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Pozdravni nagovor

6

PozdravnI nagovor

Uvodnik
Tema letošnjega simpozija Katedre za temeljne vede Fakultete za
zdravstvo Jesenice Kronične bolezni je zelo pomembna tema in zajema
široko področje. Tekom priprav smo želeli v simpozij združiti vsa področja, žal pa smo kmalu ugotovili, da tema presega enodnevno srečanje. Vsekakor smo se s predstavljenimi temami potrudili, da smo zajeli
vsaj nekaj najpomembnejših področij preventive, zgodnje diagnostike,
obravnave, zdravljenja, vodenja bolnika in paliative kroničnih bolezni.
Kronične bolezni se vse pogosteje pojavljajo zaradi podaljševanja
pričakovane življenjske dobe. V razvitih državah, kamor je uvrščena
tudi Slovenija, so kronične nenalezljive bolezni vodilni zdravstveni problem, in predstavljajo veliko breme zdravju prebivalstva ter finančno
breme sistemu zdravstvenega varstva. Kronične nenalezljive bolezni
predvsem srčno-žilne bolezni, rak, sladkorna bolezen in kronične bolezni dihal predstavljajo velike javno-zdravstvene probleme kot tudi izzive za zdravje in razvoj družbe. Na kronične nenalezljive bolezni lahko
uspešno delujemo z javno-zdravstvenimi ukrepi.
V preteklosti se je zdravstveni sistem bolj ali manj uspešno prilagajal
novim spremembam. Kot na primer ustanovitev javnega zdravstva na
začetku 20 stoletja, ki je obvladovalo širjenje nalezljivih bolezni, kasneje
razvoj služb, ki so uspešno obvladovale urgentna stanja kot so infarkti. Danes je zdravstveni sistem ponovno na poti sprememb, saj je pred
njim izziv učinkovitega preprečevanja in zdravljenja kroničnih bolezni.
doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med., spec. klin. mikrobiol., spec. javnega zdravja
Predstojnica Katedre za temeljne vede Fakultete za zdravstvo Jesenice
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5. simpozij Katedre za temeljne vede

Kronične bolezni sodobne družbe: od zgodnjega
odkrivanja do paliativne oskrbe
Program
08.00-08.30 Registracija udeležencev simpozija
08.30-08.40 Uvodna nagovora
doc. dr. Irena Grmek Košnik, predstojnica Katedre za temeljne vede, Fakulteta
za zdravstvo Jesenice
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja, Fakulteta za zdravstvo Jesenice
Plenarna predavanja
Moderatorki: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, doc. dr. Irena Grmek Košnik
08.40-09.00 Breme kroničnih bolezni
doc. dr. Irena Grmek Košnik, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,
Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Nacionalni inštitut za javno zdravje
09.00-09.20 Vloga promocije zdravja v družbi
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dr. Katja Pesjak, Fakulteta za zdravstvo Jesenice
09.20-09.40 Breme kroničnih bolezni v sklopu javnih zdravstvenih zavodov
Janez Poklukar, Splošna bolnišnica Jesenice
09.40-10.00 Kronične bolezni in referenčne ambulante (RA)
doc. dr. Tonka Poplas Susič, Zdravstveni dom Ljubljana
10.00-10.15 Razprava
10.15-10.35 Odmor
Tematska predavanja: Preventiva
Moderatorki: doc. dr. Joca Zurc, izr. prof. Cirila Hlastan Ribič
10.35-10.50 Celostna obravnava odvajanja od kajenja
dr. Tomaš Čakš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
10.50-11.05 Promocija gibanja pri zmanjševanju tveganj za pojav kroničnih bolezni:
sistematična pregledna študija
doc. dr. Joca Zurc, Fakulteta za zdravstvo Jesenice
11.05-11.20 Alkoholna zasvojenost v družini - kako jo prepoznavajo patronažne medicinske
sestre
Erika Povšnar, Zdravstveni dom Kranj
11.20-11.35 Javno - zdravstveni izzivi na področju duševnega zdravja
Alenka Hafner, Nacionalni inštitut za javno zdravje
11.35-11.50 Razprava
11.50-12.45 Odmor za kosilo
Tematska predavanja: Zgodnja diagnostika in presejalni programi
Moderatorki: doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, doc. dr. Maja Sočan
12.45-13.00 Laboratorijske preiskave- orodje za spremljanje hiperlipidemije in sladkorne
bolezni
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, mag. Maja Gartner, Splošna bolnišnica Jesenice
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13.00-13.15 Presejanje za raka na debelem črevesu in danki - program SVIT
Dominika Novak Mlakar, Tatjana Kofol Bric, Jožica Maučec Zakotnik, Marjeta
Keršič Svetel, Nacionalni inštitut za javno zdravje
13.15-13.30 Državna presejalna programa za raka materničnega vratu in dojke
Katja Jarm, Urška Ivanuš, dr. Mateja Krajc, dr. Maja Primic Žakelj, Onkološki
Inštitut Ljubljana
13.30-13.45 Presejanje na nalezljive bolezni in preprečevanje raka
doc. dr. Maja Sočan, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Fakulteta za zdravstvo
Jesenice
13.45-14.00 Razprava
14.00-14.15 Odmor
Tematska predavanja: Zdravljenje in paliativa
Moderator: prof. dr. Mitja Košnik
14.15-14.35 Zdravljenje kroničnih ran
prim. asist. Tanja Planinšek Ručigaj Dermatovenerološka klinika UKC Ljubljana
14.35-14.55 Zdravljenje alergijskega rinitisa
prof. dr. Mitja Košnik, Klinika Golnik
14.55-15.15 Zdravljenje srčno-žilnih bolezni (pri pljučnih bolnikih)
dr. Robert Marčun, Klinika Golnik
15.15-15.35 Kazalniki kakovosti paliativne oskrbe
mag. Mateja Lopuh, Splošna bolnišnica Jesenice
15.35-15.55 Razprava in zaključek simpozija
Tematska predavanja: Zdravstvena vzgoja bolnika in kontinuirano vodenje bolnika s kronično
boleznijo
Moderatorka: dr. Saša Kadivec
14.15-14.30 Zdravstvena obravnava bolnika s pljučno hipertenzijo
Katja Vrankar, Klinika Golnik
14.30-14.45 Zdravstveno vzgojne vsebine pri bolnikih s KOPB – analiza uspešnosti pouka
Marjana Bratkovič, Barbara Benedik, Klinika Golnik
14.45-15.00 Koordinacija odpusta bolnika iz bolnišnice
dr. Saša Kadivec, Klinika Golnik
15.00-15.15 Priprava na odpust bolnika na neinvazivni mehanični ventilaciji
Lojzka Prestor, Klinika Golnik
15.15-15.30 Predstavitev učnega gradiva (zgoščenka in prezentacija) kot pripomočka za
izvajanje zdravstvene vzgoje bolnika s srčnim popuščanjem
Tanja Žontar, Klinika Golnik
15.30-15.45 Funkcionalna insulinska terapija -izziv pri individualnem pristopu obravnave
bolnika s sladkorno boleznijo- prikaz primera
Sonja Mušič, Klinika Golnik
15.45-16.00 Razprava in zaključek simpozija
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A1

Breme kroničnih bolezni
Burden of chronic diseases
dr. Irena Grmek Košnik1

Izvleček

Teoretična izhodišča: Zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe se vse pogosteje
pojavljajo kronične bolezni. V razvitih državah, kamor je uvrščena tudi Slovenija, so kronične nenalezljive bolezni vodilni zdravstveni problem, in predstavljajo veliko breme zdravju
prebivalstva ter finančno breme sistemu zdravstvenega varstva.
Metoda: Pregledali smo objave dostopne v podatkovni zbirki PubMed in Medicina Slovenica po ustreznih ključnih besedah.
Rezultati in razprava: Kronične bolezni v Evropi povzročajo kar 77 % bremena bolezni, bodisi zaradi prezgodnje smrti (39 %), bodisi zaradi bolezni in invalidnosti (38 %). V Sloveniji
nimamo popolne slike bremena kroničnih bolezni. V manjši slovenski raziskavi iz 2009 je
bilo ugotovljeno, da je prevalenca kroničnih bolezni 70,5 %, da imajo zaposleni manj kroničnih bolezni kot nezaposleni ter študentje in upokojenci ter da se z večjim številom kroničnih bolezni srečujejo predvsem starejši, kar je v skladu z ugotovitvami v svetu. Zaradi
kroničnih bolezni je zdravstveni sistem ponovno na poti sprememb, saj je pred njim izziv
učinkovitega preprečevanja in zdravljenja teh bolezni.
Ključne besede: Kronične nenalezljive bolezni, breme kroničnih nenalezljivih bolezni, rak

Abstract

Theoretical background: Chronic diseases are increasing because of extended life expectancy. In developed countries, including Slovenia, chronic non-communicable diseases
are a leading health problem. They represent a significant health burden on the population and a financial burden on the healthcare system.
Methods: Literature search has been done in database PubMed and Medicina Slovenica.
The relevant key words were used.
Results and discussion: Chronic diseases in Europe cause 77% of the burden of disease,
either because of premature death (39%), or because of illness or disability (38%). In Slovenia, a complete picture of the burden of chronic diseases is not available. A small Slovenian
survey in 2009 found that the prevalence of chronic diseases was 70.5%, that employees
had fewer chronic diseases than the unemployed, students and pensioners, and that a greater number of chronic diseases were found particularly in the elderly, which is consistent
with the findings in other countries. Due to chronic diseases there is a need for changes
in the health system again and a challenge of effective prevention and treatment of these
diseases.
Key words: Chronic non-communicable diseases, burden of chronic non-communicable diseases, cancer
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doc. dr. Irena Grmek Košnik, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni
inštitut za javno zdravje, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, irena.grmek.kosnik@nlzoh.si

Breme kroničnih bolezni

1 Uvod
Kronična bolezen je bolezen, ki traja določeno obdobje in običajno ne preneha, vendar se njen tok lahko spreminja (Softič et al., 2011). Zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe se kronične bolezni pojavljajo vse pogosteje. Pri nastanku posamezne kronične bolezni igrajo pomembno vlogo različni
dejavniki tveganja. Najpomembnejši dejavnik tveganja za te bolezni so kajenje, nezadostna telesna dejavnost, škodljiva raba alkohola, tvegano stresno
vedenje, nezdravo prehranjevanje, prekomerna prehranjenost in debelost ter
zvišan krvni tlak (World Health Organization, 2009; Atanasijević-Kunc et al.,
2008; Mavčec Zakotnik et al., 2012). Kronične nenalezljive bolezni predvsem
srčno-žilne bolezni, rak, sladkorna bolezen in kronične bolezni dihal predstavljajo velike javno-zdravstvene probleme kot tudi izzive za zdravje in razvoj
družbe. Na kronične nenalezljive bolezni lahko uspešno delujemo z javno-zdravstvenimi ukrepi.
V razvitih državah, kamor se uvršča tudi Slovenija, so kronične nenalezljive bolezni vodilni zdravstveni problem, zato predstavljajo veliko breme zdravju prebivalstva in finančno breme sistemu zdravstvenega varstva. V prispevku
prikazujemo globalno breme kot tudi nacionalno breme kroničnih nenalezljivih bolezni. Rezultati domačih raziskav so pomembni predvsem za poznavanje ključnih dejavnikov tveganja z namenom njihovega obvladovanja.

2 Metoda
Kot metodo smo uporabili pregled literature, preglednih člankov in priporočil dostopnih v podatkovnih zbirkah PubMed in Medicina Slovenica. Iskali
smo po ključnih besedah: kronične nenalezljive bolezni, breme kroničnih nenalezljivih bolezni in rak.
Pregledali smo spletne strani, ki vsebujejo podatke o bremenu kroničnih
nenalezljivih bolezni gradiv Svetovne zdravstvene organizacije, Registra raka.

3 Rezultati in razprava
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je v svetu 60 % smrti
posledica kroničnih bolezni in 80 % teh je iz manj razvitih in nerazvitih predelov sveta (World Health Organization, 2008). Kronične bolezni v Evropi
povzročajo kar 77 % bremena bolezni, bodisi zaradi prezgodnje smrti (39 %),
bodisi zaradi bolezni in invalidnosti (38 %). Kronične bolezni posebej prizadenejo revne in ranljive posameznike, kar zmanjšuje razlike med državami.
Na porast kroničnih bolezni vplivajo različni dejavniki na globalnem, nacionalnem in lokalnem nivoju. Ti dejavniki so povezani z globalizacijo, politiko,
socialo, urbanizacijo in staranjem prebivalstva. SZO je objavila Akcijski načrt
za globalno strategijo preprečevanja neprenosljivih bolezni 2008-2013, v kate15
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rem državam ponuja smernice za oblikovanje sistemov zdravstvenega varstva
oz. prilagajanje novim izzivom kroničnih bolezni, ki bi omogočala učinkovitejšo in ustreznejšo oskrbo bolnikov s kroničnimi boleznimi (ibid.).
Slovenijo od aprila 2007 uvrščajo med razvite dežele sveta. Po podatkih
o vzrokih umrljivosti, ki jih Slovenija posreduje v skupno bazo Evropskega
urada SZO, so med vzroki umrljivosti na prvih dveh mestih bolezni srca in
ožilja ter rakave bolezni. Rakave bolezni zavzemajo vedno večji delež med
vzroki umrljivosti, bolezni srca in ožilja vedno manjši. Razlaga temu je naglo
staranje prebivalstva Slovenije. Rakave bolezni so predvsem bolezni starejših
prebivalcev, zato je pogostost te skupine bolezni večja, kot tudi delež ljudi, ki
umrejo zaradi njih. Po drugi strani obstajajo vedno boljša zdravila za zdravljenje bolezni srca in ožilja, kar omogoča daljše preživetje bolnikov s srčno
žilnimi boleznimi.
Tudi po podatkih ekonomskega vrednotenja predstavljata ti dve skupini
bolezni - bolezni srca in ožilja ter rakave bolezni največji zdravstveni problem
v Sloveniji (Marn et al., 2007). Bolezni srca in ožilja predstavljajo približno 10
% celotnih stroškov za zdravstvene obravnave in proizvode, rakave bolezni
okoli 5 % oz. so na drugem mestu.
Po podatkih o prezgodaj izgubljenih letih potencialnega življenja na
100.000 prebivalcev rakave bolezni zavzemajo drugo mesto, bolezni srca in
ožilja tretje (Inštitut za varovanje zdravja, 2006). Na prvem mestu so poškodbe in zastrupitve. Tako kot po svetu, tudi v Sloveniji predstavlja breme rakavih
bolezni kot tudi zbolevanje za njimi enega največjih zdravstvenih problemov.
Leta 2010 je za rakom zbolelo 12.896 ljudi, 6.885 moških in 6.011 žensk,
umrlo pa 5.900 ljudi (Rak v Sloveniji 2010, 2013). Kljub temu, da se ogroženost z rakom zmerno veča, je največja v starejših letih; od vseh bolnikov z
rakom je leta 2010 kar 58 % moških in 58 % žensk zbolelo po 65. letu starosti.
Pri otrocih in mladostnikih (do 20. leta) obsegajo rakave bolezni manj kot
1 % vseh primerov raka. Ker se slovensko prebivalstvo stara, je samo zaradi
vedno večjega deleža starejših pričakovati, da se bo število novih primerov
raka še večalo. Pet najpogostejših vrst raka pri nas – kožni (razen melanoma), raki debelega črevesa in danke, prostate, dojke in pljuč − obsegajo 59
% vseh novih primerov rakavih bolezni. Raki teh organov so sicer povezani
z nezdravim življenjskim slogom, čezmernim sončenjem, nepravilno prehrano, kajenjem in čezmernim pitjem alkoholnih pijač; ogroženost z njimi
je treba zmanjšati z ukrepi primarne preventive. Pri moških je bil z več kot
18 % vseh rakov na prvem mestu rak prostate. Pri ženskah je bil na prvem
mestu rak dojk, dobra petina primerov vseh rakov (20,9 %). Pri obeh spolih
so najpogostejšemu sledili nemelanomski kožni rak, rak debelega črevesa in
danke ter pljučni rak.
Tudi avtorji slovenske raziskave o razširjenosti kroničnih bolezni v Sloveniji ter značilnosti posameznikov z obravnavanimi boleznimi, ki so jo izvedli
v letu 2009, so pokazali, da je prevalenca kroničnih bolezni v Sloveniji velika
(70,5 %) in je znatno večja pri ljudeh z nižjim zaposlitvenim statusom ter pri
upokojencih (Softič et al., 2011). V ameriški raziskavi niso našli statistično
16
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pomembnih razlik glede kroničnih bolezni med družinami z nizkimi dohodki,
kar smo našli v slovenski raziskavi (Anderson, Horvath, 2004). Razliko med
rezultati raziskav glede statistično pomembnih razlik kroničnih bolezni in
socialnoekonomskim statusom med državama, lahko razlagamo z različnimi
socialno ekonomskimi pravicami in nadomestili brezposelnih, časovnim zamikom kot tudi drugačnimi vprašanji.
Med najpogostejšimi kroničnimi boleznimi, zaradi katerih so anketiranci
v zadnjem letu obiskali zdravnika, so po podatkih ankete kronične bolečine v
hrbtu (55,1 %), zvišan krvni tlak (30,2 %), zvišane vrednosti holesterola (24,9
%) in revmatska bolezen (20,8 %). Rezultati raziskave tudi kažejo, da se z večjim številom kroničnih bolezni srečujejo starejši, z manjšim številom kroničnih bolezni pa zaposleni.
Razlog, da kronične nenalezljive bolezni štejemo med velike javno-zdravstvene probleme so kriterij razširjenosti in hitrosti širitve, kriterij umrljivosti, kriterij finančnega bremena ter kriterij javno-zdravstvenega ukrepanja
(Zaletelj-Kragelj, Eržen, Premik, 2007).
Bolezni srca in žilja, rakave bolezni ter duševne motnje so zelo razširjene bolezni kot tudi problem zaradi grožnje visoke umrljivosti, zato predstavljajo veliko breme zdravju prebivalstva posledično tudi finančno breme
sistemom zdravstvenega varstva. Finančno breme se sestoji iz povzročanja
neposrednih kot posrednih stroškov. Neposredni stroški so sestavljeni iz
stroškov bolnišničnih obravnav, stroškov za zdravila, stroškov oskrbe pri
družinskih zdravnikih, stroškov oskrbe v ostalih ustanovah ter drugih neposrednih stroškov. Posredne stroške sestavljajo predvsem stroški, ki izvirajo
iz umrljivosti, dolgotrajne nezmožnosti, kratkotrajne nezmožnosti kot tudi
ostali posredni stroški.
Gledano globalno kronične nenalezljive bolezni predstavljajo največji delež bremena. Sledijo jim nalezljive bolezni in poškodbe. V razvitih državah
so kronične nenalezljive bolezni vodilni zdravstveni problem, sledijo jim poškodbe in nalezljive bolezni. V nerazvitih državah so vodilni zdravstven problem nalezljive bolezni, sledijo jim kronične nenalezljive in nato poškodbe.
Projekcije za leto 2030 kažejo, da bodo kronične nenalezljive bolezni postale
vodilni javno-zdravstveni problem tudi v državah z nizkimi dohodki, seveda
ob predpostavki, da se današnji trendi ne bodo spremenili (ibid.).
Število prebivalcev s kroničnimi boleznimi je v stalnem porastu in bo še
naraščalo. Približno 45 % populacije Američanov ima eno ali več kroničnih
bolezni (Anderson, Horvath, 2004). Modeliranja kažejo, da bo leta 2020 imelo kronično bolezen približno 50 % populacije, od teh kar 24 % dve ali več
bolezni. Vzrokov za naraščanje pogostosti kroničnih bolezni je več: podaljševanje življenjske dobe, uporaba novih zdravil in zdravstvene oskrbe, ki je
nekoč smrtonosne bolezni spremenila v kronične, boljše življenjske razmere.
Kliniki kot odločevalci v politiki se vedno bolj zavedajo potrebe po spremembi
zdravstvenega sistema v koordinirano oskrbo. Najpomembnejša sprememba
posameznikov, klinikov kot politikov je preprečevanje kroničnih bolezni, ker
se te bolezni v veliki meri da uspešno preprečiti preko sprememb v obnašan17
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ju. Za ljudi z več kroničnimi boleznimi je veliki problem koordinacija zdravstvene oskrbe. Pomanjkanje koordinacije zdravstvene oskrbe bolnikov vodi v
slabše izide zdravljenj kot tudi neučinkovito ali nekoristno porabo zdravstvenega denarja. Poleg tega je kar 50 % vprašanih bolnikov z resnimi kroničnimi
boleznimi odgovorilo, da so prejeli različne diagnoze in navodila od različnih
klinikov.
Ljudje s kroničnimi boleznimi so največji porabniki zdravstvene oskrbe,
saj na njih odpade kar 96 % zdravljenja na domu, 88 % napisanih receptov,
72 % obiskov zdravnika, 76 % bolnišničnih obravnav (ibid.). Največji porabniki zdravstvenih storitev so vsekakor ljudje z dvema ali več kroničnimi
boleznimi. Raziskave so potrdile, da so kronične bolezni pogostejše med
starejšimi. Kar 85 % ljudi, starih 65 ali več, ima eno ali več kroničnih bolezni.
Med zaposlenimi ljudmi ima kronično bolezen 45 %. Pogostost večkratne
kronične bolezni narašča s starostjo, saj ima več kroničnih bolezni le 5 %
otrok medtem ko je ko je med starejšimi 65 let in več kar v 62 %. Med starostniki prevladujejo bolezni srca in ožilja, revmatska obolenja, bolezni oči
in sladkorna bolezen. Pogostost kroničnih bolezni je 50 % pri ženskah in 40
% pri moških, pri čemer večino razlik prispeva dolgost življenja in ne spol.
Starostno specifične stopnje med ženskami in moškimi, ki imajo kronične
bolezni, so primerljive.
Kakovostna zdravstvena oskrba ljudi s kroničnimi boleznimi zahteva nove
pristope tako glede preprečevanja kot tudi vodenja zdravstvene oskrbe. Posebej se kaže potreba po novih pristopih zdravstvene oskrbe ljudi z več kroničnimi boleznimi (ibid.).
Kronične bolezni so poseben izziv tudi zdravstveni negi. Medicinske sestre imajo znotraj strategije obvladovanja kroničnih bolezni vlogo ozaveščanja
in motivacije pacientov, družin in skupnosti za zdravo življenje in izogibanje
dejavnikom tveganja. Uspešnost strategije je v veliki meri odvisna od zdravstvenega tima, njegove usposobljenosti, motiviranosti in pripravljenosti za
medsebojno sodelovanje. Aktivnosti medicinskih sester kot najprimernejših
izvajalk strategije so: iskanje najustreznejših načinov informiranja, izobraževanja, vzpostavljanja stikov s pacienti ter povezav med ponudniki skrbstvenih storitev in skupnostjo (International Council of Nursing, 2010). Njihov
prispevek je ključnega pomena pri kontinuirani oskrbi pacienta s kronično
boleznijo (Trobec, 2010).

Zaključek
Pregled literature na temo kroničnih bolezni je potrdil našo domnevo, da
so kronične nenalezljive bolezni vodilni zdravstveni problem in predstavljajo
veliko breme zdravju prebivalstva in finančno breme sistemu zdravstvenega
varstva. Danes je zdravstveni sistem ponovno na poti sprememb, saj je pred
njim izziv učinkovitega preprečevanja in zdravljenja kroničnih bolezni.
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Vloga promocije zdravja v družbi
Role of health promotion in society
dr. Brigita Skela Savič2
dr. Katja Pesjak3

Izvleček

Teoretična izhodišča: Promocija zdravja je proces, ki omogoča ljudem, da razumejo in s
tem tudi obvladujejo determinante zdravja ter tako izboljšajo lastno zdravje in razvijejo
strategije za doseganje zdravja z zdravimi izbirami. Namen prispevka je izpostaviti najpogosteje naslovljene elemente oz. teme v kontekstu vloge promocije zdravja v družbi
in pokazati potrebo po prestrukturiranju obstoječe ureditve področja promocije zdravja
v Sloveniji.
Metoda: Uporabljen je bil pregled literature, objavljene v obdobju med 2012 in 2014, v podatkovnih bazah PubMed, ProQuest, Cinahl, Medline in Eric. Pri iskanju so bile uporabljene
ključne besede: promocija zdravja, pomen promocije zdravja, status promocije zdravja,
pomembnost promocije zdravja, promocija zdravja in družba. V končno analizo je bilo izbranih 11 člankov. Obdelava podatkov je bila v obliki kvalitativne vsebinske sinteze.
Rezultati: Oblikovane so bile tri vsebinske kategorije, ki odražajo vlogo promocije zdravja
v družbi in sintetizirajo družbena dejstva, ki kažejo vlogo katero naj bi promocija zdravja v
družbi imela: a) izobraževanje o promociji zdravja, b) elementi ZA implementacijo dejavnosti promocije zdravja in c) implementacija dejavnosti promocije zdravja.
Razprava: Prispevek predstavlja dejstva in položaj promocije zdravja v sodobnem času.
Vloga promocije zdravja v družbi je opredeljena kot pomembna in potrebna, implementacija promocije zdravja pa kot kompleksna in nedorečena. Prispevek osvetli vlogo zdravstvene nege pri razvoju promocije zdravja in osvetli potrebe po izobraževalnih programih na tem področju.
Ključne besede: promocija zdravja, izobraževanje, dejavniki sodobne družbe, implementacija

Abstract

Theoretical background: Process of health promotion enables people to understand and
control health determinants. By this, they improve their health and develop startegies to
reach health with healthy choices. Article applys findings to context of implementation
changes to existing policies in Slovenia.
Method: Article was created as a result of studying literature published between years
2012 and 2014. Literature was gahthered through PubMed, ProQuest, Cinahl, Medline in
Eric data bases. To gather useful articles, the following words were used: health promotion,
meaning of health promotion, status of health promotion, importance of health promotion, health promotion and society. 11 articles were chosen. Data processing was content
synthesis.
Results: 3 content issues were designed. Issues reflect health promotion role in society and
synthesize social facts that show of health promotion in society: a) education on health
2
3
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Vloga promocije zdravja v družbi

promotion, b) factors FOR implementation of health promotion actions and c) implementation of health promotion actions.
Discussion: Article lists facts and position of health promotion in today`s society. Health
promotion role is defined as important and needed; implementation of health promotion
is defined as complex and undefined. Article highlights the role of health care in development of health promotion and the needs for education programmes in health promotion
context.
Key words: health promotion, education, social facts, implementation

1 Uvod
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) (WHO, 2005) definira promocijo zdravja kot proces, ki omogoča ljudem, da razumejo in s tem tudi obvladujejo determinante zdravja ter tako izboljšajo lastno zdravje in razvijejo strategije za doseganje zdravja z zdravimi izbirami. Promocija zdravja se izvaja za
ljudi in z ljudmi. Cilj je izboljšati sposobnosti posameznika, skupine, organizacije in skupnosti za doseganje aktivnega zdravja in vplivati na determinante
zdravja. Potrebno je sodelovanje med skupnostjo, zdravstvenimi strokovnjaki
in drugimi sektorji (ibid.).
Kljub temu, da bi promocija zdravja morala biti osrednji fokus vseh nacionalnih in mednarodnih organizacij, raziskave kažejo, da temu ni tako
(Jadelhack, 2012). Zato WHO (2008) poziva, da države razvijejo politike in
strategije, da promocija zdravja postane del agende javnega zdravja vsake države. Potrebno je vzpostaviti funkcionalna partnerstva, močne povezave med
javnim in privatnim sektorjem in civilno družbo. Ključni listini, ki utemeljujeta področje delovanja promocije zdravja, sta Ottavska: premik iz bolezni v
zdravje (1986) in Bangkoška listina: globalno zdravje (Bangkok Charter for
Health Promotion, 2005).
Prispevek je oblikovan kot pregled in analiza literature oz. elementov, ki
reflektirajo potrebo po spremenjeni percepciji promocije zdravja v družbi.
Predlog slovenske nacionalne strategije za razvoj javnega zdravja že upošteva nekatere evropske in mednarodne usmeritve. Nacionalni inštitut za javno
zdravje (NIJZ) zaposluje vse več nemedicinskega osebja, kar se odraža v pobudah za razvoj visokošolskega izobraževanja na področju javnega zdravja.
Vse več zdravstvenih delavcev se dodatno izobražuje glede na izkazane praktične potrebe, promocija zdravja postaja predmet raziskav, kjer se povezujejo
strokovnjaki različnih znanstvenih disciplin, manjka pa sistemska urejenost
področja (Strategija razvoja dejavnosti javnega zdravja 2013-2023, 2013). Namen prispevka oz. teoretično izhodišče je izpostaviti najpogosteje naslovljene
elemente oz. teme v kontekstu vloge promocije zdravja v družbi in pokazati
potrebo po prestrukturiranju obstoječe ureditve področja promocije zdravja
v Sloveniji.
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2 Metode
Prispevek je nastal s pregledom literature objavljene v obdobju med 2012
in 2014. Literatura je bila pridobljena v mesecu avgustu 2014 preko baz podatkov PubMed, ProQuest, Cinahl, Medline in Eric. Pri iskanju so bile uporabljene ključne besede: promocija zdravja, pomen promocije zdravja, status
promocije zdravja, pomembnost promocije zdravja, promocija zdravja in
družba. V podatkovnih bazah smo uporabili naslednje iskalne kriterije: članek
v angleškem jeziku, izvirna raziskava, akademska revija, polno besedilo članka. Uporabljen kriterij za dokončen nabor študijskega gradiva je bilo prebiranje izvlečkov. Na podlagi prebiranja pregleda izvlečkov je bilo izmed 152017
najdenih zadetkov izbranih 35 člankov. V končni pregled je bilo uvrščenih 11
člankov, ki so po naši presoji glede na naveden problem in cilj raziskave najbolje opisali vlogo promocije zdravja v družbi. Podatki o vključenih člankih v
pregled literature so navedeni v tabeli 1. Podatke smo obdelali s kvalitativno
sintezo ugotovitev vključenih člankov.

3 Rezultati
Pregled tuje literature kategorizira dejstva in položaj promocije zdravja
v sodobnem času. Vloga promocije zdravja v družbi je opredeljena kot pomembna in potrebna, implementacija promocije zdravja pa kot kompleksna
in nedorečena. Na podlagi enajstih izbranih prispevkov so bili oblikovani trije
vsebinske kategorije, ki odražajo vlogo promocije zdravja v družbi: a) izobraževanje o promociji zdravja, b) elementi ZA implementacijo dejavnosti promocije zdravja in c) implementacija dejavnosti promocije zdravja. Dobljene
vsebinske kategorije sintetizirajo družbena dejstva, ki kažejo vlogo, katero naj
bi promocija zdravja v družbi imela.
Tabela 1. Ključna spoznanja prispevkov zajetih v analizo.
AVTOR
Aira et al.,
2013
Ashby et
al., 2012
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KLJUČNI
KONCEPTI
Intervencije
za promocijo
zdravja
Transformacija
znanja
Promocija
zdravja

CILJI
Dokazati učinkovitost praktične
intervencije v kombinaciji z
motivacijskimi razgovori za
zmanjševanje nenalezljivih bolezni
Prepoznati izobrazbene in osebne
dejavnike, ki vplivajo na prenašanje
teoretičnega znanja o promociji
zdravja v vsakdanjo prakso.
Raziskovani vzorec so posamezniki s
prekomerno telesno težo

UGOTOVITVE
Raziskava je dokazala smiselnost
uvajanja intervencij in motivacijskih
razgovorov za izboljševanje zdravja.
Raziskava je pokazala povezanost
prenosa znanja s tremi dejavniki: 1)
z izobrazbo zdravnikov in percepcijo
lastnega znanja, 2) z osebnimi
karakteristikami zdravnikov, 3)
prisotnostjo organizacijske podpore
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Brown,
Ohranjanje
Lang,
kakovosti
Resch, 2012 promocije
zdravja

Prikazati, kako politični konteksti
Avstrije in Velike Britanije vplivajo
na obliko in strukturo intervencij
promocije zdravja

Bull, Riggs, Etika
Nchogu,
2012

Oblikovati temelje za razvoj etičnega
kodeksa na področju promocije zdravja

Gau et al.,
2013

Implementacija Prepoznati in odpraviti težave
prostovoljcev v kontekstu
promocije
zagotavljanja zdravja v skupnosti
zdravja

Geense et
al., 2013

Kontekst
izvajanja
promocije
zdravja

Ugotoviti katere dejavnosti v promociji
zdravja se izvajajo v zdravstvenih
ustanovah; katere ovire in/ali
spodbude se ob tem pojavljajo; kakšni
odnosi do promocije zdravja se ob tem
oblikujejo

Judd,
Keleher,
2013

Kompetence
za izvajanje
promocije
zdravja
Oblikovanje
učinkovitih
programov
promocije
zdravja
Uporabniku
prijazna
promocija
zdravja
Kontekst
spreminjanja
obstoječih
organizacijskih
struktur
Implementacija
promocije
zdravja za vse
ravni populacije

Predstaviti konceptualni model za
razvoj sredstev tj. znanja, priložnosti
itd., za izvajanje promocije zdravja

Koskan et
al., 2013

MendozaNunez et
al., 2013
Dos Reis
Moreira,
O`Dwyer,
2013
RothpletzPuglia et
al., 2013

Ugotoviti načine izobraževanja
zdravstvenih delavcev.
Pregledati učni načrt izobraževanja

Legitimnost promocije zdravja je
pogosto ogrožena zaradi ekonomskih
in birokratskih pritiskov tistih, ki
zagotavljajo sredstva za izvajanje
promocije zdravja
Obstaja potreba po sistemski ureditvi
etičnega kodeksa na področju
promocije zdravja. Ureditev je potrebna
predvsem na področju odločanja o
izbiri mehanizmov izvajanja promocije
zdravja.
Prostovoljci pogosto nimajo zadosti
znanja, vloge prostovoljcev so nejasne
oz. nedoločene, njihovo delo je nizko
vrednoteno. S preseganjem teh
deficitov bodo prostovoljci pomemben
sektor zagotavljanja zdravja v skupnosti
Zdravniki in medicinske sestre z
uporabniki govorijo predvsem o
spreminjanju življenjskega sloga; ovira
je nizka motiviranost uporabnikov,
strokovnjaki imajo premalo časa za
izvajanje promocije zdravja, programi
promocije zdravja so vsebinsko pogosto
neprimerni in finančno nepodprti s
strani države; strokovnjaki se čutijo
kompetentne izvajati promocijo zdravja
Poleg na dokazih temelječe prakse je
potrebno upoštevati tudi vsakdanji
kontekst in kompetence izvajalcev
promocije zdravja
Učenje in podpora najpomembneje
določata način prenašanja promocije
zdravja v prakso. Učni načrti upoštevajo
kulturni kontekst

Oblikovati učinkovit in uporabniku
Oblikovanje modela internetne
prijazen mehanizem promocije zdravja promocije zdravja
Prikazati kompleksnost spreminjanja
zdravstvenega sistema v revnejših
okoljih

Spreminjanje je zapleteno kljub
strukturni podpori. Na spreminjanje
pomembno vplivajo državne politike

Pokazati, kako skupnostno delovanje
zagotavlja dostopnost promocije
zdravja

Socialna omrežja so funkcionalen
transfer vsebin promocije zdravja.
Zajamejo vse družbene skupine
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3.1 Izobraževanje o promociji zdravja
Promocija zdravja kot del širšega koncepta javnega zdravja, je znotraj
skupnih evropskih kompetenc posebej izpostavljena in definirana kot znanost, katere temeljni fokus je zdravje populacije, raziskovanje in organizacija družbenih sistemov s ciljem zagotavljanja in izboljševanja zdravja
posameznikov (Speller et al., 2012). Univerze v tujini (University of Bergen,
Norway, Department of Health Promotion and Development; University
of Eastern Finland/Faculty of health sciences, Department of Nursing Science;, University of Brussels, Department of Public Health; Swansea University, UK, School of Human Health Sciences) že izvajajo študijske programe s področja promocije zdravja. Izobraževanje o promociji zdravja
ter o njeni vlogi in pomenu v vsakdanjem življenju je učinkovit način za
reorganizacijo obstoječih zdravstvenih sistemov. Spremembe na področju
promocije zdravja so možne le v kontekstu večplastnega pristopa. Slednje
pomeni, da je potrebno izobraževanje stroke in javnosti, razvoj organizacijskih struktur ter sistemski pogled na promocijo zdravja (Judd, Keleher,
2013; Koskan et al., 2013). Geense je z raziskavo pokazal, da promocija
zdravja v zdravstvenih organizacijah pomembno vpliva na zdravstveno
stanje posameznikov. Zdravstveni delavci z izobraževanjem uporabnikov
prispevajo k manjši uporabi alkohola, opuščanju kajenja, zdravemu življenskemu slogu, idr. (Geense et al., 2013). Glavni izvajalci promocije zdravja
so zdravniki in medicinske sestre in njihova percepcija promocije zdravja
je v kontekstu njihove profesionalne vloge. Pripravljeni so se izobraževati
na področju promocije zdravja, ovire pa jim predstavljajo nefunkcionalni
modeli promocije zdravja in/ali sistemska ignoranca do vloge promocije
zdravja v družbi. Ravno zaradi funkcionalnosti promocije zdravja (ugodni
učinki na zdravje populacije ter na stroškovni vidik zdravstvenega konteksta) je izobraževanje izjemnega pomena (Geense et al., 2013; Judd, Keleher, 2013; Koskan et al., 2013).
3.2 Elementi ZA implementacijo dejavnosti promocije zdravja
Globalna dinamika in družbena stanja definirajo nove potrebe in prilagoditvene startegije. Dolga življenjska doba, staranje in naraščanje prebivalstva,
ekonomske krize, trg dela … zahtevajo ukrepe za ohranjanje in izboljševanje
življenjskih standardov in pogojev. Promocija zdravja s fokusom na preventivno dejavnost oz. salutogenezo je eden od najpomembnejših mehanizmov za
doseganje kakovostnega vsakdanjega življenja in ekonomske stabilnosti (Bull,
Riggs, Nchogu, 2012). Sistemsko organizirani in ekonomsko vzdržni modeli
promocije zdravja so trajnostno naravnani in dokazano rešujejo sodobne probleme (Aira et al., 2013). Številna kronična obolenja, kot ena od značilnosti
sodobnega časa, so preprečljiva in obvladljiva v kontekstu promocije zdravja.
Ashby ter Mendoza-Nunez in sodelavci navajajo tudi problem debelosti in
motenj prehranjevanja, ki so v porastu (Ashby et al., 2012; Mendoza-Nunez
et al., 2013). Tako kot kronična obolenja tudi debelost vpliva na kakovost življenja. Raziskava prikazuje potrebo po oblikovanju mehanizma, ki bo reševal
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sodobne vplive na kakovost življenja in posledično višal učinkovitost posameznikov (Mendoza-Nunez et al., 2013).
Vendar obstaja potreba po sistemski ureditvi etičnega kodeksa na področju promocije zdravja. Ureditev je potrebna predvsem na področju odločanja
o izbiri mehanizmov izvajanja promocije zdravja. Organizacije, ki se ukvarjajo
z javnim zdravjem že skoraj desetletje opozarjajo na področja, ki v kontekstu
javnega zdravja v svetovnem merilu niso zadostno urejena. IUHPE (mednarodna zveza za promocijo zdravja in izobraževanje) združuje posameznike
in organizacije, ki se zavzemajo za izboljšanje in ohranjanje zdravja. Strokovnjaki v mednarodni zvezi IUHPE so ravno iz vidika pomembnosti in implementacije promocije zdravja oblikovali temelje za razvoj etičnega kodeksa za
področje promocije zdravja (Bull, Riggs, Nchogu, 2012).
3.3 Implementacija dejavnosti promocije zdravja
Mednarodna zveza za promocijo zdravja in izobraževanje (IUHPE) promocijo zdravja opredeljuje kot temeljni element zdravstvenega izobraževalnega
sistema. Temu primerne bi morale biti tudi politične, akademske in zasebne
investicije oz. politični, akademski in zasebni interesi do področja promocije
zdravja. Zgodovinsko gledano, je bila zdravstvena nega vedno usmerjena v
podpiranje in sprejemanje politik, ki so imele pozitivne učinke na zdravje populacije. Tako v preteklosti kot danes pa ima politični kontekst glavno vlogo
pri implementaciji konceptov (Dos Reis Moreira, O´Dwyer, 2013). Promocija zdravja je politično zanimiva, saj naslavlja ključne probleme sodobnega
časa in celo ponuja rešitve. Kljub temu, implementacija pristopov promocije
zdravja ostaja težava. Viri financiranja so omejeni, toge obstoječe strukture
zdravstvenih sistemov pa za spreminjanje potrebujejo sredstva. Prepoznana
nevarnost v implementaciji koncepta promocije zdravja je kakovost promocije zdravja, ki se lahko izgubi na poti pridobivanja sredstev (Brown, Lang,
Resch, 2012). Ker je v družbi močno zavedanje o pomembnosti in vlogi promocije zdravja, mnogi pomembno vlogo pripisujejo nevladnim, volunterskim
kanalom izvajanja promocije zdravja (Gau et al., 2013; Rothpletz-Puglia et al.,
2013). Velik del implementacije promocije zdravja se izvaja na omenjen način.
Zato se že pojavlja t.i. profesionalizacija volunterstva, ki bi za kompetentno
izvajanje promocije zdravja potrebovala sistemski okvir (Gau et al., 2013).

4 Razprava
Pregled literature pokaže, da avtorji znanstvenih člankov opozarjajo na
pomen izobraževanja za promocijo zdravja in ovire, ki se pojavljajo pri implementaciji promocije zdravja. Kaj se lahko iz rezultatov raziskave naučimo za
slovenski prostor?
Osveščenost glede dejavnikov tveganja je v strokovni javnosti prisotna,
kljub temu pa je pri implementaciji promocije zdravje prisotno veliko ovir. Finančna sredstva predstavljajo oviro, zlasti sedaj, v obdobju recesije, prav tako
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pomanjkanje ustreznih izobraževalnih programov, vendar je po naši presoji
ena od ključnih ovir v slovenskem prostoru obstoječa organizacijska kultura v zdravstvu, ki ni ravno podporna do sprememb in prerazporejanja vlog
in odgovornosti med različnimi poklicnimi skupinami znotraj zdravstva in
vključevanju strokovnjakov izven zdravstva. Promocija zdravja namreč zahteva sistemsko ureditev na vseh treh ravneh zdravstva, poleg tega je potrebno
razviti multisektorski pristop, ker le ta lahko prinaša želene učinke.
Dejstvo je, da v RS ni akreditiranega podiplomskega študijskega programa,
ki bi zdravstvenim delavcem in sodelavcem v zdravstvenih timih ter drugim
strokovnjakom (ki so na ravni države in lokalne politike odgovorni za uresničevanje uvajanja in krepitve promocije zdravja v družbi in za razvoj determinant zdravja) omogočal izobrazbo na področju promocije zdravja. Specializacija iz javnega zdravja za zdravnike je edini formalni način pridobitve znanj,
vendar mora Republika Slovenija (RS) iti na pot oblikovanja profila strokovnjakov, ki bodo na ravni drugostopenjskega bolonjskega izobraževanja pridobili mednarodno primerljiva znanja in prevzeli odgovornost za uresničevanje
politike zdravja na ravni promocije zdravja v družbi. Pristop pri pripravi študijskega program mora biti med sektorski, zato je pomembno, da strokovnjaki
na različnih področji delovanja v družbi (zdravje, blaginja, kakovost življenja,
enakosti v zdravju, socialno ekonomske determinant zdravja idr.) oblikujejo
študijski program na način, da bodo diplomanti na enem mestu pridobili široka znanja, kompetence in sposobnosti za delovanje kot »promotorji zdravja«.
Pri tem je potrebno upoštevati dosedanje raziskave, strategije, sprejete politike in mednarodno usmeritve.
Gledano znotraj skupine zdravstvenih delavcev so po zgledu razvitih držav
(Dos Reis Moreira, O´Dwyer, 2013; Jadelhack, 2012) diplomirane medicinske sestre tiste, ki najpogosteje prevzemajo odgovornost za promocijo zdravja
tako na primarni ravni, kot na sekundarni in terciarni. Medicinske sestre imajo največ neposrednega stika s posamezniki in njihovimi življenjskimi okolji
in imajo tako optimalne pogoje za izvajanje, koordiniranje in vodenje promocije zdravja. (Blake, Harrison, 2013; Kulbok et al., 2012; Merrel, 2010). Vloga
medicinske sestre je tista, ki mora postati vodilna v tranziciji k pristopu salutogeneze. Medicinske sestre promocijo zdravja sprejemajo in vključujejo v
svojo vlogo, kljub temu da raziskave kažejo, da višje ravni izvajanja promocije
zdravja (partnerstvo in medpoklicno sodelovanje) še vedno niso del njihovih
pristojnosti (Kelehera, Parker, 2013).
Že dodiplomski program omogoča široko znanje o pomenu promocije
zdravja kot elementu javnega zdravja, kar daje dobre osnove za nadgradnjo
znanj na magistrski ravni. Raziskava OECD »Nurses in Advanced Roles: A
description and ecaluation of experiences in 12 developed countries« (Delamaire, Lafortune, 2010) je pokazala, da so za prevzemanje vedno bolj kompleksnih del in nalog v zdravstveni negi nujna tudi dodatna podiplomska znanja. Ta raziskava pokaže pomen prepletanja preventivnih aktivnosti medicinskih sester s kurativnimi, ki so jih medicinske sestre s podiplomskimi znanji
(magisterij, specializacija) opravile enako kakovostno kot zdravniki. Študija
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OECD navaja štiri ključne dejavnike, ki vplivajo na razvoj in konsolidacijo
zahtevnejših oblik dela v praksi. Prvi je profesionalni interes samih medicinskih sester, ki v največji meri same s svojimi aktivnostmi in izobraževanjem
prispevajo k razvoju zahtevnejših oblik dela. Drugi dejavnik je sistemska ureditev zdravstvene nege in oskrbe, predvsem organiziranost finančnega področja. Tretji dejavnik zakonodaja in sistematizacija novih vlog oz. delavnih
mest in četrti dejavnik predstavlja izobrazba. V slovenskem prostoru se zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi izvajajo v okviru referenčnih ambulant
(Skela Savič, 2013).
Opisan pristop pomeni, da bi lahko cilje na področju promocije zdravja
glede na spoznanja raziskav v RS dosegli stroškovno učinkoviteje, za začetek z akreditacijo magistrskega študija promocija zdravja, temu bi morala v prihodnosti slediti tudi akreditacija dodiplomskega univerzitetnega
programa. Slovenija mora slediti razvoju držav EU in področje promocije
zdravje odpreti za širši krog strokovnjakov. Navajamo le nekaj primerov delovnih področij, kjer so izkazane potrebe po visokošolskem izobraževanju.
V prvi vrsti so to zaposleni v zdravstvu, ki imajo visokošolsko izobrazbo in
že delujejo na področjih promocije zdravja, zdravstvene vzgoje, preventivne
dejavnosti, presejalnih programov, epidemioloških centrih idr. Na primarni
ravni v večini zdravstvenih domov deluje tako imenovani center promocije
zdravja, kjer delujejo zdravstveni delavci, prav tako je v Sloveniji zelo dobro
razvita patronažna mreža diplomiranih medicinskih sester, ki so ravno tako
promotorke zdravja oziroma bi morale to vlogo opravljati. Od leta 2011 delujejo tudi referenčne ambulante, kjer se odvija promocija zdravja, zgodnja
preventiva in zdravstveno vzgojno delo. Na področju primarne preventive
delujejo tudi zavodi za zdravstveno varstvo po regijah (9), ki so od 1. 1. 2014
združeni v enovito organizacijo. Zaposlenih v teh zavodih delujejo tudi na
področju promocije zdravja v regiji in v večini nimajo ustrezne izobrazbe,
z izjemo zdravnikov s specializacijo iz javnega zdravja. Naša ocena je, da
je potrebno izobraziti vsaj 500 strokovnjakov, ki delujejo na primarni ravni
zdravstvenega sistema. Ravno tako so potrebe na sekundarni in terciarni
ravni, saj tudi tam poteka zdravstvena vzgoja, promocija zdravja in zdravstvena edukacija. Le to je usmerjeno predvsem v obvladovanje že prepoznanih bolezni in preprečevanje novih kot posledica že diagnosticiranih bolezni. Zato je tovrstno izobraževanje smiselno tudi za ta nivo zdravstva, zlasti na področje specialistične ambulantne dejavnosti, zdravstveno vzgojnih
centrov idr. Druga področja, ki so danes zanemarjena s strokovnjaki promocije zdravja so vrtci, osnovne in srednje šole, domovi za starejše občane,
centri za socialno delo, vzgojni zavodi, dijaški domovi, delovne organizacije
s področja gospodarstva in negospodarstva, lokalna skupnost idr. Tudi tukaj
je po zgledu razvitih držav potrebno pričeti z uvajanjem tega profila v delovno problematiko in s tem vplivati na nivo zdravja, razumevanje koncepta
zdravja, oblikovanje in udejanjenje vrednost in praks na področju zdravja.
Goetzel (2009) navaja, da je preventiva ključni element učinkovitosti zdarvstvenega sistema.
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Promocija zdravja je tudi pomemben element študijskih programov zdravstvene nege. Mednarodni svet medicinskih sester navaja, da je promocija
zdravja ena izmed osrednjih delovnih nalogov in izzivov za medicinske sestre, ki naj zagotavljajo zdrave domove, šole, mesta in delovna mesta (ICN,
2009). Ključne kompetence, ki jih medicinske sestre potrebujejo za vodenje
in upravljanje področja promocije zdravja so poleg znanja o zdravstveni negi
še vodstvene in organizacijske sposobnosti (Kulbok et al., 2012). Za slovenski prostor so kompetence medicinskih sester v kontekstu promocije zdravja
opredeljene v dokumentih Zbornice-Zveze (Kvas, 2011), slednja pa ne ureja
standardov ali smernic na področju izobraževanja. Področje izobraževanja
v zdravstveni negi ureja direktiva 2013/55/EU (Direktiva), Zakon o Visokem
šolstvu, standardi in merila NAKVIS-a, evropski standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru in resolucija nacionalnega programa razvoja visokega šolstva 2011-2020. Vloga medicinskih
sester na tem področju je razvidna tudi iz dopolnitev EU Direktive 2013/55/
EU za regulirane poklice, kjer so v primerjavi s prejšnjo Direktivo 2005/36/
EC dodane kompetence na področju promocije zdravja že na prvo stopenjskem študiju zdravstvene nege kot »sposobnost usposabljanja posameznikov,
družin in skupin za zdrav način življenja in samopomoč na osnovi znanja in
veščin« (Skela Savič, 2014).
O tem, da je promocija zdravja v veliki meri prisotna pri raziskovalnem
delu medicinskih sester priča podatek iz baze Cinahl, kjer pod ključnimi
besedami »health promotion, nursing« dobimo za obdobje 2011-2014 10
000 zadetkov, od tega 2308 znanstvenih člankov v polnem besedilu. Lahko rečemo, da so pred slovenskimi medicinskimi sestrami veliki izzivi, potrebna je rast raziskovalnega dela, da se v našem prostoru pokaže pomen
promocije zdravje v družbi, h kateri lahko pomembno prispevajo na magistrski ravni izobražene medicinske sestre. Rezultati raziskav prvih magistric zdravstvene nege Fakultete za zdravstvo Jesenice pokažejo na nekatera
pomembna znanstvena spoznanja, ki lahko usmerjajo nadaljnji razvoj promocije zdravja v Sloveniji. Tako Torkar (2012) na reprezentativnem vzorcu ravnateljev slovenskih osnovni šol na visoki stopnji strinjanja utemelji
potrebo po vpeljavi šolske medicinske sestre v osnovne šole, saj se učitelji
zelo pogosto srečujejo z zdravstvenimi težavami otrok, vendar za njihovo
preprečevanje in reševanje že nastalih nimajo dovolj znanj niti kompetenc.
Avtorica Maček (2013) utemelji na velikem vzorcu pacientov v patronažni
dejavnosti potrebo po uvedbi presejalnega programa na področju trajnih
osebnostnih sprememb. Pivač (2013) prikaže problematiko pitja alkohola
med mladimi v Gorenjski regiji, Škrbina (2013) pa ugotavlja vpliv večizmenskega dela na gibalno aktivnost medicinskih sester in posledično njen
vpliv na zdravje. Tudi Slovenija je v predlogu nacionalne strategije razvoja javnega zdravja 2013-2023 (Strategija razvoja dejavnosti javnega zdravja
2013-2023, 2013) za dvig kakovosti javnega zdravja postavila več ciljev in
načrtovanih ukrepov za doseganje postavljenih ciljev tudi na promociji oziroma krepitvi zdravja.
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Zaključek
Iz literature je razvidno, da je vloga promocije zdravja v družbi ključna za
ohranjanje dobrobiti celotne družbe – tako z vidika zdravja kot ekonomske
rasti. Tudi prizadevanja številnih organizacij kažejo na zavedanje o pomembnosti področja promocije zdravja in apelirajo na spremembe v strukturah in
politikah. IUHPE je za obdobje 2011 – 2016 na področju javnega zdravja določila 4 prioritetna področja delovanja:
zzDružbene determinante zdravja: zdravje v vse politike, učinki/dobrobit
zdrave populacije, enakost v zdravju, fokus na ranljive skupine, medsektorsko delovanje, implementacija priporočil SZO na globalnih in nacionalnih ravneh, promocija zdravja znotraj sodobnih ekonomskih kontekstov,
zzPromocija zdravja v okviru trajnostnega razvoja: celostni pristop, medsektorsko delovanje, okoljski pristopi in učinki na zdravje, hrana, podnebje,
zdravje v sodobnih pogojih urbanizacije,
zzPreprečevanje in nadzor nenalezljivih bolezni: poudarjena je vloga promocije zdravja v globalnem preprečevanju in zmanjševanju nenalezljivih bolezni – zdrava mesta, šole, delovna mesta, zdrav življenjski slog …,
zzSistemi promocije zdravja: vzgoja kadrov, zagovorništvo promocije zdravja, komunikacija, širjenje zavedanja o zdravju, prepoznavnost učinkov aktivnosti promocije zdravja, kompetentnost strokovnjakov, raziskovanje,
uporaba in upoštevanje novih informacijski tehnologij (IUHPE priority
action areas for 2011-2016, 2011).
Mednarodna zveza ugotavlja, da ima le malo držav kompetentne strokovnjake za uresničevanje in razvoj promocije zdravja, zato je potreben akademski razvoj področja promocije zdravja. Enako poudarjajo tudi v Evropskem
združenju za javno zdravje (EUPHA). Zastavljeni cilji EUPHA so oblikovanje kompetentnih strokovnjakov na področju promocije zdravja, razvoj in
nadgradnja znanosti promocije zdravja, uresničevanje evropske zdravstvene
politike in povezovanje raziskovanja javnega zdravja, politike, prakse in izobrazbe. Organizacija Public Health England je izdala dokument Nursing and
MidwiferyContribution to Public Health (Nursing and Midwifery Contribution to Public Health, 2013). Dokument izpostavlja potrebo po medicinskih
sestrah specialistkah promocije zdravja. Argumenti za omenjeno potrebo se
v največji meri vežejo na učinkovito obravnavo pacientov na primarni ravni
ter posledično na zmanjševanje stroškov zdravstvenega sistema v kontekstu
javnega zdravja. Dokument poudarja, da je potrebno sistemsko zagotoviti, da
se vloga medicinske sestre na področju promocije zdravja razširi in okrepi,
saj so učinki tovrstnega delovanja v zdravstveni negi multiplikativni (od posameznika na populacijo) in dolgoročno pozitivni (zaključene obravnave na
primarni ravni).
Glede na predstavljeno, je smiselno delovati v smeri oblikovanja samostojnih programov promocije zdravja. Področje je kompleksno in zahteva multi29
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disciplinarna znanja in kompetence za kakovostno realizacijo lastnega namena – ohranjanje in zagotavljanje zdravja v sodobnem času.
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Breme kroničnih bolezni v sklopu javnih
zdravstvenih zavodov
The burden of chronic diseases in the
context of public health institutions
Janez Poklukar4

Izvleček

Kronične bolezni so eden glavnih problemov današnjega javnega zdravstva. Kronične bolezni so obvladane v sorazmernem deležu s sredstvi, ki so bila vložena v preprečevanje le
teh, zato je pričakovati, da bodo čez čas zdravstveni sistem bremenile druge kronične bolezni kot jih danes. Kronične bolezni predstavljajo zdravstvenim zavodoma in zdravstvu na
sploh predvsem večje število bolnikov, s posledično večjimi obremenitvami in večjim številom zdravstvenega kadra, ter novejša dražja zdravila, metode in tehnologije zdravljenja.
Vse zapisano rezultira v večjih stroških zdravstvenih zavodov in zdravstvenega sistema.
Ključne besede: kronične bolezni, stroški zdravljenja

Abstract

Today are chronic diseases a major public health problem. The burden of chronic disease
represents a particularly larger number of patients, with consequent significant burdens
and increasing the number of health care professionals, as well as newer more expensive
drugs, treatment methods and technologies. All superscript result in higher cash inputs.
Key words: chronic diseases, treatment costs

1 Uvod
Kronične bolezni so problem sodobnega časa. Z rastjo življenjskega standarda je prišlo do podaljšanja pričakovane življenjske dobe, posledično pa
do pojava večjega števila kroničnih bolezni. Našteti dejavniki so posledično
dovedli do večjega vlaganja v razvijanje novih zdravil, metod in tehnologij
zdravljenja. Slednje je povzročilo enormno povečanje stroškov zdravljenja in
razmah industrije ter dejavnosti vezanih na zdravstveno oskrbo bolnikov s
kroničnimi boleznimi. Seveda je to povzročilo razcvet farmacevtske industrije, ki pa ni zainteresirana za vlaganje v preventivne programe, ki so glavno
orodje za zmanjšanje bremena zdravstvene blagajne s strani kroničnih bolezni.
Zaradi podaljšanja preživetja, višjega življenjskega standarda, boljše dostopnosti javnega zdravstva in napredka v medicini na Gorenjskem opažamo
porast kroničnih bolnikov. Ker se kronični bolniki zdravijo predvsem na in4
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ternem oddelku, bom v nadaljevanju predstavil številke, ki govorijo o kroničnih bolnikih, katerih število se povečuje v zadnjih letih, o obremenjenosti in
številu zaposlenih na omenjenem oddelku.

2 Hospitalizirani bolniki - Primer Splošne bolnišnice
Jesenice (SBJ)
2.1 Starostna struktura
Starostna struktura hospitaliziranih bolnikov se še naprej pomika v smeri
višjih starosti. Bolnišničnih obravnav pri starejših od 80 let je bilo v letu 2013
(Tabela 1) 1.249 (leto 2012 - 1.201), to je 38 % vseh hospitaliziranih in slabe 4
% več kot leto poprej. Starejših od 90 let je bilo 164 (leto 2013 - 113), kar predstavlja relativno močan porast (45 %). Bolniki, ki so napoteni na naš oddelek
iz domov starejših občanov (DSO), so težki, polimorbidni bolniki, hkrati so
pogosteje kolonizirani z večkrat odpornimi bakterijami: MRSA, ESBL, Acinetobacter baumanii, VRE, ipd. Najpogostejše glavne diagnoze obravnav teh
bolnikov so: pljučnica, okužbe sečil, možganska kap, sepse.
Zdravljenje teh bolnikov je dolgotrajnejše in pogosto zahteva uporabo rezervnih antibiotikov.
Tabela 1. Število hospitaliziranih bolnikov starih 80 let ali več v letu 2013.
Starost pacienta
80 - 85 let
86 - 90 let
91 - 95 let
96 - 100 let
101 SKUPAJ

Št. pacientov
670
415
134
26
4
1.249

2.2 Zastopanost obolenj in skupin pri hospitaliziranih bolnikih
Zastopanost posameznih obolenj in bolezenskih skupin pri bolnikih, zdravljenih na Oddelku za interno medicino v letu 2013 je v glavnem primerljivo z
letom 2012. V letu 2013 so na prvem mestu po zastopanosti infektivne bolezni
spodnjih dihal oziroma pljučnice, na drugem mestu po zastopanosti pa je že
kronična bolezen, in sicer zastojno srčno pešanje. Tabela 2 prikazuje 10 najpogostejših glavnih diagnoz pri vseh hospitaliziranih bolnikih.
Tabela 2. Najpogostejše glavne diagnoze pri vseh hospitaliziranih bolnikih, kronične
bolezni so poudarjene.
GLAVNA DIAGNOZA
J159, J189, J158 Bakterijska pljučnica, neopredeljena
Zastojna srčna odpoved, Hipertenzivna srčna bolezen z (zastojno)
I500, I110
srčno odpovedjo
N10
Akutni tubulointersticijski nefritis
34
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I48
I63, I64
D500, D509
K703
K590
I214
I269
I211

Preddvorna fibrilacija in undulacija
Možganski infarkt, neopredeljen
Anemija zaradi pomanjkanja železa po krvavitvah
Alkoholna ciroza jeter
Zaprtje (konstipacija)
Akutni subendokardialni miokardni infarkt
Pljučna embolija brez omembe akutnega pljučnega srca
Akutni transmuralni miokardni infarkt spodnje stene

117
155
90
56
54
50
50
36

2.3 Zasedenost, povprečna ležalna doba, povprečna utež, umrli
Povprečno je bilo na Internem oddelku zasedenih 59 postelj od skupno 70
razpoložljivih, kar predstavlja 84 % zasedenost v vsakem trenutku, tako da v
poletnih mesecih ni več mogoče zapreti enega od odsekov, kot je bila to navada v preteklosti. V prvi polovici leta 2014 je bila zasedenost bolniških postelj
kar 97%. Povprečno trajanje zdravljenja (PTZ) v letu 2011 je bilo 6.48 dni, leta
2012 6,3 dni, leta 2013 pa ponovno 6,55 dneva.
Povprečna utež obravnav v letu 2013 je bila 1,542 (interni oddelek: 1,530,
IIT: 2,315, dnevni oddelek internistika: 0,735).
Na Oddelku za interno medicino je leta 2013 umrlo 290 bolnikov (leta 2011
- 241, 2012 - 267). Opisana porast števila umrlih nima vzroka v slabši kvaliteti
zdravljenja, temveč v širši psihosocialni percepciji prevzemanja odgovornosti
za slabe novice, staranju bolnikov, večjega števila kroničnih bolnikov s končno
stopnjo bolezni in polimorbidnosti bolnikov.
Med najpogostejšimi vzroki smrti so: srčno-žilne bolezni, pljučnice pri polimorbidnih bolnikih in neoplazme, enako kot leta 2012. V Tabeli 3 je prikazana zastopanost glavnih diagnoz pri umrlih bolnikih.
Tabela 3. Število umrlih pacientov po glavnih diagnozah v letu 2013.
Poglavje
Št. umrlih pacientov
I00-I99 Bolezni obtočil
102
J00-J99 Bolezni dihal
64
C00-D48 Neoplazme
52
A00-B99 Nekatere infekcijske in parazitske bolezni
35
K00-K93 Bolezni prebavil
20
R00-R99 Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni
3
drugje
G00-G99 Bolezni živčevja
0
N00-N99 Bolezni sečil in spolovil
9
E00-E90 Endokrine, prehranske in presnovne bolezni
2
S00-T98 Poškodbe, zastrupitve
1
M00-M99 Bolezni mišičnoskeletne
1
F00-F99 Duševne in vedenjske motnje
1
Skupaj
290
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2.4 Število zaposlenih v Javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica
Jesenice (v nadaljevanju JZZ SBJ)
Podaljšanje življenjske dobe in večanje števila obravnavanih bolnikov s
kroničnimi boleznimi, je tudi prispevalo k porastu števila zaposlenih v zdravstvenih zavodih. Tabela 4 prikazuje gibanje števila zaposlenih v JZZ SBJ od
leta 2001 do leta 2011.
tarifna skupina

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tabela 4. Število zaposlenih v JZZ SBJ od leta 2001 do leta 2011.

SKUPAJ

517

528

547

576

601

594

607

621

623

635

660

Na Internem oddelku je zaposlenih 11 specialistov internistov, 13 diplomiranih medicinskih sester ter 39 srednjih medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov. V Intenzivni internistični terapiji dela 11 diplomiranih medicinskih
sester, v Urgentni internistični ambulanti pa 10 diplomiranih medicinskih sester in 7 srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Poliklinično
ambulantno dejavnost poleg zdravnikov opravlja 1 diplomirana medicinska
sestra in 6 srednjih medicinski sester oziroma zdravstvenih tehnikov.
Na oddelku in v IIT izvaja vsakodnevno fizioterapijo 1 fizioterapevtka polovico delovnega časa. Občasno na našem oddelku dela tudi Delovna fizioterapevtka.
2.5 Primerjava z letom 2000 – obremenitve zdravnikov
Leta 2000 je bilo na internem oddelku 14 specialistov internistov, hospitaliziranih pa je bilo 2627 bolnikov. Iz zapisanega lahko ugotovimo, da je bila
obremenitev posameznega specialista internista v letu 2013, ko je bilo hospitaliziranih 3317 bolnikov, samo na podlagi opravljenega hospitalnega dela in
zmanjšanega števila specialistov internistov, kar za 152 % večja od obremenitve leta 2000, v letu 2014 pa bo omenjena obremenitev v primeru, da ne bo
novega zaposlovanja in da bo na oddelku le 10 specialistov internistov ter ob
enakem številu obravnav kot leta 2013, znašala kar 182 % obremenitve v primerjavi z letom 2000.
Hospitalni del je že analiziran v nadpisanem, vendar je za celokupne obremenitve specialistov internistov potrebno upoštevati še ambulantno opravljeno delo. Povečevanje obsega dela vse od leta 2000 je prikazano v Tabeli 5 in
grafikonu 1.
Iz zapisanega v predhodnem odstavku je razvidno, da je bilo na Oddelku
za interno medicino leta 2000 zaposlenih 14 specialistov, leta 2013 le 11, v letu
2014 pa nas je bilo v prvi četrtini leta le 10. Upoštevajoč ambulantni program
tako dobimo 216 % stopnjo obremenitve specialista internista v letu 2013 v
primerjavi z letom 2000 in kar 259 % v začetku leta 2014. S teoretičnim seštevanjem (hospitalni + ambulantni del), bi tako dobili, upoštevajoč povečanje
obremenitev specialistov internistov zaradi naraščanja tako hospitalnega kot
ambulantnega programa, kumulativno povečanje obremenitev v primerjavi
36
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z letom 2000, v letu 2013 na 368 % in v začetku leta 2014 na 441 %. Tako
sklepanje je špekulativno in seveda napačno. Ker so zdravniki v okviru svojega dela dnevno opravljali hospitalni in ambulantni program leta 2000, enaka
organiziranost pa je še danes, je verjetno vzeti še za najbolj pravilno razmišljanje, da je povečanje obremenitve specialista internista enaka aritmetični
sredini povečanja obremenitev za hospitalno delo in povečanja obremenitev
za ambulantno delo. Tako dobimo, da je bila leta 2013 obremenitev specialista
internista v primerjavi z letom 2000 povečana na 184 %, v začetku leta 2014
pa na 220 %.
Tabela 5. Podatki o delu v Internističnih ambulantah od leta 2000.
OPRAVLJENO ŠTEVILO OBISKOV V POSAMEZNIH INTERNISTIČNIH AMBULANTAH- za vse plačnike
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2000/2013
urgentna internisticna
amb

3.901 3.889 4.255 4.483 4.697 5.054 5.334 5.799 5.890 6.065 6.092 5.971 6.547 6.573 1,684953

splošna internisticna amb.

435 534 502 498 603 729 810 779

815

759

675

912

836 776 1,783908

kardioloska amb.

897 878 632 647 681 669 575 527

520

539

559

584

823 783 0,87291

antitromboticna amb.
nefroloska amb.
diabetološka amb.
gastroenteroloska amb.

2.659 3.283 3.464 4.062 4.584 4.712 5.412 7.062 9.187 8.844 8.561 8.594 9.154 9.469 3,561113
220 262 300 260 319 324 346 329

309

362

327

359

451 442 2,009091

4.238 4.045 3.901 4.060 4.019 4.448 3.725 4.170 4.672 4.735 4.681 4.974 5.294 5.218 1,231241
289 288 290 297 336 323 289 312

316

303

211

146

158 170 0,588235

skupaj za organizacijski
12.639 13.179 13.344 14.307 15.239 16.259 16.491 18.978 21.709 21.607 21.106 21.540 23.263 23.431 1.853865
nivo: al internisticne amb.
ai internisticne amb.

12.639 13.179 13.344 14.307 15.239 16.259 16.491 18.978 21.709 21.607 21.106 21.540 23.263 23.431 1,853865

24.000
22.000

št. obiskov

20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

leto

Slika 1. Število pregledov v Internističnih ambulantah od leta 2000.
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2.6 Poraba zdravil in zdravstvenega materiala
V primerjavi z letom 2012 se je poraba zdravil in zdravstvenega materiala
na bolnika na Oddelku za interno medicino skupno znižala za 9,07 %, in sicer
se je na oddelku znižala za 8,61 % in v IIT znižala za 11,74 %. V primerjavi z
letom 2012 je bilo opaziti znižanje porabe (oddelek + IIT) za 7,63 %, na oddelku se je znižala za 7,16 % in v IIT za 10,24 %, skupaj z Urgentno internistično
ambulanto in Specialističnimi internističnimi ambulantami pa privarčevani
znesek znaša 56 992 EUR. Stroški zdravil in zdravstvenega materiala na bolnika so bili leta 2013 276,26 EUR, leta 2012 303.82 EUR, leta 2011 pa 306.60
EUR.
Poraba zdravil in zdravstvenega materiala v primerjavi z načrtom in letom
2012 je prikazana v Tabeli 6.
Tabela 6. Poraba zdravil in zdravstvenega materiala.
absolutni zneski
interni oddelek
inter intenzivna terapija
INTERNI ODD SKUPAJ

leto 2012
845.607,57
150.304,54
995.912,11

leto 2013
785.026,95
134.914,96
919.941,91

IND na 2012
92,84
89,76
92,37

Ponovni sprejem v 28 dneh po odpustu:
V letu 2013 je bilo v 28 dneh po odpustu zaradi iste bolezni ponovno hospitaliziranih 188 bolnikov (leta 2012 261, leta 2011 239 in leta 2010 151). Kazalnik
skozi leta prikazuje Grafikon 2. To so bili predvsem bolniki z boleznimi prebavil (51), z boleznimi obtočil (40), z boleznimi dihal (22), različnimi opredeljenimi in neopredeljenimi tumorskimi spremembami (18), anemijo, v sklopu
kroničnih in malignih bolezni krvi in krvotovrnih organov (17).

Slika 2. Bolniki zaradi iste bolezni ponovno hospitaliziranih v 28 dneh po odpustu.
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Ponovni sprejem v mesecu dni po odpustu je kompleksen kazalnik kakovosti. Na ponoven sprejem vplivajo številni dejavniki: prezgodnji odpust,
neustrezne predpis terapije za doma, neustrezno jemanje zdravil in izvajanje
ne farmakoloških ukrepov v domačem okolju, poslabšanje kronične bolezni,
nepredvidljivi zapleti, maligna obolenja, pritisk svojcev na hospitalizacijo bolnikov in slabe socialne okoliščine.
2.7 Delovanje JZZ SBJ od leta 2000 do leta 2013
SBJ od leta 2000 beležimo povečanje prihodkov za kar 67 %. Istočasno beležimo 26 % porast hospitaliziranih bolnikov na internem oddelku in 85 % porast obravnav v internističnih ambulantah. Iz spodnjega grafikona je razvidno,
da je bil kazalnik Ponovni sprejem v 28 dneh po odpustu posledica gospodarske situacije in socialnoekonomskega optimizma v družbi, ki je prinesel tudi
boljše obvladovanje kroničnih bolezni. Finančna kriza je javni sektor prizadela z zamikom, tako so bili prihodki zavoda leta 2011 najvišji do sedaj, vendar
pa je v kazalniku Ponovni sprejem v 28 dneh po odpustu videti poslabšanje.
Poslabšanje odraža slabše obvladovanje kroničnih bolezni, kar pa je posledica
znižanja socialnoekonomskih pokazateljev za obvladovanje le teh. Leta 2012
slovenska družba kot celota ni imela odgovora na socialnoekonomsko situacijo, zato se je kazalnik še naprej poslabševal. Leta 2013 je bil kazalnik v upadu,
zato verjamemo, da se je krč, v katerem so se znašli programi za obvladovanje
kroničnih bolezni, sprostil.

Slika 3. Prihodki v SBJ od leta 2003 do 2013.
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Zaključek
Breme kroničnih bolezni za zdravstvene zavode in s tem zdravstveni sistem se neprestano povečuje.
Breme ne predstavljajo le dodatna finančna sredstva, ki nastajajo s tem v
zvezi, temveč tudi večanje obremenitev kadra, večanje števila kadra, večanje
posteljnih kapacitet, večanje ambulantnih kapacitet, nova dražja zdravila, metode in tehnologije za zdravljenje bolnikov.
Za obvladovanje bremena kroničnih bolezni je potrebna dolgoletna strategija, ki pa mora biti usmerjena v tri povsem ločene koncepte:
1. iskanje oziroma odkrivanje novih vrst kroničnih bolezni v populaciji,
2. preprečevanje razvoja kroničnih bolezni pri posamezniku,
3. zgodnje odkrivanje in zdravljenje kroničnih boleznih v specialističnih ambulantah in na ta način preprečiti razvoj končne oblike kroničnih bolezni
in pogoste hospitalizacije.
Slovenski zdravstveni sistem lahko največ privarčuje, če bo znal, upoštevajoč epidemiološko situacijo, vse tri koncepte implementirati v Slovenski
prostor po navedenem vrstnem redu za posamezno kronično bolezen. Žal je
trenutna praksa ravno obratna, saj probleme, ki jih prinesejo kronične bolezni, rešujemo od zadaj naprej. Posledično je naše zdravstvo dražje in slabše
učinkovito, kot bi lahko bilo.
Literatura
Finančni načrt Splošne bolnišnice Jesenice za leto 2014. Dostopno na: http://www.
sb-je.si/wp-content/uploads/2014/07/FN-2014-CISTOPIS.pdf
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Kronične bolezni in referenčne
ambulante (RA)
Chronic diseases and model practices (MPs)
dr. Tonka Poplas Susič5

Izvleček

Teoretična izhodišča: Kronične bolezni zaradi svoje razsežnosti predstavljajo pomemben
zdravstveni problem sodobnih družb. Njihovo pravočasno odkrivanje in obravnavanje lahko podaljša zdrava leta življenja, odloži zgodnjo pojavnost komplikacij in zgodnjo umrljivost.
Referenčne ambulante zaradi svoje organiziranosti in narave dela obravnavajo kronične bolezni na nivoju zgodnjega odkrivanja in na nivoju načrtovanega spremljanja. Do
konca leta 2013 je bilo v 352 referenčnih ambulantah v Sloveniji registriranih 661.158
bolnikov, registriranih bolnikov s kronično boleznijo je bilo: 121.448 hipertonikov,
65.374 sladkornih bolnikov, 27.876 astmatikov in 14.651 bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo. Med preventivnim presejanjem je bilo dodatno odkritih 23.871
kroničnih bolnikov (1410 z astmo, 1631 s KOPB, 4923 s sladkorno boleznijo, 9339 s hipertenzijo, 1032 z depresijo in 5538 z drugimi srčno-žilnimi obolenji) ter 76.545 pacientov
z dejavniki tveganja.
Spremljanje bolnikov v skladu s protokoli obravnave kroničnih bolnikov omogoča spremljanje tistih kazalnikov bolezni, ki v zgodnji fazi kažejo na slabšanje bolezni. Temu je
podvrženih 229.349 bolnikov, torej tretjina vseh registriranih bolnikovv RA. Pravočasno
ukrepanje (nefarmakološko, farmakološko) in opolnomočenje bolnika omogočata preprečevanje hujših poslabšanj in zato kljub kronični bolezni kvalitetnejše življenje.
Ključne besede: kronične bolezni, referenčne ambulante, obravnava bolnikov, družinska medicina

Abstract

Theoretical frameworks: The number of patients with chronic noncommunicable diseases
is continuously increasing and represents a substantial health burden in the developed
world. Their early detection and comprehensive management can prolong the healthy life
period of patients and postpone early complications and early morbidity due to chronic
diseases.
In the end of 2013, 661.158 patients were registered to 352 model practices in Slovenia,
which is just over a third of all family practices in the country. Registers of hypertension,
diabetes, asthma and COPD include 121.448, 65.374, 27.876 and 14.651 patients, respectively. During preventive screening, 23.871 patients with chronic illness (asthma 1.410,
COPD 1.631, diabetes 4.923, hypertension 9.339, depression 1.032 and other cardiovascular diseases 5.538), and 76.545 patients with risk factors were detected.
Treating the patients in according to protocols of chronic patient’s management enables
early monitoring of those indicators that show a deterioration of chronic illness. One third
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of patients in MPs are treated in regarding to protocols. On- time intervention (non-pharmacological, pharmacological) and patient’s empowerment prevent severe deterioration
and patients have better quality of life despite of chronic disease.
Key words: chronic diseases, model practices, treatment of patients, family medicine

1 Uvod
Kronične bolezni predstavljajo znatno breme zdravstvenih sistemov razvitih držav. Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije za leto 2008 kaže, da
je bilo dve tretjini smrti potrebno pripisati nenalezljivim kroničnim boleznim
(Global status report on noncommunicable diseases, 2011). Tudi Slovenija ne
zaostaja v številu pojavljanja teh obolenj (Softič et al., 2011). K zmanjšanju
slednjih je možno pristopati na dveh nivojih in sicer populacijsko s preventivnimi ukrepi zmanjševanja dejavnikov tveganja (vplivanje na kajenje, nezdravo prehrano, telesno nedejavnost, tvegano ali škodljivo rabo alkohola itd.) in
izboljšanjem obravnave kroničnih bolnikov (hitro/dispanzersko odkrivanje,
načrtovano spremljanje, opolnomočenje bolnikov).
Zaradi obremenjenosti zdravnikov družinske medicine vsled večjega prenosa obravnav s sekundarnega nivoja, večje zahtevnosti bolnikov in večanja
glavarine na zdravnika je čas, namenjen kroničnim bolnikom, skopo odmerjen (Švab et al., 2005; Živčec-Kalan, Petek-Šter, Kersnik, 2012). Potrebne so
bile organizacijske in vsebinske nadgradnje osnovnega zdravstva, da bi se lahko obravnavi teh bolezni ustrezno posvetili.
Z uvedbo referenčnih ambulant (RA) je Slovenija pristopila k načrtnemu
presejanju in zgodnjemu odkrivanju kroničnih nenalezljivih bolezni, hkrati pa
k načrtnemu vodenju kroničnih bolnikov (Poplas-Susič, Švab, Kersnik, 2013).
Za slednje je bilo potrebno razviti protokole obravnave kroničnih bolnikov, ki
definirajo pot obravnave teh bolnikov na osnovnem zdravstvenem nivoju in
določajo delo tima v RA.

2 Preventiva kroničnih bolezni
Diplomirana medicinska sestra (DMS), ki je bila za polovični delovni
čas dodana v tim zdravnika družinske medicine, je prevzela celotno preventivno presejanje populacije starejše od 30 let za dejavnike tveganja za
kronične nenalezljive bolezni. Za presejanje uporablja vprašalnike, kjer na
koncu, v skladu z algoritmi, rezultate preventivnega presejanja tudi interpretira. Na podlagi rezultata uvrsti bolnika v skupino kroničnih bolnikov
(diagnozo potrdi zdravnik), v skupino pacientov z dejavniki tveganja, ali pa v
skupino zdravih. Rezultati, prikazani v tabeli 1, so plod dela RA od 1.4.2011
do 31.12.2014, ko je bilo presejanih 102.147 ljudi od skupno 661.158, ki so
opredeljeni pri zdravnikih v RA.
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Tabela 1. Rezultati preventivnega presejanja od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2013.
Število
bolnikov
v RA

Število kroničnih bolnikov odkritih med presejanjem
astma

661.158

1.410

sladkorna srčno žilne
hipertenzija depresija
bolezen
bolezni
1.631
4.923
5.538
9.339
1.032
23.873

Število bolnikov
z dejavniki
tveganja

Število
zdravih

76.545

25.602

KOPB

3 Načrtovano vodenje kroničnih bolnikov
V izogib dejstvu, da bi bolniki prihajali k zdravniku takrat, ko se jim stanje
poslabša, so bili razviti protokoli obravnave kroničnih bolnikov kot dogovor
med primarnim ter skundarno/terciarnim nivojem zdravstvenega varstva.
Natančno opredeljujejo vsebino in pogostnost ukrepov pri vodenju kroničnih
bolnikov. Do konca leta 2013 so v RA v skladu s protokoli obravnavali vse
bolnike z astmo, KOPB, sladkorno boleznijo in hipertenzijo, za katere vodi
tim v RA registre kroničnih bolnikov (Tabela 2). Osnovni koncept obravnave
bolnikov je pripravljen v desetih korakih, ki so skupni vsem protokolom (Poplas-Susič et al., 2010a; 2010b; Vodopivec Jamšek, 2013):
1. Aktivnosti delovne skupine ob vsakem rednem pregledu kroničnega bolnika.
2. Merila urejenosti kronične bolezni.
3. Pogostost rednih pregledov, načini sporazumevanja.
4. Merila za nujna stanja pri posamezni kronični bolezni.
5. Ukrepi na osnovni ravni ob nujni napotivi.
6. Indikacije za napotitev na obravnavo na sekundarno/terciarno raven.
7. Urejanje poslabšanja kronične bolezni na osnovni ravni.
8. Sporazumevanje med bolnikom, delovno skupino zdravnika družinske
medicine in specialistom sekundarne ravni.
9. Kazalniki kakovosti obravnave kroničnega bolnika.
10. Merila (zdravniška navodila) za ukrepanje medicinske sestre (DMS).
Za vsak protokol obstaja v stroki dogovor o področju zdravnikovega dela
in področju dela DMS. Ker je bilo delo DMS v referenčnih ambulantah novost
v slovenskem prostoru, so se za vse DMS organizirala enotna izobraževanja
s področja spremljanja urejene kronične bolezni in preventivnega presejanja
(Klemenc-Ketiš et al., 2014). Posebna pozornost je bila namenjena merilom
za urejeno kronično bolezen. Kjer so na razpolago orodja za ocenjevanje urejenosti bolezni, kot na primer dnevnik meritev krvnega tlaka, vprašalnik o
urejenosti astme ali KOPB, pri oceni urejenosti pomaga DMS. Pomembna novost je opredeljen čas za posvet delovne skupine o posameznem bolniku, kar
zagotavlja usklajeno ukrepanje. V protokolih je prav tako določen tako obseg
kot frekvenca izvajanja laboratorijskih preiskav ter drugih meritev, potrebnih
za učinkovito spremljanje parametrov urejenosti kronične bolezni (Vodopivec-Jamšek, 2013).
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Protokol vodenja bolnika s kronično boleznijo ima velik poudarek na
usposobitvi bolnika, da postane partner pri vodenju bolezni, saj bolnika tim
usposobi, da pozna svojo bolezen, zdravila in aktivno sodeluje v procesu zdravljenja. DMS lahko bolnika nauči za posamezno kronično bolezen potrebnih
veščin: uporabo vdihovalnikov in PEF metrov pri bolnikih z astmo, rokovanje
z glukometri pri sladkornih bolnikih ter merjenje krvnega pritiska pri hipertonikih. Zdravstveno-vzgojno delo je usmerjeno individualno glede na bolnikove zmožnosti, prioritete in motivacijo. Tim v referenčni ambulanti bolniku
nudi več opore za obvladovanje čustvenih odzivov na kronično bolezen in
spodbuja bolnikovo aktivno vlogo v procesu zdravljenja, da postane urejen
kronični bolnik.
Tabela 2. Število kroničnih bolnikov v registrih, po posameznem obolenju.
astma
27.876

KOPB
14.651

diabetes
65.374
229.349

hipertenzija
121.448

Število vseh bolnikov v RA
661.158

4 Razprava
Dispanzerski način dela na področju preventive in razvrščanje bolnikov
glede na rezultate presejanja v 3 skupine (zdravi, z dejavniki tveganja, kronični bolniki) omogoča njihovo načrtno in sistematično spremljanje v skladu s
strokovnimi priporočili in ne v skladu z zahtevami bolnikov. Preseneča dejstvo, da se med zdravo populacijo najde kar nekaj ljudi, pri katerih se odkrije
kronična bolezen, pa se dotlej sploh niso zavedali, da so bolniki. Prednjačita
sladkorna bolezen in arterijska hipertenzija Taki bolniki takoj vstopijo v proces zdravljenja, s čimer se prepreči pojav zapletov kroničnih bolezni oziroma
se pojavnost odmakne v čim kasnejše starostno obdobje. Pri več kot polovici
primerov preventivnih presejanj so odkrili dejavnike tveganja, zato bi lahko
sklepali, da smo Slovenci precej ogroženi. V teh primerih ni tako zelo pomembno dejstvo, da so odkrili dejavnik tveganja, kot to, da je oseba poučena
in so ji predstavljeni načini, kako izboljša svoje zdravje. Po določenem času
pa so spet povabljeni na kontrolno presejanje, da se ugotovi učinek ukrepov.
Kronične bolezni se bodo pojavile v kasnejšem življenjskem obdobju ali pa se
celo ne bodo. Pacienti se proaktivno vodijo in obravnavajo in v tem procesu
postanejo partnerji (Pearce et al., 2012; Xu K et al., 2007).
Registri kroničnih bolnikov omogočajo preglednost nad obolevnostjo
opredeljenih bolnikov glede na posamezno kronično bolezen in omogočajo
dejavni pristop k zdravljenju in načrtovanje obravnave zdravstvenovzgojnih
in terapevtskih postopkov (Kavčič, Hrast, Hlebec, 2012; Softič et al., 2011;
Bahun, Savič, 2011; Rumboldt et al., 2011). Ti bolniki se na primarni ravni
nadzorovano vodijo, datume kontrolnih pregledov jim določi zdravstveni tim
glede na parametre urejenosti bolezni, sami pa morajo dejavno sodelovati in
spremljati svoje bolezensko dogajanje. Praviloma jih ne napotijo h kliničnemu
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specialistu, dokler njihovo zdravstveno stanje tega ne zahteva, zato se dolgoročno pričakuje zmanjšano napotovanje na sekundarno raven.
Zagotovo je zdravnik v RA drugače obremenjen, ni pa manj obremenjen,
ne glede, da je del dela prevzela DMS: zdravnik se namreč lahko poglobljeno
ukvarja z bolniki, ki so akutno zboleli ali pa so se jim kronične težave poslabšale, zato je lahko njihova obravnava kakovostnejša (Laurant et al., 2004).
Odziv ljudi na način obravnave v RA je zelo dober: mnogokrat se zgodi,
da bolniki, registrirani pri zdravniku, ki nima referenčne ambulante, sprašujejo, kako lahko pridejo v referenčno ambulanto. Bolniki cenijo, da lahko
dobijo številne koristne informacije pri diplomirani medicinski sestri in se
obrnejo na zdravnika takrat, ko se slabše počutijo ali ko kako drugače zbolijo.
Ne ločujejo med tem, ali so bili obravnavani pri zdravniku ali pri diplomirani
medicinski sestri, ki jih seveda obravnava v skladu s svojo pristojnostjo. Pomembno jim je, da so svojo težavo uspešno rešili in da se počutijo varne med
obravnavo. Tako obravnavo bolnikov je lahko doseči, ker tim deluje enovito
in si pomaga ter bolnik pravzaprav vidi, da se vse usmerja v to, da bo njegov
zdravstveni izid čim boljši.

Zaključek
Naraščanje števila kroničnih bolnikov, zahtevno in drago zdravljenje ter
rehabilitacija zahtevajo nove pristope na vseh ravneh zdravstvenega varstva.
V Sloveniji smo z uvedbo referenčnih ambulant družinske medicine, ki prinašajo nove vsebine na področju preventive in področju vodenja kroničnih
bolnikov naredili prvi korak za zmanjšanje bremena, ki ga te bolezni za družbo predstavljajo in hkrati korak k izboljšanju kakovosti življenja teh bolnikov.
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B2

Celostna obravnava odvajanja od
kajenja
An integrated treatment of smoking
cessation
dr. Tomaž Čakš6

Izvleček

V prispevku so na kratko predstavljena zadnja spoznanja, povezana z rabo tobaka skupaj
z vplivi na zdravje ljudi ter snovi v tobačnem dimu, ki so za ta vpliv odgovorne. Prikazane
so fiziološke poti odvisnosti, ki jih povzroča nikotin, in načini, kako pomagati tistim, ki so
odvisni, da se te odvisnosti rešijo. Poudarjen je izreden pomen zdravstvenih delavcev, ki so
ob primerni specifični izobrazbi in izurjenosti eden ključnih dejavnikov pri prepoznavanju
nikotinske odvisnosti in pri pomoči tistim, ki si jo želijo premagati.
Ključne besede: tobak, patofiziologija odvisnosti od nikotina, zdravljenje, vloga zdravstvenih
delavcev

Abstract

The paper briefly presented the latest findings associated with use of tobacco, together
with the effects on human health and substances in tobacco smoke responsible for health
damage. Shown are physiological mechanisms of nicotine dependency and ways, how to
help those who are addicted. It also stresses the enormous importance of the health workers who have proper education and knowledge and as such they are key persons in the
identification of nicotine dependency and how to help quit.
Key words: tobacco, pathophysiology of nicotine addiction, treatment, the role of health
workers

1 Uvod
Pri razvoju kroničnih nenalezljivih bolezni pripisujejo danes pomembno
vlogo kajenju (World Health Organization, 1997). Kajenje je prav gotovo med
dejavniki tveganja, ki bi jih lahko povsem odpravili, na prvem mestu. Njegov
vpliv je nesporno dokazan pri nastanku in razvoju različnih vrst rakov, bolezni srca in žilja, kronične obstruktivne pljučne bolezni, ulkusni bolezni, pa
tudi pri impotenci, motnjah zanositve in drugem. Otroci in mladostniki, ki
začnejo kaditi, tvegajo večplastno, saj je vpliv vseh strupenih snovi, ki se nahajajo v tobačnem dimu, na mlad organizem bolj razdiralen kot na organizem
odraslega. Zaradi širjenja epidemije rabe tobaka je vse večji vpliv tobaka na
6
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razvoj bolezni v celotnem svetu (World Health Organization, 2002). Bolezni
srca in žilja so že nekaj let v epidemijskem zagonu, zlasti v državah z majhnim
družbenim prihodkom (He et al., 2005; Yusuf et al., 2004), Lopez ugotavlja, da
je med vzroki za bolezni najbolj poraslo kajenje (Lopez et al., 2006).
Potrjen je obstoj bioloških in vedenjskih mehanizmov, ki so odgovorni za
nastanek zasvojenosti. Kajenje je legalno in socialno sprejemljivo v številnih
državah že stoletja. Zaradi tega se je vrsto let pojmovalo kot razvada, za razliko od drugih oblik odvisnosti od psihoaktivnih snovi. Sedaj je že povsem jasno in podprto z dokazi, da je kajenje tobaka odvisnost in da nikotin povzroča
zasvojenost. Kot pri vseh vrstah odvisnosti so tudi pri oblikovanju tobačne na
delu tri skupine dejavnikov: človek, družba in droga. Tobačna industrija se na
vse pretege trudi, da bi pridobila nove kadilce, saj za vsakega umrlega kadilca
potrebuje vsaj enega novega, da ji gre posel dalje in da se dobički kopičijo. To
se da najbolje narediti tako, da se zasvoji čim mlajšega človeka, s tem da se mu
predstavi kajenje kot nekaj, s čemer se lahko potrjuje, se primerja z drugimi.
Dekletom poskušajo predstaviti kajenje kot sredstvo, da postanejo enake ali
močnejše od fantov, da s tem vzbujajo pozornost, da naj bi na ta način postale
neodvisne in samostojne. Seveda je takšno razmišljanje povsem zgrešeno, saj
na ta način zares postanejo odvisne. Ko pa je nekdo odvisen od nekega izdelka, ga bo kar naprej kupoval in brez da bi razmišljal, dajal denar brezkompromisni tobačni industriji.

2 Sestava tobačnega dima
Tobačni dim vsebuje različne škodljive snovi, ki jih je preko 4000, od tega
48 kancerogenih. V obliki delcev sta predvsem katran in nikotin, ogljikov monoksid pa kot plin. Katran vsebuje snovi (policiklični aromatski ogljikovodiki,
betanaftilamini), ki delujejo kot kontaktni karcinogeni v pljučih, grlu in žrelu
ter dražeče snovi (akrolein, dušični oksidi, amoniak itd). Za oddaljene organe
pa so pomembne snovi, ki se absorbirajo in presnovno aktivirajo (nitrozamini,
aromatski amini) (IARC, 1985). Tako je katran odgovoren za nastanek različnih vrst rakov ter kronične obstruktivne pljučne bolezni, nikotin in ogljikov
monoksid pa za povečano nevarnost za srčno-žilne in ulkusne bolezni. Dejstvo je, da ne obstaja varna cigareta ali varna količina oziroma način kajenja.
Ogljikov monoksid nastaja v vseh cigaretah v enako visokih koncentracijah,
ne glede na to, ali imajo cigarete filtre in deklarirano nizke vrednosti nikotina
ter katrana (Čakš, 2008).

3 Kajenje in odvisnost
Tisoči mladih po vsem svetu vsak dan prestopijo mejo med nekajenjem
in kajenjem ter začnejo pot, ki prepogosto vodi preko eksperimentiranja in
navajanja v doživljenjsko odvisnost in posledično smrt zaradi bolezni, ki so
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povezane s kajenjem tobaka. Poleg tega pa nikotin hitreje in močneje zasvoji
mlajše kot starejše.
Odvisnost od tobaka in odtegnitveni (abstinenčni) sindromi so opredeljeni v MKB-10 (Mednarodna klasifikacija bolezni) pod šifro F-17 v skupini
»Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi«. Tako je
odvisnost od tobaka opredeljena kot bolezen in bolezen je potrebno zdraviti.
Snov, ki povzroča odvisnost, je nikotin, ki je psihoaktivna snov in njegova raba
vodi do nevroadaptacije, ta pa podpira vedenje, usmerjeno v potrebo po drogi
ter vzpostavljanje tolerance. Toleranca je eden od procesov nevroadaptacije.
Ko nekdo postane toleranten za neko drogo, postaja vse manj dovzeten zanjo
in zato potrebuje vse višje doze, da doseže enak učinek. Pri kajenju to vodi do
povečevanja števila cigaret ali kajenja cigaret z vse večjo vsebnostjo nikotina
(Čakš, 2004). Odvisnost od nikotina se lahko pojavi pri mladostnikih že v nekaj tednih po začetku občasnega kajenja (DiFranza et al., 2000).
Nikotin se absorbira skozi pljuča, kožo in sluznico, njegov učinek je zelo
močan in hiter, saj se pokaže že nekaj sekund po inhalaciji tobačnega dima.
Deluje kot substanca za zasvojenost prek acetilholinskih receptorjev, ki so locirani v ganglijih v različnih delih možganov in ki pospešujejo sproščanje različnih nevrotransmitorjev. Nikotin se veže prednostno na nikotinske acetilholinergične receptorje (nACh) v mezolimbičnem dopaminskem sistemu, pri
čemer je najpomembnejši nikotinski receptor a4b2 v ventralnem tegmentalnem področju (VTA). Po vezavi nikotina na nikotinski receptor a4b2 v VTA
pride do sproščanja dopamina v nucleusu accumbensu, za katerega menijo,
da je povezan s sistemom nagrajevanja v možganih (Govind, Vezina, Green,
2009). Pri zasvojenosti z nikotinom so poleg dopamina pomembni tudi drugi nevrološki prenašalci, ki se najpogosteje sproščajo po vezavi nikotina na
acetilholinske receptorje: noradrenalin, acetilholin, serotonin, vazopresin,
β-endorfin, glutamat. Vloga nekaterih nevrotransmitorjev je naslednja: dopamin - vpliva na občutje ugodja in nagrajevanja, podobno kot pri zlorabi
kokaina, heroina in alkohola; noradrenalin - povzroča budnost in je prisoten
pri obrambni reakciji telesa v stresnih situacijah; serotonin - oblikuje razpoloženje in apetit. Ob dolgoročnem vplivu nikotina se zmanjša občutljivost nikotinskih holinergičnih receptorjev, tudi manj aktivni so. Prihaja do desenzibilizacije receptorjev, med katerimi se hitro desenbilizirajo prav receptorji a4b2
(Ray, Schnoll, Lerman, 2009). Po prenehanju kajenja se sproščanje nevrotransmitorjev zmanjša pod normalo, to pa vodi v zaspanost, nemir, nestrpnost,
nesposobnost koncentracije, depresijo itd. Temu pravimo odtegnitveni simptomi ali abstinenčna kriza. Klinično značilni znaki in simptomi pomanjkanja
nikotina (na primer slabšanje počutja in kognitivnih sposobnosti; upočasnjena frekvenca na EEG) se pojavijo v nekaj urah od začetku prenehanja kajenja.
50 % do 70 % kadilk in kadilcev bi želelo prenehati kaditi, če bi lahko. Veliko nekdanjih kadilcev poroča o stalni želji po cigareti in ugotavljajo, da so
zasvojeni z nikotinom, podobno kot drugi ljudje z alkoholom, narkotiki ali
pomirjevali. Nekateri kadilci uspejo prenehati s kajenjem v prvem poskusu,
drugi morajo poskušati večkrat in marsikateri ima resne odtegnitvene simp50
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tome. Želja kadilca po cigareti je vse močnejša, čim bolj pada nivo nikotina
v krvi. Najbolj odvisni so tisti, ki potrebujejo cigareto takoj, ko se zbudijo ali
pa se celo zbujajo sredi noči zaradi želje po cigareti. Pri kajenju imajo močan
pospeševalni učinek tudi dejavniki okolja, ki vzdržujejo odvisniško vedenje –
na primer: mesta, kjer se kadi.
Veliko kadilcev ima več ključnih trenutkov v dnevu, ki so povezani s kajenjem, na primer: zjutraj, ko vstanejo (ko imajo nizek nivo nikotina v krvi); odmor za kavo; po jedi; po spolnem odnosu; ponujanje in izmenjavanje cigaret
je ritual v mnogih socialnih situacijah.

4 Pomoč pri opuščanju
Zaradi tega, ker so zasvojeni z nikotinom, mnogi kadilci ne uspejo prenehati s kajenjem posebej še, če poskušajo to sami brez pomoči. Zato kadilcev ne
smemo obsojati, ampak jim moramo nuditi pomoč. Zelo pomembno je, da se
kadilka ali kadilec sama odločita za spremembo. Glede na to, da je zasvojenost
z nikotinom potencialno ozdravljiva, pomeni to, da imamo čim več različnih
opcij za zdravljenje, večjo možnost za uspeh. Uspešna pomoč pri opuščanju
kajenja vsebuje vrsto ukrepov tako same ali v kombinaciji: vedenjsko in farmakološko zdravljenje z izobraževanjem, kratkimi posveti in nasveti, intenzivno
podporo (tudi v obliki telefonskih linij, na katere se kadilci lahko obrnejo po
pomoč in podporo – »quit line«), predpisovanjem preparatov in drugim kar
lahko pomaga posamezniku in populaciji kot celoti. Posamezni kadilec ima
lahko izrazito različne izkušnje v vsakem od več poskusov, s katerim je poskusil prenehati kaditi. Zelo pomembno je, da kadilec ne razmišlja samo o
prenehanju kajenja, temveč o celoviti spremembi v smeri bolj zdravega načina
življenja in pri tem mu mora terapevt in njegovi domači pomagati. Kadilci
torej potrebujejo zdravljenje ker uporaba tobaka povzroča odvisnost in je ker
kajenje tobaka vodi v bolezni in prezgodnjo smrt.
4.1 Pristopi za opuščanje kajenja
Pri pomoči za prenehanje kajenja lahko torej uporabljamo vedenjske posege ali farmakoterapijo oziroma, najbolje oboje v kombinaciji. Pristopi so
lahko individualni ali skupinski. Intenzivna vedenjska podpora izven rutinske
klinične oskrbe s strani primerno izobraženih terapevtov je najbolj učinkovita nefarmakološka intervencija za pomoč kadilcem, ki so močno motivirani
za prenehanje. Različni pristopi svetovanja temeljijo na različnih psiholoških
modelih, vendar so študije pokazale, da nobena od vedenjskih podpor nima
prednosti pred drugo. Vedenjska podpora navadno vključuje pregled pacientove zgodovine kajenja in njegovo motivacijo, da preneha ter s pomočjo kadilcu, da določi situacije, pri katerih je velika nevarnost, da ponovno prične s
kajenjem. Svetovalec spodbuja kadilce, da si pripravijo strategijo, kako ravnati
v takšnih situacijah. Ker je vsak pacient oseba zase, bo vsak poskušal uporabiti
tista priporočila, ki se mu bodo zdela najbolj primerna za dosego cilja. Terape51
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vt mu mora ponuditi čim več možnosti. Tudi glede načina prenehanja kajenja,
se mora odločiti vsak posameznik za sebe. Obstajata dva načina prenehanja:
najpogosteje je to prenehanje »čez noč«, komur to ne uspe, pa lahko poskuša
postopno. Na nesrečo veliko kadilcev ponovno prične s kajenjem in se vračajo v ta krog večkrat, preden končno uspejo prenehati. Zato je pomembno,
da terapevt vzdržuje visoko motivacijo in kadilca vzpodbuja k ponovnemu
poskusu. Kot farmakoterapija se uporabljaja nikotinska nadomestna terapija
(NNT) (obliž, žvečilni gumi, inhalator, pršilo za nos ali pastile), antidepresivi
(bupropion, nortriptilin), vareniclin. Trenutno se je izkazal za najuspešnejšega vareniclin, ki z vezavo na a4b2 nikotinske receptorje deluje kot antagonist
(preprečuje vezavo nikotina) in delni agonist. Zelo pomebno pri zdravljenju
s tem preparatom je dovolj dolgo zdravljenje (vsaj 12 tednov ali bolje dlje), da
se stanje stabilizira. Ob prehitrem prenehanju zdravljenja so recidivi mnogo
pogostejši. Ves čas pa je zelo pomembna podporna vedenjska terapija. Če se
nekdo odloči, da se ne bo spremenil, mu lahko terapevt da prospekt ali knjižico
z informacijami in ga povabi, da se vrne kadarkoli bo potreboval pomoč. Pri
preprečevanju kajenja ima medicinsko osebje zelo velik vpliv, vlogo in odgovornost. Svoje paciente kadilce lahko motivirajo in usposobijo za opustitev
kajenja. Osnova za vključevanje različnega medicinskega osebja v intervencije
za prenehanje kajenja ne sme biti odvisna od njihove specialnosti, temveč od
njihovega dostopa do kadilcev in stopnje izurjenosti za obvladovanje odvajanja od kajenja. Tako veljajo priporočila za odvajanje od kajenja za vse in ne
samo za tiste, ki delajo v primarnem zdravstvu. S tem bodo največ prispevali
k promociji zdravja.

Zaključek
V zadnjih letih je uspelo povsem pojasniti in razumeti povezavo med kajenjem in določenimi boleznimi ter zvečano smrtnostjo. Vse to so seveda razlogi, zaradi katerih je za vsako kadilko in kadilca koristno prenehati s kajenjem.
Povečevanje deleža tistih, ki prenehajo s kajenjem in zdravljenje odvisnosti od
tobaka je bistveno pri zmanjševanju obolevnosti in umrljivosti zaradi bolezni, povezanih s tobakom. Takšni ukrepi ostajajo mnogo bolj uspešni in tudi
finančno uspešni pri zdravljenju kajenja in njegovih posledic na zdravje kadilcev, kot mnogi drugi medicinski posegi, ki so potrebni, ko se bolezen, povezana s kajenjem, razvije. Tako je tudi z ekonomskega stališča dobro, da kadilke
in kadilci prenehajo s kajenjem, pa naj gre za njihov osebni »proračun«, ko
potrošijo za tobak velik del dohodkov, ali za državo, ki mora odvajati veliko
denarja za zdravljenje bolezni povzročenih s tobakom. Farmakološke intervencije za pomoč kadilcem pri prenehanju so nezadostne. Najbolj uspešne so,
kadar se uporabljajo v povezavi z vedenjskimi in drugimi nefarmakološkimi
posegi. Pri vsem tem ima izjemno pomembno vlogo izurjen terapevt, kar je
zelo pogosto v državah, kjer imajo urejeno pomoč pri odvajanju od kajenja.
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B3

Promocija gibanja pri zmanjševanju
tveganj za pojav kroničnih bolezni:
sistematična pregledna študija
Promoting physical activity to reduce the
risks of chronic diseases:
a systematic review
dr. Joca Zurc7

Izvleček

Teoretična izhodišča: Pomanjkanje gibanja je po opredelitvi Svetovne zdravstvene organizacije četrti vodilni dejavnik tveganja za smrtnost v globalnem svetu, saj vodi v kronična
nenalezljiva obolenja. S pregledno študijo smo želeli ugotoviti, kakšni programi promocije
gibalne aktivnosti so bili razviti in testirani ter kakšna je njihova uspešnost na področju
preventive pred pojavom kroničnih bolezni.
Metoda: Raziskava temelji na kvalitativnem pristopu sistematičnega pregleda empiričnih
raziskav, ki so v obdobju od 2004 do 2014 testirali programe promocije gibalne aktivnosti.
Za iskanje raziskav smo uporabili baze podatkov CINAHL, Medline, ERIC in PubMed in dobili skupaj 486 zadetkov. V končno sistematično analizo smo uvrstili 37 izvirnih znanstvenih člankov. Zbrano gradivo smo analizirali z opisno statistiko in meta-sintezo.
Rezultati: 75,68 % raziskav potrjuje uspešnost intervencij gibalne aktivnosti pri zmanjševanju tveganj za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni, zlasti na področju srčno-žilnih obolenj in diabetesa tipa 2. Testiranje programov temelji na eksperimentalnem ali kvazi-eksperimentalnem pristopu, s povprečno 940,24 udeleženci in 47,92 tedni izvedbe. Strategije
uspešnega programa so prilagojene posamezniku, strokovno vodene, osredotočene na
več dejavnikov tveganja ter imajo podporo v skupnosti.
Razprava: Izziv za prihodnje ostaja ohranjanje pozitivnega učinka programa promocije gibalne aktivnosti tudi po njegovem zaključku. Dobljeni rezultati dajejo izhodišča za
sprejemanje strategij in zasnovo intervencij gibalne aktivnosti v preventivi pred pojavom
kroničnih bolezni.
Ključne besede: dejavniki življenjskega sloga, gibalna aktivnost, intervencijski programi, promocija zdravja

Abstract

Background: World Health Organization defined the lack of physical activity as the forth
leading factor for mortality in the global world, as it leads to chronic non-communicable diseases. With the review we studied, what kind of physical activity promotion programmes have been developed and tested currently, and what is their success in chronic
diseases prevention.
7
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Methods: The study based on the qualitative systematic literature review approach, which
included empirical studies of physical activity interventions testing in the period 20042014. We conducted search strategy in databases CINAHL, Medline, ERIC and PubMed, and
collected total of 486 articles. The final sample of 37 original scientific articles we classified
in the systematic literature review. Collected data we analysed with descriptive statistics
and meta-synthesis.
Results: 75.68 % of analysed studies confirm effectiveness of physical activity interventions to reduce the risks of chronic non-communicable diseases, especially cardiovascular
diseases and type II diabetes. Testing of intervention programmes based on experimental
or quasi-experimental approach with average 940.24 participants and 47.92 weeks of implementation. Strategies of effective programme are personalized, professionally guided,
focused on multiple risk factors and supported by community.
Discussion: The challenge for the future remains maintained and sustainable impact of
physical activity intervention after its conclusion. Obtained results promise starting points
for the development of strategy and physical activity interventions in chronic diseases
prevention.
Key words: lifestyle factors, physical activity, intervention programmes, health promotion

1 Uvod
Gibalna aktivnost (angl. physical activity) pomeni »vsako premikanje
telesa, ki je povezano s krčenjem mišic, ki poveča porabo energije nad ravnijo v mirovanju« (EU Physical Activity Guidelines, 2008, str. 3). Za gibalno
aktivnost je v možno v slovenskem prostoru srečati kar nekaj sopomenk kot
so na primer telesna dejavnost (Djomba, 2012), gibalna/športna aktivnost (Pišot, Fras, Zaletel-Kragelj, 2005), športna/gibalna aktivnost (Jelovčan, 2008),
gibalna/športna dejavnost (Gregorc et al., 2010), šport (Kovač et al., 2007),
športno-rekreativno udejstvovanje (Berčič, 2005) ali športna rekreacija (Berčič, Sila, 2004). Kreft (2011) navaja, da sta bila do šestdesetih let 20. stoletja
na evropskem kontinentu prevladujoča izraza in koncepta telesna vzgoja in
telesna kultura, ko se je zgodil preobrat, ki je postavil v ospredje šport ter po
letu 1974 tudi profesionalni šport, ki je bil prej podrejen telesni dejavnosti.
Avtor razloži, da je razlika med telesno vadbo in športom v tem, da je telesna
vadba oz. telovadba, katere značilnost je disciplinirano skupinsko gibanje, služila v prvi vrsti urjenju teles za obrambo in ohranjanje (reprodukcijo) naroda,
medtem ko je šport pomenil odmik k prostemu, manj urejenemu in individualnemu gibanju, ki se je usmerjalo k ugodju in ustvarjalnosti posameznika. Iz
navedene dihotomije družbenega pomena človekovega gibanja se je razvila
(in se še razvija) cela vrsta različnih poimenovanj, ki so želeli poudariti bodisi
njegovo telesno bodisi športno komponento. Vsa navedena poimenovanja pa
imajo skupno značilnost, da govorijo o temeljni aktivnosti človeka – gibanju, zato jih v pričujočem prispevku združujemo pod enotni nadrejeni termin
gibalna aktivnost. S tem prevodom angleškega izraza »physical activity« se
želimo v največji meri približati definiciji Svetovne zdravstvene organizacije,
ki navaja, da »gibalna aktivnost vključuje rekreacijo ali prostočasno gibalno
udejstvovanje, gibanje z namenom premikanja iz kraja v kraj (npr. hoja, ko55
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lesarjenje), gibanje pri delu, gospodinjska opravila, igro, šport ali načrtovano vadbo v kontekstu vsakodnevnih, družinskih ali družbenih dejavnosti«
(WHO, 2010, str. 8).
Pomanjkanje gibanja v navedenih oblikah je po opredelitvi Svetovne zdravstvene organizacije četrti vodilni dejavnik tveganja za smrtnost v globalnem
svetu, saj vodi v kronična nenalezljiva obolenja kot so rak, srčno-žilne bolezni, bolezni dihal in presnove ter mišično-skeletna obolenja (WHO, 2010).
Posamezniki, ki ne dosegajo zadostne pogostnosti in količine gibalne aktivnosti, imajo od 20 % do 30 % povečano tveganje za umrljivost zaradi kroničnih nenalezljivih boleznih v primerjavi s posamezniki, ki se zmerno gibljejo
vsaj 30 minut večino dni v tednu (WHO, 2011). Ugotavljanje ravni gibalne
aktivnosti je uvrščeno med obvezne parametre ocenjevanja tveganja za srčno-žilna obolenja (Chung et al., 2009), ki predstavljajo največ (31 %) smrti
med kroničnimi nenalezljivimi boleznimi (WHO, 2011). Charlton s sodelavci
(2014) na vzorcu 1147 otrok ugotavlja, da so slabe telesne zmogljivosti kot
posledica pomanjkanja gibalne aktivnosti v zgodnji adolescenci (11.–13. let)
visok dejavnik tveganja za pojav visokega krvnega tlaka, holesterola, krvnega
sladkorja in pomanjkanja inzulina. Redna gibalna aktivnost je označena kot
ena najpomembnejših in ob zdravi prehrani, zmanjševanju uživanja alkohola
in kajenja najpogosteje uporabljenih komponent učinkovitih programov promocije zdravja, ki zmanjšujejo tveganja za pojav srčno-žilnih obolenj (Chan,
Perry, 2012; Groeneveld et al., 2010; Ross et al., 2013; WHO, 2013).
Leta 2010 je Svetovna zdravstvena organizacija na osnovi raziskovalnih
izsledkov zasnovala in objavila globalne usmeritve za gibalno aktivnost v preventivi pred kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Za odraslo populacijo med
18. in 64. letom starosti se tako priporoča najmanj 150 minut zmerno intenzivne ali vsaj 75 minut visoko intenzivne aerobne gibalne aktivnosti na teden
v obsegu trajanja ene vadbe minimalno 10 minut oz. ustrezno kombinacijo
obeh intenzivnosti (WHO, 2010). Slovenija se po deležu gibalno nezadostno
aktivnih uvršča na 21. med 53 državami Evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 2013). Po navedenem poročilu Svetovne zdravstvene
organizacije se za Slovenijo beleži nekoliko nad 30 % populacije, stare nad 15
let, ki ne dosega priporočil za gibalno aktivnost pred pojavom kroničnih nenalezljivih bolezni (WHO, 2013). Djomba (2012) na reprezentativnem vzorcu
slovenskih prebivalcev od 25 do 64 let ugotavlja, da jih 61,6 % dosega smernice Svetovne zdravstvene organizacije o zadostni količini gibalne aktivnosti
za preventivo pred pojavom kroničnih bolezni. Samo s prostočasno gibalno
aktivnostjo pa tem smernicam zadosti manj kot petina populacije. Glavnina
gibalne aktivnosti odraslih prebivalcev Slovenije tako poteka v obliki srednje-do-visoko intenzivnega gibanja na delovnem mestu in pri gospodinjskih, domačih in vrtnih opravilih.
Namen naše raziskave je bil na osnovi sistematičnega pregleda empiričnih
raziskav ugotoviti, kakšni programi promocije gibalne aktivnosti so bili razviti
in testirani ter kakšna je njihova uspešnost na področju preventive pred pojavom kroničnih bolezni.
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2 Metode
Raziskava temelji na empirični kvalitativni metodi sistematičnega pregleda
literature na področju aktualnih spoznanj zadnjih 10 let o rezultatih programov promocije gibalne aktivnosti pri zmanjševanju tveganj za pojav kroničnih
bolezni. Za sistematični pregled literature smo uporabili štiri elektronske baze
podatkov: CINAHL, Medline, ERIC in PubMed in ključne besede: chronic diseases, chronic diseases prevention, lifestyle factors, physical activity, physical
activity intervention, physical activity promotion, physical activity, promotion
programmes, prevention, testing. Iskanje je potekalo od 7. 8. do 26.8. 2014.
Vključitveni kriteriji za izbor prispevkov v sistematični pregled so bili:
zzprispevek prikazuje raziskovani načrt in rezultate testiranega programa
promocije gibalne aktivnosti, ki je namenjen zmanjševanju tveganj za pojav kroničnih bolezni,
zzproučevana populacija: odrasli med 18. in 64. letom starosti,
zzizvirni znanstveni članek,
zzprispevek z recenzijo,
zzdatum objave prispevka: 1. avgust 2004 – 1. avgust 2014,
zzprosto dostopno celotno besedilo prispevka v angleškem jeziku.
Iskanje je dalo skupaj 486 zadetkov, od tega 175 zadetkov na portalu EBESCOhost in 311 zadetkov na portalu PubMed. Vsi zadetki so bili pregledani po
izvlečkih ter v primeru dvomov še po celotnih besedilih prispevkov. V izbor
se je na osnovi vključitvenih kriterijev uvrstilo skupaj 65 prispevkov, od tega
na portalu EBESCOhost 17 prispevkov in na portalu PubMed 48 prispevkov.
Po pregledu celotnih besedil navedenih 65 prispevkov je bilo v končno sistematično analizo uvrščenih 37 izvirnih znanstvenih člankov, ki so ustrezali
vsem postavljenim kriterijem. Analiza izbranih raziskav je potekala na osnovi
opisne statistike ter kvalitativne analize z metodo meta-sinteze.

3 Rezultati
Dobljeni rezultati kažejo, da se programi promocije gibalne aktivnosti za
zmanjševanje tveganj za pojav kroničnih bolezni naglo razvijajo zlasti po letu
2011. Največ raziskav, vključenih v sistematično analizo, je bilo objavljenih
v letu 2013 (n=9) in v letu 2012 (n=7). V letu 2014 so bile v obdobju prvih
sedmih mesecev objavljene že 4 tovrstne raziskave, zato se pričakuje trend
naraščanja testiranja programov promocije gibalne aktivnosti tudi v prihodnje. Večina vključenih raziskav temelji na eksperimentalnem (35,14 %) ali
kvazi-eksperimentalnem (27,03 %) raziskovalnem načrtu, v manjšem deležu
se pojavljajo tud klinične študije (16,22 %) in kvalitativne raziskave (8,11 %) ter
po ena longitudinalna raziskava, pre-post test, kvantitativna študija ter retrospektivna in prospektivna analiza. Izbrani programi promocije gibalne aktivnosti so bili testirani na različnih vzorcih, od najmanj 22 do največ 6848 ude57
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ležencev, povprečno 940,24 odraslih udeležencev. V obravnavanih raziskavah
je gibalna aktivnost v 28 primerih (70,27 %) vključena kot del promocijskega
programa, skupaj z drugimi dejavniki tveganja za pojav kroničnih bolezni kot
so prehrana (Eriksson, Westborg, Eliasson, 2006; Merrill et al., 2008; Lombard, 2009; De Jersey et al., 2011; Kuller et al., 2012; Staten et al., 2012; Hebden
et al., 2013; Hesselink et al., 2013; Tussing-Humphreys et al., 2013; O‘Hara et
al., 2014), alkohol (Hawkes et al., 2012; Parekh et al., 2012a; 2012b), kajenje
(Plescia, Herrick, Chavis, 2008; Leeman-Castillo et al., 2010; Hawkes et al.,
2012; Lakerveld et al., 2013), telesna teža (Jallinoja, Pajari, Absetz, 2008), krvni sladkor in krvni tlak (Stuckey et al., 2011). V 11 primerih (29,73 %) pa gre
za samostojno testiranje programa promocije gibalne aktivnosti v preventivi
pred pojavom kroničnih bolezni. Gibalna aktivnost je uporabljena v preventivi pred različnimi kroničnimi boleznimi, med kateri so na prvem mestu srčno-žilna obolenja (n=15), sledijo diabetes tipa 2 (n=10), debelost (n=5) in rak
(n=3). Pojavljajo se še gibalni programi proti pojavu depresije, anksioznosti,
povišanega krvnega tlaka, metaboličnega sindroma in vnetij. Najkrajša intervencija je trajala 10 dni, najdaljša 7 let, povprečno 47,92 tednov oziroma 11
mesecev.
Analizirane raziskave v 75,68 % potrjujejo uspešnost intervencij gibalne
aktivnosti pri zmanjševanju tveganj za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni.
8 raziskav (21,62 %) opozarja na delno ali majhno uspešnost implementiranih
programov. Ena raziskava (Lakerveld et al., 2013) pa po izvedeni eno-letni
intervenciji ni ugotovila nobenih statistično značilnih izboljšav pri preiskovancih. Programi z delno uspešnostjo izpostavljajo, da so intervencije uspešne v času izvedbe, na daljši rok pa parametri tako vedenjskega sloga kot
zdravstvenega statusa pri udeležencih značilno upadejo. Upad se beleži že 6
mesecev po izvedeni intervenciji (O’Hara et al., 2014). Smith-DiJulio in Anderson (2009) opozarjata, da je pomembno dolgoročno spremljanje učinkov
promocijskih programov, pa vendar je ocenjevanje učinkov intervencij po več
kot 6 mesecih redko zaslediti. Programe promocije gibalne aktivnosti je zato
potrebno zasnovati tako, da bodo tudi v obdobju po zaključenem programu
prisotni kontinuirani elementi podpore, spodbude, kontrole ter kontakta z
udeleženci. Za večino udeležencev je namreč sprememba življenjskega sloga
nenehen boj (Jallinoja et al., 2008) in doseganje dolgoročne ohranitve pozitivnih sprememb gibalnih navad predstavlja največji izziv za intervencijo, katere namen je preventiva pred pojavom kroničnih bolezni (Kuller et al., 2012).
Kot uspešni pristopi v analiziranih programih promocije gibalne aktivnost v
preventivi pred kroničnimi boleznimi so se izkazali uporaba informacijske
tehnologije, ki omogoča samostojno vodenje in podaljšanje učinkov programa (Leeman-Castillo et al., 2010; Massoudi et al., 2010; Stuckey et al., 2011;
Parekh et al., 2012a; Parekh et al., 2012b; Blonstein et al., 2013; Hebden et al.,
2013), izobraževalni programi (Staten et al., 2005), zgodnja intervencija ob
pojavu prvih težav ter posamezniku prilagojena individualna podpora in cilji
programa (De Jersey et al., 2011), motiviranost udeležencev (Bachar et al.,
2006; Tussing-Humphreys et al., 2013), dostop do kraja izvedbe intervencije
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(Tussing-Humphreys et al., 2013), predpisovanje gibalne aktivnosti v primarnem zdravstvenem varstvu (Lawton et al., 2008), promocija gibalne aktivnosti
na delovnem mestu (Pronk et al., 2010; Tarride et al., 2011), vodene, strukturirane aktivnosti po zaključku intervencije najmanj vsako četrtletje (Eriksson
et al., 2006; Merrill et al., 2008), aktivnosti vodene s strani ustrezno izobraženega kadra (Staten et al., 2005; Hageman et al., 2013), kampanije socialnega marketinga in podpora skupnosti (Withall, Jago, Fox, 2012) ter izvedba
promocijskega programa hkrati v kliničnem okolju, na delovnem mestu in v
skupnosti (Sillah et al., 2014).
Uspešna intervencija gibalne aktivnosti mora temeljiti tudi na dokazih
podprti praksi ter biti usmerjena na populacijo določene skupnosti (Massoudi et al., 2010; Jiang et al., 2013). Pozornost pri zmanjševanju tveganj za pojav
kroničnih boleznih je potrebno posvetiti podeželskim regijam z nižjimi osebnimi dohodki, kjer so intervencije gibalne aktivnosti lahko uspešne, izvedljive
in dostopne ter ključno prispevajo k obvladovanju naraščajočih kroničnih bolezni pri tej skupini prebivalstva (Draper et al., 2010; Lilly et al., 2014). Analizirane raziskave programov promocije gibalne aktivnosti dajejo dragocene informacije tako za stroko zdravstvene oskrbe kot tudi za tvorce politik na tem
področju (Plescia et al., 2008; McCoy, 2011; Hesselink et al., 2013; Murphy et
al., 2010).

4 Razprava
Izvedena sistematična pregledna študija je pokazala dobro razvitost in
trend naraščanja programov promocije gibalne aktivnosti pri zmanjševanju
tveganj za pojav kroničnih bolezni. Tipična intervencija promocije gibalne
aktivnosti temelji na eksperimentalnem ali kvazi-eksperimentalnem metodološkem pristopu, vključuje gibalno aktivnost kot del vsebinsko širšega promocijskega programa (največkrat v povezavi s prehrano), traja povprečno leto
dni in je izvedena na vzorcu 940 zdravih odraslih udeležencev, ki so ogroženi
za pojav srčno-žilnih obolenj, sledita preventivi pred pojavom diabetesa tipa
2 in debelosti.
Tri četrtine analiziranih raziskav dokazuje uspešnost testiranih programov
promocije gibalne aktivnosti pri zmanjševanju tveganj za pojav kroničnih bolezni. Pri tem opozarjajo, da gre predvsem za kratkoročne vidike uspešnosti,
ki nastopijo takoj po izvedenem intervencijskem programu, ter izpostavljajo
pomen merjenja izidov intervencije še najmanj pol leta po izvedbi. Za dolgoročnejše učinke priporočajo uporabo informacijske tehnologije, ki lahko
udeleženca spremlja po koncu izvedenega programa. Uspešnost programov
promocije gibalne aktivnosti na vzorcu 19 raziskav je potrdila tudi sistematična pregledna študija Lemacks in sodelavcev (2013), ki ugotavlja, da izobraževalne intervencije izboljšujejo tako življenjski slog kot tudi zdravstveno stanje
udeležencev. Na vzorcu treh preglednih raziskav, ki so analizirale testirane
intervencije za povečanje gibalne aktivnosti, pa Jordan, Slater in Kottke (2008)
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potrjujejo ugotovitve naše raziskave, da je za uspešnost intervencijskih programov v preventivi pred kroničnimi boleznimi ključna njihova podprtost z
ustrezno informacijsko tehnologijo. Avtorji predlagajo računalniško podprto
ocenjevanje življenjskega sloga, ocenjevanje interesov udeležencev po spremembi življenjskega sloga ter računalniško posredovanje intervencije.
Med značilnostmi uspešnih programov promocije gibalne aktivnosti je
naša raziskava pokazala več različnih pristopov. Pomembno je, da je program
prilagojen vsakemu individualnemu udeležencu, in sicer tako glede postavljenih ciljev programa kot tudi povratne informacije med samo izvedbo programa. Podobno tudi Ross s sodelavci (2013) ugotavlja, da je za doseganje
želenih izidov pomembno, da je promocija gibalne aktivnosti usklajena s posameznikovimi potrebami z vidika starosti, spola, narave dela, interesov in
zdravstvenega stanja. Naša raziskava nadalje kaže, da je za preprečevanje kroničnih bolezni z gibalno aktivnostjo pomembna tudi usposobljenost oziroma kompetence izvajalcev programa. Ocenjevanje kompetenc za promocijo
zdravja v kurikulumih študijskih programov zdravstvenih ved je enostavni in
cenovno učinkovit ukrep v preventivi pred pojavom kroničnih bolezni. Razvoj
kompetenc za promocijo zdravja namreč vodi k povečanju uporabe ne-farmakoloških pristopov, spremljanju zdravja in življenjskega sloga pacientov ter
k podpori pacientom pri doseganju zdravja skozi celotno življenjsko obdobje
(Dean et al., 2014). Naša raziskava je pokazala, da je za uspešen program potrebna podpora skupnosti oziroma kraja bivanja posameznika, ki omogoča
dostop do intervencije kot tudi potrebno socialno mrežo in motivacijo med
udeleženci. Podobno tudi Brand s sodelavci (2014) v sistematični pregledni
študiji na vzorcu 18 sistematičnih preglednih raziskav ugotavlja, da so intervencije v skupnosti interes javnega zdravja, saj dosežejo ciljno skupino v njenem prvotnem življenjskem okolju ter imajo zato visoko raven učinkovanja
na populacijo. Kot pomembno okolje za uspešno implementacijo programov
promocije gibalne aktivnosti se je pokazalo tudi delovno okolje. Evropsko
združenje za promocijo zdravja na delovnem mestu (ENWHP) v Bruseljski
deklaraciji (Brussels Declaration on Workplace Health Practices for Employees with Chronic Illness, 2013) izpostavlja pomen sodelovanja med zdravstvenimi strokovnjaki in delovnimi okoljem z namenom izboljšanja preventive
kroničnih bolezni v delovnem okolju, odkrivanja kroničnih bolezni v zgodnji
fazi razvoja, ohranjanja delovne zmožnosti obolelih ter povečanja intervencij
promocije zdravja v delovnem okolju.
Naša raziskava je pokazala, da dobri dve tretjini analiziranih raziskav
vključuje gibalno aktivnost kot del promocijskega programa, skupaj z drugimi
dejavniki tveganja kot so prehrana, kajenje, alkohol, telesna teža, krvni sladkor
in krvni tlak. Senore s sodelavci (2012) potrjuje, da pristop z obravnavo več
dejavnikov tveganja hkrati lahko poveča doprinos k spremembi življenjskega
sloga. Nezdrav vedenjski slog se namreč kaže skozi različne kronične bolezni,
zato naj promocijski izobraževalni programi vključujejo različne strategije.
Kot omejitev izvedene sistematične pregledne študije velja izpostaviti vprašanje metodološke kakovosti vključenih raziskav. Vpogled v uporabljene raz60

Promocija gibanja pri zmanjševanju tveganj za pojav kroničnih bolezni: sistematična pregledna študija

iskovalne načrte kaže, da analiza temelji na metodološko različnih pristopih,
in sicer vse od kvalitativnih študij, preko eksperimentov, do randomiziranih
kliničnih študij in longitudinalnih raziskav. Chapman s sodelavci (2013) opozarja na pomanjkljivo metodologijo intervencij programov promocije gibalne
aktivnosti. V prihodnjih raziskavah je potrebno pozornost posvetiti tudi metodološki analizi, zlasti z vidika veljavnosti in zanesljivosti vključenih raziskav.

Zaključek
Sistematična pregledna analiza je pokazala trend naraščanja promocijskih
programov gibalne aktivnosti, ki kažejo pozitivne rezultate v preventivi pred
kroničnimi boleznimi. Izziv za prihodnje ostaja ohranjanje pozitivnega učinka programa tudi po njegovem zaključku. Nove možnosti na tem področju se
odpirajo z novodobno informacijsko tehnologijo. Uspešen program promocije gibalne aktivnosti v preventivi pred kroničnimi boleznimi je prilagojen
posamezniku, strokovno voden, obravnava več dejavnikov tveganja hkrati ter
ima podporo skupnosti v kraju bivanja, kliničnem okolju in delovni organizaciji posameznika. Dobljeni rezultati dajejo pomembne usmeritve tako za
zdravstvo kot tudi za tvorce politik pri sprejemanju strategij in zasnovi programov promocije gibalne aktivnosti pri zmanjševanju tveganj za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni.
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Alkoholna zasvojenost v družini kako jo prepoznavajo patronažne
medicinske sestre
Alcohol addiction in the family how is it recognized by community nurses
Mateja Antolič Peternel8
Erika Povšnar9

Izvleček

Teoretična izhodišča: Zasvojenost z alkoholom je danes obravnavana kot kronična bolezen možganov, ki se kaže v mnogovrstni, predvsem psihosocialni problematiki. Posledice
prizadenejo posameznika, celotno družbo, predvsem pa družino.
Metoda: Uporabljena je bila kvantitativna deskriptivna metoda raziskovanja. Raziskovalni
vzorec je bil namenski. V raziskavi, ki je potekala od februarja do marca 2013, je sodelovalo
61 patronažnih medicinskih sester gorenjske regije. Podatki so bili zbrani z vprašalnikom.
Za statistično obdelavo podatkov smo uporabili program SPSS/PASW 18.0.
Rezultati: Patronažne medicinske sestre obiščejo v povprečju štiri družine z alkoholno problematiko letno. Informacije o čezmernem uživanju alkohola posameznika pridobi 93,30 %
anketirank na kurativnem obisku, najpogosteje (PV = 3,92) osebno s pogovorom in opazovanjem družine. Statistično pomembne razlike med spoloma v znakih, ki po mnenju patronažnih medicinskih sester kažejo možno prisotnost alkoholne problematike v družini, ugotavljamo pri telesnih zapletih (p = 0,001), fizičnem nasilju (p = 0,001), kriminalu (p = 0,001)
in nezgodah (p = 0,006). Standardiziranih vprašalnikov za ugotavljanje problematičnega
uživanja alkohola in zasvojenosti anketiranke (100 %) ne uporabljajo zaradi nepoznavanja.
Razprava: Patronažna medicinska sestra ima v obravnavi alkoholizma v družini pomembno vlogo, ki pa ni zadosti prepoznana in formalno opredeljena, družina pa z vidika plačnika ni definirana kot subjekt.
Ključne besede: patronažna medicinska sestra, alkoholna problematika, zasvojenost, družina

Abstract

Theoretical foundations: Addiction with alcohol is nowadays mentioned like cronical brain
disease, which shows in many ways but mostly in psychosocial issues. Consequences hurt
the man himself, society but mostly his family.
Method: The quantitative descriptive method of research has been used. The research
sample was casual. The research, which took place from February to March 2013, involved
61 home care nurses of the Gorenjska region. The data was gathered through a survey
questionnaire. To statistically process the data, the software SPSS/PASW 18.0 was used.
8

9

66

Mateja Antolič Peternel, dipl. m. s., Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom
Radovljica, africansunmateja@gmail.com
Erika Povsnar, univ. dipl. ped., pred., Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj,
Zdravstveno vzgojni center, erika.povsnar@zd-kranj.si

Alkoholna zasvojenost v družini - kako jo prepoznavajo patronažne medicinske sestre

Results: Home care nurses visit four families with alcohol issue per year on average. Information on excess alcohol use by an individual is obtained by 93,30% of the respondents
during a curative visit, most commonly (PV = 3,92) in person, through conversation and
monitoring of the family. Statistically significant differences between genders in signs
which, according to home care nurses, indicate possible alcohol issue presence in a family,
are identified through physical complications (p = 0,001), physical violence (p = 0,001),
crime (p = 0,001) and accidents (p = 0,006). Home care nurses state weak knowledge (PV =
2,58), recognition training (PV = 2,68) and actions (PV = 2,22) in the cases of alcohol issues.
Standardised questionnaires for the identification of excess alcohol use and addiction is
not in use by the respondents (100%) due to unfamiliarity.
Discussion: A home care nurse has an important role in the management of alcohol addiction in a family, however, this role is not sufficiently recognised and formally defined, while
the family, from the perspective of the paying party, is not defined as a subject.
Key words: Home care nurse, alcohol issues, addiction, family

1 Uvod
Problematiko alkoholizma v Sloveniji spremljamo bolj podrobno že približno 200 let. Družbeno okolje je naklonjeno pitju alkohola, toleriranje ne
le bolj ali manj rednega pitja alkoholnih pijač, temveč tudi opitosti in pijanosti sorazmerno veliko (Albreht, 2011). Problematičnost je pereča tako zaradi
velikega števila alkoholikov kot tudi vsega tistega, kar nastaja kot posledica
njihovega vedenja (Perko, 2006).
Glede na količino popitega alkohola, način in posledice pitja razlikujemo
abstinenco, manj tvegano pitje, tvegano pitje, škodljivo pitje in sindrom odvisnosti od alkohola. Z izrazom problematično pitje (problem drinker), označujemo tvegano ali škodljivo uživanje alkohola in tudi odvisnost (Kolšek, 2004).
Na podlagi novodobnih spoznanj je sindrom odvisnosti od alkohola razumljen kot kronična bolezen možganov s prevladujočo manifestacijo psihosocialne problematike (Rus Makovec, 2010). O konceptu alkoholne zasvojenosti
pa govorimo tudi z vidika bolezni družine, v kateri se posledice problematičnega pitja in zasvojenosti najprej pokažejo. Na delovnem mestu in v družbenem
funkcioniranju posameznika so opazne leta kasneje, najkasneje pa praviloma
nastanejo zdravstvene komplikacije. Prav tako kot alkoholik tudi člani njegove
družine zmanjšujejo, izkrivljajo, racionalizirajo, potiskajo in negirajo resnost
problematike pitja alkohola. S tem, da družina ščiti alkoholika pred neugodnimi posledicami pitja, z namenom, da te ne bi postale še hujše, nenamerno in posredno pomaga vzdrževati zasvojenost. Večina alkoholičnih družin je
disfunkcionalnih, z visoko prisotnostjo in intenziteto družinskih konfliktov, s
slabo organizacijo in ekonomskim stanjem. Z vidika pomoči pri odločitvi družine za zdravljenje pa ne smemo pozabiti na dejstvo, da prenehanje pitja ogroža
dosedanje delovanje družine. Nova situacija družino destabilizira (Torre, 2006).
Ugotovitve pa vendarle kažejo, da se pogostost ponovitve alkoholnih epizod in
recidivov zmanjša, kjer je pri zdravljenju vključena družina (Flynn 2010).
Pri odkrivanju in ukrepanju zaradi čezmernega uživanja alkohola je zelo
pomembna vloga patronažne medicinske sestre, saj del njene dejavnosti v
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smislu izvajanja splošnih, specialnih in individualnih nalog patronažne obravnave pacientov zajema polivalentno zdravstveno socialno obravnavo posameznika, družine in lokalne skupnosti (Lacey, 2012).
1.1 Namen raziskave in raziskovalna vprašanja
Namen raziskave je bil ugotoviti, kako diplomirane medicinske sestre v
patronažnem varstvu na Gorenjskem prepoznavajo alkoholno problematiko v
družinah. Postavljena so bila naslednja raziskovalna vprašanja: ob kateri vrsti
obiskov patronažne medicinske sestre najpogosteje odkrijejo alkoholno problematiko v družini; v kakšni obliki se po mnenju patronažnih medicinskih
sester kaže alkoholna problematika v družinah in na kakšen način najpogosteje odkrijejo problematično uživanje alkohola v družini?

2 Metode
Raziskava je temeljila na deskriptivni, neeksperimentalni metodi empiričnega raziskovanja. Za potrebe teoretičnega in empiričnega dela smo zbrali
podatke s pomočjo strokovne literature in znanstvenih člankov dostopnih v
splošnih in strokovnih knjižnicah in podatkovnih bazah: COBISS, CINAHL,
EBSCOhost, ERIC, MEDLINE, PubMed. Za iskanje literature smo uporabili
ključne besede v slovenskem jeziku: patronažna medicinska sestra, zdravstvena nega, alkohol, alkoholizem, družina, alkoholna problematika, zasvojenost
z alkoholom, sindrom odvisnosti od alkohola; ter ključne besede v angleškem
jeziku: home care nurse, community nurse, alcohol, alcoholism in family, alcohol problems, addiction to alcohol, alcohol dependence syndrom. Kot tehniko zbiranja podatkov smo uporabili anketiranje. Vprašalnik je bil namenjen
patronažnim medicinskim sestram (PMS) v gorenjski regiji. Zanesljivost merskega instrumenta smo preverili s Cronbachovim koeficientom alfa, ki je znašal 0,860. Nenaključni, namenski vzorec je zajel 61 patronažnih medicinskih
sester. Realizacija vzorca je bila 91 %. Raziskava je potekala februarja in marca
2013 v patronažnih službah v gorenjski regiji. Za statistično obdelavo podatkov smo uporabili program SPSS/PASW verzija 18.0. Za spremenljivke smo
ugotavljali frekvence, odstotke, povprečne vrednosti in standardni odklon. Za
ugotavljanje statistično pomembnih razlik smo uporabili t-test.

3 Rezultati
Tabela 1. Opažanje alkoholne problematike glede na vrsto hišnega obiska.
Obisk
Kurativni
Preventivni
Skupaj
N – število odgovorov, % – odstotek
68

N
56
4
60

%
93,30
6,70
100
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Tabela 1 kaže, da največ PMS (93,30 %) alkoholno problematiko opazi na
kurativnem obisku.
Slika 1 prikazuje s strani PMS ocenjeno starostno strukturo oseb, pri kateri
opazijo problematično pitje alkohola. 58,33 % anketirank se je strinjalo, da je
največ problematičnih pivcev med 51. in 60. letom starosti. 20 % PMS meni,
da so to osebe med 41. in 50. letom, 15 % PMS meni, da v starosti 61 let in več,
5 % PMS pa med 31. in 40. letom starosti, najmanj PMS (1,67 %) pa je mnenja,
da gre za problematično pitje alkohola med 21. in 30. letom starosti.
5,00% 1,67%
20,00%

61 let in več

15,00%

od 51 do 60 let
od 41 do 50 let

58,33%

od 31 do 40 let
od 21 do 30 let

Slika 1. Opažanje problematičnega pitja alkohola glede na starost.
Tabela 2. Opažanje problematičnega pitja alkohola glede na spol.
Spol
Moški
Ženske
N – število odgovorov, % - odstotek

N
59
1

%
98,30
1,70

Tabela 2 kaže, pri katerem spolu je pitje alkoholnih pijač problematično.
Samo ena anketiranka (1,70 %) je na vprašanje, pri katerem spolu pogosteje opažajo problematično pitje alkohola, odgovorila, da pri ženskah. Drugih
98,30 % anketirank je mnenja, da je pogostejše pri moških.
Tabela 3. Znaki, ki kažejo možno prisotnost alkoholne problematike v družini glede
na spol.
Znaki
Telesni zapleti
Duševni zapleti
Odsotnost z dela,
pogosti bolniški dopusti
Vzgojne težave

Spol

N

Min

Max

PV

SO

Moški

60

1

3

2,72

0,55

Ženske

60

1

3

2,35

0,58

Moški

60

1

3

2,48

0,54

Ženske

60

2

3

2,52

0,50

Moški

60

1

3

2,03

0,64

Ženske

60

1

3

2

0,64

Moški

60

1

3

2,15

0,55

Ženske

60

1

3

2,13

0,54

t

p

4,886

0,001

-0,531

0,597

0,531

0,597

0,229

0,766
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Znaki

Spol

N

Min

Max

PV

SO

Odnosne težave,
čustvena odtujenost

Moški

60

1

3

2,35

0,55

Ženske

60

1

3

2,28

0,55

Moški

60

1

3

2,03

0,61

Ženske

60

1

3

1,83

0,56

Moški

60

1

3

2,65

0,55

Ženske

60

1

3

2,1

0,71

Nezgode
Fizično nasilje
Slabše ekonomsko
socialno stanje
Kriminal
Drugo

Moški

60

1

3

2,35

0,68

Ženske

60

1

3

2,25

0,70

Moški

60

1

3

2,18

0,68

Ženske

60

1

3

1,75

0,68

Moški

0

/

/

/

/

t

p

1,426

0,159

2,836

0,006

5,709

0,001

1,426

0,159

4,987

0,001

/
/
Ženske
0
/
/
/
/
N – število odgovorov; Min – minimalna vrednost; Max – maksimalna vrednost; PV –
povprečna vrednost; SO – standardni odklon; t – t-test; p – statistična pomembnost;
Lestvica: 1 – nikoli, 2 – včasih, 3 – pogosto

Tabela 3 prikazuje znake, ki kažejo možno prisotnost alkoholne problematike v družini pri moških in ženskah. Od znakov, pri katerih PMS najpogosteje
posumijo na alkoholno problematiko, so pri moških predvsem telesni zapleti
(PV = 2,72), fizično nasilje (PV = 2,65) ter duševni zapleti (PV = 2,48). Pri
ženskah posumijo predvsem pri duševnih (PV = 2,52) in telesnih zapletih (PV
= 2,35). Najmanj izpostavljena znaka pri ženskah sta kriminal (PV = 1,75) in
nezgode (PV = 1,83). Preverjali smo ali obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma v znakih, ki po mnenju PMS kažejo prisotnost alkoholne
problematike v družini. Rezultati kažejo, da statistično značilne razlike med
moškimi in ženskami obstajajo pri telesnih zapletih (t = 4,886; p = 0,001),
fizičnem nasilju (t = 5,709; p = 0,001), kriminalu (t = 4,987; p = 0,001) in nezgodah (t = 2,836; p = 0,006).
Tabela 4. Načini in pogostost pridobivanja informacij o problematičnem pitju alkohola.
Pridobivanje informacij
N
Min
Max
PV
SO
Osebno s pogovorom, opazovanjem družine
60
2
5
3,92
0,94
Od osebnega zdravnika
60
1
5
3,25
0,91
Od specialista psihiatra
60
1
4
1,72
0,86
Iz Centra za socialno delo
60
1
4
2,22
0,82
Od sosedov, someščanov, sovaščanov v krajevni skupnosti
60
2
5
3,15
0,78
Od svojcev
60
1
5
3,43
0,93
Drugo
0
/
/
/
/
N – število odgovorov; Min – minimalna vrednost; Max – maksimalna vrednost; PV –
povprečna vrednost; SO – standardni odklon; Lestvica: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih,
4 – pogosto, 5 - največkrat
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Tabela 4 prikazuje načine in pogostost pridobivanja informacij PMS o problematičnem pitju. PMS najpogosteje pridobijo informacijo o problematičnem pitju posameznika osebno s pogovorom oziroma z opazovanjem družine, vendar so v tem mnenju najmanj enotne (PV = 3,92; SO = 0,94). Kot vir
informacij sledijo svojci (PV = 3,43), osebni zdravnik (PV = 3,25) ter sosedi,
someščani oziroma sovaščani v krajevni skupnosti, v čemer so tudi najbolj
enotne (PV = 3,15; SO = 0,78). Kot najmanj pogosta vira pa sta izpostavljena
Center za socialno delo (PV = 2,22) ter specialist psihiater (PV = 1,72).
Tabela 5. Uporaba standardiziranih vprašalnikov za ugotavljanje problematičnega
pitja alkohola.
Uporaba vprašalnikov
Da
Ne
N – število odgovorov, % – odstotek

N
0
60

%
0,00
100,00

Pri ugotavljanju sindroma odvisnosti od alkohola nobena anketiranka ne
uporablja standardiziranih vprašalnikov (tabela 5).

4 Razprava
Navedbe patronažnih medicinskih sester, da večino alkoholne problematike odkrijejo na kurativnih obiskih, niso presenetljive, saj kurativni obiski
predstavljajo 76,6 % vseh obiskov (NIJZ, 2011). Anketiranke ne vstopajo v
družino z namenom odkrivanja problematičnega pitja alkohola, saj Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) te storitve tudi ne financira. Problematika družin in pacientov, ki je vezana na problematično pitje alkohola,
patronažne medicinske sestre odkrivajo večinoma v sklopu komorbidnosti.
Podobno stanje ugotavljamo tudi v okviru preventivnih obiskov oz. socialnozdravstvene obravnave posameznika, družine in skupnosti, kjer je prav tako alkoholna problematika odkrita večinoma posredno. Pravilnik o izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (1998, 2002) govori sicer
o zdravstveni vzgoji v družini in obravnavi zdravstveno in /ali socialno ogrožene družine, vendar pa patronažna medicinska sestra lahko v okviru preventivne dejavnosti samostojno planira in opravi v skladu s Pravilnikom pri
določenih pacientih le dva patronažna obiska na leto. Drugih obiskov ZZZS
ne priznava oz. ne financira.
Mnenje večine anketirank je, da je največ problematičnih pivcev starih
med 51 in 60 let. Podobno potrjujejo tudi rezultati raziskave Bobnove, Čebašek Travnikove in Sorkove (2012), v kateri ugotavljajo, da je med 45. in 65.
letom starosti največ tistih, ki pijejo vsak dan. Najmanj oseb pa po mnenju patronažnih medicinskih sester problematično pije alkohol med 21. in 30. letom
starosti. Ker v tej starosti praviloma čezmerno uživanje alkohola pri posameznikih še ne pušča vidnih posledic, je te težje ugotoviti. Občasno popivanje
71

5. simpozij Katedre za temeljne vede: Kronične bolezni sodobne družbe: od zgodnjega odkrivanja do paliativne oskrbe

lahko vodi do rednega vsakodnevnega pitja, znaki zasvojenosti pa se pokažejo
v kasnejših letih. Darova (2006) ugotavlja, da skrit problem uživanje alkohola
tudi v starosti. Veliko starejših zaradi sramu skriva svoje navade uživanja alkohola, in ker marsikdo živi sam, je tvegano pitje težje odkriti. Starejši pogosto
uporabljajo ‚nezadostno poročanje‘ in prikazujejo količino popitega alkohola
manjšo, kot je v resnici. Težje jih sprašujemo o uživanju alkohola, mnogo načinov, prek katerih se kaže čezmerno pitje (depresije, zmedenost …), pa pogosto pripisujemo staranju.
V raziskavi ugotavljamo, da kot problematični pivci prevladuje moška populacija, pri ženskah opažajo patronažne medicinske sestre čezmerno pitje
le v nekaj manj kot 2 %. Charrel s sodelavci (2012) navaja, da je odvisnih od
alkohola 20 % žensk. Ravno tako Boben-Bardutzky (2004) meni, da vse več
žensk pije pogosteje in večje količine alkohola kot v preteklosti. Zasvojenost je
pri ženskah težje odkriti. Ženske, ki čezmerno posegajo po alkoholnih pijačah
to lahko tudi dalj časa skrivajo za urejenostjo zunanjega videza in drugačnim načinom pitja kot moški. V zvezi s tem se postavlja vprašanje, ali so patronažne medicinske sestre dovolj pozorne na nespecifične telesne, duševne
in socialne težave, ki bi jih lahko povezale s problematičnim pitjem alkohola
pri ženskah. Pri moških so anketiranke najpogosteje posumile na alkoholno
problematiko predvsem pri telesnih zapletih, fizičnem nasilju ter pri duševnih
zapletih. Vsi znaki so močno poudarjeni, medtem ko pri ženskah izstopata
predvsem telesni in duševni zaplet. Najmanj izpostavljena problema pri ženskah sta kriminal in nezgode. Statistično pomembne razlike v zapletih, ki kažejo na možno prisotnost alkoholne problematike med moškimi in ženskami
ugotavljamo pri telesnih zapletih (p = 0,001), fizičnem nasilju (p = 0,001) in
kriminalu (p = 0,001). Glede posledic tveganega in škodljivega pitja (Kovše
et al., 2012) ugotavljajo, da prispevata k nazadovanju v službi, dolgotrajni
bolniški odsotnosti, invalidski upokojitvi in posledično nižjemu dohodku, ki
povzroči zdrs posameznika po socialno-ekonomski lestvici. Nekateri vzroki,
kot so določene osebnostne lastnosti, vedenjske motnje ali težke življenjske
izkušnje, pa so lahko skupni tveganemu pitju in manjši zmožnosti za uspešno kariero. Kot pravi Rugelj (2008) bistvo odvisnosti od alkohola ni v pitju
alkoholnih pijač (čeprav brez pretiranega pitja ne more priti do zasvojenosti),
temveč v spremenjenem vedenju pivca: v sebičnosti, površnosti, prepirljivosti,
zanemarjanju obveznosti v družini in službi, zanemarjenosti ter nazadovanju, ki postopoma preide v popolno odtujenost na vseh področjih človekovega
udejstvovanja, torej v socialno smrt.
Informacije o problematičnem pitju posameznika patronažne medicinske
sestre najpogosteje pridobijo osebno s pogovorom, z opazovanjem družine,
od svojcev, od osebnega zdravnika posameznika ter od sovaščanov v krajevni skupnosti. Kot najmanj pogosta vira sta izpostavljena Center za socialno
delo in specialist psihiater. Patronažna medicinska sestra mora biti pozorna
na spremembe vedenja. Alkoholik za vsak kozarec išče opravičilo, pri čemer
krivi druge. Moralno propada, pogosto uporablja laganja, kraje ali prevare.
Spreminja se mu obnašanje. Vse manj skrbi za svoj zunanji videz. Ima tudi
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motnje spomina. Ko postaja pijača vse bolj središče njegovega življenja, ga
družina, dogajanje v svetu in delo vse manj zanimajo. Omejeni interesi terjajo od alkoholika in drugih članov, da se izolirajo od normalnih aktivnosti.
Člani družine se morajo omejiti samo na alkoholikove vse manjše interese,
kar ima za posledico izolacijo celotne družine (Gačić, 1985 povz. po Jagodic,
2008). Podobno mnenje ima tudi Kolšek (2006), ki zapiše, da je zasvojenost z
alkoholom skupek fizioloških, vedenjskih in kognitivnih pojavov, pri katerih
uživanje alkohola za posameznika prevzame mnogo pomembnejše mesto od
drugih vedenjskih oblik, ki so predhodno zasedala pomembna mesta – pride
do menjave prioritet.
Za ugotavljanje sindroma odvisnosti od alkohola patronažne medicinske
sestre ne uporabljajo vprašalnikov. Kot vzroke navajajo nepoznavanje ter da
uporaba sodi med kompetence osebnega zdravnika. Kolšek (2006) priporoča
na nivoju primarnega zdravstva uporabo smernic, ki opisujejo zasvojenost z
alkoholom in načine vodenja pacientov. Osnovni namen smernic je predvsem
zdravnikom pa tudi medicinskim sestram in tudi drugim predstaviti trenutna
znanja glede učinkovitosti različnih tehnik pomoči ljudem, ki pijejo alkohol
na tvegan ali škodljiv način. Za uporabo so najenostavnejša tista vprašanja,
ki sprašujejo o pitju alkohola. Najprimernejši je standardiziran vprašalnik
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). Pri uporabi vprašalnika
ni dokazov o negativnih posledicah sistematičnega pristopa k prepoznavanju
tveganega in škodljivega pitja alkohola. Ni videti razloga, da vprašalnika ob
ustreznih znanjih ne bi uporabljale tudi diplomirane medicinske sestre.

Zaključek
Alkoholizem ni bolezen posameznika pač celotne družbe in predvsem družine. Vloga diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu (PMS) je
pri obravnavi alkoholne problematike zelo pomembna tako z vidika kurative
kot tudi preventive in le pritrdimo lahko razmišljanju Harrington-Dobinson
in Blows (2007), ki zdravstveno vzgojno delovanje medicinske sestre izpostavljata kot veliko priložnost, ki je usmerjena predvsem k spremembi stališča
pacientov do uživanja alkohola in njihovemu vedenju. Žal pa je področje alkoholizma ob obsežni raznovrstni problematiki formalno s stališča patronažne
zdravstvene nege pri nas slabo urejeno in izkoriščeno. Ob slednjem bi bilo
treba razmišljati o sistemskih spremembah pa tudi o dodatnem izobraževanju
in usposabljanju diplomiranih medicinskih sester.
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Javno-zdravstveni izzivi na področju
duševnega zdravja
Public health challenges in the field of
mental health
Alenka Hafner10

Izvleček

Teoretična izhodišča: Duševno zdravje v EU predstavlja pomemben javno zdravstveni
problem. Duševne motnje sicer ne prispevajo pomembno k umrljivosti, so pa pomemben vzrok obolevnosti in kot take predstavljajo veliko breme za posameznika in družbo. V
evropski regiji je njihov prispevek k bremenu bolezni (merjen z uporabo DALY) z 19 % drugi največji, poleg tega so najbolj pomemben vzrok invalidnosti. Tudi v Sloveniji je stanje
podobno, zato je usmeritev v preventivno delo na področju duševnega zdravja nujnost.
Za dosego tega pa je nujno vzpostaviti širok interes za krepitev zdravja in preventivno delo
tako znotraj kot zunaj zdravstvenega sistema, s poudarkom na preprečevanju, zgodnjem
odkrivanju in zgodnji intervenciji. Krepitev duševnega zdravja se orientira na izboljšanje
socialnega in fizičnega okolja ter obvladovanje veščin tako posameznika kot skupnosti.
Za aktivnost krepitve duševnega zdravja je značilno, da poveča splošno raven dobrega
počutja, posameznikovo samopodobo, optimizem, pozitivno obnašanje, sposobnost reševanja problemov. V okviru preprečevanja duševnih motenj je pomembno delo z osebami
z dejavniki tveganja in zgodnje odkrivanje subkliničnih motenj. Poseben izziv na področju duševnega zdravja predstavlja ohranjanje dobrega počutja prebivalstva v času, ko je
gospodarska rast minimalna in javni izdatki vse bolj na udaru. Duševno zdravje je skupna
odgovornost različnih sektorjev, strokovnjakov in služb in kot tako predstavlja izziv, ki mu
doslej v Sloveniji nismo posvečali dovolj pozornosti.
Ključne besede: Duševno zdravje, problemi v duševnem zdravju, duševne motnje, krepitev
zdravja, preprečevanje bolezni

Abstract

Theoretical background: Mental health represents a significant public health problem in
the EU. Otherwise mental disorders do not contribute significantly to mortality, but they are
an important cause of morbidity and as such represent a significant burden for individuals
and society. Mental disorders are the second largest contributor to the burden of disease
(measured using DALYs) in the European Region (at 19 % ) and the most important cause of
disability. In Slovenia, the situation is similar, therefore, focus on preventive work in the field
of mental health is necessity. To achieve this it is necessary to establish a broad interest in
health promotion and preventive work both inside and outside the health system, with an
emphasis on prevention, early detection and early intervention. Mental health promotion
is oriented towards improving the social and physical environment and the management
skills of both individuals and communities. For the activity of mental health promotion is
typical to increase the overall level of well-being, an individual‘s self-esteem, optimism, positive behavior, ability to solve problems. In the context of prevention of mental disorders is
10
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important to work with people with risk factors and early detection of subclinical disorders.
Challenges for mental health include substaining the population‘s wellbeing at times when
economic growth is minimal and public expenditure is facing cut. Mental health is a shared
responsibility of different sectors, professionals and services, and as such represents a challenge to him so far in Slovenia we are not paying enough attention.
Key words: Mental health, problems in mental health, mental disorders, health promotion, disease prevention

1 Uvod
Kronične nenalezljive bolezni (KNB) so v Sloveniji in svetu vodilni javnozdravstveni problem. V Sloveniji so vzrok za 70 % vseh smrti, med vzroki
smrti so na prvih dveh mestih bolezni srca in ožilja (BSO) ter rak (Resolucija, 2005; Strokovna, 2012). Ob tem pa pomembno mesto med KNB zavzema
tudi duševno zdravje oziroma težave povezane z njim. Duševne motnje sicer
ne prispevajo pomembno k umrljivosti, so pa pomemben vzrok obolevnosti
in kot take predstavljajo veliko breme za posameznika in družbo. V evropski
regiji so duševne motnje tiste, katerih prispevek k bremenu bolezni (merjen z
uporabo DALY) je z 19 % drugi največji, poleg tega so duševne motnje najbolj
pomemben vzrok invalidnosti (World Health Organization, 2013).
Svetovna zdravstvena organizacija opisuje duševno zdravje kot »stanje dobrega počutja, v katerem posameznik uresničuje svoje sposobnosti, se
spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter
prispeva v svojo skupnost« (Resolucija, 2014). To je tako imenovano pozitivno
duševno zdravje, sicer pa k duševnemu zdravju sodi tudi negativno duševno
zdravje – duševne in vedenjske motnje (Jeriček, 2010). V ospredju spremljanja duševnega zdravja so tako pri nas kot v tujini še vedno predvsem duševne motnje, šele v zadnjem času se poudarjajo tudi pozitivni vidiki duševnega
zdravja (Jeriček, Klanšček, 2010).
Duševno zdravje je široko področje, na katerega vplivajo tako individualni kot
splošni dejavniki, prav tako pa duševno zdravje vpliva na različna področja življenja – življenjski slog, fizično zdravje, storilnost, medosebne odnose, kakovost
življenja … Duševno zdravje ni več le zdravstveni fenomen, ampak tudi družbeni
in psihološki (Hafner, Bertoncelj, 2010), zato se mu danes posveča vse več pozornosti, predvsem pozitivnemu vidiku duševnega zdravja, ki poudarja pozitiven
odnos do samega sebe, uspešno soočanje z izzivi, pozitivno samopodobo, visoko
samospoštovanje… Pozitivno duševno zdravje je ključno za splošno dobro počutje, za razumevanje okolice in za prilagajanje nanjo. Pri tem ni pomembno le
duševno zdravje posameznika, ampak tudi duševno zdravje populacije (ibid.), saj
je duševno zdravje skupnosti ključno za njeno uspešno delovanje. Slabo duševno
zdravje ima lahko resne posledice tudi za konkurenčnost gospodarstva in blaginjo družbe, saj je tako posledica in vzrok neenakostim, revščini in izključenosti,
je pa tudi močan dejavnik tveganja za obolevnost in umrljivost zaradi drugih
bolezni. Dokazano je, da prisotnost depresije, še zlasti pomembno vpliva na stopnjo preživetja ljudi z BSO in rakom (World Health Organization, 2013).
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2 Stanje v svetu in pri nas
Duševno zdravje v Evropski uniji (EU) predstavlja pomemben javno zdravstveni problem; pogoste duševne motnje (depresija in anksioznost) kadar
koli v življenju prizadenejo vsakega četrtega evropskega državljana (World
Health Organization, 2013), vsako leto pa za katero od duševnih bolezni zboli
11 % Evropejcev. Ob tem je depresija ena najpogostejših duševnih motenj,
katere prevalenca v Evropi je ocenjena na 13 % (9 % za moške, 17 % za ženske) (Tomšič, Kovše, 2010). Pogost izid duševne bolezni je samomor. Svetovna
zdravstvena organizacija predvideva, da se bo stanje na področju duševnega
zdravja v EU še poslabšalo, duševne motnje bodo drugi najpogostejši razlog
obolevnosti do leta 2020 (Hafner, Bertoncelj, 2010).
Tudi v Sloveniji je stanje podobno. Po rezultatih Ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS) 2007 naj bi kadar koli v življenju imelo depresijo 4,6
% oziroma okoli 71.000 odraslih Slovencev. Ob tem so podatki o številu obolelih z depresijo najverjetneje podcenjeni, saj do 50 % depresij nikdar ni diagnosticiranih. Število obiskov zaradi depresije na sekundarni ravni zdravstvenega
varstva v zadnjih osmih letih pri obeh spolih narašča (Tomšič, Kovše, 2010).
Mednarodna raziskava PREDICT –D, ki je potekala v šestih evropskih državah, med njimi tudi v Sloveniji, je pokazala, da naj bi imelo v Sloveniji hudo
depresijo po DSM-IV klasifikaciji 5,8 % pacientov, ki so se zdravili pri osebnih zdravnikih, 14,5 % pacientov pa bi imelo različne stopnje (blaga, zmerna,
huda) depresije (Rifel et al., 2008).
Na Gorenjskem so duševne in vedenjske motnje v letu 2009 predstavljale
1,6 % vseh prvih obiskov na primarni ravni. Ženske so pogosteje iskale pomoč zaradi omenjenih motenj kot moški, kar ne pomeni, da je duševnih in
vedenjskih motenj pri ženskah več, to je le znak, da se ženske prej odločijo za
iskanje pomoči v zdravstvenem sistemu na vseh z zdravjem povezanih področjih. Najpogostejši vzrok za iskanje pomoči na primarni zdravstveni ravni na
Gorenjskem, so bile depresivne in anksiozne motnje, ki so v letu 2009 predstavljale kar 40 % vseh prvih obiskov zaradi duševnih in vedenjskih motenj.
Tudi v specializiranih psihiatričnih ambulantah na Gorenjskem so v letu 2009
najpogosteje zdravili bolnike z depresijo in anksioznimi motnjami. Medtem,
ko so bili v Psihiatrični bolnišnici Begunje, bolniki najpogosteje zdravljeni
zaradi shizofrenije (Hafner, Bertoncelj, 2010). Duševne motnje so še vedno
povezane s stigmo, zato številni posamezniki ne iščejo zdravniške pomoči. Z
zmanjševanjem stigmatizacije lahko pomembno pripomoremo k zgodnjemu
odkrivanju duševnih in vedenjskih motenj (Hafner, Bertoncelj, 2010; World
Health Organization, 2013).
Podatkov o negativnem duševnem zdravju imamo zelo veliko, drugače pa
je na področju pozitivnega duševnega zdravja, saj je bilo v Sloveniji v zadnjih
letih opravljenih le nekaj nacionalnih raziskav. Največ podatkov najdemo v
raziskavi o duševnem zdravju prebivalcev Slovenije iz leta 2006, ki je pokazala v primerjavi z drugimi državami EU, nižjo stopnjo vitalnosti in energije
(Slovenija: 54,1, druge države EU: od 58,9 do 65,2) in manjše omrežje socialne
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opore (v Sloveniji se je oseba, ki ima osebne težave, po pomoč lahko obrnila
na štiri do pet ljudi, v drugih državah EU pa na devet do 18 ljudi), imamo pa
Slovenci v splošnem visoko samospoštovanje (Jeriček Klanšček, 2010).

3 Krepitev duševnega zdravja in preprečevanje duševnih
motenj
Poznavanje elementov pozitivnega in negativnega duševnega zdravja je
ključno za načrtovanje preventivnega dela, poleg tega pa je zelo pomembno
tudi poznavanje trendov, ki jih lahko na tem področju pričakujemo. Staranje
prebivalstva vodi v povečanje prevalence demence (World Health Organization, 2013), pa tudi drugih duševnih motenj. V starosti se ljudje pogosteje srečujejo z osamljenostjo, kroničnimi boleznimi in posledičnim slabšim zdravjem, revščino,…). Preventivno delo na področju duševnega zdravja ni modna
muha, ampak osnovna odgovornost za našo prihodnost, saj je depresijo, anksioznost in zlorabo ilegalnih drog ter alkohola, ki spadajo med najdražje bolezni na svetu, možno preprečiti. Če želimo to doseči, pa moramo vzpostaviti
širok interes za krepitev zdravja in preventivno delo tako znotraj kot zunaj
zdravstvenega sistema, s poudarkom na preprečevanju, zgodnjem odkrivanju
in zgodnji intervenciji (Mental health, 2010).
Krepitev duševnega zdravja se orientira na izboljšanje socialnega in fizičnega okolja ter obvladovanje veščin tako posameznika kot skupnosti. Za
aktivnost krepitve duševnega zdravja je značilno, da poveča splošno raven
dobrega počutja, posameznikovo samopodobo, optimizem, pozitivno obnašanje, sposobnost reševanja problemov. Predmet obravnave so obvladovanje,
odpornost in dobro počutje, ne pa tveganje in bolezen. Večina tega se dogaja
izven zdravstvenega sistema in v sodelovanju s šolami, nevladnimi organizacijami…. Univerzalna preventiva se nanaša na vso populacijo, v ospredju
je pozitiven razvoj, pomembno je, da se zavedamo, da so učne sposobnosti,
pozitivna samopodoba in sposobnost socialnih kontaktov ključni dejavniki
duševnega zdravja otrok in mladostnikov (ibid.). Programi za spodbujanje pozitivnega duševnega zdravja, ki vključujejo gradnjo pozitivne samopodobe,
spodbujanje in učenje asertivnosti, učenje reševanja konfliktov, dvig občutka
lastne vrednosti, učenje prevzemanja odgovornosti, reševanja problemov in
spodbujanje dobre komunikacije, so tisti, s katerimi je smiselno začeti čim
prej in jih ponuditi vsem otrokom in mladostnikom, saj so se izkazali kot
uspešni na področju preventive odvisnosti kot tudi nekaterih drugih duševnih
motenj (npr. motenj hranjenja) (Hafner, 2009). Poleg tega so s finančnega vidika naložbe v programe za dobro počutje in preprečevanje bolezni v otroštvu
zanemarljive (World Health Organization, 2013), dajejo pa dobre rezultate.
V okviru preprečevanja duševnih motenj je zelo pomembna tudi selektivna preventiva, ki vključuje delo s ciljnimi skupinami in naj bi preprečila pri
osebah, z enim ali več dejavniki tveganja (nezaposleni, prejemniki denarne
socialne pomoči, enostarševske družine, begunci, družine z osebami z du78
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ševnimi motnjami) razvoj v negativni smeri. Vključuje tako krepitev zdravja
(veščine za spopadanje s stresom, blagostanje) kot tudi zniževanje dejavnikov
tveganja. Zelo pomembne pa so tudi intervencije, namenjene ljudem, ki že
kažejo znake razvoja duševnih problemov, pa ti ne izpolnjujejo nujno diagnostičnih kriterijev za duševno motnjo (subklinične motnje), ki so v tem primeru enake terapevtskim intervencijam (Mental health, 2010). Z zgodnjim odkrivanjem in zdravljenjem se lahko pomembno skrajša trajanje zdravljenja in
tudi izboljša prognoza bolezni. Za uspešno zgodnje odkrivanje in obravnavo
oseb z dejavniki tveganja za nastanek in razvoj duševnih motenj in odkrivanje
prikritih (subkliničnih) duševnih motenj je pomembno tudi povečanje znanja
o duševnih motnjah tako v splošni kot strokovni javnosti (Hafner, 2009). S tem
se poveča odprtost do teh problemov, kar zmanjša predsodke in zniža prag za
iskanje pomoči (Mental health, 2010). Sistematičen pristop k izobraževanju
splošne javnosti prek spletnih strani, medijskih prispevkov in zloženk ter ciljanih izobraževanj za strokovnjake primarne ravni zdravstvenega varstva lahko
pomembno prispeva k zgodnejšim in krajšim obravnavam (Hafner, 2009).
Poseben izziv na področju duševnega zdravja predstavlja ohranjanje dobrega počutja prebivalstva v času, ko je gospodarska rast minimalna in javni
izdatki vse bolj na udaru. To lahko pripelje do višje brezposelnosti (zlasti dolgoročne brezposelnosti) in povečanja revščine, s tem pa se poveča tveganje
za depresijo, medtem ko se storitve na področju duševnega zdravja v zdravstvu klestijo. Tudi psihosocialni stres, povezan z zaposlitveno negotovostjo,
je precejšen. Stroškovno najbolj učinkovita intervencija na ravni prebivalstva
je ustvarjanje zaposlitev (World Health Organization, 2013; Mental health,
2010). Delo pomaga dati pomen in strukturo življenju in zagotavlja socialno
mrežo, prihodke in občutek pripadnosti, za mnoge je tesno povezano z identiteto in samopodobo, pomaga pri organizaciji dnevnih aktivnosti, saj daje
obliko in strukturo vsakodnevnemu življenju, zmanjša prostor za pasivnost,
osamljenost in depresivne misli. Zelo pomembno za osebe z duševnimi motnjami (depresija, anksioznost) je, da se čim prej vrnejo na delo, saj vključenost v vsakodnevno delo pomeni za njih manj simptomov osnovne bolezni.
Za relacijo med zaposlenostjo in duševnim zdravjem se povečuje interes, saj
je kakovostna zaposlitev dobra za zdravje in njegove determinante (dober
življenjski standard, samozavest, socialno vključenost). To lahko prav tako
prispeva k bolj zdravi in produktivni delovni sili s sekundarnimi ugodnosti
za družine in skupnosti. Učinkovito zdravstveno varstvo delavcev (medicina
dela) ugotavlja, spremlja in podpira ogrožene ljudi že vse od zgodnjih stadijev.
Poleg tega je pomembno skrbeti tudi za dostopnost terapevtskih obravnav, saj običajno povpraševanje po storitvah precej presega ponudbo na tem
področju, predvsem v primeru manj resnih problemov – subkliničnih motenj
(Mental, 2010). Ljudje s težavami v duševnem zdravju potrebujejo odkrivanje
v primarnem zdravstvenem varstvu, ljudje z resnimi težavami pa morajo biti
oskrbljeni na specialistični ravni (World Health Organization, 2013).
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Zaključek
Duševno zdravje je skupna odgovornost različnih sektorjev, strokovnjakov in služb (Mental health, 2010) in kot tako predstavlja izziv, ki mu doslej
v Sloveniji nismo posvečali dovolj pozornosti. Problematika je zelo široka in
zahteva številne spremembe. Trenutno imamo precej znanja o učinkovitih
metodah zdravljenja ljudi, ki so že razvili duševne motenje, potreben pa bo
še premik h krepitvi zdravja in primarni preventivi, za kar pa je pomembno poznavanje elementov pozitivnega in negativnega duševnega zdravja kot
tudi poznavanje trendov, ki jih lahko na tem področju pričakujemo. Z resnim
osredotočanjem na preventivne strategije na področju duševnega zdravja se
ves čas spodbuja in krepi možnosti za dobro duševno zdravje, vključenost v
družbo ter varnost, s ciljem, da se izboljša kvaliteta življenja. Z družbenega
vidika lahko vzdrževanje dobrega duševnega zdravja in počutja v primerjavi s
kliničnim zdravljenjem pomembno zniža visoke stroške zdravljenja in prepreči trpljenje posameznika.
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Laboratorijske preiskave –
orodje za spremljanje hiperlipidemije
in sladkorne bolezni
Laboratory tests – a toll for long-term
follow-up of hyperlipidemia and diabetes
mellitus
dr. Ivica Avberšek-Lužnik11
mag. Maja Gartner12

Izvleček

Teoretična izhodišča: Podatki epidemioloških študij kažejo, da v razvitem svetu in tudi v naši
državi naraščata pojavnost hiperlipidemije in sladkorne bolezni. Za stroškovno učinkovito obvladovanje tega problema je pomembno zgodnje odkrivanje posameznikov, ki jih spremlja
visoko tveganje za razvoj teh bolezni. Namen naše raziskave je predstavitev dodane vrednosti laboratorijskih testov pri odkrivanju in zdravljenju hiperlipidemije in sladkorne bolezni.
Metode: Uporabili smo pregled raziskav v podatkovnih zbirkah Pubmed Central in Cobiss.
Uporabljene so bile ključne besede: laboratorijske preiskave, presejanje, priporočila za
presejanje, sladkorna bolezen, hiperlipidemija. V tako pridobljenih virih smo pregledali
dodatne reference in z njimi ustrezno dopolnili literaturo.
Rezultati: Presejalni testi za odkrivanje hiperlipidemije so koncentracije celokupnega holesterola in lipoproteinov v krvi posameznikov, presejalni testi za odkrivanje sladkorne bolezni pa glukoza v plazmi (vzorec krvi odvzet na tešče) in odstotek glikiranega hemoglobina
(HbA1c) v krvi.
Razprava in zaključek: Laboratorijske preiskave predstavljajo diagnostično uporabne metode za odkrivanje hiperlipidemije in sladkorne bolezni. Tehnološki razvoj laboratorijske
avtomatizacije omogoča merjenje številnih parametrov, vendar je za presejanje potrebno
izbrati najbolj občutljive in specifične teste. Ker je v presejalne programe vključena široka
populacija ljudi, mora biti za zdravstveno blagajno sprejemljiv tudi stroškovni vidik testiranja. Ob koncu raziskave zaključujemo z dejstvom, da so selektivno izbrane laboratorijske
preiskave za presejanje posamezne kronične bolezni uporabno orodje.
Ključne besede: laboratorijske preiskave, presejanje, priporočila za presejanje, sladkorna bolezen, hiperlipidemija

Abstract

Background: Data from epidemiological studies show increasing prevalence of hyperlipidemia and diabetes mellitus in the whole world and in our country, too. Early detection of
individuals with a high risk for the development of these metabolic disorders is important for
11
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cost effective control of this health problem. The aim of our study was to introduce the added
value of laboratory tests in detection and management of the above mentioned disorders.
Methods: We performed a literature search in the Pubmed Central and Cobiss databases.
We used the following keywords: laboratory tests, screening, guidelines for screening,
diabetes mellitus, hyperlipidemia. We also reviewed the reference lists of the identified
papers to improve the literature search.
Results: The screening tests for the detection of hyperlipidemia are total blood cholesterol, lipoprotein concentrations, fasting plasma glucose and blood glicated hemoglobin
(HbA1c).
Discussion and conclusion: Laboratory tests are crucuial to detect hyperlipidemia and
diabetes mellitus. Laboratory automatisation initiating improved and multidimensional
performance of specific and sensitive disease parameters. Screening programmes include
wide population groups, so very precise selection of laboratory tests is needed. We conclude that only the most specific and sensitive laboratory tests can be an efficient tool for
the diagnostic and therapeutic success.
Key words: laboratory tests, screening, guidelines for screening, diabetes mellitus, hyperlipidemia

1 Uvod
Hiperlipidemija in sladkorna bolezen spadata med kronične bolezni, za
katere so značilne epidemične razsežnosti (Anderson, Carten, Farber, 2011).
Podatki epidemioloških študij kažejo, da ima približno 50 odstotkov odraslih
v razvitem svetu v krvi zvišane koncentracije vsaj enega od lipidov, ki predstavljajo najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek srčno žilnih bolezni.
Hiperlipidemije pospešujejo tudi razvoj raka, artritisa, zvišanega krvnega
tlaka in pojavnost žolčnih kamnov (Blinc, 2005; Steinhagen-Thiessen et al,.
2008). Glavni razlog za razvoj hiperlipidemije je vnos velike količine maščob
in holesterola s hrano. Telesna nedejavnost in stres pa dodatno pospešujeta
kopičenje maščob v krvi in tkivih.
Visoka je tudi prevalenca sladkorne bolezni. Ocenjena je na 250 milijonov
bolnikov s sladkorno boleznijo, do leta 2025 pa se bo ta ocena dvignila na 380
milijonov. Stroški zdravljenja so leta 2007 znašali okrog 176 bilijonov evrov,
do leta 2025 pa se bodo zvišali na 229 bilijona evrov. Cena zdravstvene oskrbe
sladkornega bolnika je približno 2,3 krat višja kot pri ljudeh brez sladkorne
bolezni (Sacks et al., 2011).
Ker zdravljenje kroničnih bolezni kot sta hiperlipidemija in sladkorna bolezen, predstavlja veliko breme za zdravstveno blagajno, strateške usmeritve
zdravstvenih sistemov temeljijo na programih za zgodnje odkrivanje teh bolezni (Plebani, 2002). V teh programih je zaradi nizke cene in enostavnosti postopkov laboratorijsko testiranje. Rezultati laboratorijskih preiskav predstavljajo pomoč zdravniku pri odkrivanju bolezni in pri terapevtskih odločitvah.
Vplivajo na 60 – 70 % medicinskih odločitev in imajo jasen in dokazljiv vpliv
na celostno obravnavo bolnikov ter na stroške zdravljenja.
Določene patološke spremembe v človeškem telesu (zvišan holesterol v
krvi, zvišan krvni sladkor) lahko zaznamo le z analizo bioloških vzorcev v la83
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boratoriju (ibid.). Laboratorijska avtomatizacija omogoča analizo diagnostično uporabnih parametrov na ravni presejanja za različne bolezni. Presejanje
se izvaja na populaciji z visokim tveganjem za določeno obolenje, na primer
lipidni profil pri osebah z ugotovljeno družinsko hiperlipidemijo in sladkorno boleznijo. Zato laboratorijske preiskave upravičeno predstavljajo orodje
za odkrivanje zvišanih substratov in/ali presnovkov pri nekaterih kroničnih
boleznih. To orodje pa morajo zdravniki z vidika stroškovne in strokovne
učinkovitosti premišljeno uporabljati. V veliko pomoč so jim protokoli, ki so
jih za laboratorijske diagnostične pristope pripravila mednarodna združenja
za klinično kemijo (Sacks et al., 2011; De Backer, 2003; Guidlines Committee
ESH, 2003; Manuel, 2008).
Namen naše raziskave je predstaviti dodano vrednost laboratorijskih preiskav pri odkrivanju hiperlipidemije in sladkorne bolezni.

2 Metode
Uporabili smo pregled preiskav v podatkovni zbirki Pubmed Central in
Cobiss. Uporabljene so bile ključne besede: laboratorijske preiskave, presejanje, priporočila za presejanje, sladkorna bolezen, hiperlipidemija. V tako pridobljenih virih smo pregledali dodatne reference in z njimi ustrezno dopolnili
literaturo.

3 Rezultati
3. 1 Presejalno testiranje za odkrivanje motenj v presnovi lipidov
Najpomembnejši lipidi v krvi so holesterol in trigliceridi. V krvi so prisotni kot makromolekularni kompleksi – lipoproteini. Lipoproteini se delijo na
lipoproteine z visoko gostoto (ang.: high density lipoproteins – HDL) in lipoproteine nizko gostoto (ang.: low density lipoproteins – LDL) ter lipoproteine
z zelo nizko gostoto (ang.: very low density lipoproteins - VLDL). HDL in LDL
po krvi prenašata holesterol, hilomikroni in VLDL pa večinoma trigliceride.
Holesterol je nujno potreben za sintezo bioloških membran, trigliceridi pa
predstavljajo glavni vir energije v telesu (Burtis, Ashwood, 1994).
Raziskave so pokazale, da je zvišana koncentracija holesterola v serumu
glavni dejavnik tveganja za srčno žilne bolezni (De Backer, 2003). Zaradi visoke prevalence srčno žilnih bolezni je ekonomska učinkovitost zdravljenja
ugodnejša, če se zvišane koncentracije holesterola odkrijejo zgodaj, preden
le ta povzroči poškodbe žilnih sten. Kaufman (2011), je s sodelavci pridobil
podatke o vrsti testov, ki nudijo relevantno informacijo za razvoj kardiovaskularnih bolezni. V raziskavo je bilo vključenih 52.270 preiskovancev v starosti
od 20–64 let. Študija je potekala od leta 2003 do 2010 v Združenih državah
Amerike. Uporabljeni laboratorijski testi za odkrivanje hiperlipidemije in
sladkorne bolezni so navedeni v tabeli 1.
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Tabela 1. Mejne vrednosti za holesterol in glukozo.
Parameter
Celokupni holesterol
LDL holesterol
Holesterol/LDL
Glukoza (na tešče)
HbA1C

Mejna vredost
> 5,15 mmol/l
≥ 3,35 mmol/l
>5
> 6,90 mol/l
> 7,0 %

Hiperlipidemija je bila dokazana, če je bil vsaj eden od treh laboratorijskih
testov (celokupni holesterol, LDL, holesterol/LDL) nad mejno vrednostjo.
Sladkorna bolezen je bil dokazana, če je bila koncentracija glukoze na tešče
nad 6,90 mmol/L ali pa HbA1c nad 7 %. Vsi preiskovanci, ki so imeli vrednosti enega od parametrov nad mejno vrednostjo, so bili identificirani kot
novoodkriti bolniki. Za potrditev hiperlipidemije in/ali sladkorne bolezni so
uporabili tudi druge diagnostične metode. Avtorji raziskave priporočajo, da
je laboratorijsko testiranje na podlagi enega samega odvzema krvnega vzorca
zaradi biološke in analitične variabilnosti rezultatov, ter zaradi predanalitičnih vplivov na rezultat potrebno v predpisanem časovnem intervalu ponoviti.
Dokazan vpliv na rezultate laboratorijskih preiskav imajo biološki dejavniki.
Na dolgotrajne biološke dejavnike (spol, rasa, menstrualni ciklus, letni čas, …)
ne moremo vplivati, moramo pa jih upoštevati pri interpretaciji rezultatov.
Najpogostejši kratkotrajni biološki dejavniki so: prehrana, stres, telesna aktivnost, položaj telesa, čas odvzema biološkega vzorca, transport vzorcev do
laboratorija. Vpliv teh dejavnikov lahko zmanjšamo ali pa odpravimo s pripravo preiskovanca na odvzem vzorcev. Tako za večino biokemičnih testov
kri jemljemo na tešče, to je približno 8 ur po zadnjem obroku lahke hrane in
zmerni telesni aktivnosti. Za določitev lipidov v krvi pa je priporočljivo, da je
preiskovanec tešč 12 ur in odvzem krvi izveden med 7. in 8. uro zjutraj.
Rezultati laboratorijskih preiskav morajo biti interpretirani skladno s podanimi mejnimi vrednostmi za določeno patološko stanje. Tako avtorja učbenika Laboratorijska medicina I (Osredkar, Marc, 2012) navajata zaželene,
mejne, tvegane in visoko tvegane vrednosti posameznih lipidov za razvoj srčno žilne bolezni (Tabela 2).
Tabela 2. Vrednosti posameznih lipidov glede na tveganje za srčno-žilne bolezni.
Parameter
Holesterol

Zaželena vrednost Mejna vrednost Tvegana vrednost Visoko tvegana vrednost
do 5,2 mmol/l
5,21-6,20 mmol/l Nad 6,21 mmol/l
V tej skupini je polovica V tej skupini je V tej skupini je 17%
odraslih
tretjina odraslih*
odraslih**
LDL holesterol
do 3,31 mmol/l
3,33-4,10 mmol/l 4,11-4,85 mmol/l
> 4,86 mmol/l
HDL holesterol
> 1,0 mmol/l
H/HDL-H
do 3,5 : 1
Do 5:1
Trigliceridi
do 1,69 mmol/l
1,70-2,24 mmol/l 2,25-5,61 mmol/l
> 5,62 mmol/l
* Rahlo povečano tveganje za koronarno bolezen. Priporoča se sprememba v prehrani.
** Obstaja dvakrat večje tveganje za koronarno bolezen. Potrebne so večje spremembe
v življenjskem slogu, razmisliti je treba o zdravljenju z zdravili.
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V nadaljevanju navajata tudi podatke o smiselnosti določanja koncentracije lipidov pri sledečih pacientih (Osredkar, Marc, 2012):
zzpri vseh pacientih s srčno-žilnimi obolenji (koronarna obolenja, možganska ali srčna kap, periferna žilna bolezen);
zzpri vseh pacientih s sladkorno boleznijo;
zzpri vseh ostalih z večjim tveganjem za hiperlipidemijo (bolezni ščitnice,
jeter in ledvic);
zzter za ugotavljanje tveganja za srčno-žilne bolezni pri vseh posameznikih,
starejših od 40 let.
3.2 Presejalno testiranje za sladkorno bolezen
Za diagnozo, spremljanje in zdravljenje sladkorne bolezni se uporabljajo
različni laboratorijski testi (Sacks et al., 2011). Ekspertna skupina strokovnjakov iz različnih držav je pripravila na dokazih temelječa priporočila, ki jih je
potrdilo tudi Ameriško združenje za klinično kemijo. Priporočila je sprejelo
tudi Ameriško združenje za sladkorno bolezen (ADA). Priporočilo ADA za
postavitev diagnoze sladkorne bolezni je določitev plazemske koncentracije
glukoze na tešče v akreditiranem laboratoriju. Lahko pa se za postavitev diagnoze uporabi tudi določitev HbA1c (Tabela 3). Pacient sam pa lahko izvaja
samokontrolo nivojev glukoze v kapilarni krvi z glukometri.
Tabela 3. Kriteriji za diagnozo sladkorne bolezni.
Laboratorijska preiskava
HbA1c
Glukoza na tešče
Glukoza po 2-h OGTT*
simptomi hiperglikemije
P glukoza
*OGTT- obremenitveni test z glukozo

Mejna vredost
≥ 6,5 % (48 mmol/mol)
≥ 7,0 mol/l (126 μg/dl)
≥ 11,1mmol/l (200 μg/dl)
≥ 11,1mmol/l (200 μg/dl)

Diagnostično uporabnost za spremljanje sladkorne bolezni imajo tudi drugi laboratorijski testi: genetsko testiranje, določanje avtoprotiteles, albumin v
urinu, insulin v krvi, proinsulin, C – peptid.V priporočilih ADA je določeno,
da se presejalni program za odkrivanje sladkorne bolezni začne izvajati pri 45.
letu starosti in se ponavlja v triletnih časovnih intervalih. Izvede se lahko tudi
pri mlajši populaciji, če ima posameznik indeks telesne mase večji od 25 kg/
m2. Presejalni program se uvede tudi za otroke s prekomerno telesno težo in
prisotnimi dejavniki tveganja.

4 Razprava
Kronične nenalezljive bolezni so po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije bolezni, ki so neozdravljive in različno hitro napredujejo do smrti.
Zmanjšujejo posameznikovo delavno zmožnost in predstavljajo veliko breme
za zdravstveno blagajno. Razvoj kroničnih bolezni je v veliki meri odvisen od
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dejavnikov tveganja, med katere uvrščamo nezdravo prehrano, telesno nedejavnost, kajenje, uživanje alkohola in stres. Na naštete dejavnike lahko vplivamo tako, da preprečimo nastanek bolezni ali pa odložimo začetek bolezni
v kasnejše življenjsko obdobje (Villegas, Kearney, Perry, 2008; Wang et al.,
2011).
Pojavnost kroničnih bolezni in stroške zdravstvene obravnave lahko obvladujemo tudi z dobro načrtovanimi programi za presejanje. Stalnica večine
presejalnih programov so na medicinskih dokazih izbrani laboratorijski testi.
Strokovna združenja, International Diabetes Federation, College of American Pathologist in Svetovna zdravstvena organizacija skrbijo za oblikovanje
smernic, za določitev mejnih vrednosti parametrov pri določeni patologiji in
za standardizacijo laboratorijskih metod merjenja analitov v bioloških vzorcih
(Guidlines Committee, 2003; Manuel et al., 2008). Diagnostično uporabni laboratorijski testi so zanesljivi, če so dovolj občutljivi in specifični za določeno
bolezen. Visoko občutljivi testi so uporabni za izključitev bolezni, spremlja jih
zelo nizko število lažno negativnih rezultatov. Visoko specifični testi so uporabni za potrditev bolezni, spremlja jih minimalno število lažno pozitivnih
rezultatov. Dober laboratorijski test mora imeti visoko diagnostično občutljivost in specifičnost (Osredkar, Marc, 2012).
Za odkrivanje motenj v presnovi lipidov imajo visoko občutljivost in specifičnost laboratorijske preiskave kot so holesterol in posamezne frakcije lipoproteinov (HDL, LDL) v vzorcu, za odkrivanje sladkorne bolezni pa določitev
glukoze na tešče oz. določitev HbA1c v plazmi. Mejne vrednosti navedenih
preiskav se razlikujejo glede na posamezno patofiziološko stanje. Ob interpretaciji rezultatov laboratorijskih preiskav pa je potrebno upoštevati predanalitične, analitične in poanalitične ter biološke in metodološke vplive. Zaradi
množice naštetih dejavnikov je interpretacija rezultatov laboratorijskih preiskav kompleksna in pogosto zahteva tesno sodelovanje zdravnikov in biokemikov.

Zaključek
Laboratorijske preiskave predstavljajo osnovno metodo za odkrivanje hiperlipidemije in sladkorne bolezni. Tehnološki razvoj laboratorijske avtomatizacije omogoča merjenje številnih parametrov, vendar je za presejanje potrebno izbrati najbolj občutljive in specifične teste. Ker je v presejalne programe
vključeno veliko število ljudi, mora biti za zdravstveno blagajno sprejemljiv
tudi stroškovni vidik testiranja. Ob koncu raziskave zaključujemo z ugotovitvijo, da so selektivno izbrane laboratorijske preiskave za presejanje posamezne kronične bolezni uporabno orodje.

87

5. simpozij Katedre za temeljne vede: Kronične bolezni sodobne družbe: od zgodnjega odkrivanja do paliativne oskrbe

Literatura
Anderson JL, Cartenand JD, Farber SA. Zebrafish Lipid Metabolism: From Mediating
Early Patterning to the Metabolism of Dietary Fat and Cholesterol. Methods Cell
Biol. 2011;101:111-41.
Blinc A. Zdravljenje hiperlipidemije pri zelo ogroženih bolnikih. In Kernik J, ed. Kronična bolečina, hiperlipidemije, menopavza, hipertenzija, podporno zdravljenje
rakavih bolnikov, erektilne motnje : zbornik predavanj / VII. Fajdigovi dnevi,
Kranjska Gora, 14.-15. Oktober, 2005. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske
medicine; 2005: 29-32.
Burtis CA, Ashwood ER. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Chapter: Lipids, lipoproteins and Apolipoproteins. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 1994: 1002-81.
De Backer G, Ambrosioni E, Borch-Johnsen K, Brotons C, Cifkova R, Dallongeville J,
et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: third joint task force of European and other societies on cardiovascular disease
prevention in clinical practice (constituted by representatives of eight societies
and by invited experts). Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2003;10(4):1-10.
Guidlines Committee. European Society oh Hypertension-Europea Society of
Cardiology guidelines for management of arterial hypertension. J Hypertens.
2003;21:1011-53.
Kaufman HW, Williams FR, Odeh MA. Value of Laboratory Tests in Employer-Sponsored Health Risk Assessments for Newly Identifying Health Conditions: Analysis
of 52, 270 Participants. Plos One; 2011.
Dostopno na: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
pone.0028201. (27. 8. 2014).
Manuel DG, Wilson S, Maaten S. The 2006 Canadian dyslipidemia guidelines will
prevent more death while treating fewer people-but should they be further modified? Can J Cardiol. 2008;24(8):617-20.
Osredkar J, Marc J. Laboratorijska medicina I. Ljubljana: Fakulteta za farmacijo; 2012:123-7.
Plebani M. Charting the course of medical laboratories in a changing environment.
Clin Chim Acta. 2002;319(2):87-100.
Sacks DB, Arnold M, Bakris GL, Bruns DE, Horvath AR, Kirkman MS, et al. Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. Diabetes Care. 2011;34:61-99.
Steinhagen-Thiessen E, Bramlage P, Lösch C, Hauner H, Schunkert H, Vogt A, et al.
Dyslipidemia in primary care – prevalence, recognition, treatment and control:
data from the German Metabolic and Cardiovascular Risk Project (GEMCAS).
Cardiovasc Diabetol. 2008;7:31 - 4.
Villegas R, Kearney PM, Perry IJ. The cumulative effect of core lifestyle behaviours on
the prevalence of hypertension and dyslipidemia. BMC Public Health. 2008;8:210.
Wang S, Xu L, Jonas JB, You QS, Wang YX, Yang H. Prevalence and associated factors
of dyslipidemia in the adult Chinese population. Plos One. 2011;6(3):173-6.

88

Presejanje za raka na debelem črevesu in danki - program Svit

C3

Presejanje za raka na debelem črevesu
in danki - program Svit
Colorectal cancer screening Svit programme
Dominika Novak Mlakar13
Tatjana Kofol Bric14
Jožica Maučec Zakotnik15
Marjeta Keršič Svetel16

Izvleček

Po podatkih Registra raka se incidenca raka na debelem črevesu in danki v Sloveniji od leta
1961 povečuje. Največ primerov bolezni se odkrije, ko je le ta v napredovali obliki. V obdobju 2005 – 2009 je bil rak na debelem črevesu odkrit v lokalno omejeni obliki le v 12,3 %
in rak danke le v 14,9 %. Posledice se kažejo kot visoka stopnja umrljivosti, slaba kakovost
življenja bolnikov in visoki stroški zdravljenja. V skladu s priporočili Evropskega sveta in
Evropskimi smernicami za zagotavljanje kakovosti v presejanju za raka na debelem črevesu in danki se je v Sloveniji leta 2009 vzpostavil Državni program presejanja in zgodnjega
odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki – Program Svit.
Pozitivni učinki programa so se pokazali že po izvedbi prvega presejalnega kroga.
Ključne besede: organiziran program, zgodnje odkrivanje, predrakave spremembe

Abstract

According to the Cancer Registry of Republic of Slovenia, the incidence of colorectal cancer has been increasing in Slovenia since 1961. The majority of cases are diagnosed when
the disease has already advanced. In the 2005-2009 period, colon cancer was diagnosed
in a localized stage in only 12.3 % of cases and rectal cancer in only 14.9 % of cases. The
consequences are seen as a high mortality rate, poor quality of patients life and high treatment costs. In line with the recommendations of the European Council and with the European Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Cancer Screening and Diagnosis,
Slovenia set up a National screening programme for colorectal cancer - Svit Programme in
2009. The positive effects of the programme were seen already after the implementation
of the first screening cycle.
Key words: organized programme, early detection, precancerous changes
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1 Uvod
Po podatkih Registra raka se incidenca raka na debelem črevesu in danki
(C18-20) v Sloveniji od leta 1961 povečuje (Zadnik, Primic Žakelj, 2013). Leta
2010 je bil s 1.720 primeri drugi najpogostejši novoodkriti rak pri obeh spolih skupaj in s 789 primeri smrti drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka
(ibid.).
V obdobju 2005 - 2009 je bil rak debelega črevesa odkrit v lokalno omejeni
obliki le v 12,30 % in rak danke le v 14,90 % (ibid.). Posledice pozno odkrite
bolezni, ko je ta že razširjena, se kažejo kot visoka stopnja umrljivosti, slaba
kakovost življenja bolnikov in visoki stroški zdravljenja (Primic - Žakelj et al.,
2009). Po podatkih Registra raka je napoved novoodkritih primerov bolezni
za leto 2013 1.781, kar raka na debelem črevesu in danki v Sloveniji uvršča
med resne javno-zdravstvene probleme (Zadnik, Primic Žakelj, 2013).
V skladu s priporočili Evropskega sveta in Evropskimi smernicami za zagotavljanje kakovosti v presejanju za raka na debelem črevesu in danki je bil
v Sloveniji leta 2009 vzpostavljen Državni program presejanja in zgodnjega
odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki – Program Svit. Program temelji na organiziranem populacijskem presejanju, zgodnjem odkrivanju ter obravnavi predrakavih sprememb in raka na debelem
črevesu in danki z uporabo presejalnega testa na prikrito krvavitev v blatu
(Proposal, 2003; Segnan, Patnick, von Karsa, 2010; Štern et al., 2008). V drugi
polovici leta 2008 je bila izvedena pilotna faza Programa Svit z namenom, da
se vsi zastavljeni koraki v algoritmu programa preverijo tudi v praksi (Tepeš
et al., 2010).
Pred uvedbo organiziranega populacijskega programa je bilo prisotno le
priložnostno presejanje, brez enotnih standardov in navodil, ki je bilo prepuščeno ozaveščenosti žensk in moških ter osebnih izbranih zdravnikov.

2 Program Svit
Program Svit je preventivni zdravstveni program, namenjen odkrivanju
predrakavih sprememb in zgodnjih oblik raka na debelem črevesu in danki. S
pomočjo presejalnega testa (test na prikrito krvavitev v blatu) in diagnostične
kolonoskopije se v primeru pozitivnega presejalnega testa odkriva osebe, ki
imajo predstopnjo ali začetno stopnjo raka. S pravočasnim odkrivanjem in
odstranjevanjem predrakavih sprememb je možno raka preprečiti ali povsem
pozdraviti (Štern et al., 2008).
Program Svit je organiziran, populacijski, državni presejalni program.
Ciljna populacija programa so ženske in moški v starosti med 50 in 69 let z
urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Program je centralno voden.
Osebe v ciljni populaciji vsaki dve leti prejmejo na dom pisno vabilo na pregled blata. Ker rak na debelem črevesu in danki raste počasi in potrebuje več
let, da iz predrakave oblike napreduje v raka je mogoče z rednimi pregledi
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vzorcev blata na dve leti veliko večino nevarnih sprememb odkriti in zdraviti
pravočasno (ibid.). Izvajalci programa:
zzNacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ): nosilec organizacijske/centralne enote Programa Svit koordinira, organizira in upravlja celoten program,
centralni informacijsko-komunikacijski sistem, bazo podatkov, vabi ter testira ciljno populacijo, zagotavlja, spremlja in evaluira kakovost celotnega
programa;
zzosebni izbrani zdravniki: priprava bolnikov na kolonoskpijo, aktivna skrb
za vključevanje opredeljenih pacientov v program;
zzpooblaščeni kolonoskopski in histopatološki centri;
zzbolnišnice: nadaljnja diagnostika in zdravljenje v primeru odkritega raka.
Komunikacijske dejavnosti v podporo programa izvajajo: centralna enota
Programa Svit, Svitove info točke v zdravstvenih domovih, območne enote
NIJZ, nevladne organizacije in posamezniki, ki delujejo kot podporniki ali
ambasadorji programa.
Ključni cilji Programa Svit so zmanjšati zbolevnost in umrljivost za rakom
na debelem črevesu in danki. Za doseganje ključnih ciljev je potrebno zagotavljati zadostno odzivnost v program in dosegati visoko kakovost v vseh postopkih programa (ibid.).
Pomemben del vsakega organiziranega presejalnega programa so enotni
postopki ter zagotavljanje in nadzor kakovosti, ne le pri presejalnem pregledu,
pač pa tudi pri nadaljnji diagnostiki ter zdravljenju v programu odkritih predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu ter danki. Pri vodenju in izvajanju Programa Svit se sledi Evropskim smernicam za zagotavljanje kakovosti
v presejanju za raka na debelem črevesu in danki (Segnan, et al., 2010). Kakovost v Programu Svit se zagotavlja (Program Svit, 2014; Štern et al., 2008):
• s standardiziranimi obrazci: vabilo na presejalni pregled, informativna
knjižica o raku na debelem črevesu in danki, navodilo za odvzem vzorcev
blata, laboratorijski izvid analize vzorcev blata, vprašalnik pred in po kolonoskopiji, napotnica za histopatologijo in izvid kolonoskopije;
• z enotnimi navodili za pripravo na kolonoskopijo (bolniki in osebni izbrani
zdravniki);
• z enotnimi smernicami za izvajanje, beleženje in spremljanje presejalnih
kolonoskopij in histopatoloških izvidov;
• z letnim strokovnim nadzorom v kolonoskopskih in histopatoloških centrih;
• z vključenostjo histopatologov v britansko shemo zunanjega nadzora kakovosti;
• s spremljanjem in evalvacijo vseh postopkov v obravnavi pacientov, ki so
sodelovali v programu presejanja ter so zboleli za rakom na debelem črevesu in danki;
• z obveščanjem osebnih izbranih zdravnikov o bolnikih s pozitivnim in negativnim izvidom testa na prikrito krvavitev v blatu ter z obveščanjem o
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•
•

•
•

bolnikih, ki se v program niso odzvali ali niso vrnili vzorcev blata ali so
kolonoskopski neodzivniki;
s spremljanjem odzivnosti po statističnih/zdravstvenih regijah dvakrat letno, vse do občinske ravni;
s ciljno usmerjenimi komunikacijskimi intervencijami, ki pomagajo premoščati objektivne in/ali subjektivne ovire pri sodelovanju različnih skupin ciljne populacije v programu (kronični bolniki, invalidi, jezikovne
manjšine, prebivalci območij z razpršeno poselitvijo …);
s centralnim informacijskim sistemom in zakonsko podlago za delovanje
programa;
z rednimi strokovnimi izobraževanji izvajalcev.

Le z rednim spremljanjem in nadzorom kakovosti presejalnega programa
se lahko ciljni populaciji zagotovi kakovostna zdravstvena oskrba. Če program
ni kakovosten, lahko tveganja zaradi prekomerne diagnostike in zdravljenja
nenevarnih sprememb ali nezadostne prepoznave ter ukrepanja pri spregledanih patoloških spremembah prevladajo nad koristmi programa (Segnan et
al., 2010). Učinkovitost programa se spremlja z dolgoročnimi kazalniki bremena bolezni (incidenca in umrljivost) in dodatnimi procesnimi kazalniki.
Spremljanje procesnih kazalnikov omogoča centralni informacijski sistem
programa, medtem ko kazalnike bremena bolezni spremlja Register raka RS
(Štern et al., 2008; Zadnik, Primic Žakelj, 2013).
2.1 Vabljenje v program, presejanje in izvajanje kolonoskopij
Pravico do sodelovanja v Programu Svit imajo na osnovi 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (po spremembah
in dopolnitvah zakona, ki so bile objavljene v Ur.l. RS, št. 9/92, 76/2008)
in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l. RS, št. 83/07) vse obvezno zdravstveno zavarovane osebe v Sloveniji v starosti od 50 do 69 let.
Takih oseb je okrog 540.000. V program so vabljene po vnaprej določenem
načrtu v obdobju dveh let. Zakonska podlaga nosilcu programa zagotavlja
obdelavo osebnih podatkov, pridobivanje podatkov o vabljenih osebah iz
Centralnega registra prebivalstva ter pridobivanje podatkov o urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja in podatke o osebnih izbranih zdravnikih od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Štern et al., 2008; Program Svit, 2014).
Vabljeni iz centralne enote presejalnega programa po pošti prejmejo vabilo
s priloženo izjavo za sodelovanje. Vabilu je priložena knjižica, ki na poljuden
način pojasnjuje, kaj je rak na debelem črevesu in danki, kakšen je pomen
presejalnega programa za zdravje posameznika ter motivira za sodelovanje.
Če sodelujoči v programu na izjavi o sodelovanju označijo kronično vnetno
črevesno bolezen (Chronova bolezen, ulcerozni kolitis), v preteklosti med kolonoskopijo odstranjene polipe na debelem črevesu ali danki oziroma rak na
debelem črevesu ali danki se jih v program presejanja ne vključi. Bolniki z na92
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vedenimi bolezenskimi stanji imajo večje tveganje za pojav raka in potrebujejo
redne kontrole s kolonoskopijo, spremljanje le s testom na prikrito krvavitev
v blatu ni dovolj zanesljivo za spremljanje njihovega zdravja. Če udeleženci na
izjavi o sodelovanju označijo, da so opravili kolonoskopijo v zadnjih treh letih
in je bil izvid brez prej navedene patologije, se jih začasno izključi iz Programa Svit. Vabilo v program ponovno prejmejo čez dve leti, saj je po mnenju
slovenskih gastroenterologov varno obdobje od kolonoskopije do ponovnega
presejalnega testa pet let (Štern et al., 2008; Program Svit, 2014).
Osebe, ki nimajo trajnih ali začasnih izključitvenih kriterijev, na dom po
pošti prejmejo testni komplet ter pisna in slikovna navodila za odvzem dveh
vzorcev blata. Vzorci blata se analizirajo v centralnem laboratoriju, s čimer
je zagotovljena obdelava velikega števila testov hkrati, ob standardnih pogojih dela z zagotavljanjem visoke kakovosti. O izidih analize vzorcev blata sta
preiskovanec in osebni izbrani zdravnik obveščena po pošti. Preiskovance
z negativnim izvidom presejalnega testa se v program povabi ponovno čez
dve leti. Preiskovanci s pozitivnim izvidom presejalnega testa so napoteni na
kolonoskopijo, ki se izvaja v 25 pooblaščenih kolonoskopskih centrih. Izvidu in napotitvi na kolonoskopijo je priložena knjižica, ki poljudno pojasnjuje preiskavo in pomaga pacientu, da se pripravi na obisk izbranega osebnega
zdravnika. Osebni izbrani zdravnik, pri katerem se bolnik oglasi po prejetem
pozitivnem izvidu presejanja, oceni, ali je bolnik primeren za kolonoskopijo.
Osebni izbrani zdravnik izpolni vprašalnik pred kolonoskopijo, na katerem je
navedena osebna anamneza, družinsko breme z rakom na debelem črevesu
in danki, jemanje zdravil ter klinični status preiskovanca. Poenoteni postopki
priprave bolnikov na Svitovo kolonoskopijo so opisani v priročniku za družinske zdravnike (Štern et al., 2008; Program Svit, 2014). V knjižici »Ali moram
res na kolonoskopijo?« so priporočila za kakovostno komuniciranje zdravnika
z bolnikom, ki ga je potrebno pripraviti na kolonoskopijo in spodbuditi, da
opravi preiskavo (Keršič Svetel, 2012).
Večina bolnikov priprave na kolonoskopijo izvede sama doma. Pri posameznikih pri katerih osebni izbrani zdravnik presodi, da imajo zdravstveno
stanje, ki zahteva pripravo v bolnišnici, se organizira hospitalna kolonoskopija. Termine in lokacije ambulantnih in hospitalnih kolonoskopij koordinira
centralna enota presejalnega programa. Podatki o poteku kolonoskopije, odkritih najdbah in histopatološki analizi bioloških vzorcev tkiva so vnešeni v
enotni informacijski sistem. Podatki se zberejo v centralni enoti presejalnega
programa (Štern et al., 2008; Program Svit, 2014).
2.2 Komunikacijske intervencije pri podpori izvajanja programa
Komunikacijske intervencije Programa Svit se izvajajo skladno s strategijo,
ki je bila zasnovana na podlagi teorije načrtovanega vedenja (Ajzen, Albarracin, Hornik 2007). Na podlagi tega teoretičnega modela so sporočila in komunikacijska orodja zasnovana tako, da poleg posredovanja dejstev nagovarjajo
tudi vrednote, stališča in čustva ter motivirajo ciljne skupine, ki so jim namenjena. S komunikacijskimi intervencijami se prizadeva povečati razumevanje
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problema bremena raka na debelem črevesu in danki v javnosti, razumevanje
presejanja kot pomembnega dela rešitve tega problema, hkrati pa se vpliva
na ključne dejavnike, ki prispevajo k odločitvi za sodelovanje v presejalnem
programu: stališča, vrednote, prepričanje o zmožnosti za izvajanje vseh potrebnih korakov in občutek nadzora nad dogajanjem.
Poleg osebnega izbranega zdravnika, ki mu pripada ključna vloga pri spodbujanju pacientov za sodelovanje v presejalnem programu, pri pravilni pripravi in udeležbi na kolonoskopijo sodelujejo tudi drugi zdravstveni delavci, ki so
zdravniku v oporo:
zzmedicinska sestra v ambulanti izbranega osebnega zdravnika,
zzdiplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti,
zzpatronažne sestre,
zzkontaktna točka Programa Svit v zdravstveno-vzgojnem centru v zdravstvenem domu, kjer so na voljo informacije o programu, inštruktorstvo o
vseh postopkih Programa Svit (izpolnjevanje Izjave o sodelovanju, odvzem
in pošiljanje vzorcev, priprava na kolonoskopijo, svetovanje za ljudi z motnjami vida ali sluha, za gibalno ovirane …),
zzlekarniški farmacevti (pojasnila o zdravilu za čiščenje črevesja pred kolonoskopijo),
zzkomunikacijske intervencije programa.
Za zagotovitev ustreznosti komunikacijskih intervencij pri podpori izvajanja Programa Svit se je v letih 2008 – 2011 veliko pozornosti posvetilo
usmerjenemu dodatnemu usposabljanju zdravstvenih delavcev na področju
komuniciranja. Za zagotovitev še uspešnejšega in kakovostnejšega delovanja
Programa Svit, za povečanje dostopnosti programa različnim skupinam uporabnikov z zagotavljanjem ustrezne varnosti pacientov v vseh fazah izvajanja
programa, se je v sodelovanju z območnimi enotami NIJZ, zdravniki specialisti gastroenterologi, ki sodelujejo v Programu Svit in regijskimi odgovornimi
zdravniki za preventivno zdravstveno varstvo v zdravstvenih ustanovah na
primarni zdravstveni ravni v obdobju 2013 – 2014 izvajalo strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev na področju izvajanja Programa Svit. Nujno
je, da se s podrobnostmi algoritma izvajanja Programa Svit in s smernicami
za izvajanje vseh dejavnosti, opredeljenih v Splošnem dogovoru, podrobno in
temeljito seznanijo vsi osebni izbrani zdravniki, srednje in diplomirane medicinske sestre v njihovih timih, sodelavci preventivnih centrov in sestre, ki
delajo v patronažni službi.
Za zagotavljanje pravilnega izvajanja vseh potrebnih korakov in utrjevanje
zaupanja v presejalni program je velikega pomena delovanje klicnega centra
Svit, ki neposredno komunicira z uporabniki presejalnega programa po telefonu, elektronski pošti, faksu in klasični pošti. Pri vključevanju javnosti v
presejanje imajo poleg zdravstvenih delavcev aktivno vlogo tudi različne nevladne organizacije in mnenjski voditelji. V izvajanje strateško načrtovanih
komunikacijskih intervencij je vključena široka mreža podpornikov, ki zajema
tako lokalne skupnosti, kakor nevladne organizacije in vplivne posameznike.
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Med temi podporniki zlasti pomembno vlogo igrajo frizerski saloni in gasilske
zveze, med posamezniki pa predvsem pacienti, ki jim je bil v Programu Svit
odkrit rak v zelo zgodnji fazi in so pripravljeni javno spregovoriti o svoji izkušnji (Program Svit, 2014).

3 Rezultati prvega presejalnega kroga
V prvi presejalni krog, ki je trajal od aprila 2009 do marca 2011, je bilo v
program povabljenih 536.709 oseb. Vabilo je bilo vročeno 533.040 (99,32 %)
osebam. Odzivnost na vabila (oseba je vrnila podpisano izjava o sodelovanju
v programu) je bila 56,09 %. Odzivnost na vabilo po občinah prikazuje slika 1.
Odzivnost v program je po regijah pokazala velike razlike. Razlike v odzivnosti med občinami se gibljejo v razponu od 30,00 do 70,00 %.

Slika 1. Odzivnost na vabilo po občinah, 1. presejalni krog.

Presejanost v prvem presejalnem krogu je bila 49,90 % ter s tem presega
mednarodno določeno sprejemljivo raven, ki je opredeljena kot 45,00 % presejanost ali več (Segnan, et al., 2010; Zorzi et al., 2007). Presejanost prikazuje
delež oseb, ki so se udeležile presejanja v Programu Svit in pomeni delež oseb,
ki so vrnile komplete vzorcev blata, ustreznih za analizo ali ne, glede na število oseb, ki so ustrezne za vključitev v presejanje (Segnan et al., 2010; Zorzi
et al., 2007). V vseh starostnih razredih, razen v razredu od 50 do 54 let, je
skupna presejanost presegla 50,00 % ciljne populacije predvsem na račun dobre odzivnosti žensk. Za moške presejanost v nobenem starostnem razredu
ni presegla 50,00 %, slika 2. Znotraj posameznih starostnih razredov so raz95
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like v presejanosti med spoloma tudi do 13,00 %. Razlike se kažejo tudi med
zdravstvenimi regijami, kjer 50,00 % presejanosti niso dosegli v regijah Celje,
Koper, Maribor in Murska Sobota, slika 3. Najvišja presejanost pri obeh spolih
je bila v Goriški regiji, kjer za moške preseže 49,00 %, za ženske pa celo 58,00
%. Tudi znotraj regij obstajajo razlike v presejanosti med spoloma, in sicer od
8,00 % do 11,00 %.

Slika 2. Delež presejanih oseb po starostnih razredih, 1. presejalni krog.

Slika 3. Delež presejanih oseb glede na spol in zdravstvene regije, 1. presejalni krog.

Test na prikrito krvavitev v blatu je opravilo 245.714 oseb. Pozitiven test je
imelo 15.310 (6,20 %) oseb. Več pozitivnih testov je bilo pri starejših in mo96
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ških. Na kolonoskopijo je bilo napotenih 14.144 (92,4 %) pacientov, od tega je
preiskavo opravilo 13.914 pacientov. Med pacienti z opravljeno kolonoskopijo
je bilo odkritih 6,2 % rakov in 37,0 % napredovalih adenomov, ki predstavljajo
večje tveganje za raka. Pri osebah z znanim stadijem bolezni je bila bolezen
odkrita v zgodnji fazi v 71,60 % primerih, stadij I in II.

Zaključek
Pilotna faza Programa Svit v letu 2008 in prvi presejalni krog, ki se je zaključil marca 2011, sta potrdila, da je algoritem programa v praksi izvedljiv.
Odzivnost v presejalni program, delež presejanih oseb in delež odkritih rakov
v stadiju I in II je pomemben pokazatelj uspešnosti ter učinkovitosti programa. Z namenom doseganja zastavljenih ciljev in uspešnosti programa bi se
moralo vanj vključiti 70,00 % povabljenih. Podatki kažejo, da se z organiziranim programom presejanja dosega pomemben premik stadija bolezni v zgodnje oblike raka, ko je zdravljenje uspešnejše in pričakovano preživetje večje v
primerjavi s podatki pred letom 2009, ko organiziranega presejanja v Sloveniji
še ni bilo.
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Izvleček

Teoretična izhodišča: V Sloveniji potekajo trije presejalni programi za raka: Program ZORA
za raka materničnega vratu, Program DORA za raka dojke, namenjena ženskam, in Program Svit za raka debelega črevesa in danke, namenjen ženskam in moškim. Predrakave
spremembe na materničnem vratu in zgodnje oblike raka odkrivamo s preiskavo celic v
brisu materničnega vratu. Raka materničnega vratu lahko preprečimo z odkrivanjem in
zdravljenjem predrakavih sprememb. Raka dojk lahko zgodaj odkrivamo s presejalno mamografijo v stadiju, ko še ni tipen, ko ni večji kot 10 mm v premeru in ko še ne daje klinične
slike. Če je odkrit v tako zgodnji fazi, je zdravljenje uspešnejše.
Program ZORA kot najstarejši presejalni program v Sloveniji že kaže učinke na populacijski
ravni. Ob več kot 70-odstotni 3-letni pregledanosti ter stalnemu izboljševanju kakovosti na
vseh ravneh programa se je incidenca raka materničnega vratu v prvih 10 letih delovanja
programa zmanjšala za skoraj 50 %. V letu 2012 je bilo v Sloveniji odkritih le 118 novih primerov tega raka. S temi rezultati se Slovenija v zadnjih letih uvršča med Evropske države
z majhno incidenco raka materničnega vratu, medtem ko se je ob vzpostavitvi programa
leta 2003 uvrščala med države z večjo incidenco.
Program DORA skoraj v celoti ustreza sprejemljivim vrednostim kazalnikov kakovosti glede na evropske standarde že od začetka vabljenja. Več kot 70 % žensk, ki so prvič vabljene
na presejalno mamografijo, se presejalnega slikanja tudi udeleži, v naslednjih krogih pa ta
odstotek naraste na okoli 90 %. Med slikanimi smo do avgusta 2014 odkrili 650 rakov dojk,
med njimi je več kot 70 % rakov dojk v omejeni obliki.
Ključne besede: rak materničnega vratu, rak dojke, presejanje za raka, ženska

Abstract

Theoretical background: In Slovenia all three recommended cancer screening programmes are implemented; for women Programmes ZORA and DORA, cervical and breast
cancer screening, and for both sexes Programme Svit, colorectal cancer screening. Cervical cancer can be prevented with regular Pap tests for detection of precancerous lesions,
which can be effectively treated. Breast cancer can be detected early with simple screen17
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ing method, screening mammography, in a stage when it is impalpable, smaller than 10
mm and causes no clinical signs and symptoms. Treatment of cancer diagnosed in early
stage is more successful.
Programme ZORA is the oldest Slovenian organised population based screening programme and already shows desirable impact on the population level. With 3-years coverage exceeding 70% and constant quality improvement of the programme, the incidence
of cervical cancer decreased for almost 50% in the first ten years. In the year 2012 only 118
cervical cancers were diagnosed. With such results Slovenia is one of the European countries with low incidence of cervical cancer while ten years ago it was still among countries
with high incidence.
Programme DORA almost completely meets the acceptable levels of quality indicators
according to European guidelines from the very beginning. More than 70% of invited
women have screening mammography in the first round, in subsequent rounds the participation rate is even higher, 90%. Among screened women 650 breast cancers have been
diagnosed so far, more than 70% of those in localized stage.
Key words: cervical cancer, breast cancer, cancer screening, woman

1 Uvod
Rak je v Sloveniji tako kot drugod v razvitih državah Evrope velik javnozdravstveni problem, ki ga je mogoče zmanjšati z raznimi javnozdravstvenimi
ukrepi, med drugim tudi s presejanjem. Presejanje (angl. screening) je v širšem pomenu preiskovanje navidezno zdravih ljudi s preprostimi preiskavami,
da bi pri njih odkrili morebitno zgodnjo obliko bolezni ali njene predstopnje
in jo začeli zdraviti preden povzroči resne zdravstvene težave. Presejanje za
raka je pri obvladovanju te bolezni oblika sekundarne preventive in pomeni
iskanje tistih ljudi brez kliničnih težav, pri katerih je možno, da že imajo predstopnjo ali zgodnjo obliko raka. Sam presejalni test ne da končne diagnoze
raka, temveč izloči tiste, pri katerih je potrebna dodatna diagnostika. Osnovni
cilj presejanja za raka je preprečiti smrt zaradi določene vrste raka, kar lahko merimo s specifično umrljivostjo v skupini redno pregledovane populacije
(Novaković et al., 2010; Primic Žakelj, Jančar, Čeh, et al., 2011).
Rak dojke je v Sloveniji najpogostejši rak pri ženskah, saj na leto na novo
zboli okoli 1.200 žensk (SLORA). Odkrit v zgodnjem stadiju je zelo dobro
ozdravljiv. Rak materničnega vratu (RMV) v Sloveniji ni več pogost rak, predvsem zaradi dolge tradicije zgodnjega odkrivanja in zdravljenja predrakavih
bolezni in organiziranega presejalnega programa v zadnjem desetletju. V zadnjih letih v Sloveniji odkrijemo in zdravimo okoli 1.500−2.000 predrakavih
sprememb visoke stopnje in okoli 120−130 novih primerov RMV (SLORA).

2 Presejanje za raka
Merila za to, ali je bolezen primerna, da zanjo uvedemo presejalni program, sta leta 1968 za Svetovno zdravstveno organizacijo postavila Wilson in
Jungner, angleški in švedski zdravnik. Bolezen mora biti pomemben javnoz100
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dravstveni problem, na voljo mora biti uspešno zdravljenje, zagotovljene morajo biti zadostne zmogljivosti (človeške in tehnične) za nadaljnjo diagnostiko
in zdravljenje, bolezen mora imeti predklinično obdobje, presejalni test mora
biti zanesljiv, cenovno ugoden, preprost in za preiskovance sprejemljiv, presejalna aktivnost mora biti dolgoročna, stroški presejalnega programa morajo
biti sprejemljivi (Wilson, Jungner, 1968).
Presejanje lahko poteka organizirano, če vse ljudi v določeni starostni skupini s pisnimi vabili povabimo na preventivni (presejalni) pregled, ali pa priložnostno (individualno, oportunistično), torej po nasvetu zdravnikov ali na
pobudo ljudi. Po izkušnjah priložnostno presejanje ne daje pravih rezultatov.
Udeležujejo se ga bolj ozaveščeni in bolj zdravi posamezniki, koristi so večje
za posameznika, ne odražajo pa se na ravni populacije. Znano je, da lahko le
z organiziranim presejanjem dosežemo učinek na populaciji, če se presejanja
redno udeležuje zadosten delež ciljnega prebivalstva (najmanj 70 %), zlasti če ga
spremlja primeren nadzor kakovosti na vseh korakih organiziranega programa.
Iskanje raka ima pri velikem številu ljudi, od katerih mnogi sploh ne bodo
zboleli ali umrli za rakom, tudi svojo slabo stran: lahko povzroči zaskrbljenost
ob misli na morebitno bolezen, pa tudi preiskava je lahko neugodna ali boleča.
Kot večina preiskav v medicini imajo tudi presejalne nekaj napačno pozitivnih
in napačno negativnih rezultatov. Njihov delež je sicer majhen, vendar lahko
preiskovancu, če je rezultat napačno negativen, nepravilno zagotovimo, da je
zdrav, v resnici pa že ima začetno bolezen. Napačno pozitivni rezultati po
nepotrebnem povzročajo zaskrbljenost, poslabšajo kakovost življenja, ljudi pa
odvračajo od ponovnih presejalnih pregledov. Z etične plati je odgovornost
države pri vzpostaviti takega programa še posebno velika, zato je pri delu zelo
pomembna kakovost, ki mora zagotoviti kar najmanjši delež napačnih izvidov.
Presejanje kot zdravstvena storitev se razlikuje od obravnave simptomatskih posameznikov in v presejanje vključena populacija ljudi se razlikuje od
bolnikov, ki sami iščejo zdravniško pomoč. V primeru presejanja zdravstveni
sistem išče morebitne bolnike, saj vabimo na videz zdrave ljudi in jih zmotimo
v njihovem vsakdanjem življenju. Določene postopke presejanja in dodatne
diagnostike, odnos osebja do vključenih ljudi, načine sporočanja rezultatov
presejalnih testov in dodatne diagnostike je potrebno prilagoditi tako, da so
udeležencem čim bolj prijazni in neobremenjujoči. Odnos osebja do presejanih oseb in približanje storitve populaciji je odločilnega pomena za udeležbo v presejanju in uspeh le-tega na populacijski ravni. Pomembno je, da
so udeleženci seznanjeni s koristmi in tveganji presejanja s primernimi, iskrenimi in z z dokazi podprtimi informacijami. Na voljo naj imajo zgibanko
z informacijami o poteku presejanja, spletne strani programov in kontaktno
telefonsko številko za osebna dodatna pojasnila ali spremembo terminov presejalnih pregledov.
2.1 Priporočila Sveta evropske zveze o presejanju za raka
Svet Evropske unije je leta 2003 na osnovi dokazov iz številnih raziskav državam članicam priporočil, naj do leta 2008 vzpostavijo organizirane presejal101
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ne programe za RMV, dojke ter danke in debelega črevesa. Dokument vsebuje
priporočila za uporabljene presejalne teste, starostno obdobje in presejalni
interval (Commission, 2003).

3 Presejanje za raka v Sloveniji
V Sloveniji potekajo trije presejalni programi za raka: Program ZORA za
RMV, Program DORA za raka dojke, oba sta namenjena samo ženskam, in
Program Svit za raka debelega črevesa in danke, ki je namenjen ženskam in
moškim. Sedež programov DORA in ZORA je Onkološki inštitut Ljubljana
(OIL), kjer delujeta tudi Register ZORA in register DORA, ki se povezujeta
s Centralnim registrom prebivalstva (Ministrstvo za notranje zadeve), Registrom prostorskih enot (Geodetska uprava RS) in Registrom raka RS (Onkološki inštitut Ljubljana).
3.1 Program ZORA
Državni program organiziranega presejanja za RMV (program ZORA) se
je začel kot pilotni projekt leta 1998 v ljubljanski regiji. V letu 2003 se je kot
državni program razširil na vso Slovenijo (Primic Žakelj et al., 2009; Onkološki inštitut Ljubljana, ZORA, b. l.). Strokovni sodelavci programa so ginekologi, citologi, patologi, presejalci, medicinske sestre in drugi strokovnjaki, ki
delujejo na področju reproduktivnega zdravstvenega varstva.
Namen programa ZORA je zmanjšati zbolevnost in umrljivost za RMV v
Sloveniji. Cilj programa je doseči, da bo 70−80 % žensk v starosti 20–64 let
enkrat na tri leta opravilo ginekološki pregled in odvzem brisa materničnega
vratu (BMV) za citološki pregled (Primic Žakelj et al., 2011). Za razliko od
programov DORA in Svit se ženska lahko za presejalni pregled ZORA naroči
sama (brez napotnice ali vabila) pri svojem izbranem ginekologu vsake tri leta
(Slika 1). Če se ženska ne naroči sama, ji v četrtem letu pošlje standardizirano
osebno vabilo njen izbrani ginekolog. Če v registru ZORA tudi v četrtem letu
ne zabeležimo izvida presejalnega BMV, ji v petem letu standardizirano osebno vabilo pošljemo še iz koordinacijskega centra programa ZORA na OIL. V
primeru, da je izvid presejalnega brisa brez patoloških sprememb, se ženska
vrne v triletni krog presejalnega programa, v skladu z navodili programa. Če
je izvid patološki, ginekolog žensko povabi na kontrolni pregled ali dodatno
kolposkopsko in histopatološko diagnostiko in po potrebi tudi zdravljenje, v
skladu s sodobnimi smernicami (Uršič Vrščaj et al., 2011).
V programu ZORA veliko pozornost namenjamo zagotavljanju in nadzoru kakovosti na vseh ravneh programa. Pri vodenju in izvajanju programa v
okviru objektivnih možnosti sledimo Evropskim smernicam za zagotavljanje
kakovosti v presejanju za RMV (Arbyn et al., 2008), ki so bile po prvi izdaji
leta 1993 ponovno posodobljene leta 2008. Kakovost programa zagotavljamo z rednimi izobraževanji izvajalcev programa, strokovnimi smernicami
ter standardiziranimi obrazci. Centralno zbiranje podatkov v Registru ZORA
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omogoča stalno spremljanje kakovosti izvajanja programa ter občasne poglobljene analize. V letu 2011 je bilo v program uvedenih več novosti, med drugim citološka klasifikacija izvidov BMV po Bethesdi in triažni test HPV pri
ženskah z patološkimi spremembami materničnega vratu nizke stopnje in po
zdravljenju predrakavih sprememb (Primic Žakelj, Ivanuš, 2012). Poglobljene
analize so pokazale, da so novosti doprinesle k večjemu odkrivanju predrakavih sprememb, brez nepotrebnega povečanja potreb po dodatnih pregledih
(Ivanuš, 2013). Nove primere RMV se vsako leto natančno analizira in tudi
revidira preparate BMV tistih bolnic, ki so zbolele kljub temu, da so hodile
na ginekološke preglede. Na ta način se iz leta v leto izboljšuje kakovost dela
na vseh ravneh, ugotovitve pa so tudi podlaga za uvedbo sistemskih novosti v
program.

Slika 1. Pot ženske skozi program ZORA. Vsi standardizirani obrazci, navodila in
strokovna priporočila so v e-obliki dostopni na uradni spletni strani programa
(Onkološki inštitut Ljubljana, b.l.).

Program ZORA kot najstarejši presejalni program v Sloveniji že kaže učinke na populacijski ravni. Ob več kot 70-odstotni 3-letni pregledanosti ter neprestanemu izboljševanju kakovosti na vseh ravneh programa se je incidenca
raka materničnega vratu v prvih 10 letih delovanja programa zmanjšala za
skoraj 50 %. V letu 2012 je bilo v Sloveniji odkritih le 118 novih primerov tega
raka. S temi rezultati se Slovenija v zadnjih letih uvršča med Evropske države
z majhno incidenco raka materničnega vratu, medtem ko se je ob vzpostavitvi
programa ZORA leta 2003 uvrščala med države z večjo incidenco. V zadnjih
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letih z RMV zbolevajo predvsem ženske, ki se ne udeležujejo redno presejalnih programov (neodzivnice). Pri njih je bolezen pogosteje odkrita v razširjeni
obliki, ki zahteva obsežno zdravljenje, pa tudi prognoza je slabša. Zato neodzivnost žensk pomeni enega glavnih izzivov dobro organiziranih presejalnih
programov, tudi slovenskega (Primic Žakelj, Ivanuš, 2012).
3.2 Program DORA
Priprave na program v obliki centraliziranega organizacijskega sistema
presejanja so se začele leta 2003. Uvedli smo izključno digitalne mamografske
aparate z možnostjo telemedicine. Hkrati ob uvajanju ženskam nismo odvzeli
pravic, ki so jih že imele v obliki priložnostnega presejanja, dokler program ne
bo stekel po vsej Sloveniji.
Ob vzpostavljanju presejalnega programa smo upoštevali evropske smernice (Perry et al., 2006), v katerih so predpisani tudi kazalniki za zagotavljanje
kakovosti presejalnega programa. Ta je bistvena za zgodnje odkrivanje raka
dojk in zmanjšanje umrljivosti. Ključni elementi in hkrati novosti med zdravstvenimi storitvami takega programa so: ločena obravnava simptomatskih in
bolnih žensk, ločen način financiranja in uvedba plačevanja po številu opravljenih mamografij in odčitavanj, ustrezna izobraženost in strokovna usposobljenost osebja, dvojno neodvisno odčitavanje mamografskih slik, multidisciplinarno delo (radiolog, patolog, kirurg, diplomirani radiološki inženir,
medicinska sestra) v obliki konsenzov, predoperativnih in pooperativnih
konferenc, ustrezna tehnična kakovost mamografskih naprav in vseh drugih
diagnostičnih naprav, ki jih uporabljamo v programu, dnevno preverjanje tehnične kakovosti mamografov, vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema, določitev, spremljanje in preverjanje kazalnikov kakovosti programa. Kot
presejalni test uporabljamo mamografijo, rentgensko slikanje dojk.
Prve ženske so prejele vabilo na presejalno mamografijo v presejalni center
na OIL v okviru državnega presejalnega programa za raka dojk DORA konec
marca 2008. Presejanje poteka tako, da vsako drugo leto ženske v starosti od
50-69 let prejmejo pisno vabilo na pregled z datumom, krajem in uro pregleda. Diplomirani radiološki inženir opravi presejalno mamografijo v dveh
projekcijah in vnese v informacijski sistem anamnezo in podatke o slikanju.
Vse mamografske slike neodvisno odčitata dva radiologa; s tretjim, nadzornim radiologom, pa se na posebnem sestanku - konsenzu - skupaj odločijo,
kakšen naj bo postopek pri ženski, pri kateri sta prva odčitovalca zapisala različen ali pozitiven izvid. Če je potrebna nadaljnja diagnostična obravnava, jo
opravi nadzorni radiolog. Ženska je naročena na dodatne preiskave en teden
po presejalnem pregledu. Nadaljnje preiskave so lahko ciljana kompresija dojke, ultrazvočni pregled dojke, debeloigelno ultrazvočno vodeno punkcijo dojke, stereotaktično debeloigelno vakuumsko punkcijo dojke na digitalni ležeči
mizi, po potrebi tudi preiskavo dojk z magnetno resonanco ali punkcijo dojke
pod kontrolo magnetne resonance. Teden kasneje sledi pooperativna konferenca, kjer je vključen multidisciplinarni tim (nadzorni radiolog, patolog, kirurg, radiološki inženir, diplomirana medicinska sestra, administrator). Vse
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postopke presejanja in zaključke konferenc se sprotno vnaša v računalniški
program (aplikacija DORA). V kolikor ima ženska raka, ji odgovorni radiolog
po konferenci razloži diagnozo in jo usmeri v kirurško ambulanto. Po operaciji žensko obravnava multidisciplinarni tim na pooperativni konferenci. Vsa
komunikacija se izvaja v računalniškem formatu, v katerem se shranjuje digitalne slike v radiologiji (PACS - picture archiving communication system)
(Krajc, 2009).
V program DORA so trenutno vključene ženske iz Območne enote ZZZS
Ljubljana in Maribor, v slednji organizirano le Mestna občina Maribor. Presejalno slikanje dojk v okviru programa DORA poteka na sedmih digitalnih
mamografskih aparatih. Dva sta na Onkološkem inštitutu v Ljubljani (stacionarna in mobilna enota 1). Mobilna enota 2 je trenutno na Vrhniki. Presejalno
slikanje poteka še v Splošni bolnišnici Trbovlje, v Univerzitetnem kliničnem
centru Maribor, v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor in v Zdravstvenem domu Ljubljana na Metelkovi.
Od aprila 2008 do avgusta 2014 je bilo v program DORA povabljenih
91.114 žensk, nekatere med njimi so bile povabljene in slikane že večkrat, saj
letos poteka že četrti presejalni krog. Udeležba med temi ženskami je 77,7 %.
Opravljenih je bilo 106.011 mamografij. Skupaj je bilo do sedaj odkritih 650
rakov dojk. S trenutnimi zmogljivostmi program DORA vključuje tretjino slovenskih žensk, ki ustrezajo pogojem za vključitev (podatki Registra DORA na
dan 22.8.2014).
Kakovost presejalnega programa merimo s kazalniki kakovosti izvajanja
programa in učinkovitosti programa (zmanjšanje umrljivosti za rakom dojk v
ciljni populaciji), ki zahtevajo spremljanje ciljne populacije v daljšem časovnem obdobju (Perry et al., 2006).
Trudimo se, da se bo program čim prej razširil na področje celotne države in tako omogočil, da bodo vse ženske, ki ustrezajo merilom za vključitev
v presejalni program DORA, deležne presejalne mamografije po evropskih
smernicah.

Zaključek
Uvedba presejalnih programov za raka je bila smiselna tudi v Sloveniji,
saj sta rak dojk in debelega črevesa ter danke najpogostejša raka pri ženskah
in pri obeh spolih skupaj, rak materničnega vratu pa v Sloveniji ni več pogost rak, predvsem zaradi uspešnega delovanja programa ZORA. Uvajanje
organiziranega populacijskega presejanja je dolgotrajen, kompleksen in komplementaren proces z ustrezno politično in strokovno podporo. Za izvajanje
presejalnih programov so potrebni multidisciplinarni timi z usmerjeno usposobljenim osebjem, ustrezna oprema za presejalne teste, dodatno diagnostiko
in zdravljenje, nujna je računalniška podpora programov za shranjevanje podatkov, spremljanje in merjenje učinkovitosti, povezovanje z registrom raka
in drugimi registri.
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Merilo učinkovitosti presejalnih programov je zmanjšanje umrljivosti za
določenim rakom v presejani populaciji, kar je tudi dolgotrajni cilj vseh presejalnih programov za raka.
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Presejanje na nalezljive bolezni
in preprečevanje raka
Screening for infectious diseases
and cancer prevention
dr. Maja Sočan21

Izvleček

Teoretična izhodišča: Kronična okužba z virusom hepatitisa B (HBV) in C (HCV) lahko privede do ciroze jeter in hepatocelularnega karcinoma. Obe virusni okužbi je mogoče zdraviti
s protivirusnimi zdravili in preprečiti neugoden razvoj bolezni. Kronična okužba pogosto
poteka brez simptomov ali znakov, zato je potrebno identificirati bolnike s presejanjem in
čim prej pričeti z zdravljenjem.
Metoda: Pregledali smo objave dostopne v podatkovni zbirki PubMed in Medicina Slovenica po ključnih besedah, ki so v zvezi s presejanjem na označevalce HBV in HCV. Izvedli
smo primerjavo našega modela presejanja s pristopi v razvitih državah.
Rezultati in razprava: Pregled literature in priporočil je pokazal, da se pristopi k presejanju na nosilstvo označevalcev HBV in HBC razlikujejo. Vse države zagotavljajo varnost krvi,
krvnih izdelkov tkiv in presajenih organov s presejanjem na HBV in HCV, manj enotnosti
pa je že pri presejanju nosečnic na HbsAg (antigen hepatitisa B) in presejanju skupin z večjim tveganjem (uživalcev intravenskih drog, moških, ki imajo spolne odnose z moškimi,
pozitivnih na virus humane imunske pomankljivosti, HIV itd.). V ZDA glede na pogostost
nosilstva anti HCV in največje breme bolezni priporočajo presejanje vseh, ki so rojeni v
letih od 1945 do 1965.
Ključne besede: hepatitis B virus, hepatitis C virus, presejanje, rak jeter

Abstract

Teorethical background: Chronic infection with hepatitis B virus (HBV) and C (HCV) can
lead to liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Both viral infection can be successfully
treated with antiviral drugs and unfavorable development of the disease can be prevented. Since the course of chronic infection is often asymptomatic, it is necessary to identify
patients through screening and begin the treatment as soon as possible.
Methods: Literature search has been done in database PubMed and Medicina Slovenica.
The relevant key words relating to the screening for markers of HBV and HCV infection
were used. National approach to the screening was compared to the rest of the developed
world.
Results and discussion: Recommendations for screening differ from country to country.
All EU countries ensure the safety of blood, blood products, tissues and organs for transplantation through screening for HBV and HCV. Less unity has been found in screening of
pregnant women for HBsAg (hepatitis B antigen) and in at-risk groups (intravenous drug
users, men who have sex with men, HIV, (human immunodeficiency virus) positive, etc..).
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The United States recommend screening for all who were born from 1945 to 1965 for antiHCV as burden of the disease found to be highest in this age group.
Key words: hepatitis B virus, hepatitis C virus, screening, liver cancer

1 Teoretična izhodišča
Okužbe z nekaterimi virusi in bakterijami dokazano povečajo tveganje za
razvoj določenih vrst raka. Tveganje za razvoj raka predstavljajo okužbe z virusom Epstein-Barr (EBV), virusom hepatitisa B (HBV), virusom hepatitisa
C (HCV), virusom človeške imunske pomankljivosti (HIV), humanim papiloma virusom (HPV), virusom Karposijevega sarkoma, humanim T celičnim
limfotropnim virusom in bakterijo Helicobacter pylori (Liao, 2006). Svetovna
zdravstvena organizacija (SZO) je ocenila, da so mikrobi pomemben dejavnik tveganja pri približno 20 % malignih obolenj (World Health Organization,
2007). S cepljenjem lahko preprečimo okužbo s HBV, HCV in HPV (World
Health Organization, 2007; Recommendations, 2010). Za dva virusa (HBV in
HCV) imamo na voljo učinkovita protivirusna zdravila, okužbo s Helicobacter
pylori pa izkoreninimo z ustreznimi kombinacijami antibiotikov (World Health Organization, 2007).
Virus hepatitisa B se prenaša preko telesnih tekočin, ki vsebujejo virus.
Visoko tvegane telesne tekočine ali izločki so: kri, slina, semenska tekočina,
plevralna, možganska, amnijska, sinovijska tekočina in nožnični izcedek (Recommendations, 2008). Za prenos okužbe pa so najpomembnejše telesne tekočine kri, semenska tekočina in slina. Urin, znoj, izbruhanina in solze so telesne tekočine z nizkim tveganjem, v blatu pa HBV niso našli. Za prenos HBV
med ljudmi so najbolj pomembni spolni odnosi (Recommendations, 2008). V
preteklosti je bil relativno pogost prenos s krvjo ali drugimi tveganimi tekočinami, onesnaženimi predmeti znotraj zdravstva, največkrat z nosilca HBV na
zdravstvenega delavca (Hatzakis et al., 2013). V jugovzhodni Aziji, predvsem
na Kitajskem, je bil pred uvedbo rednega cepilnega programa hepatitis B endemična bolezen, ki se je prenašala z matere na otroka med nosečnostjo ali ob
porodu (Liao, 2006).
Po okužbi s HBV se lahko pojavi akutna oblika bolezni z zlatenico, slabostjo, bruhanjem, znaki okvare jeter. Akutni hepatitis po nekaj tednih izzveni
ali pa preide v kronično okužbo jeter, iz katere se v kasnejših letih razvije jetrna okvara, ki se stopnjuje do ciroze in/ali jetrnega raka (Matičič, Poljak, 2010).
Po okužbi, ki je lahko povsem brez simptomov ali po prebolelem akutnem
hepatitisu, ostane HBV prisoten doživljensko. Pri nekaterih je količina virusa
večja, tako da ga lahko zaznamo v krvi, pri drugih pa bi njegovo prisotnost
teoretično dokazali v jetrnem tkivu (Matičič, Poljak, 2010). Pri slednjih postane HBV dokazljiv v krvi zgolj ob zmanjšanju obrambnih sposobnosti zaradi
bolezni, ki slabijo imunski sistem ali zaradi uporabe zdravil kot so kemoterapevtiki, visoki odmerki kortikosteroidov in nekaterih bioloških zdravil (Čufer
et al., 2011).
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Okužba s HCV je največkrat brezsimptomna. Približno 15% do 25 % okuženih oseb je sposobnih samih obvladati okužbo in odstraniti virus, ostalih 80
% pa ostane kronično okuženih. Po podatkih študij iz 80-tih let je bilo večje
tveganje za prekuženost s HCV pri osebah, ki so uporabljale ali uporabljajo
nedovoljene intravenske droge, pri tistih, ki delajo v zdravstvu oz. diagnostičnih laboratorijih, pri ljudeh, ki so imeli partnerja, ki je prebolel hepatitis, pri
tistih, ki izhajajo iz nizkega socialno-ekonomskega okolja in so imeli veliko
spolnih partnerjev (Recommendations, 2012). Preden se je uvedlo presejanje
darovane krvi, je največ nosilcev HCV izhajalo iz vrst bolnikov, ki so prejeli
transfuzijo krvi in krvnih pripravkov. Okužba s HCV se pri večini prepozna
slučajno – ob darovanju krvi ali ob rutinskem testiranju krvi, ko se odkrije,
da ima okuženi patološke jetrne teste (Baklan et al., 2004). Pri približno 20 %
kroničnih nosilcev HCV po 20-30 letih okužba preide v cirozo jeter in pri 1 %
do 5 % v raka jeter (Hatzakis et al., 2013).
Med dejavniki tveganja za razvoj hepatocelularnega raka je okužba s HBV
ali HCV najpomembnejša (World Health Organzation, 2007). Kronično vnetje
in citokini so ključni dejavniki pri razvoju fibroze in proliferacije jetrnih celic.
Na celično funkcijo vplivata dva mehanizma (Liao, 2006; Cougot, 2005). Prvi
je integracija virusnega genoma v gostiteljev kromosom, kar povzroči izgubo
tumor supresorske funkcije genov in hkrati aktivacija tumor promotorskih genov. Drug mehanizem vključuje izražanje virusnih beljakovin. Rezultati raziskav potrjujejo, da zgodnje zdravljenje okužbe s HBV ali HCV prepreči uničenje celic in zmanjša integracijo virusnega genoma (Recommendations, 2008).
Težave z zdravjem se pojavijo več let po okužbi, kar slabša možnosti za zgodnje odkrivanje in zdravljenje. Pomembno je, da čim prej prepoznamo osebe,
ki so okužene s HBV ali HCV, saj obe okužbi lahko potekata povsem brez
simptomov. S pregledom dostopne literature v zadnjih letih smo poskušali
ugotoviti, kakšna so priporočila za ugotavljanje nosilstva oz. okužbe s HBV ali
HCV s pomočjo presejanja.

2 Metoda
Kot metodo smo uporabili pregled primarne literature, preglednih člankov
in priporočil dostopnih v podatkovni zbirki PubMed in Medicina Slovenica.
Iskali smo po ključnih besedah: virus hepatitisa B v povezavi s presejanjem,
virus hepatitisa C v povezavi s presejanjem, rak jeter v kombinaciji z virusom hepatitisa B in C (hepatitis B virus and screening, hepatitis C virus and
screening, liver cancer/hepatocellular carcinoma and hepatitis B virus, liver
cancer/hepatocellular carcinoma and hepatitis C virus). Sprva smo se omejili
na obdobje zadnjih 10 let (2005-2014), nato smo poiskali še dodatne starejše
reference.
Pregledali smo spletne strani, ki vsebujejo priporočila javno-zdravstvenih
ustanov v Evropi, v ZDA in spletne strani SZO za presejanje na okužbo s hepatitisom B in hepatitisom C.
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3 Rezultati in razprava
3.1 Presejanje na označevalce hepatitisa B
3.1.1 Presejanje nosečnic na hepatitis B
Zaščita otroka okužene nosečnice s cepivom proti HBV in imunoglobulini je najbolj učinkovita, če je dana tik po rojstvu (Seme, Fujs-Komloš, Poljak,
2006). Zato strokovnjaki javnega zdravja priporočajo presejanje vseh nosečnic na označevalce HBV že v prvem trimesečju nosečnosti (Recommendations, 2008). S presejanjem nosečnic na nosilstvo HBsAg so začeli v Italiji že l.
1984, v Združenem kraljestvu l. 1987, na Danskem l. 2005 (ibid.). Presejajo
še v Franciji, Španiji, na Irskem in Nizozemskem. Nosečnice verjetno presejajo tudi v drugih državah, vendar podatki o presejanju in deležu nosečnic, ki so jih testirali na nosilstvo HBV, ni poznano. Učinkovitost presejanja
ni povsod enaka – v nekaterih državah v presejalne antenatalne programe
vključijo skoraj vse nosečnice, izjema je Italija, kjer jih uspejo presejati manj
kot 75 % (Hepatitis B, 2010). Še slabši pa so podatki o deležu zaščitenih
novorojenčkov HBsAg pozitivnih mater, kar je ključni namen presejalnega
programa.
V Sloveniji izvajamo presejanje nosečnic na HBsAg že vrsto let (od l. 1994)
in cepimo vse novorojence HBsAg pozitivnih mater (Seme et al., 2006). V l.
2013 je s cepljenjem proti HBV začelo 27 novorojenčkov, od tega največ v ljubljanski in celjski regiji (Jeraj, Učakar, Zupan, 2014). Za novorojenčke HBsAg
pozitivnih mater je obvezna tudi pasivna zaščita s specifičnimi imunoglobulini. Naši podatki o izvajanju poporodne zaščite novorojenčkov s cepivom in
imunoglobulini niso najboljši, saj smo ugotovili, da se odmerki cepiva proti
HBV ne ujemajo s količinami izdanega specifičnega imunoglobulina. Predvidevamo, da ne gre za napako pri oskrbi novorojenčka, pač pa predvsem za
neustrezno poročanje (ibid.).
3.1.2 Presejanje krvodajalcev na hepatitis B
Presejanje vsake enote darovane krvi je obvezno v skladu z evropsko Direktivo o zagotavljanju preskrbe s krvjo (Directive 2002/98/EC, 2003). Presejanje krvi, tkiv in organov se izvaja v vseh državah EU, vendar so pristopi
k presejanju nekoliko različni. Najbolj priporočen pristop je ugotavljanje
prisotnosti genoma HBV z NAT (nucleinic acid test), v nekaterih državah
pa testirajo na nosilstvo HBsAg (4 države) in še na antiHBc v 5 državah
(Roth et al., 2012; Hepatitis B, 2010). Pri krvodajalcih, ki so državljani EU, je
prevalenca prekuženosti in nosilstva HBV zelo različna, odvisna od geografskega področja in deleža populacije, ki izhaja iz držav z visoko prevalenco
okuženih s HBV. Največjo prevalenco ima Romunija, manjšo Italija in Španija, najnižja prevalenca pa je v skandinavskih državah (Hepatitis B, 2010;
Hatzakis et al., 2013).
V Sloveniji izvajamo obvezno presejalno testiranje vseh krvodajalcev
na HBsAg (od l. 1970) in na HBV DNA z NAT (od l. 2007), po potrebi se
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opravijo še dodatna testiranja (Levičnik-Stezinar, Jovanovič, 2008). Vse krvodajalce se pred dajanjem krvi anketira in izloči tiste, ki imajo dejavnike
tveganja v anamnezi. Število enot krvi s prisotnimi označevalci HBV je po
pravilu majhno. Slovenija je uvrščena med države s srednjo prevalenco HBV
v populaciji brez dodatnih tveganj (okoli 3 % ) (Levičnik-Stezinar, Jovanovič,
2008).
3.1.3 Presejanje skupin z večjim tveganjem na hepatitis B
V skupine z večjim tveganjem za okužbo s HBV sodijo uporabniki injicirajočih drog (intravenous drug users, IDU), moški, ki imajo spolne odnose z
moškimi (men who have sex with men, MSM), dializni bolniki, družinski člani
in spolni partnerji nosilcev akutno okuženih s HBV in nosilcev tega virusa ter
osebe, ki so HIV pozitivne, saj pogosto pripadajo eni od že naštetih skupin
(Hepatitis B, 2010; Recommendations, 2008).
Presejanje MSM in IDU je priporočljivo na Nizozemskem, podatkov o
rutinskem presejanju v drugih EU državah ni, čeprav ga načeloma priporočajo (npr. UK, Irska, Madžarska) (Hepatitis B, 2010). V večini držav ugotavljajo, da se dejansko pretestira premalo IDU, še manj pa se jih cepi proti
HBV. V Sloveniji presejamo tiste odvisnike, ki se vključijo v program zdravljenja (Baklan et al, 2004). Možnost presejanja označevalcev hepatitisa B
se ponudi osebam, ki so prepoznane kot bolj tvegane npr. v ambulantah za
spolno prenosljive bolezni. Ugotavljanje nosilstva HBV pa je rutinski del
obravnave bolnikov, ki potrebujejo dializo (Butorovič-Ponikvar, 2003). Delež dializnih bolnikov, ki so nosilci HbsAg je približno 3 %. V Sloveniji se v
skladu s piporočili vselej presejajo tudi vsi novoodkriti nosilci HIV (Tomažič, 2003).
Posebna skupina so priseljenci iz držav z visoko prevalenco nosilstva HBV.
Podatki španske študije podpirajo uvedbo presejanja na označevalce hepatitisa B pri priseljencih iz severnoafriških držav, med tem ko bi po podatkih
nemške študije bilo presejanje smiselno za vse priseljence držav Sredozemlja
in Vzhodne Evrope (Heidrich et al., 2014). Nobena EU država kljub ugotovitvam ne preseja priseljencev (Rossi et al., 2012).
Slovenska zakonodaja (Zakon o nalezljivih boleznih, 1995) predpisuje, da
se presejalno testira vse družinske člane in spolne partnerje okuženih s HBV.
Teh testiranj je sorazmerno malo, saj je število prijav akutno okuženih, kroničnih okužb s HBV in nosilcev HBsAg običajno manjše od 100 (Kraigher et
al., 2012).
3.1.4 Presejanje bolnikov z oslabljeno imunostjo
Bolnike, ki bodo pričeli z imunosupresivnim zdravljenjem zaradi avtoimunskih bolezni, stanj po presaditivi krvotvornih matičnih celic in organov,
zdravljenjem s kortikosteroidi, je potrebno pred zdravljenjem presejati na HbsAg in/ali virusni genom (Matičič, Poljak, 2010). Konsenza glede presejanja
bolnikov, ki bodo prejeli kemoterapijo ni, priporoča se presejanje zgolj, če obstaja dodaten dejavnik tveganja za okužbo (Čufer et al., 2011).
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3.2 Presejanje na označevalce hepatitisa C
3.2.1 Presejanje krvodajalcev
Enako kot za hepatitis B, vse države EU presejajo vsako enoto darovane
krvi in darovalce tkiv ter organov na HCV (Hepatitis B, 2010). V Sloveniji
presejamo darovano kri na HCV z NAT od l. 2007 dalje. Med krvodajalci je
zelo malo potrjenih okužb, saj je v Sloveniji na voljo brezplačno anonimno
presejanje na povzročitelje, ki se prenašajo s krvjo (Levičnik Stezinar, Nograšek, 2012).
3.2.2 Presejanje skupin z večjim tveganjem za hepatitis C
Tveganje za okužbo s HCV je največje pri IDU. Podatke o prevalenci anti-HCV protiteles je zelo težko zbrati, predvsem pa pridobiti ustrezen vzorec
IDU. Prevalenca prekuženosti s HCV je pri IDU zelo visoka – po podatkih
študij ima v EU slabe ¾ IDU prisotne označevalce HCV (Hepatitis B, 2010).
Trajanje odvisnosti in naraščajoča starost IDU ter podatek o prestajanju zaporne kazni so bili prepoznani kot ključni dejavniki tveganja (Recommendations, 2012). Presejanje IDU je težavno, najbolj dostopni so tisti, ki vstopijo v
programe odvajanja od nedovoljenih drog.
Nobena od EU držav ne priporoča presejanja MSM ali priseljencev, čeprav
je delež seropozitivnih večji kot v splošni populaciji (Heidrich et al., 2014).
Dve EU državi (Irska in Španija) izvajata presejanje nosečnic, na splošno pa
prevladuje mnenje, da je prevalenca premajhna, da bi bilo presejanje smiselno
(Hepatitis B, 2010). Presejanje na anti-HCV ni smiselno pri odvisnikih nedovoljenih drog, ki se ne vbrizgavajo (npr. njuhanje kokaina), pri ljudeh, ki imajo
številne spolne partnerje in ali pri tistih, ki živijo s anti-HCV pozitivno osebo
(Hepatitis B, 2010).
V ZDA od l. 2012 priporočajo presejanje vseh, ki so bili rojeni od 1945 do
1960. CDC je ocenil, da je od 3,2 milijona nosilcev HCV kar 75 % tistih, ki so
bili rojeni v tem obdobju (Recommendations, 2012).

Zaključek
Kronična okužba s hepatitisom B ali C poveča tveganje za razvoj raka jeter.
Zmanjšanje bremena raka jeter temelji na javno-zdravstvenih ukrepih kot so
cepljenje proti hepatitisu B, varna spolnost in preventivne dejavnosti na področju odvisnosti. Okuženega s HBV ali HCV pa je potrebno čim prej prepoznati in mu omogočiti pravočasno zdravljenje.
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D1

Zdravljenje kroničnih ran
Treatment of chronic wounds
Tanja Planinšek Ručigaj22

Izvleček

Kronične rane, med njimi najpogostejše razjede zaradi pritiska in razjede na golenih in
stopalih, so velik ekonomsko-zdravstveni problem. S staranjem prebivalstva pridružene
bolezni upočasnjujejo celjenje kroničnih ran. V svetu obstajajo številni modeli dobre oskrbe bolnikov s kroničnimi ranami, ki jasno opredeljujejo pogoje za njihovo uspešno delovanje ob zagotavljanju ustreznih človeških in finančnih virov ter preskrbljenostjo z materiali.
Ključne besede: kronične rane, zdravljenje, model nege, viri za oskrbo

Abstract

Chronic wounds with three main categories as are pressure ulcers and wounds on legs
and feet present huge health-economic problem. With aging of the population increasing different diseases which influence on wounds healing process. We can find different
model of wound care with cleary defined recommendations for staf, education, material
and financial sources for successful working.
Key words: chronic wounds, therapy, Chronic Care Mode, sources for care

1 Uvod
Ocenjujejo, da ima 1-1,5% prebivalcev razvitega sveta kronične rane, od
tega 5% rano kot posledico kroničnega venskega popuščanja (Barker, Burgdorf, 2013). V Evropi se 2-4 % denarja namenjenega zdravstvu, porabi za
zdravljenje ran (Posnet et al., 2009). Zdravljenje ene rane v povprečju danes v
Evropi stane 6.000 EUR. Tri najpomembnejše skupine kroničnih ran so: golenje razjede, razjede na diabetičnem stopalu in razjede nastale zaradi pritiska
(Barker, Burgdorf, 2013). V specializiranih klinikah oziroma oddelkih je povprečen čas celjenja 70 % razjed, tri mesece (ibid.).

2 Zdravljenje kroničnih ran
Odvisno od države do države se v Evropi danes 70-90 % bolnikov z ranami
zdravi v domačem okolju (izven bolnišnic) (Genet et al., 2011 ) in 35 % na
domu s pomočjo patronažnih sester, ki za to porabijo tudi do 68% svojega časa
(EWMA Document, 2014a).
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Zdravljenje kroničnih ran

19% bolnikov, ki se zdravi v domačem okolju, ima vensko golenjo razjedo, 35% pa akutne rane, ki se v skoraj četrtini primerov razvijejo v razjedo zaradi pritiska. 11% bolnikov ima rane na diabetičnem stopalu (ibid.).
Skoraj polovica teh bolnikov ima pridružene še številne druge bolezni (Posnett et al., 2009), ki celjenje ran upočasnjujejo. Med njimi so najpogostejša
sladkorna bolezen, kardiovaskularne bolezni, debelost in v nasprotju z njo
podhranjenost. Nezapletena venska razjeda zaceli v 12. tednih v 30 do75 %.
Napovedni dejavnik celjenja razjede je njeno celjenje v prvih 3. - 4. tednih
zdravljenja.

3 Model nege
Wagner je s sodelavci že leta 1999 in nato 2001 predstavil Model nege –
Chronic Care Model (CCM), ki vodi v izboljšano oskrbo bolnika in izid zdravljenja. CCM je uporaben za bolnike s sladkorno boleznijo, pokazal pa je tudi
pot do boljše oskrbe in zdravljenja ran v domačem okolju (Wagner et al., 1999;
Wagner et al., 2001).
CCM model opiše šest dejavnikov, ki vplivajo na izboljšanje oskrbe in s
tem tudi na celjenje rane.
To so:
1. Organizacija zdravstvenega sistema, ki bo učinkovita le ob dobri komunikaciji vseh vpletenih;
2. Spodbujanje samooskrbe z ustreznim dokumentiranjem vseh postopkov;
3. Zagotavljanje implementacije z dokazi podprte oskrbe, kjer je ključno
identificirati vse vpletene in jih vključiti v timsko delo;
4. Koordinacija procesa oskrbe rane s predhodno postavitvijo diagnoze, ki ji
šele nato sledi oskrba;
5. Informacijski sistem, ki je podpora spremljanju oskrbe rane in uspehov
zdravljenja;
6. Zagotavljanje virov za oskrbo ran v domačem okolju, ki vključuje tudi beleženje vseh stroškov, nastalih pri oskrbi (EWMA Document, 2014a).
Seveda bo model uspešnejši ob sodelovanju multi disciplinarnega tima Interprofessional Collaboration (IPC) (Zwarenstein, Goldman, Reeves, 2009).
Multidisciplinarne time sestavljajo: sestre v 29%, kirurgi v 17%, zdravniki različnih strok v 15%, podiatri v 9%, ustrezni timi v rehabilitaciji (14%), nutricionisti (5%), socialni delavci (3%), administrativni kader (7%) in bolnik z družino
(1%) (EWMA document, 2014b).
Holistični pristop k bolniku z rano obravnava vsakega posameznega bolnika v njegovem domačem okolju (Hjelm et al., 2003) in vključuje fiziološke, sociološke, ekonomske, psihološke in duhovne dejavnike, vključno z
okoljem, v katerem bolnik živi, torej vse bolnikove bolezni (kot so debelost,
podhranjenost, razvade-kajenje, nespečnost), mobilnost in funkcionalne
sposobnosti, strahove, pričakovanja bolnika in družinskih članov, hobije,
družinski proračun, bolnikov interes in sposobnost samooskrbe, ter ne na117
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zadnje vzrok za nastanek rane, njeno velikost, količino izcedka, smrad iz
rane ter znanje in veščine zdravstvenega osebja, ki rano oskrbuje (EWMA
Document, 2014a).

4 Minimalen nabor virov učinkovite oskrbe
Da bi sistem modela nege s holističnim, interdisciplinarnim pristopom
učinkovito deloval, je potrebno zagotoviti vire za oskrbo.
Tako osebje kot bolnika je potrebno zadostno izobraziti. Bolnik mora
dobiti dovolj informacij in se priučiti veščine umivanja, previjanja rane in v
primeru venske insuficience tudi izvajanja kompresijske terapije, ter poznati
vzroke za nastanek rane.
Zdravstveni delavci morajo poznati diagnostične metode, možnosti in načine dokumentiranja klinične slike in oskrbe rane, poznati materiale za oskrbo rane in kompresijske pripomočke. Obvladati morajo veščine poučevanja
bolnika in svojcev v prepoznavanju poslabšanja lokalnega stanja razjede in
izvajanja terapije (EWMA Document, 2014a).
Seveda pa morajo imeti zdravstveni delavci za svoje delovanje tudi jasno
določene kompetence.
Oskrba bolnika z rano bo učinkovita, če bo multidisciplinarnim timom
na razpolago dovolj materialov, pripomočkov in naprav za oskrbo ran
(Strohal, 2013; Gottrup, et al., 2013). Pripomočki so materiali za preventivo nastanka rane (losijoni, kreme), materiali, potrebni za pripravo dna
rane (pripomočki za čiščenje rane; kontrola izločka iz rane z različnimi
oblogami; nekrektomija rane), obloge različnih vrst; materiali za pritrditev
(povoji, obliži), terapija z negativnim pritiskom in aparati za stimulacijo
celjenja ran; pripomočki za preventivo nastanka ran (antidekubitusne blazine; kompresijska oblačila, terapevtska obutev); materiali za izobraževanje
bolnikov (pravilnik o pacientovih pravicah, informacije o pravilni prehranjenosti, … ), materiali za izobraževanje zdravstvenega osebja (nacionalne
in mednarodne smernice).

Zaključek
Kronične rane predstavljajo velik ekonomsko zdravstveni problem, ki poleg zdravstvenega sistema samega v največji meri finančno obremenjujejo bolnika in njegovo družino. Kljub dobri organizaciji sistema oskrbe ran v Sloveniji tako na primarni kot sekundarni oziroma terciarni ravni z vključenostjo
patronažne službe, izbranih družinskih zdravnikov in specialistov različnih
strok in njihovim izobraževanjem, pa oskrba z materiali v naši državi ni rešena
na način kot v sosednjih državah, kjer zdravstvena zavarovalnica iz sredstev
obveznega zavarovanja refundira obloge za oskrbo rane in materiale za kompresijo. V Sloveniji bo ta problem potrebno rešiti v prihodnje.
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D2

Zdravljenje alergijskega rinitisa
Treatment of allergic rhinitis
dr. Mitja Košnik23

Izvleček

Teoretična izhodišča: Alergijski rinitis ima okrog 20% odraslih ljudi. Bolezen močno krni
kakovost življenja. Diagnostika temelji na značilni anamnezi, potrebno pa je potrditi alergijsko senzibilizacijo. Zdravljenje pelodnega rinitisa prilagodimo teži bolezni, trajanju
simptomov in vplivu bolezni na kvaliteto bolnikovega življenja. Najpomembnejši in najučinkovitejši ukrep je odstranitev alergena, kolikor je le mogoče. Zelo učinkovito je tudi
zdravljenje z zdravili, ki jih je velikokrat treba kombinirati. Specifična imunoterapija je namenjena bolnikom z najtežjo obliko bolezni.
Ključne besede: alergijski rinitis, lokalni nosni glukokortikoidi, antihistaminiki, imunoterapija,
zdravstvena vzgoja

Abstract

Theoretical backgraund: Allergic rhinitis affects approximatelly 20% of adult population.
Symptoms diminish the quality of life. Diagnosis rely on a convincing history and demonstration of specific IgE antibodies. Tretament depends on the severity, duration of symptoms and their impact on the quality of the life. Avoidance of the allergen is the most important measure. Antiallergic drugs should often be combined. Specific immunotherapy
is indicated in patients with the most severe disease.
Key words: allergic rhinitis, nasai glucocorticoides, antihistamines, immunotherapy, education of patients

1 Uvod
Pri alergičnih osebah imunski sistem ob stiku z alergenom razvije vnetje,
ki mu pravimo »alergijsko vnetje«. Posledica tega vnetja so simptomi alergijskega rinitisa. Nekateri bolniki so alergični le za alergene, ki so v okolju kratek
čas, na primer cvetni prah. Zato težave trajajo le nekaj tednov ali mesecev. Tej
obliki rinitisa rečemo sezonski alergijski rinitis24. Nekateri bolniki so alergični za alergene, ki so v okolju vse dni v letu, na primer hišni prah. Zato imajo
stalne, vsakodnevne težave. Tej obliki rinitisa rečemo trajni alergijski rinitis.
23
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Kadar simptomi rinitisa trajajo manj kot mesec dni, ali kadar jih ima bolnik manj kot 4 dni v
tednu, rinitisu rečemo »občasni rinitis«, če pa simptomi trajajo dlje časa in so vsakodnevni,
pa mu rečemo »trajni rinitis. Ta razdelitev ima praktični pomen pri odločanju glede predpisa
zdravil. Pri občasnem rinitisu bomo verjetno uspešni z antihistaminikom, pri trajnem pa bo
verjetno potreben lokalni glukokortikoid.

Zdravljenje alergijskega rinitisa

2 Diagnoza alergijskega rinitisa
Značilni simptmi sezonskega alergijskega rintisa so kihanje, izcedek iz
nosu, srbež nosu in oči. Pri trajnem alergijskem rinitisu pa prevladuje mašenje nosu. Bolezen opredelimo kot težko, če so simptomi toliko izraziti, da
ovirajo ali povsem onemogočajo običajne življenjske aktivnosti, ukvarjanje s
športom, ali opravljanje poklica ali motijo spanje. Diagnozo alergije potrdimo
največkrat s kožnimi vbodnimi testi alergije.

3 Zdravljenje alergijskega rinitisa
Zdravljenje prilagodimo teži bolezni, trajanju simptomov in vplivu bolezni
na kvaliteto bolnikovega življenja.
zzNajpomembnejši in najučinkovitejši ukrep je odstranitev alergena, kadar je
to le mogoče in kolikor je mogoče.
zzZelo učinkovito je tudi zdravljenje z zdravili.
zzSpecifična imunoterapija je namenjena bolnikom z najtežjo obliko bolezni.
Ukrepe vedno izvajamo v tem vrstnem redu in jih kombiniramo.
3.1 Zdravila za alergijski rinitis
Razdelitev zdravil glede na njihov vpliv na alergijsko vnetje
zzPreprečevalna zdravila preprečujejo razvoj alergijskega vnetja. Začne se
jih uporabljati takrat, ko se pojavi alergen in ne šele takrat, ko so simptomi že burni. Najbolje je, da ta zdravila bolnik začne jemati takrat, ko pri
pelodni napovedi izve, da je začela cveteti rastlina, za katero je preobčutljiv. Preprečevalna zdravila je potrebno prejemati redno ves čas, dokler je
v okolju prisoten alergen. V skupino preprečevalnih zdravil sodijo glukokortikoidi, kromoglikat in lodoksamid ter do neke mere antilevkotrieni.
zzOlajševalna zdravila le ublažijo simptome in ne vplivajo na alergijsko
vnetje. Ta zdravila bolnik lahko prejema občasno (samo takrat, ko ima
simptome), lahko pa tudi redno (če so simptomi vsakodnevni). V to skupino sodijo antihistaminiki, dekongestivi in fiziološka raztopina.
Tabela 1. Učinkovitost zdravil za zdravljenje sezonskega alergijskega
rinokonjunktivitisa na posamezne simptome.
antihistaminik
tablete
kihanje
++
izcedek iz nosu
++*
srbež nosu in žrela ++
zamašenost nosu
+
izguba voha
-

kapljice za
oči
-

lokalni nosni
glukoko-rtikoid

dekongestiv
tablete

+++
++*
+++
++
+

+
-

kapljice za
nos
++
-

kromo- antilevkolin
trien
kaplice za
oči
+
+
?
+/++
?
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antihistaminik
pekoče oči
delovati začne

lokalni nosni
glukoko-rtikoid
+
12 ur

dekongestiv

kromo- antilevkolin
trien
++
+
Ure
1 ura

++
+++
30
10 minut
30
5-15 minut
minut
minut
učinek traja
24 ur
6 ur
Več dni
12 ur
Nekaj ur
2-6 ur
24 ur
Legenda: Ob veliki izpostavljenosti alergenu je učinek protialergijskih zdravil slabši.

Za optimalen nadzor bolezni moramo ponavadi kombinirati več zdravil.
3.2 Specifična imunoterapija
S specifično imunoterapijo želimo spremeniti imunski odziv, tako da bi
bolnik postal manj občutljiv ali celo neobčutljiv za alergen, s katerim izvajamo imunoterapijo. Imunoterapijo izvajamo s podkožnimi injekcijami alergena ali kapljicami (oziroma tabletkami) alergena, ki jih dajemo pod jezik
(sublingvalna imunoterapija). Imunoterapija je dodatek zdravljenju z zdravili
(in izogibanju alergenom) in ne njegova zamenjava. Pomembno je vedeti, da
imunoterapija ni učinkovita pri bolnikih, ki jim simptomov ni mogoče omiliti
z zdravili ter pri bolnikih, ki so alergični za večje število nesorodnih alergenov.
Imunoterapija je za bolnika naporen način zdravljenja.
3.3 Zdravljenje alergijskega rinitisa v nosečnosti
Nosečnicam še posebej skrbno svetujemo izvajanje ukrepov za izogibanje
alergenom. Protialergijska zdravila se zdijo varna za plod. Na prvem mestu
nosečnici svetujemo uporabo lokalnih zdravil.

Zaključek
Alergijski rinitis je sicer nenevarna bolezen, ki pa močno krni kakovost
življenja. Njeno zdravljenje zahteva prilagoditev življenjskega sloga, poznavanje ukrepov za čim manjšo izpostavljenost alergenom in vestno prejemanje
zdravil. Zato je za učinkovito obvladovanje bolezni ključna dobra zdravstvena
vzgoja bolnika.
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D3

Zdravljenje srčno žilnih bolezni pri
pljučnih bolnikih
The treatment of cardiovascular diseases in
patients with pulmonary diseases
dr. Robert Marčun25

Povzetek

Srčnožilne bolezni so med najpogostejšimi sočasnimi obolenji bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB). Pravočasna diagnoza srčnega popuščanja kot vzroka
poslabšanja ali kot pridružene bolezni pri bolnikih s KOPB je zelo pomembna za ustrezno in optimalno obravnavo bolnika. Zdravljenje bolnikov mora temeljiti na smernicah in
predvsem na pravilno postavljeni diagnozi. Ob pridruženih boleznih se bolnika obravnava celostno, treba je upoštevati indikacije in kontraindikacije zdravljenja za vse bolezni,
stranske učinke zdravil in medsebojno delovanje različnih zdravil, ki jih bolnik prejema.
Ključne besede: srčnožilne bolezni, pljučne bolezni, diagnostika, zdravljenje

Abstract

Cardiovascular diseases are one of the most prevalent co-morbidities in patients with
chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The timely diagnosis of heart failure as a
cause of the patient’s deterioration or as a co-existing disease in patients with COPD is very
important for the appropriate and optimal treatment of the patient. The treatment of such
patients needs to be in accordance with the recommendation and guidelines and above
all it has to be guided by the right diagnosis. The treatment of patients with co-existing
diseases has to be comprehensive with an appreciation of indications and contraindications for every single disease and with a special emphasis on interplays between and adverse reactions to the medications that the patient is taking.
Key words: cardiovascular diseases, pulmonary diseases, diagnostics, treatment

1 Uvod
S staranjem populacije je vedno več prepletanja med boleznimi različnih
organskih sistemov. Bolniki so tako vedno bolj kompleksni, večina ima več
bolezni hkrati, ali pa ena bolezen poslabša drugo. Druga skrajnost je, da so
zdravniki postali visoko specializirani in običajno specialisti le za en organski
sistem ali celo samo za eno obliko bolezenskega stanja, npr kardiolog za srčno
popuščanje ali pulmolog za kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB).
Za zdravljenje je odločilna pravilna postavitev diagnoze.
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Zdravljenje srčno žilnih bolezni pri pljučnih bolnikih

Srčno žilne bolezni so med najpogostejšimi sočasnimi obolenji bolnikov
s pljučnimi boleznimi. Prispevajo lahko tudi k skupnim simptomom, kot sta
težka sapa in utrujenost. Najpogosteje so prisotne koronarna bolezen, atrijska
fibrilacija, arterijska hipertenzija in srčno popuščanje. Pri bolnikih z blago ali
zmerno obliko KOPB predstavljajo srčno žilne bolezni najpomembnejši vzrok
umrljivosti. V klinični praksi se pogosto srečujemo s kombinacijo srčnega popuščanja in KOPB, ki sta med najpogostejšimi vzroki za obisk pri splošnem
zdravniku. Prevalenca srčnega popuščanja pri bolnikih s KOPB v stabilni fazi
je 10-46%, ob akutnem poslabšanju (AE KOPB) pa 23-32%. Podobno velja tudi
za obratno povezavo, saj ima do 30% bolnikov s srčnim popuščanjem tudi
KOPB (Le Jemtel et al., 2007).

2 Razprava
KOPB in SP imata poleg skupnih simptomov tudi podoben vpliv na prognozo bolezni. Obe pomembno prizadeneta bolnikov kakovost življenja in
preživetje. Zaradi enakih simptomov je razlikovanje lahko težavno in neredko zahteva poglobljeno specialistično obravnavo. Posebno težavo predstavljajo bolniki z akutnim poslabšanjem, ki zahteva hospitalizacijo. Zaradi podobnih simptomov je pogosto težavno natančno opredeliti, ali gre za akutno
poslabšanje KOPB ali srčno popuščanje. Pravilna postavitev diagnoze, zlasti
srčnega popuščanja kot vzroka poslabšanja KOPB ali kot pridružene bolezni,
je zelo pomembna pri akutnem ukrepanju in nadaljnji obravnavi bolnika.
Z anamnezo in telesnim pregledom v večini primerov ne moremo ločiti
kardialnega in pulmološkega vzroka dispneje. Elektrokardiogram ima vlogo
predvsem pri izključitvi srčnega infarkta, pomen rentgenograma, osnovnih
laboratorijskih preiskav in preiskav pljučne funkcije pa je tudi zaradi kompleksne interpretacije manjši (ibid.).
Pomembno novost v klinični praksi predstavljajo natriuretični peptidi, ki so
med najpomembnejšimi kliničnimi orodji za razločevanje vzroka težke sape.
Natriuretične peptide izločajo miociti kot odgovor na volumsko obremenitev
srca in razteg miocitov, hipoksijo miocitov ali nevrohormonsko aktivacijo. Pri
KOPB so vrednosti NT-proBNP sicer lahko višje kot pri zdravi populaciji zaradi pritiska, volumske obremenitve desnega prekata in hipoksemije, vendar
so nižje kot pri manifestnem srčnem popuščanju (Marcun et al., 2012).
Za natančno opredelitev srčne funkcije moramo v večini primerov še vedno opraviti ultrazvočno preiskavo srca, preden se lahko opredelimo do morebitnega srčnega popuščanja. Zaradi težje dostopnosti in objektivnih težav v
prikazu srca zaradi hiperinflacije, ki pri 10-30% bolnikov zmanjša natančnost
meritev, moramo včasih opraviti še dodatne preiskave (Marcun et al., 2012).
Natančna opredelitev srčne funkcije in srčnega popuščanja sta pomembna
za ustrezno obravnavo bolnikov. Za razliko od KOPB imamo pri bolnikih s
srčnim popuščanjem zaradi sistolične disfunkcije na razpolago več zdravil, ki
izboljšajo prognozo (McMurray et al., 2012). Mednje spadajo zaviralci angio125
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tenzinske konvertaze, antagonisti aldosterona in beta blokatorji, medtem ko
diuretike in glikozide digitalisa uporabljamo predvsem za blažitev simptomov.
Kljub nedvomnim dokazom o učinkovitosti je uporaba omenjenih zdravil pri
bolnikih s srčnim popuščanjem in KOPB nezadostna (Marcun et al., 2012).
ACE inhibitorji so v zadnjih desetletjih temelj terapije srčnega popuščanja.
Raziskave kažejo, da imajo ACE inhibitirji tudi vlogo pri zmanjševanju kaheksije in atrofije skeletnih mišic.
Če vplivamo na renin- angiotenzinski sistem z ACE inhibitorjem ali z
blokatorjem angitenzinskih receptorjev (AT 2), lahko naredimo dvojno korist
pri bolnikih s KOPB: zmanjšamo kardiovaskularni riziko in preprečimo okvaro pljuč. Vendar zaenkrat ni dokazov, da bi od terapije z ACE zaviralci ali AT
2 blokatorji imeli korist bolniki s KOPB in pljučno hipertenzijo vendar brez
srčnega popuščanja.
Simvastatin je zdravilo, ki morda prihaja v kombinaciji z ACE inhibitorji ali
AT2 zaviralci, tudi kot preventivno zdravilo pri bolnikih s KOPB. Kombinacija
teh zdravil naj bi zmanjšala število hospitalizacij. Simvastatin naj bi vplival reverzibilno na pljučno hipetenzijo, uporaba simvastanina naj bi izbolšala iztisno frakcijo in funkcionalni status bolnika srčnim popuščanjem ob idiopatski
kardiomiopatiji. Če imajo ta zdravila res dvojno protektivno delovanje, bodo
pokazale prihodnje randomizirane študije (Smith, Wrobel, 2014).
Uporaba beta blokerjev je pri bolnikih s srčnim popuščanjem nezadostna
(Marcun et al., 2012). Pri bolnikih, kjer je srčnemu popuščanju pridružena
KOPB, je uporaba še nižja zaradi strahu, da bo beta bloker poslabšal respiratorno simptomatiko. Opisanih je malo primerov akutnega bronhospazma pri
bolnikih s KOPB po uvedbi beta blokerja. Beta blokatorji ostajajo nepredpisani pri bolnikih blago do hudo KOPB in srčnim popuščanjem kljub številnim
študijam, ki govorijo o varnost uporabe tega zdravila. Uporaba selektivnih
beta blokerjev (bisoprolol, nebivolol) signifikantno ne poslabša respiratornih
simptomov in forsiranega ekspiracijskega volumna v prvi sekundi (FEV 1) in
prav tako ne zmanjša bronhodilatacije z uporabo agonisti beta-2 receptorjev.
Pri bolnikih s KOPB in kardiovaskularnimi boleznimi je uporaba beta blokerjev absolutno indicirana, ker je pričakovana korist absolutno večja od rizika
zapleta (Le Jemtel et al., 2007; Marcun et al., 2012; McMurray, 2012; Smith,
Wrobel, 2014).
Učinek neselektivnih beta blokerjev, kot sta karvedilol in labetatol, je alfa-adrenergična blokada in neselektivna beta blokada. Nekateri bolniki s srčnim
popuščanjem in KOPB navajajo neprenašanje ob dolgotrajni uporabi karvedilola. Študije niso pokazale, da bi bil vzrok za neprenašanje padec FEV1. Pri
večini bolnikov s KOPB in srčnim popuščanjem pa so študije pokazale, da je
uporaba neselektivnih beta blokerjev izboljšala velikost in funkcijsko sposobnost srca podobno kot pri bolnikih, ki so imeli le srčno popuščanje. Žal ni
na voljo podatkov o uporabi karvedilola pri bolnikih s KOPB z reverzibilno
obstrukcijo. V nasprotju proti selektivnimi beta blokerji, neselektivna blokada
z beta blokerji zmanjša bronhodilatacijo ob uporabi agonistov beta 2 receptorjev.
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Uporaba selektivnih in neselektivnih beta blokerjev ne vpliva na število
zagonov KOPB in posledičnih hospitalizacij pri bolnikih po miokardnem infarktu, zmajša pa mortaliteto teh bolnikov (Le Jemtel et al., 2007; Montalescot
et al., 2014).

Zaključek
Zdravljenje srčnih bolnikov mora temeljiti na smernicah (Smith, Wrobel,
2014; Montalescot et al., 2014; Mancia, 2013) in predvsem na pravilno postavljeni diagnozi. Ob pridruženih boleznih se bolnika obravnava celostno, treba
je upoštevati indikacije in kontraindikacije zdravljenja za vse bolezni, stranske
učinke zdravil in medsebojno delovanje različnih zdravil, ki jih bolnik prejema.
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D4

Kazalniki kakovosti paliativne oskrbe
Quality indicators for palliative care
mag. Mateja Lopuh26

Izvleček

Teoretična izhodišča: S spremljanjem kvalitete oskrbe lahko sproti ocenimo morebitne
pomanjkljivosti in si prizadevamo za njihovo izboljšanje. Na področju paliativne oskrbe
še ni izoblikovanih enotnih in validiranih kazalnikov, ki bi bili potem med seboj primerljivi.
Največ se uporablja kazalnike iz področja procesa oskrbe.
Metoda: Pregledali smo literaturo preko podatkovnih baz (MEDLINE, EMBASE in CINAHL).
Izbrali smo članke, ki že pišejo o uporabljeni kazalnikih kakovosti in o procesu razvoja teh
kazalnikov. Skupno število zadetkov je bilo 345. Ključne iskalne besede so bile kazalnik
kakovosti, oskrba v domačem okolju, paliativna oskrba, vprašalniki.
Rezultati in razprava: Avtorji razdelijo kazalnike na celoten potek vodenja paliativnega bolnika: struktura in proces oskrbe, psihološki vidiki oskrbe, lajšanje simptomov, socialni, duhovni, kulturološki in etični vidiki. Najbolj so spremljani kazalniki iz procesa oskrbe. Nimajo
pa vsi kazalniki vseh kriterijev enakih in je tako primerjava zahtevna.
Ključne besede: kazalniki kakovosti, oskrba v domačem okolju, paliativna oskrba, vprašalniki

Abstract

Theoretical background: Measuring the quality of care that is provided enables pofessionals to monitor and improve the care. In palliative care there is still a lack of uniform and
validated indicators. Mostly used are the indicators of the process of care.
Methods: A literature search, using the data base MEDLINE; EMBASE and CINAHL was performed. Papers on quality indicators and process of its developments were chosen. The
total number of hits, using the following key words quality indicators, home care, palliative
care, questionnaires, was 345.
Results and discussion: Quality indicators were developed for the total process of care:
structure and process of care, psychological aspects, symptom control, social, spiritual,
cultural and ethical aspects. The most widely used are the process control indicators. Not
all mentioned indicator fulfill the requierments needed for an indicator.
Key words: quality control, home care, palliative care, questionnaiers
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Zdravstvena obravnava bolnika s
pljučno hipertenzijo
Health treatment of patient with pulmonary
hypertension
Katja Vrankar27

Izvleček

Pljučna hipertenzija je bolezen, pri kateri simptomi vključujejo zadihanost pri lahki telesni dejavnosti (npr. hoja po stopnicah), utrujenost,omotičnost, bolečine v prsih, pospešen
srčni utrip. Ob poslabšanju bolezni, se tudi zmanjšuje ali onemogoča telesna aktivnost.
Pljučna hipertenzija v veliki meri vpliva na spremembo pacientovega življenjskega stila in
vpliva na vseh 14 življenjskih aktivnosti pacienta. Upoštevanje navodil in priporočil zdravstvenih delavcev zmanjša simptome ob opravljanju vsakodnevnih aktivnostih pacienta.
Ključne besede: pljučna hipertenzija, diagnostika, življenje z boleznijo

Abstract

Pulmonary hipertension is a disesase in which symptoms include shortness of breath with
light physical activity (eg. Climbing stairs), tiredness, dizziness, chest pain, increased heart
rate. At the worsening of the disease, it also reduces or disable physical activity. Pulmonary
hypertension is largely influenced by the change in the patient`s lifestyle and impact on
all 14 basic activities of life of the patient. Adhere to the recommedations of health proffesionals to reduce the symptoms of the performance of daily avtivities of the patient.
Key words: Pulmonary hypertension, diagnostic, living with disease

1 Uvod
Na pljučno hipertenzijo (PH) pomislimo v diferencialni diagnostiki dispneje ob naporu, utrujenosti in omotičnosti. Ob odsotnosti simptomov in
znakov bolezni levega dela srca in pljuč, pomislimo na pljučno arterijsko hipertenzijo. Zanjo je značilno napredujoče večanje pljučne žilne upornosti, ki
postopoma povzroči preobremenjenost desnega prekata, srčno popuščanje
in prezgodnjo smrt. Zaradi redkosti in neznačilne klinične slike pljučno arterijsko hipertenzijo večinoma prvič opredeli ehokardiografija. Za razvrstitev v
določeno skupino, ki je pomembna zaradi terapevtskega pristopa, je potrebna
vrsta preiskav in dokončna obravnava v centru z dovolj izkušnjami (Šifrer,
2010).
27
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Za diagnosticiranje pljučne hipertenzije je potrebno izvesti več testov, s
katerimi izločimo ostale možne vzroke za nastale simptome. Preiskave, ki jih
je potrebno izvesti so: anamneza, klinična slika, rentgensko slikanje, računalniška tomografija prsnega koša, ultrazvok srca, ultrazvok trebuha, elektrokardiogram, preiskave pljučne funkcije, 6-minutni test hoje, krvne preiskave,
plinska analiza arterijske krvi in katetrizacija desnega srca s Swan-Ganz katetrom (Marčun, Salobir, 2010).

2 Pljučna hipertenzija
Desna stran srca je odgovorna za črpanje krvi skozi pljuča, kjer se kri oksigenira. Ko se manjše pljučne arterije začnejo zoževati, ne zmorejo več prenosa
normalne količine krvi, zato mora srce začeti kri potiskati z vedno večjo silo
proti tlaku, ki se ustvarja v pljučnih arterijah. Sčasoma se desna stran srca
poveča, načrpane krvi ni več dovolj, da bi se nanjo vezal kisik v pljučih in
simptomi pljučne hipertenzije postanejo vidni. PH lahko nastane zaradi kateregakoli stanja, ki povzroči kronično hipoksemijo; avtoimunih bolezni (skleroderma in revmatoidni artritis), prirojenih srčnih defektov, kongestivnega
srčnega popuščanja, HIV infekcije, pljučne embolije, bolezni pljuč ali bolezni
levega srca. Velikokrat je vzrok lahko neznan, takrat govorimo o idiopatski
PH, ki je zelo redka vendar bolj pogosta pri ženskah. Če je PH povzročena kot
posledica znanih bolezenskih stanj govorimo o sekundarno povzročeni PH
(Pulmonary, 2014a).
Klinična slika PH je torej posledica majhnega minutnega volumna srca,
obremenitve desnega prekata, kronične hipoksemije ter lokalnih težav zaradi raztezanja pljučnih arterij in pritiska razširjenih pljučnih arterij na okolne
strukture. Vodilni simptom pljučne hipertenzije je, ne glede na njeno etiologijo, dispneja. Sprva se pojavlja predvsem ob naporih, kasneje že v mirovanju.
Običajno se poveča leže (ortopneja) in kadar se pacienti sklonijo. Glede na
stopnjo dispneje bolnike po klasifikaciji NYHA (New York Heart Association; Newyorško združenje za srce), uvrstimo v štiri funkcijske razrede in sicer
I- bolnik je brez težav, IV- bolnik ima težave v mirovanju. Od tega je odvisna
tudi odločitev o nadaljnjih diagnostičnih postopkih in zdravljenju. Pomembna je tudi hitrost nastanka dispneje. Pri akutni dispneji vedno obstaja možnost
akutne pljučne embolije. Že od zgodnje stopnje bolezni naprej se pojavlja tudi
utrujenost. Z napredovanjem bolezni se pričnejo pojavljati bolečine v prsnem
košu, ki so podobne angini pektoris in so posledica raztezanja pljučnih arterij
in/ali ishemije preobremenjenega desnega prekata. Pojavljajo se tudi simptomi in znaki desnostranskega srčnega popuščanja, med katerimi je najbolj
očitno otekanje nog in sinkope ter presinkope ob naporu zaradi premajhnega
minutnega volumna srca. V napredovanem obdobju se lahko pojavijo še hemoptize, redko tudi hripavost (Ortnerjev sindrom) zaradi pareze leve glasilke
ob kompresiji levega povratnega laringealnega živca z razširjeno levo pulmonalno arterijo (Marčun, Salobir, 2010).
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Pregled literature opredeljuje poenostavitev opredelitve PH: merila za vadbo in pljučni žilni upor je potrebno odpraviti, na podlagi razpoložljivih dokazov je vrednosti srednjega tlaka v pljučni arteriji od 8 do 20 mm Hg potrebno
upoštevati za normalne vrednosti, pljučna hipertenzija (PH) je hemodinamsko stanje zvišanega srednjega tlaka v pljučni arteriji nad 25 mm Hg (Badesch
et al,. 2009).
Najpogostejša pljučna hipertenzija je pljučna venska hipertenzija, sledijo
pljučne hipertenzije zaradi bolezni pljuč, pljučna arterijska hipertenzija pri
boleznih veziva in kronična trombembolitična pljučna hipertenzija (Šifrer,
2010).
2.1 Pomen zgodnje diagnostike in zdravljenje
Ker so simptomi in znaki PH nespecifični, diagnozo postavljamo stopenjsko in hkrati iščemo vzrok. Od začetka pojava simptomov do postavitve diagnoze mineta več kot 2 leti. PH je redka bolezen; v našem okolju pomislimo nanjo pri bolnikih z boleznimi veziva in pri tistih, ki so preboleli pljučno
trombembolijo. Simptomi v mirovanju se pojavijo šele pri napredovani bolezni, sprva se pojavijo ob aktivnosti in so posledica nezmožnosti povečevanja
srčnega minutnega volumna srca in kasneje popuščanja desnega srca (Šifrer,
2010).
Časovno traja dolgo, da se dokaže bolezen bolnikom s pljučno hipertenzijo, pomembno je, da se zavedamo, kako dejstva in številke vplivajo na življenja
ljudi.
Predlagane smernice optimizacije zdravljenja so s ciljem izboljšanja izmerjenih parametrov, ki štejejo za prognostično pomembne. Ciljno usmerjena
terapija zahteva: identifikacijo parametrov, ki jih je potrebno izmeriti, določitev ravni za vsak parameter, interval ocen (npr. 6 minutni test hoje > 380 m,
maksimalna poraba kisika> 10,4ml/min/kg in max sistolični krvni tlak> 120
mmHG med vadbo.) Intervali kontrol so od 3 do 6 mesecev (Badesch et al.,
2009).
Pacient mora spremljati in zapisovati svojo telesno težo. Pri preveliki telesni teži se pacientu svetuje, da shujša, pri čemer mora upoštevati zdravnikova
priporočila. V primeru porasta telesne teže za 2 kilograma v enem dnevu ali
5 kilogramov v enem tednu, mora o tem obvestiti svojega zdravnika. Pacientu
se odsvetuje kajenje in uživanje alkohola. Pri ženskah se odsvetuje zanositev.
Pri dvigovanju ali potiskanju bremen je potrebno omejiti breme na 9 kg ali
manj, saj te dejavnosti povečajo pritisk v arterijah in pljučih. Kot preventiva je
zelo pomembna hoja za krepitev mišic in izboljšanje krvnega obtoka, vendar
pa ob pretirani telesni vadbi pljuča ne zmorejo zagotoviti zadostne oskrbe tkiv
s kisikom. Omejiti je potrebno vse aktivnosti, ki povzročajo oteženo dihanje,
vrtoglavico ali bolečino v prsnem košu. Zdravnika je potrebno obvestiti, v primeru pojava naslednjih simptomov: otekanje nog, gležnjev, trebuha, kratka
sapa, ki pacienta zbudi iz spanja, huda utrujenost, okužba dihal ali kašelj, povečan srčni utrip (120/min), epizode bolečin v prsih ali nelagodje ob naporu,
težko dihanje v rednih aktivnostih ali mirovanju, nemir, vrtoglavica, omotič134
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nost in slabši apetit. Potrebno je dosledno jemanje terapije. Pacient se mora
seznaniti s svojo terapijo in jo dosledno jemati. Zdravila je potrebno jemati
vsak dan ob istem času. Če pozabi vzeti odmerek zdravila, naslednje doze ne
sme podvojiti. Jemanje zdravil po lastni presoji je lahko škodljivo, prav tako
pa je potrebno zdravnika obvestiti, o nameri jemanja naravnih zdravil (Pulmonary, 014b).
Pljučna hipertenzija v veliki meri vpliva na spremembo pacientovega življenjskega stila in vpliva na vseh 14 osnovnih življenjskih aktivnosti. Upoštevanje navodil in priporočil zdravstvenih delavcev zmanjša simptome ob
opravljanju vsakodnevnih aktivnostih pacienta.
Zdravljenje PH je večinoma simptomatsko. Uporabljamo podporna zdravila, ki izboljšajo počutje oziroma preprečujejo zaplete in zdravila, ki znižajo
tlak v pljučnih arterijah. Zdravila, ki neselektivno znižajo tlak v pljučnih arterijah, znižajo tudi sistemski krvni tlak, zato imajo omejeno vlogo v zdravljenju
PH. V zadnjih letih se pri zdravljenju uporablja vse več zdravil, ki vplivajo na
patofziološke mehanizme nastanka PH. Zdravila, ki se uporabljajo pri zdravljenju PH, razdelimo na dve večji skupini:
zzZdravila za podporno terapijo: peroralni antikoagulanti, diuretiki, kisik
in metildigoksin. Podporna terapija PH vključuje preprečevanje hipoksije,
zdravljenje desostranskega srčnega popuščanja ter preprečevanje trombembolitičnih zapletov.
zzZdravila za specifično terapijo: zaviralci kalcijevih kanalčkov, prostanoidi, antagonisti endotelinskih receptorjev in zaviralci fosfodiesteraze zipa
5. Peroralni antikoagulanti se zaradi tveganja za pojav trombembolizmov
uporabljajo pri večini bolnikov. Diuretiki pripomorejo k izboljšani simptomatiki pri bolnikih, kjer prihaja do zastajanja tekočine, vendar mora biti
njihova uporaba previdna. Pri posameznikih, predvsem pri bolnikih s Kronično obstruktivno pljučno boleznijo, se uporablja zdravljenje s kisikom.
Pri bolnikih, ki imajo tudi atrijsko fibrilacijo, se uporablja digoksin (Toni,
2010).
2.2 Vidik pacienta
V trenutku, ko pacient izve za diagnozo pljučne hipertenzije, se njegovo
življenje spremeni. Pacienti se vrnejo v domače okolje in ugotovijo, da je potrebno narediti nekaj prilagoditev v življenju in vsakodnevni rutini. Pojavi se
vprašanje: Kako naprej in kako si določeno stvar v življenju olajšati ali prilagoditi? Pacienti ob določenih težavah, ki so posledica pljučne hipertenzije
zaradi omejenih sposobnosti postanejo odvisni od pomoči svojcev, prijateljev
ali zdravstvenega osebja. Vsakodnevna opravila, ki vplivajo na počutje pacienta zahtevajo premišljene korake. Potrebno je spremeniti tudi prehranjevalne
navade. Prehrana naj ne vsebuje večjih količin vode, ker lahko vodijo v njeno
zastajanje v telesu. Določena živila celo spremenijo učinek zdravil ali povzročajo nelagodje. Paciente skrbi tudi vrnitev nazaj v službo. Medtem, ko se številnim pacientom zdi nemogoče, da bi nadaljevali z delom v poklicu, katerega
so opravljali v času pred boleznijo, je ključnega pomena, ali si želijo ohraniti
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aktiven življenjski slog, ne glede na fizične sposobnosti. Končno odločitev o
delovni sposobnosti poda Invalidska komisija (Vrankar, 2011).

Zaključek
Pljučna hipertenzija je napredujoča bolezen. Zanjo ni zdravila. Raziskave
novih zdravil so v teku. Znano je, da prej ko se PH obravnava, lažje jo je nadzorovati. Zdravljenje vključuje podporna zdravila, ki izboljšajo počutje oziroma preprečujejo zaplete. Vključuje tudi druge terapije. Ti načini lahko lajšajo
simptome PH in upočasnijo napredovaje bolezni. Spremembe življenjskega
sloga lahko pripomorejo do boljšega nadzorovanja simptomov.
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Zdravstveno vzgojne vsebine pri
bolnikih s KOPB
Analiza uspešnosti pouka

Health education for patients with COPD
Analysis of effectiveness
Marjana Bratkovič28
Barbara Benedik29

Izvleček

Izhodišča: Kronična obstruktivna bolezen (KOPB) je bolezen, ki poleg dihal prizadene tudi
ostale organske sisteme. Bolnikovo poznavanje bolezni, zdravljenja in jemanja inhalacijske
terapije je neustrezno in nezadostno kar poslabša kakovost življenja bolnikov. Samozdravljenje je pomemben koncept, ki izboljša kakovost življenja bolnikov.
Metode: S pomočjo 64 vrnjenih vprašalnikov, ki so jih izpolnili bolniki s KOPB, smo naredili
analizo uspešnosti zdravstvene vzgoje bolnikov v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni
in alergijo Golnik. Pregled literature smo izvedli s pomočjo mednarodne baze podatkov
Medline, Pubmed. Ključne besede iskanja so bile izobraževanje, KOPB, vodenje, kakovost
življenja. Glede na prebiranje izvlečkov, je sledil nadaljnji izbor za branje člankov in uporabo podatkov. Pri analizi podatkov smo uporabili opisne metode za pregled porazdelitev
spremenljivk, frekvence, aritmetično sredino, standardni odklon in grafični prikaz porazdelitev »škatle z vilicami«, t statistiko za testiranje razlik in Pearsonov koeficient korelacije.
Podatke smo obdelali z računalniškim statističnim programom SPSS V.16.0.1.
Rezultati: Bolniki imajo najmanj znanja o znakih bolezni in o znakih poslabšanja bolezni. V
primerjavi z letom 2008, se je v letu 2009 pokazala statistično značilna razlika (p <0, 005) v
znanju bolnikov o poznavanju znakov bolezni.
Razprava: Znanje bolnikov s KOPB je neustrezno. Potrebna je kontinuirana zdravstvena
vzgoja in vodenje bolnikov. Prizadevati se moramo za koncept samozdravljenja bolnikov
in izdelavo individualnih načrtov zdravljenja.
Ključne besede: Kronična obstruktivna pljučna bolezen, zdravstvena vzgoja, kakovost življenja

Abstract

Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a disease that affects not
only lungs but also other organ systems. Patients‘ knowledge about the disease, its treatment and inhalation therapy is incorrect and insufficient which has a negative impact on
their quality of life. Self-care is an important concept that can improve patients‘ quality of
life.
Methods: We analysed 64 questionnaires filled out by COPD patients in order to assess
the effect of health education at the University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases
Golnik.. Literature review was conducted using the international database Medline, Pub28
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med. Key words for the search were education, COPD, management, quality of life. On the
basis of abstracts, further selection of articles and data was carried out. For data analysis,
descriptive methods for the distribution of variables, frequency, arithmetic mean, standard deviation and graphical representation in the form of “box and whisker plot”, t-statistic
for difference testing and Pearson‘s correlation coefficient. Data was processed using the
statistical computer program SPSS V.16.0.1.
Results: In both reference years patients were least familiar with the symptoms of the disease and worsening of these symptoms. When comparing the level of knowledge about
the symptoms of the disease in the years 2008 and 2009, the difference has proven to be
statistically relevant (p<0,05).
Discussion: COPD patients have insufficient knowledge about their disease. Continuous
health education and patient management are required. The concept of self-care and individual treatment plans should be developed.
Key words: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, health education, quality of life

1 Uvod
Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) je na četrtem mestu med
vzroki za umrljivost na svetu. Zanjo je značilna zapora dihal, ki ni povsem
odpravljiva. Zapora običajno napreduje in je povezana z nenormalnim vnetnim odgovorom pljuč na škodljive delce in pline (Global Initiative for Cronic
Obstrucctive Disease, 2011). Glavni dejavnik tveganja za obolevnost in napredovanje KOPB je kajenje cigaret. Bolezen je v zgodnjih oblikah večinoma neodkrita, ker bolniki več let zanemarjajo simptome kot so kašelj in izkašljevanje ter običajno poiščejo zdravniško pomoč, ko postanejo dispnoični (Petek,
Kopčavar-Guček, 2004). Glede na dejstvo, da je KOPB v začetnih stadijih dokaj neopazna bolezen in napreduje počasi, bolniki običajno podcenjujejo njeno resnost. Ker nimajo znanja o bolezni se ne zavedajo zdravstvenih težav, ki
jim pretijo v fazi, ko bolezen napreduje in imajo močan vpliv na kakovost njihovega življenja. Bolniki s KOPB imajo pogosta akutna poslabšanja in pogosto
potrebujejo bolnišnično obravnavo, kar povzroči visoke stroške zdravljenja. Z
zdravstveno vzgojo bolnikov in posledično s spremembo bolnikovega načina življenja, sprejemanja bolezni in samozdravljenja lahko bolniki spremljajo
simptome in ustrezno ukrepajo, se izognejo nepotrebnim hospitalizacijam,
izboljšajo kvaliteto življenja. Posledično se zmanjša umrljivost bolnikov (Henschke et al., 2010).
Uspešnost sodobne medicine spremljajo danes paradoksne posledice. Vedno več je namreč ljudi, ki morajo živeti s svojo kronično boleznijo. Na mesto
klasičnih terapevtskih modelov stopa v ospredje preventiva, edukacija in prevzgoja bolnikov.
1.1 Zdravstveno vzgojno delo z bolniki s KOPB
Z zdravstveno vzgojo skušamo pridobiti bolnika za dobro sodelovanje pri
zdravljenju in mu s tem omogočiti čim bolj kakovostno življenje v domačem
okolju. Namen zdravstvene vzgoje bolnika s KOPB je, da bolnika poučimo o
bolezni, zdravljenju in ga naučimo pravilnih tehnik jemanja zdravil.
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Vsebine pouka bolnika s KOPB vsebujejo (Petek, Kopčavar-Guček, 2004):

zzInformacije o bolezni in njenem poteku;
zzInformacije o zdravljenju in pridobivanje

praktičnega znanja uporabe inhalatorjev;
zzRazlične vrste pomoči pri prenehanju kajenja;
zzPoučevanje o ravnanju v primerih poslabšanj;
zzNasvet o zdravem življenjskem slogu, kamor sodijo prehrana, redna fizična
aktivnost glede na zmogljivosti bolnika;
zzKoristnost cepljenja proti gripi;
zzPomen pljučne rehabilitacije.
V Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik (Klinika Golnik) smo na sistematičen način pričeli poučevati bolnike s KOPB v letu 2005.
Pouk bolnikov poteka enkrat tedensko v skupinah do 5 bolnikov (teoretična
in praktična znanja) in individualno vsakodnevno na bolniških oddelkih ob
prejemanju inhalacijske terapije (učenje veščin). V programu izobraževanja
bolnikov sodelujejo: zdravnik, medicinska sestra in fizioterapevt ter po potrebi tudi dietetik, psiholog in socialna delavka.
Leta 2010 smo izvedli raziskavo, katere namen je bil ugotoviti, kako uspešno je poučevanje bolnikov s KOPB v Kliniki Golnik. Kasneje leta 2011 smo
izdelali kot pripomoček k boljšemu razumevanju in vodenju bolezni zloženko,
ki jo bolniki prejmejo na zdravstveno vzgojnem izobraževanju.
S prispevkom želimo vzpodbuditi medicinske sestre k zavzetemu in odgovornemu posredovanju znanj bolnikom s KOPB, izdelavi novih didaktičnih
pripomočkov in izvajanju ocene uspešnosti zdravstveno vzgojnih programov.
Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je znanje bolnikov s KOPB o bolezni
in zdravljenju po vključitvi bolnikov s KOPB v zdravstveno vzgojni program
izveden v Kliniki Golnik.

2 Raziskovalni del
2.1 Metode dela
Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela. Pregled literature smo izvedli s pomočjo mednarodne baze podatkov Medline, Pubmed. Ključne besede
iskanja so bile izobraževanje, KOPB, vodenje, kakovost življenja. Število vseh
zadetkov je bilo 284. Glede na prebiranje izvlečkov je sledil nadaljnji izbor za
branje člankov in uporabo podatkov.
2.2 Raziskovalno okolje in raziskovalni vzorec
Raziskavo smo izvedli v Kliniki Golnik. Iz zdravstvene dokumentacije smo
izbrali bolnike s KOPB, ki so se udeležili zdravstveno vzgojnega programa za
KOPB leta 2008 in 2009. Vprašalnik smo poslali 131 bolnikom. Vrnjenih je
bilo 64 (49%) vprašalnikov, od tega štirje niso bili popolno izpolnjeni, ni bilo
podatka o starosti in spolu.
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2.3 Vprašalnik
Kot inštrument je bil uporabljen strukturiran anketni vprašalnik, ki je bil
sestavljen v Kliniki Golnik.
Vprašalnik je vseboval vprašanja o dejavnikih tveganja, poteku in diagnostiki KOPB, vprašanja o znakih bolezni, vprašanja o znakih poslabšanja bolezni in o priporočilih za obvladovanje bolezni. Bolniki so na vsako vprašanje
imeli možnost odgovora: da, ne, ne vem. Z vsakim vprašanjem so pridobili
lahko eno točko, največje skupno številko točk pa je bilo 59.
2.4 Statistične metode
Pri analizi podatkov smo uporabili opisne metode za pregled porazdelitev
spremenljivk, frekvence, aritmetično sredino, standardni odklon in grafični
prikaz porazdelitev »škatle z vilicami«, ki prikazuje položaj mediane in porazdelitev polovice vrednosti v dolžini škatle, kjer je spodnji rob škatle prvi kvartil, zgornji rob pa tretji kvartil porazdelitve podatkov. Celotna porazdelitev
je prikazana z vilicami, kjer so vse vrednosti razen ekstremnih in osamelcev.
Uporabili smo tudi t statistiko za testiranje razlik v povprečnih vrednostih
spremenljivk, ki so bile razvrščene v skupine.
S Pearsonovim koeficientom korelacije smo izračunali linearno povezanost med dvema normalno porazdeljenima spremenljivkama.
Izračuni stopenj značilnosti razlik se pri vseh testih, ki so bili uporabljeni v
tej študiji, nanašajo na dvosmerno verjetnost razlik.
Podatki so bili obdelani z računalniškim statističnim programom SPSS
V.16.0.1.

3 Rezultati
3.1 Značilnosti vzorca
V raziskavi je skupno v letu 2008 in 2009 sodelovalo 64 bolnikov, od tega
41(68,3%) moških in 19 (31,7%) žensk, povprečna starost je bila 67,9 let (± 9
let). Za štiri bolnike nimamo podatka o spolu in starosti. Najmlajši anketiranec je bil star 48 let, najstarejši pa 89. Med vprašanimi je 53 (86%) bivših
kadilcev, še vedno pa je kadilo 11 (14%) bolnikov. Pri 50-ih (78%) bolnikih so
bili zdravstveni razlogi motiv za prenehanje kajenja. 22 (34%) bolnikov je bilo
na trajnem zdravljenju s kisikom na domu.
Najmanjše možno število točk so bolnik pridobili v sklopu vprašanj o
znakih bolezni in znakih poslabšanja bolezni, in sicer v obeh letih opazovanja. Bolniki so leta 2009 dosegli večje število točk v sklopu poznavanja
znakov bolezni, kar predstavlja statistično značilno razliko (p < 0,05), niso
pa pokazali bistveno več znanja v sklopu vprašanj o poslabšanju bolezni.
Med vsemi sklopi, v obeh letih, so najboljše odgovarjali na vprašanja o priporočilih za obvladovanje bolezni (leto 2008 je PV=62%; leto 2009 PV=71%)
(Tabela 1).
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Tabela 1. Prikaz odstotkov pravilnih odgovorov po sklopih vprašanj in celoten
vprašalnik za leti 2008 in 2009 ter testiranje razlik med letoma (t-test, p).
Odstotek pravilnih
odgovorov

Leto

Vprašanja o dejavnikih tveganja, 2008
poteku in diagnostiki KOPB
2009
2008
Vprašanja o znakih bolezni
2009
Vprašanja o znakih poslabšanja 2008
bolezni
2009
Vprašanja o priporočilih za
2008
obvladovanje bolezni
2009
2008
Skupni rezultat (59 točk)
2009
Vprašanja o dejavnikih tveganja, 2008
poteku in diagnostiki KOPB
2009
2008
Vprašanja o znakih bolezni
2009
Vprašanja o znakih poslabšanja 2008
bolezni
2009
2008
Vprašanja o priporočilih za
obvladovanje bolezni
2009
2008
Skupni rezultat (59 točk)
2009

N

Povprečje

30
34
30
34
30
34
30
34
30
34
30
34
30
34
30
34
30
34
30
34

(%)
47,9
55,9
30,3
45,2
48,9
51,0
61,8
71,3
49,3
59,0
47,9
55,9
30,3
45,2
48,9
51
61,8
71,3
49,3
59

Standardni
odklon
(%)
20,6
20,8
17,9
20,0
30,0
29,9
17,2
14,1
15,5
14,5
20,6
20,8
17,9
20
30
29,9
17,2
14,1
15,5
14,5

T-test za razlike med
letoma
p
1,533
0,130
3,137
0,003
-0,279
0,781
2,411
0,019
-2,606
0,011
1,533
0,13
3,137
0,003
-0,279
0,781
2,411
0,019
-2,606
0,011

4 Razprava
V naši raziskavi je skupni rezultat testa znanja leta 2009 statistično značilno boljši od leta 2008. Kljub temu je povprečni udeleženec šole leta 2009 izpolnil manj kot 60 % pravilnih odgovorov. Pokazalo se je pomanjkanje znanja
pri bolnikih o bolezenskih znakih in znakih poslabšanja bolezni.
Med letom 2008 in 2009 nismo naredili sprememb v zdravstveno vzgojnem programu. Medicinske sestre, ki poučujemo bolnike s KOPB, smo le
vsebine zdravstveno vzgojnega programa podajale bolj nazorno in razumljivo
bolnikom.
Pogostost hospitalizacij bolnikov je odvisna od stopnje napredovanja bolezni in upoštevanja navodil za življenje s KOPB, predvsem pravilnega jemanja
terapije in pravočasnega prepoznavanja znakov poslabšanja bolezni. Nedavno narejena raziskava (McCabe et al., 2014) opisuje pomembnost poučenosti
bolnikov s KOPB, ki spremeni bolnikovo vedenje in zavzetosti za samozdravl141
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jenje kronične bolezni (spremljanje znakov bolezni, zmanjšanje hospitalizacij,
večja kakovost življenja). Prednosti individualnega načrta samozdravljenja
opisujejo v tuji raziskavi (Trappennburg et al., 2009). Pokazali so, da s pomočjo akcijskega načrta bolnik prepozna zgodnje znake poslabšanja bolezni, zna
pravočasno ukrepati s spremembo terapije in pravočasno obiskati zdravnika.
Kljub temu, da ni veliko objavljenih raziskav o samozdravljenju KOPB so zdaj
na voljo dokazi, ki kažejo na to, da samozdravljenje KOPB lahko izboljša bolnikovo zdravstveno stanje, zmanjša število urgentnih obiskov ter hospitalizacij. Zaradi pozitivnega učinka samostojnega vodenja bolezni s pomočjo samozdravljenja, bi slednje moralo imeti večjo vlogo v kontinuiteti zdravstvene
nege pri bolnikih s KOPB (Bourbeau, Nault, Dang-Tan, 2004). Pomembno pa
je, da so navodila in način samozdravljenja prilagojeni posameznemu bolniku
(Šuškovič, 2006). Pri izboru inhalacijske terapije je pomembno izbrati primerno obliko zdravila (enostavnost uporabe, osebne želje bolnika), kar ne vpliva
samo na uspešnost aplikacije zdravila, ampak tudi na bolnikovo vztrajanje pri
zdravljenju. Fernandez in sodelavci (2014) v raziskavi ugotavljajo, da več kot
75% bolnikov zdravila ne jemlje tehnično pravilno. Smernice National Institute for Health and Care Excellence (2011) in GOLD priporočajo ob predpisu
novega inhalacijskega zdravila učenje in trening jemanja zdravila. Anticevich
in sodelavci (2010) so v raziskavi poročali, da ima učenje bolnika s praktično
demonstracijo zdravila ter z ustnimi in pisnimi navodili boljši učinek kot le
ustna in pisna navodila.
Leta 2011 smo v Kliniki Golnik izdelali zloženko za bolnike s KOPB z namenom vzpodbuditve samozdravljenja bolnikov in sodelovanja med zdravnikom, medicinsko sestro in bolnikom. Zloženka vsebuje poleg že omenjenih vsebin, ki jih poučujemo v zdravstveno vzgojnem programu v Kliniki
Golnik, še akcijski načrt samozdravljenja bolnika in oceno kakovosti življenja bolnikov (»CAT vprašalnik«). Zloženko v Kliniki Golnik uporabljamo
kot pripomoček za izobraževanje bolnikov in gradivo za domačo oskrbo.
Akcijski načrt, ki ga vsebuje zloženka, je zelo zaželjen, vendar zaenkrat še
ni zaživel. Želimo si, da bi akcijski načrt za bolnika s KOPB bolnik prejel
ob odpustu iz bolnišnice in v ambulantni dejavnosti. Zdravnik in medicinska sestra bi morala skupaj izdelati načrt in bolnika spremljati v domačem
okolju. Potrebno je tudi povezovanje terciarne in primarne dejavnosti, kajti
bolniki hitro zaključijo bolnišnično obravnavo in potrebujejo vodenje v domačem okolju. K izboljšanju trenutnega stanja bodo verjetno pripomogle
referenčne ambulante. Zloženka je predstavljena tudi na modulih izobraževanja referenčnih ambulant.
Na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti je pomembno izobraževanje bolnika. Izvajamo ga predvsem medicinske sestre. Kadilci (potencialni bolniki) in
bolniki s KOPB morajo imeti znanje o vzrokih, poteku in možnostih zdravljenja KOPB in o tem, kako živeti s to kronično boleznijo. Bolniki želijo konstruktivno pomoč pri odvajanju od kajenja, ne le splošen nasvet. Potrebujejo
razlago o pomenu telesne aktivnosti in zdrave prehrane (Hyland, Jones, Hanney, 2003). Razvoj struktur zdravstvene nege in nadaljevanje izobraževanja o
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KOPB imata izreden pomen za zagotavljanje zgodnje diagnostike in zdravljenja, prenehanja kajenja, primerno spremljanje bolnikov in zgodnjo rehabilitacijo kot poudarja Pietinalho s sodelavci (2007).
V Klinik Golnik izvajamo koordinacijo odpusta kroničnega bolnika, med
katere sodijo tudi bolniki s KOPB. Bolnike, katere ocenimo v bolnišnici, da
potrebujejo nadaljnje vodenje v domačem okolju, vključimo v koordinacijo
odpusta. Medicinska sestra spremlja bolnika po odpustu iz bolnišnice preko
telefonskih klicev. Naš cilj je, da razrešimo nejasnosti, težave, ki se pojavijo
doma in bolniku pomagamo zaživeti s kronično boleznijo.
Raziskava, ki smo jo izvedli v Kliniki Golnik ima omejitve, namreč vprašalnik ni validiran, zato ni primerljiv z drugimi raziskavami ter vzorci anketiranih bolnikov s KOPB so majhni.

Zaključek
Kljub temu, da je pridobivanje znanja in spretnosti pomembno, pa je prav
tako pomembna samoučinkovitost ali človekova prepričanost v svoje zmožnosti premagovanja težav, ki je neločljivo povezana z izvajanjem bolj specifične naloge v določeni situaciji. Višje starosti, ki je običajna pri večini bolnikov s KOPB, ne smemo jemati kot ovire za bolnikovo zaznano sposobnost
ali osebna prepričanja o učinkovitosti. Trud za izboljšanje zdravja zgolj z izboljšanjem znanja je le redko uspešen, medtem ko so programi, usmerjeni
v spremembo vedenja dosledno uspešnejši v izboljševanju kliničnega poteka
kronične bolezni. Na splošno si ljudje lahko dobro zapolnimo informacije,
vendar to še ne pomeni, da jih bomo tudi uporabili. Z namenom interpretacije
učinkov poučevanja bolnikov s KOPB, je ravno tako pomembno, da je poučevanje primerno bolnikovim potrebam in da imamo ustrezne metode za oceno
pridobljenega znanja.
Zaželjeno in nujno je iskati nove in učinkovitejše načine izobraževanja.
Kaže se potreba po večjem vključevanju še drugih profilov zdravstvenih delavcev, npr. dietetika, psihologa in tudi fizioterapevta. Izboljšati je potrebno
vključevanje bolnikov v respiratorno rehabilitacijo.
Za izboljšanje dela je potrebno razviti še nove didaktične pripomočke (npr.
film s pripovedmi bolnikov o življenju s KOPB, film o najpogostejših napakah
pri jemanju inhalacijske terapije, dihalne vaje in telesna vadba).
Povečati je treba bolnikovo zavzetost za zdravljenje z individualnim akcijskim načrtom za ukrepanje ob poslabšanju bolezni. Potrebno je tudi dobro
sodelovanje med zdravnikom in medicinsko sestro, tako pri izdelavi načrta
samozdravljenja kot pri samem vodenju kroničnega bolnika. Preprosta navodila, opremljena z nazornimi slikami o bolezni in ukrepih za zmanjšanje
simptomov ter obvladovanje bolezni, izdelana skupaj z bolniki, bi verjetno
pripomogla k zastavljenim ciljem.
Raziskavo, ki smo jo izvedli v Kliniki Golnik, bi bilo smiselno ponoviti in
mogoče izbrati validiran vprašalnik o znanju bolnikov s KOPB, da bi lahko
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primerjali rezultate z že narejenimi raziskavami. Zaželjeno bi bilo raziskati
tudi, kakšno je zanje in kakovost bolnikov s KOPB, ki so že v postopku vodenja kroničnih bolnikov v domačem okolju (vodenje v referenčnih ambulantah,
koordinacija odpusta).
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Koordinacija odpusta bolnika
iz bolnišnice
Management of patient discharge
from hospital
dr. Saša Kadivec30

Izvleček

Teoretična izhodišča: V Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik so prepoznali pomen koordinatorja odpusta in ga vključili v obravnavo bolnikov kot vezni člen, ki
skrbi za kontinuiteto obravnave, predvsem pa za boljšo informiranost bolnika, njegove
družine in izvajalcev zdravstvene in socialne oskrbe. Pri bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB) je raziskava pokazala, da je vloga koordinatorja odpusta pomembna in koristna, saj zmanjša število ponovnih hospitalizacij zaradi KOPB.
Ključne besede: odpust, kronični bolnik, koordinator odpusta

Abstract

Theoretic background: Having recognised the importance of discharge coordinators, the
Golnik University Clinic of Pulmonary and Allergic Diseases has integrated them into the
patient treatment process as a connecting link that provides treatment continuity and
most of all ensures that patients, their families and providers of health and social care
are kept better informed. Patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), research has shown that the role of discharge coordinator is important and beneficial, since
it reduces the number of re-hospitalisations due to COPD.
Key words: discharge, chronic patient, discharge coordinator

1 Uvod
Kronične bolezni so najpomembnejši vzrok obolevnosti in umrljivosti v
razvitem svetu (Hernandez et al., 2009; Davis, 2006). Glede na projekcije naj
bi do leta 2020 bile najpomembnejše ishemična srčna bolezen, cerebrovaskularne bolezni in kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) (Murray, Lopez, 1997; Lopez et al., 2006; Busse et al., 2010; Davis, 2006).
KOPB je eden od vodilnih vzrokov invalidnosti in smrtnosti v svetu. Bolniki
s KOPB trpijo za ponavljajočimi poslabšanji bolezni, s poslabšanji simptomov
in nepopravljivim upadanjem pljučne funkcije. Poslabšanja bolezni vodijo v
zmanjšano kakovost življenja. Upadanje pljučne funkcije večinoma napreduje
in se izkazuje s počasi napredujočo naduho ob telesnih obremenitvah (Garcia
30 dr. Saša Kadivec, viš. pred., Univezitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Fakulteta
za zdravstvo Jesenice, sasa.kadivec@klinika-golnik.si
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Aymerich et al., 2003; Murray, Lopez, 1997; Šuškovič et al., 2002) in kasneje
v mirovanju. Bolezen se razvije postopoma, zato se bolniki bolezni praviloma
zavejo šele, ko se jim pojavijo resnejše težave z dihanjem.
Multidisciplinarna priprava načrta odpusta, ki bolnika vključi v oskrbo v
domačem okolju (Preen et al., 2005; Abad Corpa et al., 2010), zveča njegovo
zadovoljstvo z odpustom (Forster et al., 2005; Houghton et al., 1996), vpliva
na boljšo kakovost življenja bolnika in družine (Houghton et al., 1996; Chetty,
2006), ter zmanjša pogostost ponovnih bolnišničnih zdravljenj (Blue et al.,
2001, Chetty et al., 2006). Našteto ima ugoden ekonomski učinek. V Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik (Kliniki Golnik) smo vključili
koordinatorja odpusta kot vezni člen integrirane obravnave bolnikov s potrebami po nadaljnji obravnavi v domačem okolju ali institucionalnem varstvu,
ki omogoča kontinuiteto obravnave, predvsem pa boljšo informiranost bolnika, njegove družine in izvajalcev zdravstvene in socialne oskrbe na vseh ravneh obravnave. Koordinator odpusta usklajuje delo, komunicira z bolnikom
tudi prvi teden po odpustu, bolnika informira o aktivnostih, ki se nanašajo na
odpust, svetuje in se povezuje z bolnikovim izbranim zdravnikom in s patronažno medicinsko sestro.

2 Koordinacija odpusta v kliniki Golnik
Presečna študija, ki je bila v Kliniki Golnik izvedena leta 2005 pri 247 bolnikih je pokazala, da priprave bolnika na odpust niso ustrezne oz. ne upoštevajo njegovih potreb. Študija je potrdila, da je komunikacija v zdravstvenem
timu pomanjkljiva, kar otežuje obravnavo bolnika v domačem okolju. Podobno študija iz leta 2007 pokaže (N=181 bolnikov) premajhno rabo dokumentacije in podatkov (Kadivec, Peternelj, 2008), ki so o bolnikovem stanju na voljo.
Koordinator odpusta se v Kliniki Golnik vključuje v obravnavo pri vseh
bolnikih, ki izpolnjujejo kriterije:
zzimajo kronično bolezen (KOPB, tuberkulozo, astmo, kronično srčno obolenje, neoplazme) in
zzpri katerih je ob sprejemu in odpustu ugotovljena 2. ali 3. stopnja zahtevnosti zdravstvene nege.
V letu 2013 smo na Kliniki Golnik razvili elektronski zapis o spremljanju
bolnikov, ki so vključeni v koordiniran odpust. Vanj so vključeni bolniki s tuberkulozo, bolniki, ki potrebujejo neinvazivno mehanično ventilacijo, bolniki
s s kronično boleznijo in tisti, ki potrebujejo paliativno oskrbo. V drugi polovici 2013 smo v koordiniran odpust vključili 173 bolnikov in njihove podatke
vodili v elektronski obliki. Največ obravnav je bilo pri bolnikih s kronično boleznijo (63), v paliativni oskrbi (46), s tuberkulozo (37) in tistih, ki potrebujejo
neinvazivno mehanično ventilacijo (27).
V letu 2013 smo nalogo koordinatorja odpusta (v nadaljevanju KO) prenesli na diplomirane medicinske sestre Klinike Golnik (slika 1). Naloge koordiniranega odpusta so postale naloga diplomiranih medicinskih sester, ki se
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sicer ukvarjajo z bolnikom med hospitalizacijo in ga najbolje poznajo. Potrebo
po KO prepozna medicinska sestra ob sprejemu bolnika v negovalni anamnezi. Potreba po KO je lahko prepoznana tudi kasneje med samo bolnišnično
obravnavo. Timska medicinska sestra vpiše potrebo po koordiniranem odpustu v načrt zdravstvene nege v negovalni dokumentaciji in prične s potrebnimi
aktivnostmi za KO.
2.1 Pričetek obravnave koordiniranega odpusta
Timska medicinska sestra, ki obravnava bolnika na bolniškem oddelku,
vzpostavi potrebno dokumentacijo koordinacije odpusta, vnese pričetek
obravnave v bolnišnični integrirani računalniško podprt informacijski sistem
(Birpis) in izbere vrsto koordinacije odpusta (izbere eno od štirih možnosti):
A koordiniran odpust za bolnike, ki potrebujejo nadzorovano zdravljenje tuberkuloze,
B koordiniran odpust za bolnike v paliativni oskrbi,
C koordiniran odpust za bolnike s kronično boleznijo,
D koordiniran odpust za bolnike na neinvazivni mehanični ventilaciji
(NIMV).
Za koordinacijo odpusta je odgovorna timska medicinska sestra, ki obravnava bolnika v procesu zdravljenja po določenem zaporedju:
zzPri bolniku, pri katerem je bila potreba po koordinaciji odpusta prepoznana, prične aktivnosti za varen odpust v 48 urah. Oceni, katere aktivnosti
so potrebne in v koordinacijo odpusta vključi, glede na potrebe, še druge
izvajalce, socialno službo, organizira družinski sestanek in seznani bolnika
z namenom koordiniranega odpusta in aktivnostmi, ki bodo izvedene po
odpustu.
zzDopolni po potrebi dokumentacijo (pripravljena že v Birpisu – osnovni
podatki so za vse oblike KO enaki, drugi del pa je prilagojen specifični
obravnavi bolnika.
zzIzvede vse potrebne aktivnosti pred odpustom bolnika in spremlja bolnika
tudi po odpustu, po predvidenem protokolu.
zzPo končani koordinaciji odpusta zaključi odpustno dokumentacijo bolnika
v Birpisu.
zzVodi evidenco vključenih bolnikov in obdobno analizira podatke, ki so pomembni za spremljanje kakovosti in varnosti odpusta. Podatke in opažanja
o koordinaciji odpusta posreduje koordinatorju odpusta v Kliniki Golnik
na tri mesece.
Slika 1. Proces obravnave koordiniranega odpusta
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Slika 1. Proces obravnave koordiniranega odpusta

2.2 Vrednotenje učinkovitosti koordiniranega odpusta pri bolnikih s
KOPB
Z namenom, da bi preverili učinkovitost intervencije koordinatorja odpusta v obravnavi bolnikov s KOPB, smo v Kliniki Golnik izvedli randomizirano
klinično raziskavo.
Vključili smo 253 bolnikov s KOPB (71±9 let, 72% moških, 87% GOLD
III/IV), ki smo jih naključno razporedili v intervencijsko (N=118) in kontrolno (N=135) skupino. V intervencijski skupini je bilo v primerjavi s kontrolno
skupino značilno manj ponovnih hospitalizacij zaradi KOPB (17 (14%) vs. 42
(31%), p=0.002). Značilno razliko med skupinama smo beležili tudi pri hospitalizacijah zaradi kateregakoli vzroka (37 (31%) vs. 60 (44%), p=0.033), ne pa
pri umrljivosti (Lainščak et al., 2013).
Zadovoljstvo bolnikov s KO je eden od kazalnikov kakovosti celostne zdravstvene obravnave bolnika. S študijo smo želeli prepoznati elemente za izboljšanje obravnave KO v Kliniki Golnik. Zadovoljstvo bolnikov s KOPB z
obravnavo KO smo merili z uporabo specifičnega vprašalnika.
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Bolniki s KOPB so zadovoljni z vključitvijo v program koordinator odpusta
(povprečna vrednost - PV=4,24). Med elementi obravnave koordinatorja odpusta so najbolj zadovoljni z razumljivimi odgovori, ki jih je KO dal na bolnikova vprašanja (PV=4,17) in z dejstvom, da so se lahko s KO sproščeno pogovarjali o razlogih za skrb ob prihodu domov (PV=4,12). Koordinator odpusta
je največ stikov vzpostavil s svojci oziroma skrbniki (59%), sledi stik z osebnim
izbranim zdravnikom (18%) in s patronažno službo (16%). Faktorska analiza
pokaže, da na splošno zadovoljstvo bolnikov s KO pomembno vplivata komunikacija (r=0,455, p= 0,005) in doživljanje bolezni oz. simptomi (r=0,432,
p= 0,009). Samoobvladovanje bolezni ne kaže pomembnega vpliva (r=0,116)
(Kadivec et al, 2014).

Zaključek
Bolniki so zadovoljni z aktivnostmi koordinatorja odpusta v postopku načrtovanega odpusta iz bolnišnice. Komunikacija z bolnikom v času načrtovanja odpusta iz bolnišnice in v prvem tednu po odpustu pomembno izboljšata
zadovoljstvo bolnikov s KOPB. Bolnikom daje predvsem občutek varnosti, da
se lahko na nekoga obrnejo v primeru težav. Naši rezultati govorijo v prid
uvedbi profila koordinatorja odpusta v klinično prakso.
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Priprava na odpust bolnika na
neinvazivni mehanični ventilaciji
Preparing for discharge of a patient on noninvasive mechanical ventilation
Lojzka Prestor31

Izvleček

Uporaba neinvazivne mehanične ventilacije (NIMV) na domu je sprejet način zdravljenja
za številne skupine bolnikov s kronično hiperkapnično respiratorno odpovedjo, vključno z
bolniki s kronično obstruktivno boleznijo in deformacijo prsnega koša. NIMV pomeni nudenje dihalne podpore bolniku pri dihanju brez endotrahealne intubacije. Ko se ugotovi
potreba po zdravljenju z NIMV na domu, pričnemo na bolniškem oddelku s poučevanjem
bolnika o uporabo ventilacijske maske in ravnanju z ventilatorjem. Pri zdravstveni vzgoji
sodeluje zdravnik, medicinska sestra in serviser. K sodelovanju povabimo bolnikove svojce
in pri delno odvisnih bolnikih tudi patronažno medicinsko sestro. V okviru šole so bolniku
podane vsebine o nameščanje in čiščenje maske, zaščiti kože, nameščanju pritrdilnih trakov, čiščenju pritrdilnih trakov, ravnanju z ventilatorjem, namestitvi ventilatorja, menjava
finega-grobega filtra, menjavi baktericidnega filtra, menjavi cevnega sistema, vlaženju in
dovajanju kisika in ravnanje z virom kisika. Nov profil pri obravnavi bolnikov na NIMV, ki
prevzema vlogo bolnikovega svetovalca in povezovalca, je koordinator odpusta.
Ključne besede: ventilacija na domu, zdravstvena vzgoja, kakovost življenja

Abstract

Using non-invasive mechanical ventilation (NIMV) at home is accepted treatment for
many groups of patients with chronic hypercapnic respiratory failure, including patients
with chronic obstructive disease and deformity of the chest. NIMV means providing respiratory support to patient breathing without endotracheal intubation. Once you determine the need for treatment with NIMV at home, teaching the patient about the use of
ventilation masks and management of a fan is made in hospital ward. In health education
are participating doctor, nurse and technician. Patient’s relatives and home care nurse,
in case of partially dependent patients, are invited to participate. Within the education
course the patient had given the instructions of installing and cleaning masks, skin protection, installing the mounting tape, cleaning tape fastening, handling fan, installing the fan
switch from fine-coarse filter, changing the bactericidal filter, replacing the piping system,
humidification and oxygen delivery and handling a source of oxygen. The new profile in
the treatment of patients NIMV, who assumes the role of the patient’s consultant and facilitator, is the case manager.
Key words: ventilation at home, health education, quality of life
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1 Uvod
Neinvazivna mehanična ventilacija (NIMV) pomeni nudenje dihalne podpore bolniku pri dihanju brez endotrahealne intubacije (Keenan et al., 2011).
Postala je sestavni del zdravljenja akutnih in kroničnih dihalnih zapletov (Škrgat, 2010; Šifrer, 2007; Trinkaus, 2009; Oberauner et al., 2010). NIMV bolnikom izboljša počutje, zmogljivost in preživetje (Škrgat, 2010). Uporaba NIMV
na domu je široko sprejet način zdravljenja za številne skupine bolnikov s kronično hiperkapnično respiratorno odpovedjo, vključno z bolniki s kronično
obstruktivno boleznijo in deformacijo prsnega koša. Pri bolnikih s kifoskoliozo uspešno uporabljajo NIMV za izboljšanje simptomov, kvalitete življenja
in prognoze bolezni (Šarc, 2013). Dobre rezultate zdravljenja pričakujemo pri
bolnikih s hudo hipoksemijo in nihajočo hiperkapnijo ter pri bolnikih s prekomerno telesno težo (ITM<30 kg/m2), ki imajo elemente obstruktivne apneje
v spanju (OSA). Simptomi, ki nakazujejo potrebo po NIV so utrujenost, dispnea in glavobol (Gabrijelčič, 2010).
NIMV uporabljamo pri akutni in kronični hiperkapnični respiracijski insuficienci. Uvajamo jo pri bolnikih s kronično respiracijsko insuficienco zaradi deformacije prsnega koša (skolioza), nevrološkimi boleznimi brez bulbarne simptomatike, cistično fibrozo, debelostjo s pridruženo obstruktivno sleep apnejo in
kronični obstruktivni pljučni bolezni (Rabbat et al., 2010). NIMV se izvaja preko
nosne ali nosno-obrazne maske (Škrgat, 2009; Trinkaus, 2009; Gabrijelčič, 2010).
Enota za neinvazivno ventilacijo na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo - Kliniki Golnik, deluje od leta 2005. Od avgusta 2009
do julija 2010 smo jo izvajali pri 88 bolnikih (Škrgat, 2007; Adamič, Škrgat, 2010). V letu 2011 se je izvajala pri 98 bolnikih in 2012 pri 94 bolnikih.
Ko se ugotovi potreba po zdravljenju z NIMV na domu, pričnemo na bolniškem
oddelku s poučevanjem bolnika o uporabo ventilacijske maske in ravnanju z ventilatorjem.(Simonds, 2007). Potrebno je izobraževanje zdravstvenega tima, kot
tudi bolnikov za samostojno uporabo ventilatorjev v domačem okolju (Cabrini
et al., 2009). Pri poučevanju sodeluje zdravnik, medicinska sestra in serviser (De
Silva, 2009). Vanj povabimo bolnikove svojce in pri delno odvisnih bolnikih tudi
patronažno medicinsko sestro (Prestor, 2011). Bolniki prihajajo na bolnišnične
kontrole z ventilatorjem na 3-6 mesecev ali pogosteje, če se že v naprej pričakuje
zaplete ali nesprejemanje ventilacije. Bolnike doma obiskuje serviser, ki preverja
tehnično brezhibnost aparata. V primeru nejasnosti ali poslabšanja zdravstvenega stanja bolniki kontaktirajo osebje oddelka Klinike Golnik (Prestor, 2010).
Za uspešno uvajanje kronične NIMV pri bolniku potrebujemo 7-10 dni. Z
uvajanjem začnemo preko dneva in kasneje nadaljujemo preko noči. Pravila
uvajanja so enaka kot pri akutni ventilaciji. Pri obravnavi lahko sodeluje tudi
laboratorij za motnje spanja. Na začetku uporabljamo ventilator z dvocevnim
sistemom. Ko se določijo objektivni parametri ventilacije preidemo na enocevni dihalni sistem, ki ga bolnik uporablja tudi doma (ibid.).
Ključnega pomena za uspešno ventilacijo na domu je pravilna izbira maske. Pri uvajanju v NIMV se največkrat uporablja ustno nosna maska. Pritrdi152
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tev maske na obraz mora biti tako čvrsta, da ne povzroča prevelikega pritiska,
ker lahko že po krajšem času nastane rana zaradi pritiska na korenu nosu ali
na ličnicah (Ziherl, 2013).

2 Priprava bolnika na odpust v okviru šole za NIMV
Z izobraževanje bolnikov v okviru šole za NIMV smo v Kliniki Golnik začeli leta 2011. Vanjo so vključeni vsi bolniki, ki bodo potrebovali NIMV tudi
v domačem okolju. Za dobre rezultate ventilacije na domu morajo bolniki
ventilacijo sprejeti in biti motivirani za sprejemanje informacij o rokovanju
z ventilacijsko masko in ventilatorjem. Pri podajanju informacij sodeluje širši
zdravstveni tim in tehnični sodelavec različnih podjetij. Razlaga bolezni in
napotki za rokovanje z ventilacijsko masko in aparatom morajo biti bolniku
podani v razumljivem jeziku. Bolniki v domačem okolju uporabljajo različne
vrste aparatov za ventilacijo. Način vzdrževanja aparatov je različen, zato od
tehničnega sodelavca prejmejo tudi pisna navodila. Šola poteka individualno.
K sodelovanju so povabljeni tudi svojci. Pri bolnikih ki so delno ali popolnoma
odvisnih se k sodelovanju povabi patronažno medicinsko sestro ali medicinska sestra, ki bo obravnavala tega bolnika v socialno varstveni ustanovi. V
okviru šole so podane bolniku naslednje vsebine:
zznameščanje maske;
zzčiščenje maske;
zzzaščita kože;
zznameščanje pritrdilnih trakov;
zzčiščenje pritrdilnih trakov;
zzravnanje z ventilatorjem;
zznamestitev ventilatorja;
zzmenjava finega-grobega filtra;
zzmenjava baktericidnega filtra;
zzmenjava cevnega sistema;
zzvlaženje;
zzdovajanje kisika in ravnanje z virom kisika.
Ventilacijska maska mora segati od korena nosu do sredine brade (obrazna maska) ali od korena nosu do sredine med nosom in zgornjo ustnico (nosna maska). Maska se pritrdi s pritrdilnimi trakovi. Pritrditev maske na obraz
mora biti tako čvrsta, da ne povzroča prevelikega pritiska in prevelikega izhajanja zraka ob maski (leak). Že kratkotrajno premočno tesnjenje lahko povzroči nastanek rane zaradi pritiska na korenu nosu ali na ličnicah. Pri pojavu
rdečine, mesta na korenu nosu in ličnicah zaščitimo s tanko hidrokoloidno
oblogo in nastalo rdečino po uporabi maske namažejo s kremo. Pozorni moramo biti tudi, da maska ne pušča ob korenu nosu, ker zaradi izhajanja zraka
lahko pride do vnetja očesne sluznice. Ventilacijske maske se čistijo enkrat
na dan z blagim milom in tekočo mlačno vodo. Masko nato obrišemo z pa153
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pirnatim robčkom ali pa jo pustimo na zraku, da se posuši. Občasno se lahko
prebrišejo z razkužilnimi robčki z blago vsebnostjo alkohola (na primer descosept robčki). Če opazimo, da je maska poškodovana, napako javimo serviserju. Tesnjenje poškodovane maske je neučinkovito.
Pritrdilne trakove ventilacijske maske je potrebno po uporabi obrisati z
vlažno krpo in jih enkrat tedensko ročno očistiti v blagem detergentu. Ježki na
ventilacijski maski se s časoma izrabijo zato jih je potrebno zamenjati.
Navodila glede vzdrževanja ventilacijskega aparata, dihalnega sistema
in baktericidnih filtrov poda tehnični sodelavec, ki dobavi aparat bolnikom.
Izobraževanje se izvede že na oddelku pred odpustom. Za dodatne informacije pa jim je serviser na voljo 24 ur dnevno po telefonu. Baktericidni filter se
nahaja na zadnji strani aparata in se menja enkrat mesečno. Bolnikom, ki niso
vešči menjave jih zamenja serviser. Pri menjavi dihalnega sistema morajo biti
pozorni, da je ventil dobro nameščen, da so zaprti vsi čepi in da cev ni poškodovana. Dihalni sistem ventilatorja menjamo vsakih štirinajst dni oziroma po
navodilih proizvajalca.
Za vlaženje zraka se uporablja destilirana voda. Uporablja se ustekleničena, kupljena v trgovini brez dodatkov dišav. Menja se vsak dan. Zjutraj morajo
vodo odstraniti, sprati vlažilno posodo pod tekočo vodo in jo posušiti na zraku.
Za dovajanje kisika se uporabljajo koncentratorji ali tekoči kisik. Z virom
kisika je potrebno rokovati po navodilih proizvajalca. V aparat se dovaja suh,
nevlažen kisik. Vlažen kisik lahko poškoduje ventilator.

3 Vodenje bolnika na NIMV po odpustu
Nov profil izvajalcev zdravstvenih storitev, ki v procesu obravnave prevzema vlogo bolnikovega svetovalca in povezovalca je koordinator odpusta. Koordinator odpusta je vezni člen celostne obravnave bolnikov s potrebami po
nadaljnji oskrbi v domačem okolju ali institucionalnem varstvu in omogoča
povezanost obravnave, predvsem pa boljšo obveščenost bolnika, njegove družine in izvajalcev zdravstvene ter socialne oskrbe o poteku zdravljenja (Shepperd et al., 2010; Peternelj, 2008). Pri bolnikih na NIMV koordinacijo odpusta prevzemejo vse diplomirane medicinske sestre, ki obravnavajo bolnike na
oddelku za NIMV. Na Kliniki Golnik smo z koordinacijo odpusta pri bolnikih
z NIMV na domu pričeli v maju 2013. Do avgusta 2014 smo vključili 84 bolnikov. Telefonske klice po odpustu bolnika izvajamo po 48 urah, 10-14 dneh,
ter po enem mesecu od datuma odpusta. Med pogovorom ocenimo bolnikovo
stopnjo samooskrbe in opredelimo posebnosti glede časa ventilacije, čiščenja
maske, pritrdilnih trakov, menjave dihalnega sistema in filtra ter stanja kože
154
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zaradi možnosti nastanka razjede zaradi pritiska. Zabeležimo tudi posebnosti
ali težave pri prejemanju terapije.
Poleg stopnje samooskrbe pri bolniku ocenjujemo prisotnost simptomov,
ki trajajo več kot 24 ur in so lahko posledica NIMV. Ti simptomi so slabost,
bruhanje, bolečina, zadihanost, kašelj, povišana telesna temperatura, otekline, strah, zaskrbljenost, meteorizem, tiščanje v prsih, zaspanost. Pri vsakem
bolniku zabeležimo lečečega zdravnika, ki ga o morebitnih težavah in nepravilnostih v zvezi z NIMV sproti obveščamo in kontaktno številko na kateri je
bolnik dosegljiv.

Zaključek
Število bolnikov na NIMV na domu se z leti povečuje. Če hočemo doseči
izboljšanje zdravstvenega stanja in kvalitete življenja moramo poučiti bolnika
o pomembnosti uporabe in pravilnem rokovanju s pripomočki za NIMV. Bolniki v času uvajanja ventilacije na domu so deležni demonstarcije in praktičnega usposabljanja o rokovanju z ventilacijsko masko, dihalnim sistemom in
ventilatorjem. Vseh informacij si ne zapomnijo zato potrebujejo pomoč svojcev Bolniki na NIMV so v domačem okolju odvisni od pridobljenega znanja
tekom hospitalizacije. Pravočasna priprava bolnika na odpust in izdelava individualnega načrta je ključna za varen in kakovosten odpust bolnika na NIMV.
Pomembno je spremljanje bolnikov v začetnem obdobju po odpustu, zaradi
ugotavljanja stopnje samooskrbe, prisotnosti simptomov in pravočasno preprečevanje poslabšanj zdravstvenega stanja. Ob poslabšanju zdravstvenega
stanja bolnika obvestimo zdravnika. Bolnik tako dobi občutek varnosti, kar
pripomore k boljšim rezultatom NIMV na domu.
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Predstavitev učnega gradiva (zgoščenka
in prezentacija) kot pripomočka za
izvajanje zdravstvene vzgoje bolnika s
srčnim popuščanjem
Presentation of a teaching materials
(dvd and presentations) as a tool for the
education of patients with heart failure
Tanja Žontar32

Izvleček

Smernice za zdravljenje srčnega popuščanja uvrščajo nefarmakološko zdravljenje, svetovanje bolnikom glede spremembe življenjskega sloga in samooskrbo, kot pomemben del
zdravljenja in oskrbe bolnikov. Pri tem imajo medicinske sestre zelo pomembno in vodilno
vlogo. Skupina medicinskih sester za zdravstveno nego bolnikov s srčnim popuščanjem,
ki deluje v okviru Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, je v sodelovanju z Združenjem kardiologov Slovenije, Delovno skupino za srčno
popuščanje pripravila gradivo za izvajanje zdravstvene vzgoje bolnikov s srčnim popuščanjem. Gradivo je v obliki prezentacije. Osnova pri pripravi vsebin za prezentacijo so bile
evropske smernice za zdravljenje srčnega popuščanja in praktična priporočila odbora za
zdravstveno nego pri združenju za srčno popuščanje evropskega kardiološkega združenja, ki so bila objavljena v European Journal of Heart Failure. V prispevku so predstavljene
teme, ki so zajete v prezentaciji in kako je gradivo nastajalo. Predstavljena je tudi zgoščenka z naslovom Kako bolje živeti s srčnim popuščanjem, ki je v prvi vrsti namenjena
bolnikom in njihovim svojcem. Tudi medicinske sestre, ki svetujejo bolniku s srčnim popuščanjem, lahko na njej najdejo veliko koristnih informacij.
Ključne besede: srčno popuščanje, zdravstvena nega, bolnik, nefarmakološko zdravljenje, samooskrba

Abstract

Guidelines for the treatment of heart failure include non-pharmacological cure, counselling patients on lifestyle changes and self-care as an important part of the treatment and
care of patients. During treatment nurses have a very important and leading role. The
group of nurses for the care of patients with heart failure, part of Professional group of
nurses and health technicians in cardiology and angiology Nurses and Midwives Association of Slovenia, in collaboration with the Slovenian Society of Cardiology, the Working
Group on Heart Failure prepared materials for education of patients with heart failure. The
material is in the form of the presentation. Basis in preparing the content for the presentation were European guidelines for the treatment of heart failure and practical recommen32
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dations to the Board of Nursing in the association of heart failure of the European Society
of Cardiology, which was published in the European Journal of Heart Failure. The article
presents the topics covered in the presentation and how the material was building. It’s
present also a DVD, titled How better to live with heart failure, which is intended primarily
for patients and their families. Even nurses who advice patients with heart failure, can it
find a lot of useful information.
Key words: Heart failure, Nurse, Care, Patient, Non-pharmacological therapy, Sealf-care

1 Uvod
Srčno popuščanje je bolezensko stanje, pri katerem srce ne zmore črpati
dovolj krvi, da bi zadostilo presnovnim potrebam drugih organov in tkiv brez
stalne aktivacije kompenzatornih mehanizmov. Etiološko gre za klinični odraz bolezni, ki prizadene črpalno delovanje srca ali polnitev srca (Voga, Vrtovec, 2011). Najpogostejši vzroki okvare srca in posledično srčnega popuščanja
so koronarna bolezen, artezijska hipertenzija in bolezni srčnih zaklopk (ibid.).
Rezultati različnih raziskav kažejo, da je srčno popuščanje edina bolezen srca
in žilja, katere pogostnost narašča in predstavlja velik zdravstveni problem z
visoko obolevnostjo in umrljivostjo ter posledično številnimi hospitalizacijami. Pri tem ocenjujejo, da kar 1-2% odrasle populacije v razvitem svetu trpi
zaradi omenjenega sindroma, kar se še poveča po 70 letu starosti, ko srčno popuščanje prizadene več kot 10% ljudi v razvitem svetu (Seferović et al., 2013).
Po nekaterih podatkih, naj bi bil leta 2040 delež starostnikov s srčnim popuščanjem 20% (Voga, Vrtovec, 2011). Prav tako predstavlja srčno popuščanje
najbolj pogost vzrok hospitalizacije po 65 letu starosti. Kakovost življenja teh
bolnikov je pogosto slaba, spopadajo se s številnimi zdravstvenimi težavami in
pridruženimi boleznimi. Pri tem je potrebno poudariti, da ustrezno vodenje
bolezni, lahko zmanjša število hospitalizacij za 30-50% (Seferović et al., 2013).
Iz vseh navedenih podatkov lahko z gotovostjo trdimo, da srčno popuščanje
predstavlja tudi veliko finančno obremenitev za zdravstveni sistem.

2 Pomen nefarmakološkega svetovanja bolnikom s
srčnim popuščanjem
Smernice za zdravljenje srčnega popuščanja, ki jih je v letu 2012 izdalo
Evropsko združenje za kardiologijo poudarjajo pomen nefarmakološkega
zdravljenja srčnega popuščanja, svetovanje bolnikom glede spremembe življenjskega sloga in samooskrbe (McMurray et al., 2012). Pomembno vlogo
pri tem imajo medicinske sestre z zdravstveno-vzgojnem svetovanjem in
spremljanjem teh bolnikov. Večina nasvetov povezanih s spremembo življenjskega sloga je bilo razvitih že pred učinkovito terapijo z zdravili, vendar je zelo
malo objavljenih raziskav s tega področja (Lainščak et al., 2011) Nekatere raziskave pa vendar govorijo o prednostih zdravstveno-vzgojnega dela z bolniki.
Tako raziskava, ki je bila izvedena na Japonskem podeželju v letih od 2009 do
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2011, poudarja pomen vodenja bolnikov s strani multidisciplinarnega tima
(zdravnik, medicinska sestra, dietetik, farmacevt). Bolnike so vodili v treh različnih skupinah. Ena skupina bolnikov je bila deležna običajne zdravstvene
obravnave. Druga skupina je bila vključena v zdravstveno-vzgojno svetovanje
s strani enega strokovnjaka (medicinske sestre). Tretja skupina je bila vodena
s strani multidisciplinarnega tima. Pomembno izboljšanje se je pokazalo že v
drugi skupini v manjšem številu poslabšanj bolezni, večji kakovosti življenja
in manjši umrljivosti. Zelo pomembno pa je bilo izboljšanje v skupini, kjer so
bolnike vodili različni strokovnjaki (Yoshiharu et al., 2014).
V letu 2004 je bila v Sloveniji narejena manjša primerjalna raziskava s katero so s pomočjo Vprašalnika o srčnem popuščanju ugotavljali znanje bolnikov
o srčnem popuščanju in samooskrbi v dveh skupinah. Ena skupina bolnikov je
bila vključena v zdravstveno-vzgojno svetovanje, druga kontrolna skupina je
običajno zdravstveno obravnavo. Pokazalo se je izboljšanje znanja bolnikov in
zmožnost samooskrbe (Lainščak, Keber, 2003).
Na smernicah za zdravljenje srčnega popuščanja je bila osnovana tudi
Evropska lestvica samooskrbe, ki predstavlja pripomoček pri ugotavljanju
znanja bolnikov o srčnem popuščanju (Jaarsma et al., 2009). Lestvica je bila
prevedena v 14 jezikov in preverjena v številnih raziskavah, ki so pokazale
bistveno izboljšanje znanja bolnikov in zmožnost samooskrbe po zdravstveno-vzgojnem svetovanju (ibid.). Omenjen vprašalnik je bil uporabljen tudi v
manjši raziskavi, ki je bila narejena na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni
in alergijo Golnik v letu 2012. Tudi ta je pokazala pozitiven učinek poučevanja
bolnikov, predvsem pri doslednem premanju terapije, dnevnem vnosu soli,
iskanju pomoči v primeru otekanja nog in rednem tehtanju (Benedičič-Katona, Gogova, Žontar, 2013). Objavljene raziskave povdarjajo pozitiven pomen
zdravstveno-vzgojnega svetovanja, ki pa mora biti dobro načrtovano in vodeno. Temeljiti mora na bolnikovem predznanju o bolezni, načinu življenja s
kronično boleznijo in poznavanju ukrepov ob poslabšanju zdravstvenega stanja. Prav tako je zelo pomembno izbrati prave andragoško-didaktične pristope pri podajanju zdravstveno-vzgojnih vsebin bolnikom (Kvas, 2009).
V Sloveniji deluje vedno več ambulant za srčno popuščanje v katerih aktivno delujejo medicinske sestre, ki se zavedajo pomena ustreznega zdravstveno-vzgojnega svetovanja in spremljanja bolnikov s srčnim popuščanjem. Enkrat
letno potekajo srečanja namenjena temu krogu medicinskih sester. Organizirata jih Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in
angiologiji in Združenje kardiologov Slovenije, Delovna skupina za srčno popuščanje. Teme srečanj so tesno povezane z zdravstveno nego in zdravljenjem
bolnikov s srčnim popuščanjem. Pokazale pa so se potrebe po medsebojnem
povezovanju in sodelovanju medicinskih sester, ki bi bilo namenjeno predvsem poenotenju delovanja, izmenjavi izkušenj, uvajanju novosti in izboljšanje kakovosti zdravstvene nege bolnika s srčnim popuščanjem. Zato je bila v
letu 2010 ustanovljena Skupina medicinskih sester za zdravstveno nego bolnikov s srčnim popuščanjem. Skupina deluje v okviru Sekcije medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, Zbornice zdravstvene in
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babiške nege Slovenije-Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Ena izmed prednostnih nalog je bila priprava enotnega gradiva za izvajanje zdravstvene vzgoje bolnikov s srčnim popuščanjem.
Veliko posluha pri tem so pokazali tudi zdravniki iz Združenjem kardiologov
Slovenije, Delovne skupine za srčno popuščanje. Tako je v letošnjem letu nastala zgoščenka z naslovom Kako bolje živeti s srčnim popuščanjem, katerega
pripravo in snemanje je podprla farmacevtska družba Servier. Pri snemanju
so poleg različnih strokovnjakov sodelovale tudi medicinske sestre iz štirih
slovenskih bolnišnic (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerzitetni
klinični center Maribor, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec in Univerzitetna
klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik), kjer redno izvajajo zdravstven
vzgojo bolnikov s srčnim popuščanjem. Ob tem je nastala tudi prezentacijo,
ki so jo pripravile medicinske sestre iz omenjenih ustanov in je bila pregledana ter potrjena s strani zdravnikov iz Delovne skupine za srčno popuščanje.
Prezentacija se navezuje na vsebino z zgoščenke in predstavlja pripomoček pri
zdravstveno-vzgojnem delu z bolniki s srčnem popuščanjem.
2.1 Priprava vsebin za zdravstveno-vzgojno svetovanje bolnikom s
srčnim popuščanjem
Osnovo pri pripravi vsebin za prezentacijo so predstavljale evropske
smernice za zdravljenje srčnega popuščanja iz leta 2012 (McMurray et al.,
2012) in praktična priporočila odbora za zdravstveno nego pri združenju
za srčno popuščanje evropskega kardiološkega združenja, ki so bila objavljena v European Journal of Heart Failure (Lainščak et al., 2011). Uporabljena je bila tudi druga literatura, podprta z izkušnjami kolegic iz Skupine
za zdravstveno nego bolnika s srčnim popuščanjem, ki so jih pridobile pri
večletnem spremljanju in izvajanju zdravstvene nege bolnika s srčnim popuščanjem. Veliko pomembnih informacij in gradiva sta prinesli tudi medicinski sestri z obiska Univerzitetne klinike v Linköpinku na Švedskem,
kjer sta se seznanili z samostojnim delom medicinske sestre specialistke za
zdravstveno nego bolnika s srčnim popuščanjem. Ta v ambulanti samostojno vodi bolnike s srčnim popuščanjem. Bolniki so v ambulanto napoteni s
strani kardiologa ali splošnega zdravnika. Medicinska sestra ima opravljeno 10 tedensko specializacijo s srčnega popuščanja in posebno dovoljenje
predstojnika oddelka, za izvajanje določenih nalog (titracija zdravil za srčno
popuščanje, naročanje krvnih preiskav…). Zdravnik kardiolog je medicinski
sestri na voljo za konzultacijo v težjih primerih in enkrat tedensko imajo
timske sestanke, kjer se pogovarjajo o bolnikih, obravnavanih v ambulanti
za srčno popuščanje in skupaj izdelajo načrt nadaljnje obravnave posameznega bolnika. Obiski pri medicinski sestri so vedno individualni in sama
določi, katere informacije bo podala bolniku glede na njegovo predznanje
in aktualne probleme. Število obiskov v ambulanti je odvisno od posameznega bolnika in njegovih potreb. Bolnikom je na voljo tudi veliko pisnega
gradiva, zgoščenka s koristnimi informacijami o srčnem popuščanju in tudi
za svetovanje po telefonu.
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V času sodobne tehnologije in spletnih informacij se je kot zelo koristna
za bolnike in izvajalce zdravstvene nege pokazala spletna stran Heart failure
matters, ki je bila prevedena v pet jezikov.
Pri pripravi vsebin je bil glavni cilj, svetovanje bolniku, da bo sposoben
samooskrbe. Pri tem je zelo pomembno, da bolniku nudijo podporo družina
in prijatelji ter zdravstveno osebje. Informacije je potrebno podati na način,
ki je bolniku razumljiv in enostaven. Pomembno je, da se seznani z boleznijo,
da jo sprejme in zna z njo čim bolj kakovostno živeti, da prepozna simptome
poslabšanja in zna poiskati pomoč, ko jo potrebuje.
2.2 Vsebine za zdravstveno-vzgojno svetovanje
Pri izbiranju in podajanju vsebin je zelo pomembno, da naenkrat ni podanih preveč informacij, da niso prezahtevne in da jih bolnik prejme tudi v pisni
obliki. Kot zelo pozitivno se je pokazalo, da bolnika spremljajo svojci ali prijatelji, ki zanj tudi skrbijo. Na zgoščenki z naslovom Kako bolje živeti s srčnim
popuščanjem je najprej na kratko predstavljeno delovanje srca in opredeljeni
so vzroki za nastanek srčnega popuščanja. Posebej so izpostavljeni simptomi
in znaki ter diagnostične metode za ugotavljanje srčnega popuščanja. Predstavljeni so tudi različne metode zdravljenja s poudarkom na samooskrbi in
tem, kaj lahko bolnik sam stori za boljše vodenje bolezni. Velik poudarek je
tudi na rednem jemanju predpisanih zdravil in rehabilitaciji bolnikov s srčnim
popuščanjem. Tako bolnik prejme veliko zelo pomembnih informacij na slikovit, zanimiv in poučen način. Zgoščenka je tudi dobrodošel pripomoček za
širjenje znanja o srčnem popuščanju med laiki. Tudi zdravstveni delavci bodo
z njeno pomočjo obnavljali in pridobivali nova znanja o srčnem popuščanju.
Raziskava, ki je bila narejena v letu 2011 v sklopu Dneva ozaveščanja o srčnem
popuščanju med medicinskimi sestrami iz devetih slovenskih bolnišnic je pokazala zelo pomanjkljivo znanje o srčnem popuščanju.
Vsebine, ki so zajete na prezentaciji so zelo usmerjene v intervencije, ki jih
lahko naredi bolniki sam ali ob podpori in pomoči svojcev ter s tem pripomore k boljši samooskrbi, vodenju bolezni in večji kakovosti življenja. Poudarek
je na omejitvi vnosa soli in tekočin. Pri čemer je bolniku svetovano redno
dnevno tehtanje in spremljanje telesne teže, kot tudi omejitev vnosa tekočine
in spremljanje bilance zaužite in izločene tekočine. Priporočeno je spremljanje srčne frekvence, krvnega tlaka in morebitne utrujenosti in zadihanosti ter
vodenje dnevnika vseh izmerjenih vrednosti. Bolnik je seznanjen s simptomi srčnega popuščanja in znaki poslabšanja bolezni. Poseben poudarek je na
znakih in simptomih, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje in kdaj ter kje poiskati
zdravstveno pomoč. Poudarek je na rednem jemanju predpisanih zdravil, z
razlago zakaj je potrebno zdravila jemati. Priporočeno je cepljenje proti gripi
in pnevmokokni pljučnici. Izpostavljen je pomen redne telesne aktivnosti, ki
je prilagojena bolniku. Svetovano je tudi, kako se pripraviti na potovanje in
izbrati ustrezen način potovanja.
Pripravljene zdravstveno-vzgojne vsebine so samo pripomoček pri svetovanju bolniku. Vedno je potrebno pri tem upoštevati bolnikovo stanje in
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pripravljenost za sprejemanje informacij. Posamezni simptomi, kot so zadihanost, izguba apetita, utrujenost se lahko odražajo tudi v bolnikovem počutju.
Pojavita se depresivnost in anksioznost, ki zelo pogosto spremljata bolnike ter
poslabšata zmožnost samooskrbe. Takrat je potrebno bolniku nuditi dodatno
pomoč in podporo. Večji uspehi pri zdravstveno-vzgojnem svetovanju in samooskrbi so bili doseženi pri bolnikih, ki so jih spremljali svojci ali prijatelji
in jim nudili pomoč in podporo (Lainščak et al., 2011). Velikokrat nastopi
dilema, ali bolniku svetovati individualno ali v skupini. Iz literature in izkušenj
medicinskih sester iz Skupine za zdravstveno nego bolnikov s srčnim popuščanjem je bolj uspešno individualno svetovanje, ko je več pozornosti posvečene enemu bolniku. Tudi večina bolnikov lažje spregovori o svojih težavah in
strahovih na individualnem svetovanju.

3 Razprava
Tako v Sloveniji kot v svetu je število bolnikov s srčnim popuščanjem
vsako leto večje. Predvsem narašča število starejših bolnikov, kar je posledica staranja prebivalstva in vedno bolj uspešnega zdravljenja srčno žilnih
obolenj. Kakovost življenja se z napredovanjem bolezni slabša. Pogoste in
tudi dolgotrajne hospitalizacije predstavljajo veliko finančno obremenitev
za zdravstveni sistem. Podatki kažejo, da imajo bolniki s srčnim popuščanjem slabo prognozo. Njihovo 10 letno preživetje je le 26.7% (Seferović et
al., 2013). Zato je nujno zgodnje odkrivanje in ustrezno zdravljenje bolezni,
ki privedejo do srčnega popuščanja. Evropske smernice za zdravljenje srčnega popuščanja kot pomemben del zdravljenja vključujejo tudi zdravstveno-vzgojno svetovanje in vodenje bolnikov (Lainščak et al., 2011). Namen
poučevanja je izboljšati kakovost njihovega življenja, zmanjšati umrljivost
in obolevnost ter zmanjšati stroške zdravljenja (Jaarsma et al., 2009). Strombergova (2005) ugotavlja, da imajo bolniki s srčnim popuščanjem malo znanja in razumevanja o bolezni in samooskrbi. To so predvsem starejši bolniki
in zato mora biti izobraževanje pilagojeno njim in njihovim potrebam. Poudarek naj bo na neznanju, funkcionalnih ovirah, nizki motivaciji in samospoštovanju.
V nekaterih evropskih državah, imajo že organizirano podiplomsko izobraževanje za medicinske sestre, kjer se dodatno izobražujejo za vodenje bolnikov s srčnim popuščanjem (Janša-Trontelj, 2011). Delo takšne medicinske
sestre vključuje učenje, svetovanje in spremljanje bolnika ter njihovih svojcev.
Na Švedskem takšno ambulanto vodi medicinska sestra in spremlja bolnika
po odpustu iz bolnišnice in svetuje njemu in njegovim svojcem tudi po telefonu. Večina medicinskih sester tudi titrira zdravila, za kar so izobražene
in imajo tudi dovoljenje. Zdravnik kardiolog je medicinski sestri na voljo za
konzultacijo v težjih primerih. Enkrat tedensko imajo timske sestanke. V tim
se pogosto vključujejo tudi drugi strokovnjaki kot so dietetik, psiholog, fizioterapevt glede na potrebe bolnikov (Stromberg et al., 2001).
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V Sloveniji medicinske sestre samostojno izvajajo zdravstveno-vzgojno
svetovanje v nekaterih bolnišnicah, kjer delujejo ambulante za srčno popuščanje. Večina svetovanj poteka individualno. Pogosto so to starejši bolniki
s številnimi spremljajočimi boleznimi. Njihovo zdravstveno stanje je ob napredovanju bolezni slabo. Spopadajo se s številnimi težavami, kot je huda zadihanost, nespečnost, edemi, izguba apetita, močno bitje srca, nezmožnost
skrbeti zase. Vse to vodi v potrtost in depresijo. Zanje je zelo pomembna podpora svojcev in prijateljev. Zelo veliko jim pomeni tudi podpora zdravstvenih
delavce, na katere se lahko obrnejo v primeru težav. Pogosto bi ti bolniki nujno potrebovali, da bi se v obravnavo vključili tudi drugi strokovnjaki, kot so
dietetik, farmacevt, psiholog.
Medicinske sestre so pri svojem delu pogrešajo možnost pridobivanja dodatnega znanja s področja zdravstvene nege kardiološkega bolnika v okviru
podiplomskega specialističnega študija. Prav tako menijo, da je nujno medsebojno sodelovanje s kolegicami, ki delajo na istem področju. S tem lažje izmenjujejo izkušnje, pridobivajo nova znanja in izboljšujejo kakovost zdravstvene
nege bolnika. Nujno bi bilo v sistematično obravnavo v ambulanti za srčno
popuščanje vključiti več bolnikov. Saj jih je malo deležnih ustrezne obravnave s strani zdravnika kardiologa in medicinske sestre, ki izvaja zdravstveno-vzgojno svetovanje. Tudi vključevanje drugih strokovnjakov v zdravstveni
tim bi bila nujna, saj se sedaj v Sloveniji le redko vključujejo. Vse to bo v prihodnosti nujno potrebno, saj število teh bolnikov narašča, njihove potrebe in
zahteve so vse večje. Prav gotovo je tukaj tudi finančni vidik, glede na trenutno gospodarsko situacijo. Vendar bi moralo odtehtati dobro organizirano in
vodeno zdravstveno-vzgojno svetovanje bolnikom proti pogostim in dragim
hospitalizacijam. Kajti z dobrim vodenjem bolnika bo preprečeno ali pravočasno prepoznano marsikatero poslabšanje bolezni, zmanjšalo se bo tudi število
hospitalizacij.

Zaključek
Medicinske sestre v Skupini za zdravstveno nego bolnika s srčnim popuščanjem skušajo z prezentacijo ponuditi učno gradivo, kot pripomoček pri
izvajanju zdravstveno-vzgojnega svetovanja. Pri tem so se uprle na izkušnje
kolegic, ki delujejo v drugje svetu, kjer je zelo dobro razvita obravnava bolnika
s srčnim popuščanjem. S svojim delovanjem želijo zagotoviti omenjeno svetovanja večjemu številu bolnikov in izboljšati njihovo obravnavo. Saj lahko je le
poučen bolnik, ki je sprejel svojo bolezen in zna z njo tudi čim bolj kakovostno
živeti zmožen samooskrbe.
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Funkcionalna insulinska terapija izziv pri individualnem pristopu
obravnave bolnika s sladkorno boleznijo
- prikaz primera
Individual Approach of Diabetes Functional
Insulin Terapy Management – Case report
Sonja Mušič33

Izvleček

Funkcionalna insulinska terapija omogoča diabetiku, ki se zdravi z intenzivno obliko
insulinskega zdravljenja doseganje normoglikemije in izračunavanje potreb po insulinu
pri različnih dnevnih aktivnostih. Na primeru bolnika vegetarijanca, ki se zdravi z bazal –
bolusno shemo, je prikazana metoda štetja ogljikovih hidratov, ki je temelj za dobro urejenost sladkorne bolezni. Praktični matematični izračuni temeljijo na izračunu celodnevnega odmerka insulina (CDO), izračunu ogljikohidratnega razmerja (OHf ) in korekcijskega
faktorja (Kf ). Bolnika spremljamo skozi faze učenja na praktičnih primerih.. Cilj zdravljenja ovrednotimo z vrednostjo HbA1c, zmanjšanjem števila hipoglikemij in zmanjšanjem
števila hudih hipoglikemij. Cilj zdravljenja je ovrednoten z izsledki navedenih rezultatov
v študijah.
Ključne besede: funkcionalna insulinska terapija, štetje ogljikovih hidratov, celodnevni odmerek insulina, ogljikohidratno razmerje, korekcijski faktor

Abstract

Functional insulin therapy allows to diabetic, who is treated by intensive insulin sheme
to achieve normoglycemia and calculating insulin requirements in various daily activities. Case of the vegeterian patient, who is treated with bazal - bolus scheme shows the
method of carbohydrate counting, which is the basis for good glycemic control. Practical
mathematical calculations are based on the calculation of daily dose of insulin, insulincarbohydrate ratio and insulin – sensitivy factor. The patient is monitored through the developmental stages of learning. The aim of treatment is assessed by HbA1c, reducing the
number of hypoglycaemia, and reducing the number of severe hypoglycaemia. The aim of
treatment is evaluated with the results in the studies.
Key words: functional insulin terapy, carbohydrate counting, daily total insulin ratio,insulin –
carbohydrate ratio, insulin – sensitivy factor
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1 Uvod
S funkcionalno insulinsko terapijo (FIT) skušamo posnemati izločanje insulina iz zdrave trebušne slinavke (Janež, 2007).
Funkcionalna insulinska terapija (FIT) je matematičen pedagoški pristop
pri zdravljenju bolnika na intenzivnem insulinskem zdravljenju oz. bazalno –
bolusnem zdravljenju.
FIT razumemo kot praktično uporabno znanje določanja insulinskih odmerkov glede na želeno količino zaužitih ogljikovih hidratov (OH) ob hkratnem upoštevanju izhodiščnih oziroma ciljnih vrednostih sladkorja v krvi
(Krašovec, 2005).
FIT omogoča odmerjanje insulina skladno z dnevnimi aktivnostmi in prehrano; zaužitje obroka in količino hrane po želji, boljši nadzor nad glukozo v
krvi tudi med telesno dejavnostjo ali v času bolezni – skratka, omogoča bolj
sproščeno, raznoliko in polno življenje. Dokazano je, da je s funkcionalnim
insulinskim zdravljenjem mogoče doseči nižje vrednosti glikiranega hemoglobina (HBA1c) in zmanjšati število hipoglikemij (Janež, 2007).
Za izvajanje FIT-a potrebuje bolnik veliko znanja, ki ga lahko dobi le s poglobljenim strukturiranim programom edukacije (Tomažič, 2006).
Program FIT-a prilagodimo bolniku, njegovim sposobnostim in zmožnostim ter pričakovanjem. Sprotno spremljamo njegovo sposobnost pomnjenja
in dojemanja. Bolnika spodbujamo in ocenjujemo sorazmerno glede na zmožnosti, sposobnosti in aktivno sodelovanje. Temelj uspešnega sodelovanja je
medsebojno zaupanje.

2 Osnove funkcionalne insulinske terapije
Ogljikovi hidrati so poglavitna hranilna snov, ki organizmu zagotavljajo
energijo. Nahajajo se v obliki polisaharidov (škrob) v moki, žitaricah, krompirju, rižu in zelenjavi (celuloza). V obliki disaharidov pa so v sadju (fruktoza) in mleku in mlečnih izdelkih (laktoza). Najbolj znam disaharid je namizni sladkor (saharoza). Glikemični indeks (GI) živila pove, kako hiter porast
krvnega sladkorja povzroči živilo, bogato z OH v primerjavi z referenčnim
živilom (glukoza). Živila razvrščamo v tista, pri katerih je GI pod 50 = nizek glikemični indeks (»dobri« OH) in taka, pri katerih je GI nad 55 = visok
GI (»slabi« OH). V prehrani OH pokrivajo 45 - 50% celodnevnih energijskih
potreb. Beljakovine oskrbujejo telo z aminokislinami in pokrijejo 15 - 20%
dnevnih potreb. Z maščobami organizmu zagotovimo nujno potrebne esencialne maščobne kisline in poskrbijo za do 30% dnevnih energijskih potreb
(Battelino, Janež, 2007). Pri izbiri živil poudarimo pomen GI živil. Kar najbolj
skušamo upoštevati priporočila o zdravi prehrani, kar pomeni, da naj bodo
obroki pestri in raznoliki in naj vsebujejo tako maščobe, beljakovine in OH v
posameznih priporočenih razmerjih.
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Metoda štetja OH je najboljši način za izračunavanje količine OH v obroku. Učenje metode zahteva določen čas, v pomoč je uporaba preglednice prehrambenih skupin, kjer posamezno živilo v skupini predstavlja eno prehrambeno enoto živila, ki vsebuje določeno količino in kalorično vrednost. Celodnevni odmerek insulina (CDO) je vsota vseh odmerkov insulina, tako hitro
kot dolgodelujočega. Upoštevamo povprečje 7 dni, ob pogostih hipoglikemijah odštejemo 10%, ob pogostih hiperglikemijah prištejemo 10%. Odmerke je
smiselno preverjati na določene časovne intervale (14 dni, 1 mesec, 6 mesecev). CDO uporabljamo pri izračunih faktorja OH in korekcijskega faktorja.
Faktor OH (OHf ) izračunamo po pravilu 500 tako, da 500 delimo s CDO
OHf= 500/CDO
Pove, za koliko gramov OH zadostuje ena enota (1 E) hitrodelujočega isnulina
Korekcjski faktor (Kf ) izračunamo po pravilu 100 tako, da 100 delimo s
CDO.
Kf = 100/CDO
Pove, za koliko mmol/l bo zmanjšala koncentracijo glukoze v krvi 1 E hitrodelujočega insulina. Kf je nujen podatek za izračun korekcijskega odmerka.
Korekcijski odmerek insulina (korekcijski bolus – KB) je odmerek za
zmanjšanje visoke vrednosti glukoze v krvi na želeno raven.
KB = dejanska količina glukoze v krvi – želena količina glukoze v krvi/ Kf
Kf pove, koliko E insulina si mora vbrizgati bolnik, da se bo dejanska koncentracija glukoze v krvi zmanjšala na želeno raven. Ciljno vrednost predstavlja vrednost med 6,0 in 8,0 mmol/l.
Bolnika naučimo, da si zna sam izračunati količino OH v hrani in ustrezno
odmeriti odmerek insulina za ta obrok in sicer s pomočjo OHf. Če ima obenem še hiperglikemijo, ga naučimo, kako naj s Kf izračuna korekcijski odmerek (Battelino, Janež, 2007).
2.1 Prikaz primera
Bolnik M., rojen l. 1969 je napoten ambulantno z namenom izboljšanja
samovodenja sladkorne bolezni tipa 2.
Negovalni problem: pogoste hipoglikemije in posledično hiperglikemije.
Cilj: izboljšanje samovodenja sladkorne bolezni in preprečevanje zapletov
Vloga medicinske sestre:
Posvet z imenovanim diabetologom o razlogu in pričakovanih ciljih, ki jih
želimo doseči z izobraževanjem. Medicinska sestra se na srečanje z bolnikom
predhodno pripravi in pridobi čim več podatkov, ki so na razpolago s pregledom medicinske dokumentacije in potekom zdravljenja. Potrebovala bo tudi
podatke o stilu življenja, prehranski anamnezi in druge podatke, katere bo
pridobila neposredno z razgovorom z bolnikom.
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Anamneza: Bolnik v družinski anamnezi navaja, da ima teta sladkorno bolezen. Novembra 2006 je prišel na triažni pregled zaradi slabega počutja, utrujenosti, prekomerne žeje, prekomernega uriniranja. V zadnjih nekaj mesecih
naj bi shujšal za 7-8 kg. Imenovana zdravnica je ugotovila močno povečano
glukozo v krvi.
Ob triažnem pregledu telesna višina 186 cm, telesna teža 91 kg, ITM 26,3,
glukoza na tešče 15,4 mmol/l, HbA1c 11,1%. Uvedena peroralna antidiabetična terapija. Opravljen osnovni edukativni program.
Do februarja 2012 na peroralni terapiji s Sulfonilsečnino (Glucotrol XL) in
Metforminom (Glucophage), ob kontroli pri diabetologu HbA1c 7,6%, glukoza po 2. urah 12,4 mmol/l, aceton, glukoza in albumini v urinu negativni,
RR 133/86. Uvedeno insulinsko zdravljenje, ki pa ga odkloni, ker meni, da
bi z dieto še lahko uredil glukozo v krvi. Ne razmišlja o samokontroli. Počuti se slabše, z insulinskim zdravljenjem bi želel počakati vsaj še 3 mesece.
Vegetarijanec.
Oktobra 2013 HbA1c 8,4%, glukoza po 2,5 urah 8,2 mmol/l, glukoza, albumini in aceton v urinu negativni, RR 126/78. TT 91 kg, ITM 26,3. Uvedba
intenziviranega insulinskega zdravljenja z hitrodelujočim analogom humanega insulina (Novorapid) 3x na dan in dolgodelujočim analogom humanega
insulina (Lantus).
Ob kontroli v februarju 2014 je HbA1c 6,7%, glukoza po 2. urah 10,2
mmol/l, TT 88 kg, ITM 25,4, RR 123/80. V opombah: samokontrole 5 - 20
mmol/l, hipoglikemije, precej OH v prehrani. Napoten na FIT.
Uvodno srečanje
Na uvodno srečanje prihaja bolnik zaskrbljen, meni, da njegovo samovodenje ni najbolj uspešno, boji se hipoglikemij, strah ga je, če bo sploh še zmogel
nadzor nad svojo boleznijo. Meni, da mu sladkorna bolezen in insulinsko
zdravljenje predstavljata hudo breme, ki vpliva na kakovost njegovega življenja.
Ne ve, koliko časa bo še zmogel.
Iz prehranske anamneze je razvidno, da je bolnik vegetarijanec, običajno
ima 3 glavne obroke dnevno. Ker ne uživa mesa, delež beljakovinskih živil
nadomešča z ogljikohidratnimi. Občasno opusti zajtrk ali večerjo, ker ni lačen. Beljakovinska živila nadomešča večinoma z beljakovinami rastlinskega
izvora, (stročnice). Sicer uživa jajca, sir in skuto.
S pomočjo piramide prehrane opredelim skupine živil in opozorim na skupine živil, ki vsebujejo OH.
Preglednica hranilne sestave in energijske vrednosti 1 enote živila služi
kot osnova za štetje OH v posameznih skupinah živil. S pomočjo preglednic
posameznih prehrambenih skupin živil opredelim enoto živila, ki predstavlja različno količino živila z enakim številom OH. Bolnika vzpodbudim k
aktivnemu določanju enot količin posameznih živil in štetju OH s pomočjo
tabele.
Bolnik na osnovi jedilnika o merjeni prehrani teoretično opredeli količine
živil, ki so priporočene v individualni merjeni prehrani in šteje OH.
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Primer: Bolnik želi pojesti 1 enoto jogurta iz delno posnetega mleka. Iz
tabele je razvidno, da 1 enota živila šteje 200g in vsebuje 10g OH, 1 enota
kivija šteje 150g in vsebuje 15g OH, 1 enota kruha polnozrnatega šteje 40 g in
vsebuje 15g OH, če želi pojesti več, vzame 3 enote, kar znese 120g živila (3x
40g), kar je 45g OH (3x 15g OH ).
S pomočjo izračuna v obratni smeri, pa lahko štetje OH izhaja iz poljubne
količine. Praktično je nemogoče vsa živila opredeliti s količino/težo enote živila (vse pomaranče niso enako velike). Način štetja OH torej omogoča individualno prilagajanje in prilagajanje količini živila.
Primer:
Zajtrk: jogurt 180g (1 enota živila šteje 200g in 10g OH, 180g živila predstavlja X), za izračun uporabimo sklepni račun
200g ………..10g OH
180g …………xg OH
		
= 9g OH,
Kar pomeni, da ima 180g jogurta, kar je manj kot 1 enota, 9g OH.
ali opisi način
180g/200g = 0,9 x 10g OH = 9g OH
Primer izračuna iz deklaracije na izdelku: Bio Kefir Krepko s 3,5% mlečne maščobe 500 ml v 100g izdelka vsebuje 3,2g beljakovin, 4,4g OH in 3,5g
maščob.
Koliko g OH vsebuje 250 g jogurta (Bio)?
100g jogurta Bio ………4,4g OH
250g jogurta Bio………....xg OH
= 11g OH
Na enak način uporabi matematična izračuna na primerih, kako iz deklaracije živila na izdelku izračuna g OH za poljubno količino živila. Kadar so
izdelki deklarirani in imajo označeno prehransko vrednost, se upošteva navedbe proizvajalca.
Nadaljevanje
Predpisani terapevtski odmerek bolusnega odmerka insulina pred obroki
je 16- 20 enot in odmerek bazalnega insulina 20 enot pred spanjem.
CDO = 56 (povprečje vsote vseh 7- dnevnih celodnevnih odmerkov). Prvi
dan je bil CDO 57, drugi 52, tretji 50, četrti 61, peti 60, šesti 53 in sedmi 60.
OHf = 8,0 (500:56) - 10%, kar pomeni, da 1 enota insulina pokrije 8,0 g OH
Kf = 1,8 (100:56), kar pomeni, da 1 enota insulina zniža glukozo v krvi za
1,8 mmol/l.
Primer zajtrka: bučke (100g/3 g OH) s sirom, pirina štručka (50g/25 g OH),
paradižnik (100 g/3 g OH), breskev (120 g/11 g OH), kivi (80 g/10 g OH). V
obroku je 52 g OH (3+25+3+11+10).
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52 g OH : 8,0 (OHf ) = 6,5 kar pomeni, da bolnik potrebuje za kritje omenjenega obroka 6.5 E insulina. Bolnik si je apliciral 10 E. Krvni sladkor pred
zajtrkom je bil 9,3 mmol/l.
Kf = (9,3 - 6 ) : 1,8 = 1,8, kar pomeni dejanska vrednost minus ciljna vrednost krvnega sladkorja, ki jo delimo s 1,8 (Kf ). Tako dobimo odmerek, ki ga
potrebuje bolnik za korekcijo do ciljne vrednosti.
Bolnik torej potrebuje za kritje zajtrka 6,5 E (obrok) + 1,8 E za korekcijo izmerjene jutranje višjo vrednosti. Apliciral naj bi si 8,3 tj 8 E insulina. Apliciral
si je 10 E insulina.
Pred kosilom je izmeril 6,7 mmol/l.
Kosilo jurčki in lisičke (200 g/5 g OH) z jajcem, kruh črni (90 g/45 g OH),
kumare v solati (neomejeno). V obroku je 50 g OH (5+45).
50 g OH : 8,0= 6,2 E insulina za kritje obroka. Bolnik je uporabil 10 E in
pred večerjo izmeril 2,9 mmol/l. Zaužil je žlico belega sladkorja (ukrep ob
hipoglikemiji) in večerjal.
Primer: dan x: pred zajtrkom 7,8 mmol/l (10 enot), 1,5 ure po obroku 6,5
mmol/l, pred kosilom 4,7 mmol/l (15 enot), 1,5 ure po kosilu 7,9 mmol/l, pred
večerjo 6,2 mmol/l (12 enot), 1,5 ure po večerji 7,9 mmol/l, pred spanjem 7,1
mmol/l (21 E bazalnega insulina)
Ob kontroli pri diabetologu maja 2014 je bil HbA1c 6,6%, glukoza po 2.
urah 7,7 mmol/l, brez hipoglikemij, telesna TT 87 kg, ITM 25,1.

3 Razprava
Bolnik je z vključitvijo v program FIT- a pridobil na uspešnem samovodenju, kar je izboljšalo njegovo samopodobo in pripomoglo k opolnomočenju. Specifičen vegetarijanski način prehranjevanja vsebuje večji delež
ogljikovih hidratov v obroku, kar je na oko težko oceniti. Delež OH močno
variira glede na pretežni izbor živil iz skupine sadje/zelenjava ali škrob, kar
lahko natančno opredeli s pomočjo štetja OH. Splošni titracijski algoritmi
in sprotni popravki ne zadoščajo za učinkovito samovodenje in nadzor nad
ravnijo glukoze v krvi. Izračuni s pomočjo OHf in Kf so natančnejši. Pogosto uporabljena industrijsko pripravljena živila z deležem beljakovin (sojini
polpeti, visokobeljakovinski izdelki) in izdelki ki imajo dietne vlaknine brez
ustreznega znanja onemogočajo oceno OH. Natančnost in doslednost pri
določanju OH je izjemno pomembna. Glede na to, da bolnik ni debel in
ima nižji OHf od splošnega, že manjše napake pri štetju OH vplivajo na
odmerjanje insulina. Čeprav je štetje OH zamudno in mora biti bolnik pripravljen, da bo učenju namenil veliko časa, pa bo z vajo pridobil rutinsko
znanje. Ključnega pomena je motivacija, kajti program je zahteven in temelji
na matematičnih izračunih, ki pa zahtevajo kognitivne spretnosti. Sprotno
doseganje ciljev je pogoj za nadaljnje učenje.
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Zaključek
FIT je učni pristop pri zdravljenju z intenzivno insulinsko terapijo. Njen
namen je, da prenese na bolnika postopke odločanja in management zdravljenja z insulinom ter prilagajanje insulinskega zdravljenja različnim dnevnim
aktivnostim in vnosu hrane. Prednosti pri sladkornih bolnikih tipa 1, ki jih
prinaša pedagoški pristop, ki je načelo FIT-a, so zlasti boljši nadzor sladkorne bolezni in zmanjšanje hudih epizod hipoglikemij. Izvajanje FIT-a v praksi
zahteva specifičen učni program, ki se po možnosti izvaja ambulantno v resničnih vsakdanjih življenjskih pogojih in ki ga izvaja usposobljeno osebje v
diabetologiji (Grimm, Berger, Ruiz, 2002).
Cilj FIT-a je prilagajanje insulinske terapije življenjskemu stilu bolnika. Ne
glede, ali se zdravi bolnik z insulinsko črpalko ali z injekcijami večkrat dnevno,
sladkorni bolnik, ki je usposobljen, lahko odmerek svojega insulina prilagaja trenutnim aktivnostim tako, da dosega skoraj normoglikemijo in svobodo,
kdaj, kaj in koliko bo pojedel. FIT je dandanes najbolj učinkovita metoda pri
zdravljenju z insulinom. (Howorka, 2006).
Študija navaja, da FIT lahko vodi v izboljšanje glikemične kontrole (HbA1c),
manj hipoglikemij. Rezultati študije navajajo razliko v HbA1c v 12 mesecih >
0,5%, zmanjšanje hipoglikemij od 30 – 50% ter zmanjšanje hudih hipoglikemij, izboljšanje kakovosti življenja.
(Evaluation of Functional Insulin Terapy in Type 1 Diabetic Patients, B.l.).
V program FIT zaradi zahtevnosti vključimo le bolnika, ki je motiviran in ima
ustrezne psihofizične in kognitivne sposobnosti. Pomembna je vloga usposobljene medicinske sestre s področja diabetologije. Uporaba metode predstavlja izziv tako za izvajalca kot bolnika pri doseganju metabolne urejenosti
sladkorne bolezni.
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