

Število
Durbin- standardiziranih
ostankov
Watson
< -3
>3

<0,001

0,127

2,277

1

0

0,025
0,008

0,054
0,070

1,850
2,078

0
1

0
0

<0,001

0,119

2,166

2

0

<0,001
<0,001

0,131
0,121

2,119
2,152

1
0

0
0
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Ocenjeni parametri regresijskih modelov so zbrani v Tabeli 27. Z višjimi ocenami na vseh
lestvicah MPOC-20 je tudi tu statistično značilno povezana prisotnost ključnega delavca. Na
vseh lestvicah razen Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino so dosežki dečkov v
primerjavi z deklicami (izenačenimi po ostalih lastnostih, vključenih v model) statistično
značilno višji. Daljša vključenost v obravnavo je statistično značilno povezana z nižjimi dosežki
na lestvicah Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge, Koordinirana in celostna skrb za otroka
in družino in Spoštljiva oskrba in podpora (in nižjim povprečnim standardiziranim dosežkom).
Višja stopnja očetove izobrazbe je povezana z nižjo oceno na lestvici Posredovanje splošnih
informacij.
Primerjave ocen MPOC-20 med ustanovami zaradi statističnega izenačevanja populacije
oskrbovanih otrok pokažejo bolj realno sliko kot univariatna analiza. Osnovno kategorijo, s
katero so primerjane ostale, predstavlja URI – Soča kot ustanova z največjim deležem
udeležencev raziskave. Na vseh lestvicah (in zato tudi glede povprečja standardiziranih
dosežkov) statistično značilno odstopajo ocene Doma dva topola Izola v negativni smeri (tj. v
smeri nižjih ocen). Zdravstveni domovi odstopajo v negativni smeri glede ocen na lestvici
Zagotavljanje specifičnih informacij. Splošna bolnišnica Franca Derganca Stara Gora odstopa
v pozitivni smeri (tj. po višjih ocenah) na lestvicah Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge in
Spoštljiva oskrba in podpora, med URI – Soča in Pediatrično kliniko UKC Ljubljana pa ni
statistično značilnih razlik glede ocen na MPOC-20, ki bi jih podala primerljiva populacija
udeležencev (Tabela 27).
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Tabela 27: Ocene parametrov multiplih linearnih regresijskih modelov za napovedovanje dosežkov na lestvicah MPOC-20.
Partnerstvo in omogočanje Zagotavljanje splošnih
Zagotavljanje specif.
Koordinirana in celostna
Spoštljiva oskrba
aktivne vloge
informacij
informacij o otroku
skrb za otroka in družino
in podpora
Neodvisne spremenljivke b SE(b) ß
p
b SE(b) ß
p
B SE(b) ß
p
b SE(b) ß
p
b
SE(b)
ß
p
b
Spol otroka
(Ž vs. M)
-0,424 0,167 -0,171 0,012 -0,519 0,233 -0,156 0,027 -0,458 0,226 -0,141 0,044 -0,242 0,151 -0,109 0,110 -0,350 0,153 -0,154 0,023 -0,290
Število zdravstvenih
težav
-0,158 0,083 -0,133 0,058 0,002 0,116 0,001 0,985 -0,156 0,112 -0,100 0,167 -0,051 0,075 -0,048 0,492 -0,128 0,076 -0,117 0,094 -0,075
Ustanova (vs. URI Soča)
Zdravstveni dom
-0,058 0,252 -0,016 0,817 -0,017 0,352 -0,004 0,961 -0,814 0,341 -0,176 0,018 -0,054 0,227 -0,017 0,813 -0,181 0,230 -0,056 0,433 -0,148
Odvisna spremenljivka

Značilnosti
otroka

Značilnosti
postopkov
oskrbe

Značilnosti
družine

Povprečna
z-vrednost
SE(b) ß

p

0,118 0,023 0,015
0,059 0,094 0,202
0,178 0,433 0,409

SBFDNG Stara Gora

0,622 0,235 0,195 0,009 -0,021 0,328 -0,005 0,949 0,283 0,317 0,068 0,373 0,394 0,211 0,138 0,064 0,510 0,214 0,175 0,018 0,294 0,166 0,018 0,079

Dom dva topola

-0,938 0,335 -0,197 0,006 -0,952 0,467 -0,150 0,043 -1,066 0,452 -0,172 0,019 -1,120 0,302 -0,263 <0,001 -0,957 0,306 -0,220 0,002 -0,796 0,237 0,002 <0,001

Ped. klinika UKC LJ
Trajanje programov
zdravljenja (1-4)
Ključni delavec
(da vs. ne)
Stopnja izobrazbe očeta
(1-4)
Pri skrbi za otr. sodelujeta
oba starša (da vs. ne)
Število virov informacij
o otrokovi bolezni

0,235 0,233 0,076 0,315 0,220 0,325 0,053 0,500 0,177 0,315 0,044 0,575 -0,283 0,210 -0,103 0,179 -0,085 0,213 -0,030 0,691 0,018 0,165 0,691 0,911
-0,184 0,089 -0,143 0,040 -0,140 0,124 -0,081 0,260 -0,183 0,120 -0,109 0,129 -0,194 0,080 -0,169 0,016 -0,208 0,081 -0,177 0,011 -0,141 0,063 0,011 0,026
0,405 0,169 0,163 0,017 0,610 0,236 0,183 0,010 0,450 0,228 0,139 0,050 0,329 0,152 0,148 0,032 0,426 0,154 0,188 0,006 0,331 0,119 0,006 0,006
-0,147 0,095 -0,105 0,124 -0,294 0,133 -0,157 0,028 0,078 0,128 0,043 0,543 -0,119 0,086 -0,095 0,167 -0,104 0,087 -0,081 0,233 -0,092 0,067 0,233 0,174
0,121 0,187 0,043 0,518 -0,045 0,260 -0,012 0,864 -0,010 0,252 -0,003 0,969 0,086 0,168 0,034 0,609 -0,103 0,170 -0,040 0,546 0,020 0,132 0,546 0,882
0,037 0,050 0,051 0,466 0,040 0,070 0,042 0,565 0,058 0,068 0,061 0,394 0,070 0,045 0,108 0,123 0,059 0,046 0,089 0,198 0,043 0,036 0,198 0,231

Legenda: b – regresijski koeficient; SE(b) – standardna napaka ocene b; ß – standardizirani regresijski koeficient; ocene parametrov za statistično
značilne napovedne dejavnike so osenčene.
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Strukturni regresijski model za ocenjevanje z MPOC-20
Analizo podatkov smo zaključili z izdelavo strukturnega regresijskega modela MIMIC.
Osnovni merski model je predvideval pet medsebojno povezanih latentnih spremenljivk.
Gradnja modela je potekala glede na shemo ocenjevanja z MPOC-20. Predvideli smo, da
posamezni faktor (latentna spremenljivka) vpliva le na postavke istoimenske lestvice, vendar
ujemanje modela s podatki na tak način ni bilo zadovoljivo. Odločili smo se za prenos postavke
5 iz lestvice Kontinuirana in celostna oskrba v lestvico Partnerstvo in omogočanje aktivne
vloge ter sprostitev kovariance med ostanki treh parov postavk (1 in 17, 9 in 10, 19 in 20;
podrobnosti in utemeljitev so v Razpravi). Ocene parametrov končnega konfirmatornega
faktorskega modela so navedene v Tabeli 28. Za lestvice smo dobili delež pojasnjene variance
od 7 % do 22 %, indeksi prileganja modela podatkom pa so znašali [v oglatih oklepajih so
navedena merila ustreznosti iz psihometrične literature]:
•
•
•
•
•
•

χ2(157) = 318,3 ⇒ p < 0,001
[p > 0,05, a pri velikem vzorcu je zavrnitev ničelne hipoteze praktično neizbežna];
χ2/df = 2,03
[čim bližje 1 – Jöreskog (1969)];
RMSEA = 0,067
[do 0,06 – Hu in Bentler (1999)];
CFI = 0,99
[nad 0,95 – Hu in Bentler (1999)];
TLI = 0,98
[nad 0,95 – Hu in Bentler (1999)];
WRMR = 0,75
[do 0,90 – Muthén in Muthén (1998-2010)].

Končni model povzema Slika 7. Iz nje so razvidne standardne napake ocen faktorskih nasičenj
(puščice, ki kažejo v postavke). V Tabeli 29 so navedene ocene zanesljivosti lestvic s
koeficientoma alfa in omega (merska napaka lestvic, prikazana na Sliki 7, je 1 – omega).
Koeficienti poti, ki niso bili statistično značilno različni od nič, so na Sliki 7 izpuščeni; vse
ocene koeficientov poti so zbrane v Tabeli 30. Napovedni dejavniki, za katere noben koeficient
poti ni bil statistično značilno različen od nič, so iz Tabele 30 izpuščeni, saj niso bili vključeni
v končni model. Vsi preizkušeni napovedni dejavniki so razvidni iz Slike 7 (vse smo uporabili
v izvirni obliki, tj. kot manifestne spremenljivke, razen vrste težav, ki smo jo povzeli z dvema
latentnima razredoma).
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Tabela 28: Ocene parametrov konfirmatornega faktorskega modela.
Postavka/Faktor
EP
PGI
PSI
CCC
RS
4
0,84 (0,02)
5
0,82 (0,02)
7
0,84 (0,02)
8
0,78 (0,03)
16
0,85 (0,03)
17
0,88 (0,03)
18
0,88 (0,02)
19
0,82 (0,03)
20
0,82 (0,03)
2
0,83 (0,03)
14
0,85 (0,02)
15
0,91 (0,02)
6
0,74 (0,04)
10
0,91 (0,02)
12
0,87 (0,02)
1
0,64 (0,04)
3
0,88 (0,02)
9
0,85 (0,02)
11
0,83 (0,02)
13
0,89 (0,02)
EP
0,79 (0,03) 0,87 (0,02) 0,92 (0,02) 0,97 (0,01)
PGI
0,76 (0,03) 0,72 (0,03) 0,74 (0,03)
PSI
0,78 (0,03) 0,83 (0,02)
CCC
0,96 (0,01)
Opombe: V oklepajih so navedene standardne napake ocen. V zgornjem delu tabele so za vsako
postavko navedena standardizirana faktorska nasičenja, v spodnjem delu tabele pa so navedene
korelacije med faktorji. Vse ocene parametrov so statistično značilno različne od 0 (p < 0,05).
Legenda: EP – Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge; PGI – Zagotavljanje splošnih
informacij; PSI – Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku; CCC – Koordinirana in
celostna skrb za otroka in družino; RS – Spoštljiva oskrba in podpora
Tabela 29: Ocene zanesljivosti lestvic MPOC-20 na podlagi konfirmatornega faktorskega
modela.
Lestvica
število postavk
Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge
4
Zagotavljanje splošnih informacij
5
3
Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku
Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino
3
Spoštljiva oskrba in podpora
5
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alfa omega
0,867 0,862
0,906 0,932
0,842 0,912
0,812 0,935
0,886 0,970
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Tabela 30: Ocene koeficientov poti v strukturnem regresijskem modelu.
Napovedni dejavnik
Spol otroka (M vs. Ž)

EP
0,42
(0,17)*
0,44
(0,18)*

Ključni delavec (da vs.
ne)
Ustanova (vs. URI – Soča)
Zdravstveni dom
0,12 (0,23)
SBFDNG Stara Gora
0,64
(0,23)*
Dom dva topola
-0,49 (0,43)
Ped. klinika UKC LJ
0,18 (0,36)
Specialist (vs. nevrolog)
Specialist FRM
0,47
(0,24)*
Specialist pediatrije
-0,26 (0,51)
Specialist alergologije
0,03 (0,30)
Specialist endokrinologije
Specisliat ortopedije
Drugo
Trajanje zdravljenja

PGI
PSI
CCC
RS
0,35
0,33 (0,17)
0,43
0,51 (0,17)*
(0,18)*
(0,18)*
0,31 (0,17) 0,33 (0,17) 0,31 (0,19) 0,38 (0,17)*

0,22 (0,27) -0,27 (0,25) 0,38 (0,25)
0,22 (0,22) 0,44 (0,23)
0,86
(0,25)*
-0,52 (0,55) -0,48 (0,35) -0,79 (0,49)
0,16 (0,30) 0,11 (0,31) -0,05 (0,33)

0,04 (0,23)
0,76 (0,22)*
-0,53 (0,51)
0,03 (0,33)

0,57 (0,25)*
-0,57 (0,49)
-0,75
(0,36)*
-0,30 (0,35)
0,10 (0,32)
0,03 (0,34)

0,07 (0,40)
0,07 (0,31)
0,25 (0,40)

-0,24
(0,10)*
0,209

0,181
0,074
0,187
0,218
R2
Opomba: V oklepajih so navedene standardne napake ocen.
Legenda: * – p < 0,05; R2 – delež pojasnjene variance; EP – Partnerstvo in omogočanje aktivne
vloge; PGI – Zagotavljanje splošnih informacij; PSI – Zagotavljanje specifičnih informacij o
otroku; CCC – Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino; RS – Spoštljiva oskrba in
podpora; Specialist FRM – specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine
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Slika 7: Shematičen prikaz strukturnega regresijskega modela za vprašalnik MPOC-20 z ocenjenimi parametri.
Opomba: Za napovedne dejavnike v strukturnem modelu je v oglatem oklepaju naveden tip spremenljivke: 0/1 – dvojiška, # – številska.
Legenda: EP – Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge; PGI – Zagotavljanje splošnih informacij; PSI – Zagotavljanje specifičnih informacij o
otroku; CCC – Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino; RS – Spoštljiva oskrba in podpora; V1 … V20 – postavke
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Razprava
Notranja skladnost, sočasna veljavnost in občutljivost slovenskega prevoda
MPOC-20 in MPOC-SP
Rezultati analize vseh lestvic MPOC-20 in MPOC-SP (kot tudi lestvice CSQ-8) so pokazali
zelo visoko notranjo skladnost. Vse korelacije med postavkami in seštevki lestvic MPOC-20 in
MPOC-SP so bile precej nad spodnjo mejo 0,3 za vključitev posameznih postavk v lestvice
(Nunnally et al., 1994).
Rezultati podpirajo tudi sočasno veljavnost MPOC-20 glede na CSQ-8 in glede na vprašanje o
zmanjševanju stresa in skrbi v postopkih oskrbe. Kingova in sodelavci so za oceno veljavnosti
prav tako uporabili CSQ-8 (King et al., 1996), drugi avtorji pa so poročali o povezavi rezultatov
MPOC-20 z rezultati MPOC-SP (O'Neil et al., 2001), lestvico kakovosti življenja SF-36 (Mah
et al., 2006) in lestvico The Family Empowerment Scale (Fordham et al., 2012). Korelacije iz
študije Kingove s sodelavci (1996) so zelo podobne našim, s Pearsonovimi korelacijskimi
koeficienti v razponu od 0,40 za lestvico Zagotavljanje splošnih informacij do 0,64 za lestvico
Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge. Podobno kot v naši raziskavi je bila povezanost z
rezultati CSQ-8 najnižja za lestvici Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku in
Zagotavljanje splošnih informacij. Cunninghamova in Rosenbaum (2013) sta v pregledni
analizi raziskav povzela, da so starši v več študijah dosledno poročali o nižjih ocenah
Zagotavljanja specifičnih in splošnih informacij, zato lahko za ti dve lestvici pričakujemo, da
bodo rezultati manj povezani z rezultati CSQ-8 in vprašanjem o morebitnem zmanjšanju stresa
in skrbi.
Rezultate lestvic MPOC-20 je mogoče primerjati tudi z rezultati lestvic MPOC-SP, saj se
lestvice vsebinsko ujemajo. Lestvici Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku in
Zagotavljanje splošnih informacij nastopata v obeh vprašalnikih, lestvica Partnerstvo in
omogočanje aktivne vloge (MPOC-20) ustreza lestvici Izkazovanje medosebne občutljivosti
(MPOC-SP) ter Spoštljiva oskrba in podpora (MPOC-20) in Izkazovanje medosebne
občutljivosti (MPOC-SP) (Bellin et al., 2011; Jeglinsky et al., 2011; Raghavendra et al., 2007).
Rangi posameznih lestvic obeh vprašalnikov se ujemajo z rangi v drugih študijah (Cunningham
& Rosenbaum, 2013), hkrati pa se ujemajo tudi rangi vsebinsko enakovrednih lestvic
slovenskega prevoda MPOC-20 in MPOC-SP.
Na ustreznost lestvic slovenskega prevoda MPOC-20 in MPOC-SP kaže tudi to, da pri nobeni
nismo opazili izrazitega učinka stropa. Porazdelitve dosežkov na obeh lestvicah so podrobneje
obravnavane v nadaljevanju.

Ocene postopkov oskrbe z MPOC-20
Starši so bili s postopki oskrbe v splošnem zadovoljni. Večina povprečnih rezultatov
posameznih postavk MPOC-20 je bila nad oceno 5 (kar pomeni ˝v dokaj veliki meri˝). Starši
so bili najmanj zadovoljni z zagotavljanjem splošnih informacij, vendar je bil tudi tukaj
povprečni rezultat bližje oceni 5 kot 4 (slednja pomeni ˝v zmerni meri˝). Poleg visokih ocen
MPOC-20 so starši v več kot dveh tretjinah primerov poročali o visokem splošnem zadovoljstvu
s postopki oskrbe (CSQ - 8) in tudi, da so postopki oskrbe precej ali vsaj malo zmanjšali njihov
stres in skrbi.
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Rangi lestvic MPOC-20 v naši raziskavi so bili enaki kot rangi v večini drugih raziskav
(Cunningham & Rosenbaum, 2013), vendar so bile povprečne ocene lestvic nekoliko višje.
Árnadóttir in Egilson (2012) sta poročali o povprečnih ocenah od 5,27 (Spoštljiva oskrba in
podpora) do 3,32 (Zagotavljanje splošnih informacij), Siebes in sodelavci (2007a) so poročali
o povprečnih ocenah v razponu od 5,65 (Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino)
do 3,76 (Zagotavljanje splošnih informacij), Jeglinsky s sodelavci (2011) pa o povprečnih
ocenah od 5,54 (Spoštljiva oskrba in podpora) do 4,34 (Zagotavljanje splošnih informacij). Vse
omenjene raziskave so torej tako kot naša pokazale, da so starši v povprečju najmanj zadovoljni
z zagotavljanjem splošnih informacij. Enako sta poročala tudi Cunninghamova in Rosenbaum
(2013) v pregledu dvajsetih let uporabe vprašalnikov MPOC. V nadaljevanju so podrobneje
obravnavane ocene na posameznih lestvicah MPOC-20.
Lestvica Zagotavljanje splošnih informacij se nanaša na podatke o vrstah storitev, ki so na voljo
v ustanovah ali v skupnosti, na podatke o otrokovih zmanjšanih zmožnostih, zagotavljanju
priložnosti, da vsa družina pridobi informacije, informacije v različnih oblikah (video, pisni
material) in na nasvete o tem, kako priti do informacij ali stika z drugimi starši.
Vsi otroci z zmanjšanimi zmožnostmi ali s kronično boleznijo imajo v Sloveniji poleg izbranega
pediatra na primarni ravni tudi razvojnega pediatra v razvojni ambulanti (sekundarna raven) v
zdravstvenem domu, ki je v kraju bivanja ali njegovi bližini. V razvojni ambulanti se redno,
običajno več let, srečujejo z istim razvojnim pediatrom in skupino strokovnih sodelavcev,
oziroma vsaj dokler se otrok ne vključi v šolski program (v starosti šest ali sedem let). Skupine
strokovnih sodelavcev so zelo majhne, običajno sestavljene iz enega zdravnika, enega ali dveh
fizioterapevtov, enega delovnega terapevta in (ne vedno) logopeda. Psiholog in socialni delavec
sta staršem na voljo v zdravstvenem domu, vendar nista člana strokovne skupine razvojne
ambulante. V primeru zelo zmanjšanih zmožnosti ali posebnih težav so otroci napoteni na
Pediatrično kliniko (za diagnostiko in zdravljenje) in/ali na URI Soča (za programe
(re)habilitacije), ki je edina tovrstna ustanova na terciarni ravni za otroke v Sloveniji. Zatorej
so informacije o vrstah programov v zdravstvenem sistemu, ki so na voljo v skupnosti,
razmeroma preproste.
Starši ob odpustu iz URI Soča po pravilu prejmejo odpustnico, ki vključuje poročila vseh
strokovnih sodelavcev, ki so delali z otrokom. Poleg tega imajo tudi možnost, da dobijo
informacije od vseh članov strokovne skupine individualno, včasih tudi na skupnem sestanku.
Tako lahko dobijo splošne in specifične informacije o svojem otroku, razpravljajo o možnostih
zdravljenja in sodelujejo pri načrtovanju programov rehabilitacije. Vendar tega zaradi trenutne
organizacije dela in števila strokovnjakov ne moremo zagotoviti vsem družinam in tudi ne
vsakič, ko so otroci vključeni v program (re)habilitacije. Poleg tega ta način dela tudi ni v celoti
uveljavljen v ostalih ustanovah, katerih strokovni sodelavci so se vključili v raziskavo. Težavo
gotovo predstavljajo tudi že vnaprej dogovorjeni urniki ambulantnih obiskov v vseh ustanovah,
kar ne dovoljuje, da bi se strokovni delavci v danem trenutku lahko sproti prilagajali
individualnim potrebam družine in otroka. Tako razmišljanje potrjujejo tudi rezultati Jeglinsky
in sodelavcev, ki so pokazali, da so tako starši kot tudi strokovni sodelavci poročali, da ni bilo
mogoče dobiti oziroma dati informacij na način in v času, ko so to starši pričakovali (Jeglinsky
et al., 2011).
Povprečna ocena postavk na tej lestvici je bila 4,59, kar sicer ne pomeni, da je zagotavljanje
splošnih informacij v Sloveniji nezadostno, gotovo pa bi bilo treba na tem področju izboljšati
postopke oskrbe. Četrtina staršev je poročala, da so dobili informacije o vrstah storitev
(postavka 16) v manjšem obsegu ali manj pogosto (ocena 3 ali manj). Le 18 % staršev je
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poročalo, da so v enakem obsegu (ocena 3 ali manj) dobili informacije o otrokovih zmanjšanih
zmožnostih (postavka 17); enak delež staršev je poročal, da so jim strokovni sodelavci v
enakem obsegu omogočili, da je informacije dobila celotna družina (postavka 18). Te rezultate
lahko primerjamo z rezultati raziskave Árnadóttir in Egilson: starši so bili precej manj
zadovoljni, saj so bili deleži staršev, ki so iste postavke ocenili z oceno 3 ali manj, 45,1 % in
57,5 % (Árnadóttir et al., 2012). Relativno nizke ocene vseh postavk te lestvice so našli tudi
Jeglinsky in sodelavci (Jeglinsky et al., 2011).
V naši raziskavi je bilo največ staršev nezadovoljnih zaradi pomanjkanja informacij v različnih
oblikah, na primer v obliki knjižice, video posnetka in podobno (postavka 19, 35 %), in
svetovanja o tem, kako priti do informacij ali najti stik z drugimi starši (postavka 20, 39 %). Ti
rezultati so načeloma skladni z islandskimi (Árnadóttir et al., 2012), le boljši (ustrezna deleža
za isti postavki sta bila tam 65 % in 70 %). Skoraj polovica staršev v naši raziskavi je iskala
informacije na internetu, skoraj polovica je dobila informacije od pediatra ali razvojnega
pediatra in več kot ena tretjina od drugih staršev. Pisno gradivo o različnih boleznih pogosto ni
na voljo, še zlasti ne v slovenščini. Mnogi starši iščejo informacije na internetu, pri čemer pa
so lahko omejeni s svojim znanjem tujih jezikov, predvsem angleščine. Na podlagi teh
ugotovitev menimo, da bi bilo za specifične bolezni in stanja z zmanjšanimi zmožnostmi
potrebno pripraviti več pisnega gradiva v slovenščini.
Rezultati lestvice Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino kažejo, da so bili starši
zelo zadovoljni s tem vidikom postopkov oskrbe. Lestvica se nanaša na holistični pristop do
otroka, kontinuirano oskrbo, doslednost informacij o otroku in občutek, da strokovnjaki s starši
delajo skupaj ˝v isti smeri˝. Starši niso nobene od vključenih postavk ocenili z oceno 3 ali manj
v več kot 8 %. Ti rezultati so še posebej dobri, če jih primerjamo z rezultati Árnadóttir in
Egilson. Poročali sta namreč, da je kar 36,5 % staršev menilo, da imajo le redko možnost
sodelovati z istim članom strokovne skupine skozi daljše časovno obdobje (Árnadóttir et al.,
2012).
Visoki rezultati na tej lestvici v naši študiji niso presenetljivi. Večina v raziskavi sodelujočih
ustanov ima strokovne skupine, ki se redno sestajajo, razpravljajo o funkcijskih zmožnostih
otrok in z družinskimi člani načrtujejo programe zdravljenja in rehabilitacije. Vemo, da je
Slovenija majhna država in ima omejeno število strokovnih sodelavcev, ki so na voljo, zato je
stalnost oskrbe logična posledica. O pomenu tega dejavnika, ki prispeva k zadovoljstvu staršev,
sta že pred leti pisala Breslau in Mortimer (Breslau et al., 1982). Tudi Siebesova je poročala,
da so bili starši, vključeni v raziskavo na Nizozemskem, najbolj zadovoljni prav na tem
področju postopkov oskrbe (Siebes et al., 2007a).
Lestvica Spoštljiva oskrba in podpora se nanaša na vedenje, ki staršem daje občutek, da so
kompetentni v vlogi starša, da je strokovnjakom mar zanje, da jim strokovnjaki omogočijo
dovolj časa za pogovor in se vedejo do njih kot do enakovrednih partnerjev. Cunninghamova
in Rosenbaum sta poročala, da je bila ta lestvica uvrščena najvišje v vse razen dveh študijah, v
katerih so za oceno postopkov oskrbe uporabili test MPOC-20 (Cunningham & Rosenbaum,
2013); to velja tudi za našo raziskavo. Starši niso nobene od postavk te lestvice ocenili z oceno
3 ali manj v več kot 9 % primerov.
Povprečni rezultati postavk na lestvici Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge so bili prav
tako visoki. Manj kot 12 % staršev je postavke ocenilo z oceno 3 ali manj. Glede na to lahko
trdimo, da v ustanovah, ki so bile vključene v raziskavo, starše spodbujajo, da se odločijo, kdaj
želijo izvedeti za informacije in kakšne informacije želijo. Strokovni sodelavci jim v veliki meri
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povsem razložijo možnosti zdravljenja ali rehabilitacije in jim dajo možnosti, da o zdravljenju
in rehabilitaciji tudi odločajo. Naši rezultati se nekoliko razlikujejo od rezultatov, o katerih sta
poročali Árnadóttir in Egilson: kar 37,6 % staršev je bilo nezadovoljnih z informacijami o
možnostih za zdravljenje ali rehabilitacijo (Árnadóttir et al., 2012). Jeglinsky in sodelavci so
poročali, da je kar 41,4 % staršev na tej lestvici ocenilo možnost izbire, kdaj lahko dobijo
informacije in v kakšni obliki z oceno 4 ali manj (Jeglinsky et al., 2011).
Tudi povprečni rezultati postavk lestvice Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku so bili
skladni z rezultati drugih študij, v katerih so za oceno postopkov oskrbe uporabili MPOC-20
(Cunningham & Rosenbaum, 2013); lestvica je bila glede na rang rezultatov na četrtem mestu.
Postavke lestvice Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku vključujejo dostopnost pisnih
informacij o tem, kako otrok napreduje v terapevtskem programu, o oceni funkcijskih
zmožnosti in kaj otrok dela v terapevtskih programih.
Približno 20 % staršev v naši raziskavi ni bilo zadovoljnih z razpoložljivostjo pisnih informacij
o tem, kaj otrok počne na terapiji; delež je bil nižji (okoli 13 %) za ostali dve postavki (pisne
informacije o otrokovem napredku, informacije o rezultatih ocenjevanja). Menimo, da so ti
podatki kljub vsemu spodbudni. Árnadóttir in Egilson sta namreč poročali o višjih deležih
staršev, ki so podali oceno 3 ali manj (59,5 % in 47,5 % za prvi dve omenjeni postavki;
Árnadóttir et al., 2012). Jeglinsky in sodelavci so poročali, da so starši te postavke ocenili z
oceno 3 ali manj v več kot 33 % primerov (Jeglinsky et al., 2011). Glede na rezultate v naši
raziskavi bi lahko bolj sistematično pripravljali pisna poročila o delu strokovnih sodelavcev. Iz
prakse vemo, da fizioterapevti, delovni terapevti in logopedi v razvojni ambulanti ne pišejo
poročil o otrokovem napredku ali pa to storijo zelo redko. To iz rezultatov naše raziskave ni
očitno, ker nismo naredili analize posameznih postavk po posameznih ustanovah, vpliv na
skupne rezultate pa je zaradi manjšega števila staršev iz zdravstvenih domov nedvomno manjši.

Ocene strokovnih sodelavcev z MPOC-SP
Analiza ocen z MPOC-SP je pokazala, da je vrstni red lestvic glede na povprečne rezultate
skladen z rezultati raziskav v tujini (Bellin et al., 2011; Dyke et al., 2006; Jeglinsky et al., 2011;
Whitton et al., 2008; Woodside et al., 2001), razen z rezultati, o katerih je poročala Siebesova
s sodelavci (2006). Le prvotna raziskava Woodside in sodelavcev (2001) je imela bistveno več
preiskovancev (N=324); vse ostale študije so imele primerljivo velik vzorec (od N=27 pri Bellin
et al., 2011, do N=45 pri Dyke et al., 2006). Siebesova in sodelavci (2006) so sicer poročali o
velikem vzorcu preiskovancev, vendar so v vzorec vključili kar 19 različnih strokovnih
profilov, kar je lahko vplivalo na vrstni red posameznih lestvic MPOC-SP. Woodside in
sodelavci (2001) so namreč poročali o jasni variabilnosti rezultatov med šestimi različnimi
profili. Tudi drugi avtorji podobnih raziskav so poročali le o šestih do devetih strokovnih
profilih (Raghavendra et al., 2007; Jeglinsky et al., 2011). Variabilnost med različnimi
strokovnimi profili lahko razloži, zakaj je bil vrstni red lestvic Zagotavljanje specifičnih
informacij o otroku in Izkazovanje medosebne občutljivosti pri raziskavi Siebesove in
sodelavcev zamenjan (rang 2 in 3) (2006). Prav tako je naša analiza pokazala enak vrstni red
lestvic MPOC-SP, če jih primerjamo z vrstnim redom lestvic MPOC-20. To je skladno tudi z
rezultati tujih raziskav (Bellin et al., 2011; Cunningham & Rosenbaum, 2013; Jeglinsky et al.,
2011; Raghavendra et al., 2007; Woodside et al., 2001).
Hkrati je naša analiza pokazala nižje povprečne rezultate lestvic MPOC-SP, če jih primerjamo
s povprečnimi rezultati vsebinsko ustreznih lestvic MPOC-20. Nižji povprečni rezultati lestvic
o zagotavljanju informacij so skladni s podatki prvotne raziskave (Woodside et al., 2001) in
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raziskave, ki jo je Siebesova izvedla na Nizozemskem (Siebes et al., 2006). Verjetno je razlog
za opažene razlike predvsem v organizaciji zdravstvenega sistema. Zaradi še vedno
prevladujočega sistema organizacije dela ˝od zgoraj˝, ki ga vodi zdravnik specialist, drugi
strokovni sodelavci ne prevzemajo tako aktivne vloge, kot bi jo lahko (ali bi jo morali).
Strokovni sodelavci so tako poročali, da le v zmernem obsegu ali še manj pogosto izvajajo
aktivnosti, ki so vključene v lestvico o Zagotavljanju splošnih informacij. Še več, vseh pet
postavk, ki so vključene v to lestvico, je tudi na seznamu morebitnih šibkosti postopkov oskrbe
(Tabela 12), o katerih so poročali strokovni sodelavci.
Ti rezultati se skladajo z nižjim povprečnim rezultatom na lestvici Zagotavljanje splošnih
informacij MPOC-20, ki so ga izpolnjevali starši. Povprečni rezultat strokovnih delavcev je bil
sicer še nižji kot na vsebinsko enakovredni lestvici MPOC-20, kar lahko odslikava kritičen
odnos strokovnih sodelavcev do lastnega dela in vedenja, po drugi strani pa je posledica dejstva,
da strokovni sodelavci te aktivnosti izvajajo razmeroma redko (Tabela 12). Podoben je bil tudi
rezultat pri lestvici Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku, kar je prav tako skladno z
dejstvom, da sta dve od treh postavk te lestvice na seznamu postavk z visokim deležem nizkih
ocen. Starši so tudi tu v povprečju podali višje ocene kot strokovni sodelavci.
Tudi ena od postavk lestvice Izkazovanje medosebne občutljivosti (postavka 9) je dobila visok
delež nizkih ocen. Vsebinsko je ta postavka povezana tako z lestvico Zagotavljanje specifičnih
informacij o otroku kot tudi z lestvico Zagotavljanje splošnih informacij. Če strokovni
sodelavci niso zares vključeni v proces zagotavljanja informacij, je težko pričakovati, da bodo
predvideli skrbi staršev, še preden jih bodo ti izrazili. Tudi to je vidik vedenja strokovnih
sodelavcev, ki bi ga lahko spremenili.
Analiza podatkov ni pokazala statistično značilnih razlik med različnimi strokovnimi profili,
čeprav bi jih lahko pričakovali glede na izkušnje pri kliničnem delu in navedbe v literaturi.
Woodside s sodelavci (2001) je namreč poročala, da se rezultati lestvice Zagotavljanje splošnih
informacij niso statistično značilno razlikovali med strokovnimi profil, razlike pa so ugotovili
pri ostalih treh lestvicah (kjer so odstopali zlasti socialni delavci in skrbniki primerov – angl.
case managers). V nasprotju s tem so Raghavendra in sodelavci (2007) poročali o nižjih
rezultatih lestvice Zagotavljanje splošnih informacij pri delovnih terapevtih, fizioterapevtih in
logopedih, pa tudi o višjih rezultatih lestvice Izkazovanje medosebnega spoštovanja pri
strokovnih sodelavcih, ki so skrbeli za podporo družine, pri fizioterapevtih in psihologih, ko so
jih primerjali z ortotiki in rehabilitacijskimi inženirji. Mi slednjih nismo vključili v raziskavo,
saj so ortotiki in rehabilitacijskimi inženirji zaposleni le na URI – Soča in njihovih ocen ne bi
mogli primerjati z ocenami istih profilov v drugih ustanovah. Razlog za razlike glede na študijo
Woodside in sodelavcev (2001) je lahko v dejstvu, da sta bili v našem vzorcu preiskovancev le
dve socialni delavki in nobenega skrbnika primerov (saj tega strokovnega profila v Sloveniji
sploh ni). Opazili smo le višje povprečne rezultate vseh štirih lestvic MPOC-SP pri logopedih,
vendar razlike niso bile statistično značilne.
Glede na naše klinične izkušnje različni strokovni sodelavci – še zlasti medicinske sestre, pa
tudi fizioterapevti in delovni terapevti – v okviru postopkov oskrbe le redko poročajo staršem
o rezultatih testov ali ocenjevanj. Prav tako ne pripravljajo pisnih poročil za starše oziroma
družino o tem, kako njihov otrok napreduje v programih zdravljenja in rehabilitacije. Starši so
v okviru naše raziskave poročali o vedenju strokovnih sodelavcev le na splošno in ne ločeno za
posamezne profile. Ker so poročali o višjih ocenah na lestvicah Zagotavljanje splošnih
informacij in Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku, lahko sklepamo, da so kljub temu
dobili pisno poročilo o otrokovem stanju, rezultatih testiranj in napredku v terapevtskih
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programih, vendar večinoma od zdravnika ali psihologa. Drugi strokovni profili namreč o tem
običajno poročajo le na sestankih strokovne skupine. Glede na opisane rezultate menimo, da bi
v prihodnje lahko pomembno izboljšali vedenje strokovnih sodelavcev v smeri, ki se jo
pričakuje v okviru obravnave, ki je usmerjena v družino.
O tem, da med ustanovami oziroma terapevtskimi programi obstajajo razlike v vedenju
strokovnih sodelavcev, še posebej na področju zagotavljanja splošnih informacij, je že poročal
Dyke s sodelavci (2006). Tudi mi smo ugotovili, da je ustanova statistično značilno povezana
z ocenami na lestvici Zagotavljanje splošnih informacij, in hkrati opazili (čeprav nizko)
povezanost starosti strokovnih sodelavcev z dosežki na lestvici Izkazovanje medosebnega
spoštovanja ter dolžine zaposlitve z dosežki na lestvicah Izkazovanje medosebnega spoštovanja
in Spoštljiv odnos do ljudi. Zdi se, da daljše trajanje dela v okviru multidisciplinarnega tima
pozitivno vpliva na vedenje, vendar ne na zagotavljanje splošnih in specifičnih informacij.
Postavke obeh omenjenih lestvic so najverjetneje bolj stvar organizacije dela v posamezni
ustanovi kot značilnosti strokovnih sodelavcev. V nasprotju s tem so Raghavendra in sodelavci
(2007) poročali o pomembnem vplivu dolžine zaposlitve na rezultate lestvice Zagotavljanje
specifičnih informacij o otroku, ne pa tudi na rezultate lestvice Zagotavljanje splošnih
informacij.
Analiza vpliva spola strokovnih sodelavcev je nakazala razlike na lestvicah Izkazovanje
medosebnega spoštovanja in Zagotavljanje splošnih informacij v prid višjih rezultatov pri
moških strokovnih sodelavcih, vendar je bil vzorec moških premajhen za zanesljivo sklepanje.

Stabilnost rezultatov MPOC-20 in MPOC-SP v času
Pri načrtovanju raziskave smo predvideli tudi, da se ocene postopkov oskrbe, ki jo bodo podali
starši (MPOC-20) in strokovni sodelavci (MPOC-SP), v obdobju enega leta ne bodo pomembno
spremenile.
Povprečni rezultati lestvic MPOC-20 se po enem letu niso bistveno spremenili, kar velja tudi
za vrstni red povprečij lestvic. To govori v prid stabilnosti MPOC-20 v obdobju enega leta,
čeprav bi za dokončni dokaz o stabilnosti potrebovali še zunanjo merilo, ki bi potrdilo stabilnost
merjenega konstrukta. Toda te možnosti nimamo, saj ni ustreznega nadomestila za test MPOC20.
Po enem letu je le 66 od 235 staršev, ki so na začetku privolili v sodelovanje v raziskavi,
ponovno poslalo izpolnjen test MPOC-20. Odzivnost se je gibala v razponu od 19 % na oddelku
za gastroenterologijo Pediatrične klinike v Ljubljani do 42 % na URI Soča. Posebno nizko
stopnjo odziva staršev z Oddelka za gastroenterologijo je mogoče pojasniti s tem, da številni
starši redkeje sodelujejo v študijah, pri katerih raziskovalca ne poznajo osebno. Na začetku
študije je del te skupine staršev dobil vprašalnik od specialista, ko je bil otrok na ambulantnem
pregledu. Povabilo, naj ponovno izpolnijo MPOC-20 po enem letu, so dobili po pošti od
glavnega raziskovalca (KGS), ki ga osebno niso poznali. Najboljši odziv staršev, katerih otroci
so v obravnavo vključeni na URI – Soča, je mogoče pojasniti z dejstvom, da so otroci v teh
programih spremljani skozi daljše obdobje, zato lahko starši občutijo bolj oseben odnos do
ustanove in specialista, ki tam dela ter vodi raziskavo.
Ugotavljanje morebitne pristranosti vzorca za oceno stabilnosti rezultatov MPOC-20 s
primerjavo značilnostih staršev, otrok in družine med skupino tistih, ki so se na ponovno
ocenjevanje odzvali, in skupino tistih, ki se niso, ni pokazalo nikakršnih dokazov, ki bi kazali
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na pristranost. Kljub nižjemu odzivu lahko torej vzorec za oceno stabilnosti MPOC-20
obravnavamo kot reprezentativen.
Sodeč po pregledu dveh desetletij raziskav s testom MPOC (Cunningham & Rosenbaum, 2013)
še nihče ni ocenil stabilnosti MPOC-20 v obdobju enega leta. Kot je zapisano v uvodu, je
Siebesova ocenila stabilnost MPOC-56 in poročala, da je zmerno stabilen (Siebes et al., 2007b).
Glede na rezultate je menila, da je uporabnost testa za oceno učinkovitosti morebitnih
sprememb v postopkih oskrbe omejena. Po drugi strani pa nedavna poročila kažejo, da MPOC20 po daljšem obdobju enega leta lahko pokaže drugačno vedenje strokovnih sodelavcev po
spremembi v organizaciji dela (Cohen et al., 2010; Cohen et al., 2012), kar kaže na občutljivost
za spremembe, ne potrjuje pa stabilnosti MPOC-20.
Prav tako se v naši raziskavi po enem letu niso spremenile povprečne ocene lestvic MPOC-SP
niti vrstni red lestvic glede na povprečne ocene. Ti rezultati se razlikujejo od rezultatov študije
na Nizozemskem, v kateri so bili rezultati ocen po treh in šestih mesecih le zmerno stabilni
(Siebes et al., 2008). Vendar pa je bila v to študijo vključena skupina strokovnjakov, ki so se
po strokovni izobrazbi zelo razlikovali (19 različnih profilov), kar bi morda tudi lahko vplivalo
na stabilnost rezultatov, še posebej ob upoštevanju dejstva, da so bili pri tej raziskavi drugačni
tudi rangi posameznih lestvic v primerjavi z ostalimi že objavljenimi rezultati študij.
Menimo, da so naši rezultati vendarle dober dokaz za stabilnost MPOC-SP v obdobju enega
leta, ob tem pa se zavedamo, da bi bilo za dokončni dokaz o stabilnosti potrebno še dodatno
zunanjemerilo, vendar primernega nadomestila tudi za MPOC-SP ni.

Povezanost demografskih dejavnikov zdravstvenega stanja otroka in
značilnosti programov (re)habilitacije z ocenami postopkov oskrbe z MPOC-20
V raziskavi smo želeli ugotoviti, kako so ocene postopkov oskrbe, ki jih podajo starši kronično
bolnih otrok, povezane z izbranimi značilnostmi otroka, njegovih staršev in družine. Predvideli
smo, da bo zdravstveno stanje otrok vplivalo na ocene postopkov oskrbe, ki jih bodo podali
starši, hkrati pa smo predvideli, da demografski podatki o otroku ne bodo povezani z ocenami.
Predvideli smo tudi, da bodo značilnosti programov v različnih ustanovah vplivale na ocene
postopkov oskrbe, ki jih podajo starši. Starši otrok, ki so starejši in imajo več zdravstvenih
težav, starši brez podpore v širši družini, brez ključne osebe in s pomanjkanjem informacij naj
bi bili manj zadovoljni s postopki oskrbe.
Analize so pokazale, da je prisotnost ključnega delavca zelo pomemben dejavnik, ki je
statistično značilno povezan z ocenami postopkov oskrbe z vprašalnikom MPOC-20. Pomen
tega dejavnika potrjujejo rezultati univariatnih analiz, še bolj očitno pa regresijski model. V
literaturi so v vlogi ključnega delavca običajno navedeni socialni delavec, medicinska sestra ali
kateri drugi strokovni sodelavec, zelo redko pa zdravnik (Drennan et al., 2005). Manj kot pol
staršev je poročalo, da imajo na voljo ključnega delavca. Za razliko od podatkov v literaturi
(Drennan et al., 2005) so starši v naši raziskavi ključnega delavca večinoma prepoznali v
pediatru ali razvojnem pediatru.
Beresford (1995) je bila sicer mnenja, da razpoložljivost ključnega delavca morda ne zmanjša
težav, s katerimi se srečujejo starši, hkrati pa je menila, da večina težav staršev izvira is slabo
koordiniranega dela med različnimi ustanovami. McConachie in Logan (2003) sta poročala, da
so starši, ki so imeli na voljo ˝koordinatorja oskrbe˝, poročali o višjih ocenah postopkov oskrbe
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s prilagojeno verzijo testa MPOC-56 za Veliko Britanijo oz. za okolje, ki nima centra za otroke
z motnjami v razvoju. Avtorja nista natančno opredelila, kdo je ˝koordinator oskrbe˝.
Za zdravstveni sistem v Sloveniji bi morda lahko pričakovali, da so pediatri v vlogi ključnega
delavca dovolj učinkoviti v podpori staršev pri urejanju sodelovanja med ustanovami, še
posebej, kadar je potrebno urediti termine za dodatne preglede pri drugih specialistih ali otroka
vključiti v terapevtski program. Po drugi strani pa jim narava dela v ambulantah precej omejuje
možnost, da bi bili stalno dosegljivi (osebno ali po telefonu), saj imajo veliko število obveznih
pregledov oziroma veliko število otrok, ki jih vodijo. Glede na to je vprašljivo, ali lahko v celoti
in dovolj dobro prevzamejo vlogo ključnega delavca.
Vloga ključnega delavca v postopkih oskrbe se šele razvija in tako v starejši literaturi, ko smo
leta 2008 pred prvo prijavo za razpis na ARRS pripravili protokol raziskave, ni bilo veliko
podatkov o vlogi ključnega delavca; podatkov o morebitnem vplivu na ocene postopkov oskrbe
z MPOC-20 pa v razpoložljivi literaturi niti nismo našli. Natančnejšo opredelitev ključnega
delavca sta podali Greco in Sloper s sodelavci (2005, 2006). Zapisali sta, da je za delo ključnega
delavca potrebno osnovno izobraževanje o vlogi in načinu dela, stalno strokovno usposabljanje,
stalna redna supervizija, specifična za ključne delavce, in urejeno financiranje za organizacijo
in delo ključnih delavcev. Predvideli sta tudi odgovorno osebo v sistemu ključnih delavcev, ki
vodi in organizira njihovo delo, izobraževanje in supervizijo. Po njunem mnenju naj bi bili v
organizacijsko skupino vključeni tudi starši otrok, ki so vključeni v sistem postopkov oskrbe.
Take formalne mreže ključnih delavcev v Sloveniji v času raziskave ni bilo in je še vedno ni.
Pediater ima v zdravstveni mreži poleg osnovne vloge pri diagnostiki bolezni in zdravljenju
otrok tudi pomembno vlogo v organizaciji vseh postopkov oskrbe in napotitvah k drugim
specialistom. Razvojni pediatri, ki na sekundarni ravni skrbijo predvsem za otroke z motnjami
v nevrološkem razvoju, delujejo v okviru strokovne skupine (fizioterapevt, delovni terapevt,
logoped, psiholog in socialni delavec; slednja si delijo s primarno mrežo pediatrov v
zdravstvenem domu). Pediatri so vključeni tudi v postopke vključevanja otrok z zmanjšanimi
zmožnostmi v vrtce in šole, posebne programe oskrbe in prilagojene programe izobraževanje
(postopki usmerjanja na Zavodu RS za šolstvo, Ministrstvo za šolstvo). Tako bi lahko
pričakovali, da bo koordinacija vseh postopkov dobra, saj pediatri dejansko delujejo tudi v vlogi
ključnega delavca. To se je odrazilo v visoki povprečni oceni na lestvici Koordinirana in
celostna skrb za otroka in družino, pozitiven učinek prisotnosti ključnega delavca pa je bil
najbolj jasen na lestvici Spoštljiva oskrba in podpora. Slednja se nanaša na to, ali strokovni
sodelavci s svojim vedenjem starše lahko podpro, da se slednji čutijo kompetentne v svoji vlogi,
jim pokažejo, da skrbijo zanje, jim zagotovijo dovolj časa za pogovor in jih sprejemajo kot
enakovredne partnerje (King et al., 1995).
Glede na naše rezultate, ki kažejo na pomen ključnega delavca, bi zdravstveni sistem v Sloveniji
lahko izboljšali z uvedbo formalne mreže ključnih delavcev. Potrebno bi bilo skleniti dogovor,
kdo bo uradno prevzel to vlogo (morda medicinske sestre in socialni delavci, morda tudi drugi
strokovni sodelavci), nato pa pripraviti izobraževanje o vlogi in delu ključnega delavca, redne
supervizije in mrežo ključnih delavcev ustrezno organizirati. Po uvedbi formalne mreže
ključnih delavcev bi lahko pričakovali, da bodo starši s postopki oskrbe še bolj zadovoljni.
Poleg pomena ključne osebe smo ugotovili pozitiven učinek moškega spola otroka na rezultate
MPOC-20 (razen morda na lestvici Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino). Ta
rezultat se razlikuje od rezultatov študije Kingove s sodelavci (2004), ki so poročali, da otrokov
spol ni bil statistično značilno povezan z ocenami staršev. Morebitnega vpliva spola na rezultate
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MPOC-20 verjetno prav zaradi rezultatov raziskave Kingove s sodelavci, ki so razvijali
vprašalnik MPOC-20, kasneje niso analizirali niti v drugih raziskavah (Árnadóttir in Egilson,
2012; Bjerre et al., 2004). Zato naših rezultatov o morebitnem vplivu spola otroka na ocene
MPOC-20 z drugimi študijami ne moremo primerjati. Enoznačne razlage za pozitivni vpliv
moškega spola nimamo. Morda je del odgovora povezan s pričakovanji staršev o videzu otroka.
Izraelska socialna antropologinja Weissova (1994) je namreč obširno pisala o odnosu staršev
do otrok z zmanjšanimi zmožnostmi in vplivom videza otroka (˝biti lep je sreča˝). Morda lahko
razmišljamo, da se od deklic na splošno bolj pričakuje, da so lepe, kot se to pričakuje od dečkov.
Starši deklice morda doživljajo na drugačen način kot dečke in so zato morda manj zadovoljni
s postopki oskrbe za deklice. Morda so starši v Sloveniji do deklic tudi bolj zaščitniški. Ko smo
pred časom preverjali ustreznost normativov za Vprašalnik o oceni funkcijskih zmožnosti
(angl. Paediatric Evaluation of Disabilty Inventory), smo ugotovili, da so po poročanju staršev
dečki v starosti pet let enako zmožni izvedbe gibalnih veščin kot deklice, vendar so starši hkrati
ocenili, da so na tem področju dečki bolj samostojni kot deklice (Groleger et al., 2005). To
pomeni, da so presodili, da je potrebno deklice kljub enakim zmožnostim bolj nadzirati pri
izvedbi ali pa jim celo fizično pomagati v večji meri kot dečkom. Pri ocenah z MPOC-20 se je
že pokazalo, da lahko pomembno vlogo igrajo tudi vplivi kulturnega okolja. Pri prenosu v revno
južnoafriško okolje se je celo izkazalo, da instrument po prevodu v šest lokalnih jezikov ni bil
več niti zanesljiv niti veljaven (Saloojee et al., 2008). Podobno se je zgodilo tudi pri prenosu v
Singapurju, kjer se je pokazalo, da ena od lestvic MPOC-20 (Koordinirana in celostna skrb za
otroka in družino) v azijskem kulturnem okolju ni pomembna (Chong et al., 2012). Lahko bi
torej pričakovali, da na ocene MPOC-20 vpliva tudi odnos staršev do otrok, še posebej do otrok
z zmanjšanimi zmožnostmi, ki pa ga v tej študiji nismo raziskovali.
Niti trenutna starost otrok niti starost ob nastopu zdravstvenih težav nista bili statistično
značilno povezani z rezultati lestvic MPOC-20. Ti rezultati so sicer skladni z ugotovitvami
Kingove in sodelavcev (2004), ko so v raziskavi uporabili MPOC-20, vendar pa se razlikujejo
od rezultatov raziskave, v kateri so uporabili MPOC-56 (King et al., 1996). Takrat so poročali
o višjih rezultatih lestvic Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge, Zagotavljanje splošnih
informacij in Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino pri starših mlajših otrok.
Pričakovali bi lahko, da so ti rezultati posledica dejstva, da so mlajši otroci v postopke oskrbe
vključeni pogosteje kot starejši otroci in končno funkcijsko stanje (izid (re)habilitacije) še ni
tako jasno kot pri starejših otrocih. Tudi Bjerre in sodelavci (2004) so poročali o pomembni
negativni povezanosti otrokove starosti in rezultatov MPOC-56. Sklepali so, da je vzrok v
organizaciji zdravstvenega sistema na Švedskem, ki je bil v obdobju pred študijo usmerjen
predvsem v zgodnje zdravljenje in je bilo s tem sorazmerno več sredstev namenjeno
predšolskim kot šolskim otrokom. Razlaga za navedene razlike v rezultatih študij je lahko v
večji občutljivosti MPOC-56 glede na MPOC-20, čeprav so Kingova in sodelavci (2004)
poročali, da ima MPOC-20 primerljive psihometrične lastnosti glede na MPOC-56. Po drugi
strani pa je nadaljnja regresijska analiza v naši raziskavi pokazala, da je daljše trajanje
programov zdravljenja (ki ga sicer ne moremo statistično povsem ločiti od tega, da so otroci, ki
so dlje vključeni v programe, hkrati tudi starejši) povezano z nižjimi dosežki na lestvicah
Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge, Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino
in Spoštljiva oskrba in podpora. Deloma je to skladno tudi z rezultati študije Árnadóttir in
Egilson (2012), v kateri so bili starši otrok, mlajših od 10 let, v povprečju bolj zadovoljni s
Zagotavljanjem splošnih informacij.
Naša analiza ni pokazala jasne povezanosti med številom zdravstvenih problemov in rezultati
MPOC-20. Kingova s sodelavci (1995) je poročala o statistično značilni negativni povezanosti
med številom zdravstvenih težav in rezultati lestvice Koordinirana in celostna skrb za otroka
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in družino MPOC-56, toda korelacija je bila nizka. Ugotovili so, da je bila statistična značilnost
ne-ničelne korelacije trivialna posledica zelo velikega vzorca vključenih staršev (n=653). Ob
analizi vpliva števila zdravstvenih težav z MPOC-20 tega niso več potrdili (King et al., 2004).
Podobno tudi McConachie in Logan (2003) nista ugotovila povezav med ocenami postopkov z
MPOC-UK in otrokovo diagnozo ali številom otrokovih težav.
Podatki o številu enostarševskih in dvostarševskih družin ter podatki o izobrazbi staršev so bili
precej podobni podatkom o vzorcu, o katerem je poročala Kingova s sodelavci (2004), vključno
z dejstvom, da so v raziskavi večinoma sodelovale matere. Univariatne analize v naši raziskavi
niso potrdile vpliva teh spremenljivk na ocene z MPOC-20, le regresijski model je nakazal, da
je očetova izobrazba neodvisni napovedovalec rezultatov na lestvici Zagotavljanje splošnih
informacij. McConachie in Logan (2003) sta poročala, da je bil poklic očeta (ki je predvidoma
povezan s stopnjo izobrazbe) značilno povezan z rezultati lestvice Dobra komunikacija z
družino v različici MPOC-UK, tako da bi bilo treba vpliv te spremenljivke dodatno raziskati.
Poudariti je treba tudi, da bi po vsej verjetnosti dobili enak rezultat za stopnjo materine
izobrazbe, a te spremenljivke v običajni in strukturni regresijski model nismo vključili zaradi
visoke povezanosti s stopnjo očetove izobrazbe.
Glede primerjave rezultatov med sodelujočimi zdravstvenimi ustanovami smo razlike med
ustanovami ugotovili že z univariatno analizo, še bolj zanesljivo (zaradi statističnega
izenačevanja populacije otrok, ki so bili vključeni v postopke oskrbe) pa z regresijskima
modeloma. Osnovna kategorija, s katero smo primerjali ostale ustanove, je bila URI – Soča kot
ustanova z največjim deležem udeležencev raziskave.
Ugotovljene razlike je gotovo mogoče razložiti z različnimi vlogami vključenih ustanov v
nacionalnem zdravstvenem sistemu. URI – Soča in Oddelek za gastroenterologijo na
Pediatrični kliniki v Ljubljani sodita med terciarne ustanove. To pomeni, da so v te programe
večinoma napoteni otroci, ki imajo bolj zapletene ali resne zdravstvene težave. Pri postopkih
obravnave bi bili strokovni sodelavci obeh ustanov lahko bolj nagnjeni k temu, da pomemben
del odločanja o postopkih oskrbe prevzamejo sami. Starši so za obe omenjeni ustanovi poročali
o nižjih ocenah na lestvicah Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge in Spoštljiva oskrba in
podpora.
Otroci, ki so vključeni v postopke oskrbe na Oddelku za invalidno mladino v SB Franca
Derganca v Novi Gorici, prihajajo večinoma iz lokalnega okolja in se redno vključujejo v
programe. Predvidevamo, da se strokovnjaki v stiku z otroki in družinami, ki jih srečujejo
pogosteje, lahko vedejo bolj v skladu s konceptom v družino usmerjene obravnave. Postopki
obravnave so, v primerjavi s postopki na Pediatrični kliniki v Ljubljani, manj usmerjeni v
diagnostiko (če sploh), bolj pa v terapevtske programe. Starši se imajo možnost srečati z vsemi
strokovnimi sodelavci, poleg zdravnika in medicinske sestre tudi z vsemi terapevti,
psihologinjo in socialno delavko, kar pa ne velja za Pediatrično kliniko, zdravstvene domove
in Dom dveh topolov v Izoli. Nižje ocene Doma dveh topolov v Izoli prav zato ne smejo biti
presenečenje. Otroci so v te programe vključeni le v času poletnih počitnic in se srečajo le z
zdravnikom, medicinsko sestro in fizioterapevtom. Glede na to imajo starši manj možnosti, da
izvedo vse potrebne informacije in manj možnosti, da jih izve vsa družina v času, ko je to za
njih ustrezno.
Nižje ocene zdravstvenih domov na lestvici Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku so
tudi pričakovane, če upoštevamo dejstvo, da so otroci z bolj zapletenimi zdravstvenimi
težavami od tam napoteni v ustanove na terciarni ravni (kot sta URI – Soča ali Pediatrična
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klinika v Ljubljani). Šele tam nemalokrat izvedo bolj natančne podatke o otrokovi bolezni, o
potrebnih programih in pričakovanem izidu zdravljenja in (re)habilitacije.
Naj se še malo ustavimo pri rezultatih ocen staršev o postopkih oskrbe na URI – Soča. Kljub
temu, da imamo občasne sestanke strokovnih sodelavcev s starši ali družino, se nam lahko
zgodi, da prevzamemo bolj aktivno vlogo pri odločanju o postopkih oskrbe, v katero so
vključeni otroci. Starši si pogosto želijo čim več programa fizioterapije (v skladu s področji, za
katere menijo, da imajo otroci težave, Tabela 6). Nekateri vidijo manjšo potrebo po
vključevanju v obravnavo pri psihologinji ali vključevanje v šolski program, ker so te težave
manj očitne ali pa slabše prepoznane. V postopkih oskrbe se tudi zgodi, da otrok v programu
ne napreduje, zato se v programe kasneje vključuje le še zaradi opreme z zahtevnimi
pripomočki. Starši v razgovorih povedo, da od strokovnjakov na URI Soča pričakujejo redne
programe vsako leto (neodvisno od učinkovitosti) in menijo, da ima njihov otrok do tega
pravico. Deloma je to povezano tudi s trenutnim stanjem v mreži zdravstvenih domov, v kateri
je strokovnjakov za terapevtske programe premalo. Slednje je deloma posledica tega, da ni
jasnih nacionalnih niti mednarodnih smernic o tem, koliko terapevtskega programa je za
posameznega otroka s kronično zmanjšanimi zmožnostmi funkcioniranja potrebno izpeljati in
koliko ga zadošča. Posledica tega je tudi dejstvo, da je financiranje programov (in s tem število
zaposlenih strokovnjakov) odvisno od finančnega dogovora med ustanovami in ZZZS, ne pa
toliko od strokovno postavljenih meril.
Ocene postopkov oskrbe z MPOC-20 kažejo tudi na pomanjkljivosti v organizaciji dela v
vključenih ustanovah, predvsem v delu o poročanju o otrokovih zmožnostih, vključevanju
staršev v načrtovanje programov, podpori, ki jo nudimo družini, in zagotavljanju informacij o
otrokovem napredku in pričakovanem izidu. Predvsem pri slednjem se nam zdi, da imamo
strokovnjaki v programih (re)habilitacije v Sloveniji kar nekaj težav. V programih
izobraževanja na dodiplomskem in kasneje na specialističnem izobraževanju nismo imeli
usmerjenega izobraževanja o konceptu v družino usmerjene obravnave niti ne izobraževanja o
tehnikah pogovora ali o sporočanju slabe novice. To znanje je nujno za jasno sporočanje
otrokovih težav in sprejemanje razmišljanja staršev ter njihovega čustvovanja ob tem, ko jim
povemo informacije o otroku in pričakovanem izidu (re)habilitacije.
Na splošno so opisani rezultati ocen postopkov oskrbe glede na različne vključene ustanove v
skladu z rezultati raziskav v tujini. Kingova in sodelavci so poročali, da lahko s pomočjo testa
MPOC-56 razlikujejo med različnimi programi, za katere je bilo znano, da delujejo drugače
(King et al., 1995, 1996). Bjerre in sodelavci (2004) so ugotovili tudi pomembne razlike med
ocenami na lestvicah Zagotavljanje splošnih informacij in Zagotavljanje specifičnih informacij
o otroku (MPOC-56) med štirimi rehabilitacijskimi centri na Švedskem, ki so bili različnih
velikosti in so imeli v programe vključeno različno število otrok. Kingova in sodelavci (2004)
so tudi za MPOC-20 potrdili, da lahko z njim razlikujemo med različnimi programi storitev, pri
čemer so pomembne razlike ugotovili pri lestvicah Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge,
Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino in Spoštljiva oskrba in podpora.

Strukturni regresijski model
Oceno veljavnosti slovenskega prevoda MPOC-20 smo nadaljevali na podlagi rezultatov
predhodnih analiz z izdelavo strukturnega regresijskega modela. Natančno smo analizirali
zgradbo slovenskega prevoda vprašalnika MPOC-20 in predlagali nekaj sprememb.
Spremenjeni merski model smo nadgradili v model MIMIC (angl. multiple indicators –
multiple causes), ki vključuje napovedne dejavnike, ki bi lahko razložili variabilnost latentnih
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spremenljivk. V postopku analize ustreznosti merskega modela smo se odločili za spremembo
sestave MPOC-20. Postavko 5 smo iz lestvice Koordinirana in celostna skrb za otroka in
družino prestavili v lestvico Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge. Postavka 5 se glasi: ˝Ali
so bili strokovni sodelavci pozorni na vse potrebe vašega otroka (psihične, čustvene in socialne
potrebe) in ne le na njegove telesne potrebe?˝ Menimo, da se vsebina postavke 5 bolj sklada s
predlagano kot pa obstoječo lestvico MPOC-20.
Sprostili smo tudi kovariance med ostanki treh parov postavk:
1. Postavka 1 (Spoštljiva oskrba in podpora) in postavka 17 (Zagotavljanje splošnih
informacij) – Ta sprememba temelji na razmišljanju, da se starši, ki nimajo dovolj
informacij o otrokovih težavah, lahko počutijo manj kompetentne v svoji vlogi.
2. Postavka 9 (Spoštljiva oskrba in podpora) in postavka 10 (Koordinirana in celostna
skrb za otroka in družino) – Dovolj časa za razgovor je predpogoj, da starši lahko
razvijejo partnerski odnos s strokovnimi sodelavci.
3. Postavka 19 in postavka 20 (Zagotavljanje splošnih informacij) – Bolj se nanašata na
obliko informacij in lahko odražata stopnjo izobrazbe in ˝pismenost˝ staršev pri
pridobivanju informacij.
Po vključitvi teh prostih varianc (ki odražajo specifične vire skupne variance) je bilo ujemanje
modela zadovoljivo, kar kaže na to, da lahko latentno zgradbo MPOC-20 ustrezno opišemo s
petimi medsebojno povezanimi latentnimi dimenzijami, ki so podlaga za določitev manifestnih
lestvic dosežkov. Čeprav konfirmatorna faktorska analiza ni povsem potrdila predvidene
faktorske strukture (o kateri so poročali avtorji MPOC-20), je ujemanje s teoretičnim modelom
še vedno zelo dobro. Predlagane spremembe tudi ne spremenijo razlage posameznih
dejavnikov, kar se je zgodilo pri nekaterih drugih predlaganih spremembah (Himuro et al.,
2012, Siebes et al., 2007).
Notranjo skladnost petih lestvic smo ocenili s koeficientoma alfa in omega (McDonald, 1999,
Raykov & Marcoulides, 2010). Koeficient omega je ocena velikosti variance rezultata lestvice,
ki jo lahko pripišemo latentni spremenljivki, na kateri temelji lestvica. Temelji na predpostavki
o popolnem ujemanju faktorsko analitičnega modela populacije; te vrednosti je zato v naši
raziskavi potrebno vzeti z nekolikšnim zadržkom. Po drugi strani pa koeficient alfa zagotavlja
bolj konzervativno oceno zanesljivosti, ki ni odvisna od ujemanja z modelom latentne
spremenljivke. Zato so vrednosti koeficienta alfa praviloma nekoliko nižje kot ustrezne
vrednosti koeficientov omega. Oba niza koeficientov kažeta na visoko notranjo skladnost vseh
petih lestvic, še posebej ob upoštevanju majhnega števila postavk v lestvicah. Vrednosti alfa se
razlikujejo od vrednosti v osnovni analizi notranje skladnosti (Tabela 17) le za dve spremenjeni
lestvici – Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge in Koordinirana in celostna skrb za otroka
in družino. Razliki za omenjeni lestvici (0,034 in -0,025) lahko pripišemo spremenjenemu
številu postavk; alfa za lestvico Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge, ki ima v spremenjeni
obliki štiri namesto treh postavk, se nekoliko zviša, za lestvico Koordinirana in celostna skrb
za otroka in družino (ki ima tri namesto štirih postavk) pa se nekoliko zniža. V primerjavi s
predhodnimi raziskavami so vrednosti koeficienta alfa zelo podobne vrednostim, o katerih so
poročali Kingova in sodelavci (2004), in na splošno precej višje od vrednosti, o katerih so
poročali Himuro s sodelavci (2012) za japonski prevod MPOC-20, Saleh in Almasri (2014) za
arabski prevod MPOC-20 in Siebesova s sodelavci (2007a) za nizozemski prevod MPOC-56.
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Izgradnja regresijskega modela je bila v določeni meri eksploratorna. Zaradi velikega števila
statistično neznačilnih poti v začetnem modelu je bilo potrebno zmanjšati število napovednih
dejavnikov. Pri tem smo upoštevali naslednja merila:
1. Vedno je bil vključen spol otroka, ki je imel v predhodnih analizah pomemben vpliv.
2. Vedno smo zadržali prisotnost ključnega delavca, ki ima v modelu v družino usmerjene
obravnave tudi teoretični pomen.
3. V modelu smo vedno zadržali tudi ustanovo (ta je po svoji vlogi prej kontrolna
spremenljivka kot pravi napovedni dejavnik – vključili smo jo za nadzor sistematičnih
razlik med ocenami staršev o vedenju strokovnih sodelavcev v različnih ustanovah).
4. V končni model smo želeli vključiti vsaj eno spremenljivko iz vsake skupine (lastnosti
otroka, družine in terapevtskih programov).
5. Ob upoštevanju naštetih meril smo iz modela najprej izbrisali tiste neznačilne poti, ki
so imele najnižje standardizirane koeficiente.
Koeficienti poti za prisotnost ključnega delavca so bili v razponu od 0,31 do 0,44. Statistično
značilna sta bila sicer le koeficienta poti za latentni spremenljivki Partnerstvo in omogočanje
aktivne vloge in Spoštljiva oskrba in podpora. Pozitivni učinek prisotnosti ključnega delavca
na oceno teh dveh vidikov oskrbe je razumljiv, saj ključni delavec posreduje informacije,
usklajuje dejavnosti in nudi podporo, ki zmanjša zaskrbljenost staršev in staršem vzbuja
občutek, da so spoštovani, cenjeni in obravnavani kot partnerji v postopkih oskrbe. Do
podobnih ugotovitev kot pri naši raziskavi sta prišla predvsem McConachie in Logan (2003).
Spol otroka se je skozi celoten postopek strukturnega modeliranja pokazal kot nedvomno
povezan z vsemi latentnimi spremenljivkami, razen z Zagotavljanjem specifičnih informacij o
otroku, pri čemer je šlo vselej za višje ocene pri dečkih kot pri deklicah. Možne razlage za vpliv
otrokovega spola na ocene oskrbe, ki jih podajo starši, so podane že v predhodnem delu
razprave, ki se nanaša na univariatne analize in multiple regresijske modele. Rezultati
strukturnega modeliranja dajejo dodatno težo vzročni interpretaciji opaženega učinka.
Učinek trajanja zdravljenja se je pokazal kot statistično značilen le glede rezultatov ocen na
lestvici Spoštljive oskrbe in podpore. Potrdilo se je opažanje iz prejšnjih preprostejših analiz,
da dajejo starši, katerih otroci so zdravljeni dlje, v povprečju nižje ocene. Strukturni model v
določeni meri odpravlja pomislek v zvezi s tem učinkom, da bi bil lahko pomešan (angl.
confounded) s starostjo otroka, saj se omenjeni koeficient poti praktično ni spremenil (in je
ostal statistično značilen), če smo v model vključili tudi otrokovo starost. Glede na to menimo,
da gre po vsej verjetnosti dejansko za neodvisen vpliv trajanja zdravljenja. Razlago za negativen
učinek trajanja zdravljenja na ocene Spoštljive oskrbe in podpore lahko iščemo v kopičenju
negativnih izkušenj staršev skozi dolgotrajne stike z zdravstvenim osebjem. Dodaten razlog bi
lahko bilo dejstvo, da staršem šele po daljšem času postane jasno, da bo imel njihov otrok trajne
zdravstvene težave oziroma zmanjšane zmožnosti, kar lahko vodi do občutka neizpolnjenih
pričakovanj o pozitivnem izidu postopkov oskrbe.
Vključitev specialista, ki ga otrok obiskuje, v model smo izvedli z uvedbo osmih dvojiških
indikatorskih spremenljivk. Tak način kodiranja opisne spremenljivke olajša primerjave z
izbrano referenčno kategorijo. Za slednjo smo izbrali nevrologa, saj je bil to najpogostejši
specialist. Statistično značilna koeficienta poti kažeta, da so starši, katerih otroci obiskujejo
specialista fizikalne in rehabilitacijske medicine (FRM), ocenili Partnerstvo in omogočanje
aktivne vloge v povprečju višje kot starši, katerih otroci obiskujejo specialista nevrologije, in
da so v primerjavi s slednjimi starši otrok, ki obiskujejo specialista alergologije, v povprečju
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nižje ocenili Zagotavljanje specifičnih informacij o otroku. Čeprav ostali koeficienti poti niso
bili statistično značilni, je bilo smiselno vse indikatorske spremenljivke obdržati v modelu, saj
le skupaj v celoti predstavljajo obravnavno lastnost otroka oziroma oskrbe. Verjetna razlaga za
dobljene rezultate glede obiskovanja specialista FRM je, da vključitev v rehabilitacijo prinaša
aktivno sodelovanje staršev s celotnim rehabilitacijskim timom različnih strokovnjakov
oziroma terapevtov. Podobno kot pri trajanju zdravljenja gre pri specialistu, ki vodi otroka, za
učinek, ki v literaturi še ni bil opisan.
Tudi ustanovo, v kateri poteka zdravljenje oziroma (re)habilitacija otroka, smo v strukturni
model vključili kot niz indikatorskih spremenljivk. Za referenčno kategorijo smo se prav tako
odločili na podlagi najpogostejše kategorije, torej zanjo izbrali URI – Soča. Vsaj en koeficient
poti je bil statistično značilen pri napovedovanju latentnih spremenljivk, ki jih merijo lestvice
Partnerstvo in omogočanje aktivne vloge, Koordinirana in celostna skrb za otroka in družino
ter Spoštljiva oskrba in podpora. Vselej je največjo razliko prinesla primerjava med URI – Soča
in Oddelkom za rehabilitacijo otrok Bolnišnice Franca Derganca Stara Gora, pri čemer so starši
otrok v slednji podali v povprečju višje ocene. Naši podatki ne dopuščajo jasne razlage
opaženega učinka, ki je lahko posledica razlik v organizacijskih vidikih in/ali razlik v merilih
za sprejem otrok. URI – Soča praviloma sprejema najbolj kompleksne primere, kar bi bilo lahko
povezano z nižjim zadovoljstvom staršev. Poleg tega smo ustanovo vključili v strukturni model
predvsem iz metodoloških razlogov, saj je bilo to potrebno zaradi stratificiranega vzorčenja.
Tovrstne spremenljivke se sicer praviloma vključi v regresijske modele kot slučajne učinke
(angl. random effects), toda v naši raziskavi to ne bi bilo smiselno, saj smo vključili vse
relevantne ustanove (oz. vrste ustanov) v Sloveniji. Ustanove tako niso predstavljale slučajnega
vzorca vseh razpoložljivih ustanov, kar bi zahtevalo hierarhično modeliranje.

Omejitve raziskave in nadaljnje delo
Odzivnost (angl. response rate) v glavnem delu naše raziskave je bila 52-odstotna. To je manj
kot v podobnih študijah na Nizozemskem (Siebes et al., 2007) in na Švedskem (Bjerre et al.,
2004), v katerih je bila stopnja odziva 72-odstotna oziroma 75-odstotna, a skoraj enako kot v
študiji na Islandiji (Árnadóttir et al., 2012) in več kot v norveški raziskavi (42-odstotna) (Hagen
et al., 2012). Višjo odzivnost smo poskusili doseči z jasno obrazložitvijo namena študije v
povabilu, ki je zagotavljalo anonimnost udeležencev, in s priloženo frankirano kuverto z
naslovom za vračilo izpolnjenih vprašalnikov. Dodatnih povabil nismo pošiljali, kar je verjetno
prispevalo k nizki stopnji odziva v delu raziskave o stabilnosti. Barkley in Furse svetujeta, naj
bi bila stopnja odziva za študije, ki ocenjujejo zadovoljstvo pacientov, 50-odstotna (Barkley et
al., 1996). Res je, da bi lahko uporabili še dodatne strategije, kot so večkratno pošiljanje
vprašalnika, personalizacija in pošiljanje zahval za sodelovanje. Takšne strategije, ki so jih
uporabili v drugih študijah MPOC (Siebes et al., 2007, Hagen et al., 2012), bi lahko izboljšale
odzivnost, zlasti pri študiji o stabilnosti po enem letu.
Morebitne pristranskosti vzorca preiskovancev za glavni del raziskave nismo mogli preveriti,
saj je bil vprašalnik anonimen in tako nismo mogli dobiti podatkov o družinah, ki se povabilu
v raziskavo niso odzvale. Glede na to ne moremo razpravljati o morebitnih drugačnih rezultatih
raziskave, če bi se za sodelovanje odločili še preostali povabljeni starši. Vendar pa je vključeni
vzorec staršev podoben skupini staršev, ki so se vključili v raziskavo Kingove s sodelavci (King
et al., 1995), zato menimo, da je malo verjetno, da bi drugačen vzorec staršev pomembno
vplival na rezultate. V prid temu govori tudi skladnost ocen z MPOC-20 z rezultati raziskav v
tujini (Bellin et al., 2011; Cunningham & Rosenbaum, 2013; Jeglinsky et al., 2011;
Raghavendra et al., 2007; Woodside et al., 2001). Hkrati pa primerjava razpoložljivih podatkov
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kaže, da se značilnosti udeležencev v študiji o stabilnosti MPOC-20 niso razlikovale od tistih,
ki niso sodelovali v drugem delu študije, kar podpira veljavnost naših ugotovitev o enoletni
stabilnosti MPOC-20.
Poleg vzorčenja izhajajo omejitve naše raziskave tudi iz uporabljenih metod za analizo
podatkov. V regresijskih modelih je bil delež pojasnjene variance precej nizek, vendar je bil
namen modelov raziskovanje in razlaga na ravni skupine in ne natančna napoved na ravni
posameznikov. Zaradi ˝gnezdenja˝ staršev v sodelujočih institucijah bi načeloma morali
uporabiti mešano modeliranje (tj. na več ravneh – angl. multilevel models), vendar praktično
zanemarljive serijske korelacije in zelo nizke intraklasne korelacije (vrednosti ICC za lestvice
MPOC-20 v razponu od 0,000 do 0,158) kažejo, da je vključitev ustanove kot fiksnega
dejavnika v regresijskih modelih ustrezna. Takšna rešitev je smiselna tudi zato, ker vključene
ustanove predstavljajo praktično vse možne ustanove zdravstvenega varstva (vseh vrst, ki so na
voljo) za otroke s kroničnimi boleznimi ali zmanjšanimi zmožnosti v Sloveniji.
Menimo, da je MPOC-20 razmeroma kratek test, tako da dolžina testa verjetno ni vzrok za
nepripravljenost nekaterih staršev za sodelovanje. Potrebno je opozoriti še, da je bila velika
večina vključenih staršev mater, tako da rezultati študije izražajo predvsem njihove poglede in
izkušnje. Kljub obsežnosti splošnega vprašalnika morda obstajajo še drugi dejavniki, ki bi lahko
vplivali na rezultate MPOC-20, a jih v raziskavo nismo zajeli.
Stopnja odzivnosti strokovnih sodelavcev na vabilo za sodelovanje v študiji MPOC-SP je bila
ustrezna za veljavno sklepanje – najverjetneje zato, ker smo udeležencem ponudili brezplačno
udeležbo na delavnici o sporočanju slabe novice in ker je bilo povabilo osebno. Menimo, da je
tudi vprašalnik MPOC-SP dovolj kratek, da to ni vplivalo na odločitev posameznih strokovnih
sodelavcev o tem, ali bodo sodelovali v raziskavi. Uspeli smo vključiti različne strokovne
profile iz različnih ustanov, zanimivo pa bi bilo vključiti tudi strokovnjake s tehničnega
področja z URI – Soča. Glede na klinične izkušnje se šele v zadnjem času bolj dosledno
vključujejo v delo strokovne skupine na oddelku za rehabilitacijo otrok. Tudi ta informacija bi
nam pomagala pri nadaljnjem izboljšanju vedenja strokovnih sodelavcev v smeri v družino
usmerjene obravnave.
Možne slabosti in svoje omejitve ima tudi del raziskave z izdelavo strukturnega regresijskega
modela. Čeprav je bil vzorec staršev, ki smo jih vključili v raziskavo, razmeroma velik, so bili
učinki napovednih spremenljivk v regresijskem delu strukturnega modela razmeroma majhni
in standardne napake ocenjenih koeficientov razmeroma velike. Zato ne moremo z gotovostjo
trditi, da smo v model vključili vse potencialno pomembne napovedne dejavnike. A bistveno
večji vzorec preiskovancev, ki bi omogočil vključitev večjega števila napovednih dejavnikov v
model, bi bilo zelo težko dobiti, saj so bili v raziskavo že na začetku povabljeni vsi starši, katerih
otroci so bili vključeni v postopke obravnave v naštetih ustanovah. Prav tako zaradi
anonimnosti podatkov nismo mogli nadzirati identitete strokovnih sodelavcev, ki so izvajali
postopke oskrbe za otroke, kar omeji možnosti za razlago učinka, ki je povezan z določenim
strokovnim sodelavcem in določeno ustanovo.
Kot smo že omenili, je bil naš pristop pri modeliranju eksploratorne narave, zlasti v
regresijskem delu strukturnega modela. Zaradi razmeroma velikega števila izločenih
napovednih dejavnikov in zaradi deloma izkustvenih meril za izključevanje je končni izbor
napovednih dejavnikov v njem specifičen za naš vzorec vključenih staršev ter bi bil pri
drugačnem vzorcu staršev lahko nekoliko drugačen. V tej luči je sprejemljiv tudi razmeroma
nizek delež pojasnjene variabilnosti latentnih spremenljivk. V prihodnosti bi bilo zato smiselno
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ponoviti raziskavo z novim vzorcem preiskovancev, da bi izsledke preverili. S praktičnega
vidika bi bila še posebej pomembna ponovna analiza učinka prisotnosti ključnega delavca v
postopkih oskrbe.

Izvirni prispevek k znanosti
Izvirni prispevek raziskave je v celoviti analizi vpliva značilnosti družine, zdravstvenega stanja
otrok in programov zdravljenja oziroma (re)habilitacije v različnih ustanovah na ocene
postopkov oskrbe. Rezultati so izpostavili pomen ključnega delavca kot dejavnik, ki nedvomno
vpliva na ocene postopkov oskrbe z MPOC-20. To je tudi edini med obravnavanimi dejavniki,
ki ga je moč razmeroma enostavno nadzorovati oziroma spreminjati v sistemu zdravstvene
oskrbe. Ker formalna mreža ključnih delavcev v Sloveniji še ni oblikovana, bomo na podlagi
rezultatov raziskave predlagali izboljšave sistema zdravstvene oskrbe in rehabilitacije otrok s
kroničnimi boleznimi oziroma z zmanjšanimi zmožnostmi z vzpostavitvijo mreže ključnih
delavcev, izobraževanjem izbranih strokovnih sodelavcev in s stalno supervizijo.
Raziskava je poleg tega potrdila vlogo nekaterih dejavnikov, za katere je znano, da so povezani
z ocenami postopkov oskrbe (daljše trajanje programov zdravljenja in ustanova, v kateri je otrok
v obravnavi). Hkrati je izpostavila nekatera nova dejstva, zlasti nižanje ocen staršev z daljšim
trajanjem otrokovega zdravljenja in razlike med ocenami staršev glede na zdravnika specialista,
ki ga otroci obiskujejo.
Poleg tega smo s pomočjo konfirmatorne faktorske analize in izdelave strukturnega
regresijskega modela potrdili petrazsežno strukturo vprašalnika MPOC-20 ter predlagali
njegove izboljšave. S preoblikovanjem obstoječega merskega modela v strukturni regresijski
model smo zastavili obris nomološke mreže, ki razjasnjuje pomen latentnih spremenljivk, ki so
v ozadju lestvic vprašalnika MPOC-20. Z metodološkega vidika je izvirna in pomembna tudi
ugotovitev o stabilnosti ocene z vprašalnikoma MPOC-20 in MPOC-SP v obdobju enega leta.
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Zahvala
Najlepše se zahvaljujem vsem staršem in strokovnim delavcem, ki so sodelovali v raziskavi, še
posebej pa vsem sodelavkam na Oddelku za rehabilitacijo otrok URI Soča, ki ob obilici
kliničnega dela s spoštovanjem in razumevanjem sodelujejo pri raziskovalnemu delu in
prispevajo k razvoju dobre klinične prakse.
Petru Rosenbaumu z Univerze McMaster (Hamilton, Kanada) in soustanovitelju CanChild
Centre for Childhood Disability Research se iskreno zahvaljujem za pomoč pri zasnovi
raziskave in kritično branje člankov, ki so nastali kot plod te raziskave. Zahvaljujem se mu tudi
za dolgoletno uspešno sodelovanje in pomoč pri prenosu sodobnih ocenjevalnih instrumentov
in rehabilitacijskih konceptov v Slovenijo.
Mentorju Antonu Zupanu se zahvaljujem za podporo in pomoč pri pripravi in izvedbi raziskave.
Somentorju Gaju Vidmarju se zahvaljujem za vloženi trud in neprecenljivo pomoč pri analizah
in prikazu podatkov ter za jezikovni pregled in pomoč pri tehničnem urejanju besedila.
Gregorju Sočanu se zahvaljujem za strokovno pomoč pri izdelavi strukturnega modela.
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije se zahvaljujem za sofinanciranje
projekta, URI Soča pa za dodatno finančno in organizacijsko podporo pri izvedbi raziskave.
Članom Komisije za oceno in zagovor doktorskega dela, posebej Metodi Dodič Fikfak, se
zahvaljujem za konstruktivne pripombe ob predstavitvi faznega poročila, zaradi katerih je
končni izdelek kakovostnejši.
Tanji Povše se iskreno zahvaljujem za jezikovni pregled besedila.
Družini se zahvaljujem za ljubečo podporo in iskreno razumevanje vsega, kar počnem.
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1. Priloga 1: Vprašalnik za ocenjevanje postopkov oskrbe za
starše (MPOC-20)
Radi bi razumeli in ocenili izkušnje staršev, ki imajo otroka s težavami (oz. zmanjšanimi zmožnostmi).
Posebej nas zanima, kako ste doživeli oskrbo, ki jo je bil v zadnjem letu deležen vaš otrok v/na
______________ (ime ustanove). Med obravnavo v/na ______________ (ime ustanove) ste se srečali s
številnimi posamezniki. Vprašanja v vprašalniku so sestavljena glede na to, kdo so bili ti posamezniki.
Opis sledi v nadaljevanju.
LJUDJE: se nanaša na tiste posameznike, ki so delali neposredno z vami ali z vašim otrokom. To so
lahko psihologi, terapevti, socialni delavci, zdravniki, učitelji itd.
USTANOVA: se nanaša na vse osebje ______________ (ime ustanove), ne glede na to, ali so bili v
neposrednem stiku z vašim otrokom ali ne. Poleg zdravstvenega osebja je sem lahko vključeno tudi
ostalo osebje v ustanovi, kot je npr. osebje v pisarni, čistilke itd.
Vprašanja temeljijo na mnenjih staršev, katerih otroci imajo podobne težave kot vaš otrok. Izvedeli bi
radi, v kakšni meri ste v/na ______________ (ime ustanove) doživeli različne situacije ali dogodke.
Želimo, da razmislite o vaših izkušnjah, ki ste jih imeli v zadnjem letu na ______________ (ime
ustanove), v kateri je bil obravnavan vaš otrok. Zanima nas vaše osebno mnenje, zato bi želeli, da ta
vprašalnik izpolnite sami, ne da bi se o tem s kom pogovorili.
Prosimo, da za vsako vprašanje označite, v kakšni meri se je posamezen dogodek zgodil, tako da
obkrožite samo eno številko (od 1 do 7), ki najbolj ustreza vaši izkušnji. Prosimo vas, da odgovorite na
vsa vprašanja na lestvici od 7 (v zelo veliki meri) do 1 (sploh ne), tako da obkrožite samo eno od številk
od 7 do 1.
Upoštevajte, prosim, da številko 0 obkrožite le takrat, ko se opisano dogajanje ne nanaša na vas.
LJUDJE: se nanaša na tiste posameznike, ki so delali neposredno z vami ali vašim otrokom. To so
lahko psihologi, terapevti, socialni delavci, zdravniki, učitelji itd.

Označite, v kakšni meri navedene trditve držijo za vas.
V KAKŠNI MERI SO LJUDJE,
KI DELAJO Z VAŠIM
OTROKOM, V ZADNJEM
LETU…
1. ...pomagali, da ste se počutili
sposobni v vlogi starša?
2. ... ste dobili pisno informacijo o
delu vašega otroka v terapiji?
3. ... ste imeli občutek, da so se
potrudili in poskrbeli za vas in
vam niso le posredovali
informacij?
4. ...dali možnost, da izberete, kaj
vas zanima in kdaj boste to
izvedeli?
5. ...bili pozorni na vse potrebe
vašega otroka (psihične, čustvene
in socialne potrebe) in ne le na
njegove telesne potrebe?

zelo
veliki
meri

veliki
meri

kar
veliki
meri
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ne morem
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6. ...zagotovili, da je bil vsaj eden
od članov tima, ki je delal z vami
in vašo družino, skozi daljše
obdobje isti?
7. ...v celoti razložili možnosti
obravnave?
8. ...dali priložnosti, da ste se
odločali o postopkih terapevtske
obravnave?
9. ...dali dovolj časa za pogovor,
tako da niste imeli občutka, da ste
v časovni stiski?
10. ...načrtovali skupaj, tako da so
vsi delali v isti smeri?
11. ...z vami ravnali enakovredno
ali pa so se do vas vedli kot do
pacientovega starša (t.j. niso se na
vas obračali z ´mama´ali ´oče´)?
12. ...posredovali enake
informacije o otroku, ne glede na
to, kdo vam jih je posredoval?
13. ...vas obravnavali kot
posameznika in ne kot ´tipičnega´
starša z otrokom s posebnimi
potrebami?
14. ...ste dobili pisno poročilo o
napredku vašega otroka?
15. ... predstavili rezultate
opravljenih meritev in
ocenjevanja?
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USTANOVA: se nanaša na vse osebje ______________ (ime ustanove), ne glede na to, ali
so bili v neposrednem stiku z vašim otrokom ali ne. Poleg zdravstvenega osebja je sem lahko
vključeno tudi ostalo osebje v ustanovi, kot je npr. osebje v pisarni, čistilke itd.
Označite, v kakšni meri navedene trditve držijo za vas.
V KAKŠNI MERI SO V
ZADNJEM LETU V
USTANOVI, KAMOR JE
VKLJUČEN VAŠ OTROK...
16. ...vam posredovali informacije
o vrstah programov, ki jih nudi
ustanova in ki so na voljo v vašem
domačem okolju?
17. ...imeli na voljo podatke o
zmanjšani zmožnosti vašega
otroka (t.j. o vzrokih za to,
njegovem napredku in obetih za
prihodnost)?
18. ...dali priložnost, da bi celotna
družina dobila informacije?
19. ...dali na voljo informacije v
različnih oblikah, npr. knjižica,
video posnetek, itd?
20. ...svetovali kako poiskati
informacije ali kako navezati stik z
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drugimi starši (npr. knjižnica v
ustanovi)?
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Priloga 2: Splošni vprašalnik
Spoštovani,
prosimo Vas, da odgovorite na naslednja vprašanja. Odgovori nam bodo zelo pomagali pri preverjanju
veljavnosti Vprašalnika za ocenjevanje postopkov oskrbe in izboljševanju kakovosti naših programov.
Splošni podatki o otroku
1.
2.
3.

Spol otroka (obkrožite) :
Starost otroka ob pojavu težav:
Trenutna starost otroka:

1 - deček
_________ let
_________ let

2 - deklica
___________ mesecev
___________ mesecev

Kompleksnost otrokovih težav
4.

Kakšne težave ima vaš otrok (obkrožite, lahko več možnosti):
a) razvojni zaostanek
g) motnje vida
b) cerebralna paraliza
h) motnje sluha
c) živčno-mišično obolenje
i) sladkorna bolezen
d) nezgodna možganska poškodba
j) revmatološko obolenje
e) mielomeningokela/hidrocefalus
k) alergija
f) epilepsija
l) drugo (vpišite): ________________________________________________________

5.

Obkrožite črko pred področjem, kjer ima otrok težave (lahko več):
a) gibanje v zaprtih prostorih
f) govor
b) gibanje na prostem
g) razumevanje
c) oblačenje in slačenje
h) igra
d) hranjenje (fizična izvedba)
i) učenje
e) umivanje
j) vedenje
k) drugo (vpišite): ________________________________________________________

5.

Število zdravstvenih težav, ki jih ima otrok (obkrožite):
a) 1
b) 2

c) 3
d) 4 ali več težav

6.
7.

Število zdravil, ki jih prejema otrok (vpišite samo število zdravil, ki jih dobiva na recept): ______
Katerega od specialistov obiskuje otrok – obkrožite in vpišite, kolikokrat na leto:
a) nevrolog
__________ na leto
b) fiziater
__________ na leto
c) endokrinolog
__________ na leto
d) alergolog
__________ na leto
e) ortoped
__________ na leto
f) pediater v razvojni ambulanti
__________ na leto
g) drugo (vpišite): ______________________
__________ na leto

8.

Kako dolgo je otrok vključen v obravnavo (obkrožite):
a) do 6 mesecev
b) med 6 mesecev in 1 leto

71

c) med 1 leto in 2 leti
d) več kot 2 leti
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9.

Kako pogosto je otrok vključen v obravnavo (obkrožite):
a) vsaj enkrat tedensko
b) vsaj enkrat mesečno
c) nekajkrat na leto

d) enkrat letno
e) manj kot enkrat letno

10. V katere vrste terapevtske obravnave (ne nujno v isti ustanovi) je vključen otrok (obkrožite, lahko več
možnosti):
a) fizioterapija
d) vedenjska terapija
b) delovna terapija
e) terapevtsko jahanje
c) logopedska obravnava
f) hidroterapija
g) drugo (napišite): ____________________________________________________
Splošni podatki o starših in družini
11. Oblika družine (obkrožite):
a) družina z enim staršem

b) družina z obema staršema

12. Število otrok v družini (obkrožite):
a) 1 otrok
b) 2 otroka

c) 3 otroci
d) 4 ali več otrok

13. Stopnja izobrazbe staršev (obkrožite za vsakega posebej):
Mati:
a) nedokončana osnovna šola
b) osnovna šola
c) srednja šola
d) poklicna šola
e) višja ali visoka šola

f)
g)
h)
i)
j)

oče:
nedokončana osnovna šola
osnovna šola
srednja šola
poklicna šola
višja ali visoka šola

14. V kakšnem razmerju je oseba, ki je izpolnila vprašalnik, do otroka (obkrožite):
a) mama
d) posvojitelj
b) oče
e) drugi skrbnik
c) oba starša skupaj
f) drugo: ___________________
15. Napišite, kdo v družini še sodeluje pri skrbi za otroka (negi, transportu, vodenju na terapije ipd.):
______________________________________________________________________.
16. Ali ima vaš otrok osebo, ki je v zadnjem letu skrbela za celostno vodenje (ima pregled nad vsemi njegovimi
težavami in skrbi, da se urejajo postopki za otroka in družino)?
DA
NE
Vpišite, kdo je to:_______________________ (npr. pediater, socialna delavka,…)
17. Iz katerih virov ste v zadnjem letu dobili informacije v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem, programi
zdravstvene in ostale oskrbe (obkrožite):
a) osebni zdravnik
g) fiziater
b) pediater
h) strokovne revije
c) razvojni pediater
i) poljudne revije
d) nevrolog
j) internet
e) alergolog
k) starši otrok s podobnimi težavami
f) endokrinolog
l) drugo: _____________________
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Priloga 3: Vprašalnik o zadovoljstvu uporabnika
Prosimo, da nam pomagate izboljšati naš program, tako da odgovorite na nekaj zastavljenih
vprašanj o poteku obravnave (postopkih, storitvah). Zanima nas vaše iskreno mnenje, ne glede
na to, ali je pozitivno ali negativno. Prosimo vas, da odgovorite na vsa vprašanja (pri vsakem
obkrožite le eno številko). Veseli bomo tudi vaših komentarjev ali predlogov.
1. Kako bi ocenili kakovost storitev, ki ste jih bili deležni?
4
3
2
1
Odlično
Dobro
Še kar
Slabo
2. Ste dobili take storitve, kot ste pričakovali?
1
2
3
4
Ne, gotovo ne
Ne, ne zares
Da, na splošno
Da, gotovo
3. V kakšni meri je program ustrezal vašim potrebam?
4
3
2
1
Skoraj v celoti
Večini mojih potreb
Le nekaterim
Nobeni od mojih potreb
4. Ali bi vašemu prijatelju, če bi potreboval podobno pomoč, priporočili naš program?
1
2
3
4
Ne, gotovo ne
Mislim, da ne
Mislim, da bi
Zagotovo bi
5. Kako ste zadovoljni s količino pomoči, ki ste jo prejeli?
1
2
3
4
Precej nezadovoljen
Nekoliko
Večinoma
Zelo zadovoljen
nezadovoljen
zadovoljen
6. So vam storitve, ki ste jih dobili, pomagale, da ste bolj učinkovito reševali svoje težave?
4
3
2
1
Da, zelo so pomagale
Nekoliko so
Ne, v resnici niso
Ne, zdi se mi, da so stvari
pomagale
pomagale
poslabšale
7. Kako zadovoljni ste bili s storitvami na splošno?
4
3
2
1
Zelo zadovoljen
Večinoma
Malo nezadovoljen
Precej nezadovoljen
zadovoljen
8. Če bi ponovno iskali pomoč, bi se vrnili v naš program?
1
2
3
4
Ne, zagotovo ne
Ne, mislim, da ne
Da, mislim, da bi
Da, zagotovo bi
Dodaten komentar:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Najlepše se vam zahvaljujemo za pomoč!
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Priloga 4: Vprašalnik za ocenjevanje postopkov oskrbe za
strokovne sodelavce (MPOC-SP)
Radi bi razumeli in ocenili izkušnje in vedenjske vzorce strokovnih sodelavcev, ki delajo z otroki, ki
imajo dolgotrajne zdravstvene ali razvojne težave, in njihovimi družinami.
Posebej nas zanima, kako vi sami vidite vaše delo v zadnjem letu. Izraz strokovni sodelavci se nanaša
na zdravnike, terapevte, socialne delavce, specialne pedagoge, učitelje, medicinske sestre in drugo.
Vprašanja so zastavljena na osnovi tega, kar so nam starši povedali o tem, na kakšen način so bile njim
ali njihovim družinam ponujene posamezne storitve. Bolj natančno, v vsakem odgovoru na posamezno
zastavljeno vprašanje označite, v kakšni meri se vedete na opisan način, tako da obkrožite samo eno od
številk od 1 (sploh ne) do 7 (v zelo veliki meri).
Upoštevajte, prosim, da številko 0 obkrožite le takrat, ko se opisano dogajanje ne nanaša na vas.
Prosimo vas, da za vsako vprašanje premislite o tem, v kakšni meri ste se vedli na opisan način. Ocena
naj NE temelji na pogostosti opisanega vedenja, temveč raje na tem, kako se trudite, da bi se vedli na ta
način.
V postopkih obravnave, ki jih izvajate, lahko pridete v stik s številnimi posamezniki v družini. V
nadaljevanju je seznam tistih, ki so lahko člani družine.
OTROK: se nanaša na otroka z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami (npr. s cistično fibrozo ali
sladkorno boleznijo) ali pa na otroka z motnjami v razvoju (npr. s cerebralno paralizo).
STARŠI: se nanaša na starše ali zakonite zastopnike otroka z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami ali
motnjami v razvoju.
DRUŽINA: se na splošno nanaša na otroka z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami ali z motnjami v
razvoju in njegove starše. Družina lahko vključuje tudi sorojence, stare starše in druge.
POMEMBNA NAVODILA:
1. Od vas želimo, da opišete svoj ˝dejanski˝ način vedenja in ne tistega, ki bi bil po vašem mnenju
v postopkih obravnave ˝idealen˝. Zavedamo se, da se strokovni delavci zaradi prevelikega
števila bolnikov, predpisov in drugih omejevalnih dejavnikov morda ne morejo vesti tako kot si
želijo. Zagotavljamo vam, da so vaši odgovori zaupni in ne pomenijo ocenjevanja vas samih
ali vašega dela.
2. Prosimo, da se zavedate, da kljub temu, da se ta vprašalnik nanaša na vedenje, to NE pomeni,
da je določeno vedenje pomembno za vse strokovne sodelavce ali pa vsem strokovnim
sodelavcem. Torej naj vam nizka ocena ne pomeni, da ste sami sebe ocenili slabo.
3. Želimo, da razmislite o svojih izkušnjah, ki ste jih imeli kot strokovni sodelavec z otroki, ki
imajo dolgotrajne zdravstvene težave ali pa motnje v razvoju, in njihovimi družinami v zadnjem
letu. Zanima nas vaše osebno mnenje, zato bi želeli, da ta vprašalnik izpolnite sami, ne da bi
se o tem s kom pogovarjali.
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Označite, v kakšni meri navedene trditve držijo za vas.
V KAKŠNI MERI STE V
ZADNJEM LETU…

1. …predlagali terapevtske
postopke ali postopke za
urejanje zadev, ki so ustrezali
potrebam družine in njenemu
načinu življenja?
2. ...se pozitivno odzvali in za
izvajanje programa v domačem
okolju spodbudili otroka in
starše?
3. ...si vzeli čas za vzpostavitev
dobrega odnosa s starši in
otrokom?
4. ...se o pričakovanjih za
vsakega posameznega otroka
pogovorili z ostalimi
strokovnimi sodelavci, tako da
ste sprejeli enotno mnenje in
načrt dela?
5. ...predstavili različne
možnosti terapij ali obravnave
za otroka (pripomočki, šola,
terapija)?
6. ...starše in otroka sprejeli
brez predsodkov?
7. ...zaupali staršem, da svojega
otroka dobro poznajo?
8. ...se pogovorili in poizvedeli
o tem kako posamezna družina
občuti in doživlja dejstvo, da
imajo otroka s posebnimi
potrebami (t.j. o njihovih
skrbeh v zvezi z otrokovim
zdravjem ali sposobnostmi)?
9. ...že vnaprej predvideli
stvari, ki so skrbele starše in
ponudili odgovor, še preden so
vprašali?
10. ...staršem omogočili, da so
imeli v času obravnave v ustanovi
priložnost povedati, kaj je
pomembno za njih?
11. ...dali staršem možnost, da
izberejo, kaj jih zanima in kdaj
bodo to izvedeli?
12. ...pomagali družini, da je
vzpostavila zaupen odnos z vsaj
enim strokovnim sodelavcem,
ki je delal z otrokom in družino
skozi daljše obdobje?
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Označite, v kakšni meri navedene trditve držijo za vas.
V KAKŠNI MERI STE V
ZADNJEM LETU VI ALI
USTANOVA, V KATERI
DELATE…

13. ... povsem odgovorili na vsa
vprašanja staršev?
14. ... staršem predstavili
rezultate opravljenih meritev in
ocenjevanja?
15. ... staršem posredovali
pisno informacijo o stanju
otroka, njegovem napredku ali
terapevtskem programu?
16. ... razložili podrobnosti o
otrokovem programu, kot je
npr. razlog za program, vrsta
terapij in trajanje?
17. ... vsakega od staršev
obravnavali kot posameznika in
ne kot ´tipičnega´ starša z
otrokom s težavami?
18. ... obravnavali starše
enakovredno in ne zgolj kot
pacientove starše (jih niste
naslavljali z ´mama´ali ´oče´)?
19. ...dali staršem priložnost, da
so razložili, kaj so po njihovem
mnenju pomembni cilji
terapevtske obravnave in
kakšne so njihove potrebe (v
zvezi s terapijami ali
pripomočki)?
20. ...pomagali staršem, da so
se počutili kot partner v skrbi
za njihovega otroka?
21. ...pomagali staršem, da so
se počutili sposobni v vlogi
starša?
22. ...otroke in družine
obravnavali kot ljudi in ne kot
´primere´ (se na njih niste
obračali z diagnozo, kot je
´spastični diplegik´)?
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V naslednjem nizu vprašanj nas zanima, ˝V KAKŠNI MERI ste vi (ali vaša organizacija)˝…
˝Organizacija˝ nam pomeni tisto organizacijsko obliko, preko katere zagotavljate izvajanje
terapevtskega programa. ˝Organizacija˝ se torej lahko nanaša na Center za zdravljenje/rehabilitacijo
otrok, službo za oskrbo otrok v domačem okolju, program za zdravstveno pomoč v šoli, pomoč na domu,
socialni program, program za mentalno zdravje … V primeru, da ne delate v taki ˝organizaciji˝, vas
prosimo, da odgovorite za vaš program, skupino sodelavcev ali zase.
Označite, v kakšni meri navedene trditve držijo za vas.
V KAKŠNI MERI STE V
ZADNJEM LETU VI ALI
USTANOVA, V KATERI
DELATE……

23. …spodbudili srečanja
družin z namenom, da bi se le
te spoznale, se družile, si
izmenjale informacije in delile
izkušnje?
24. ... zagotovili pomoč, da bi
družina zmogla obremenitve, ki
so posledice otrokovega
kroničnega stanja (obveščanje o
programih pomoči ali
svetovanje o načinu dela z
drugimi strokovnimi
sodelavci)?
25. …svetovali kako naj
poiščejo informacije ali
navežejo stik z drugimi starši
(preko javne knjižnice,
podpornih skupin ali
medmrežja)?
26. … dali priložnost, da bi
celotna družina, vključno s
sorojenci, dobila informacije?
27. … imeli za starše na voljo
splošne informacije o različnih
stvareh (stroških ali finančni
pomoči, genetskem svetovanju,
izbiri partnerja in spolnosti)?
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