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POVZETEK 

 

Teoretična izhodišča: Teoretični model samooskrbe Dorothee Orem prinaša 

spremembe v zdravstveni negi, saj namesto dajanja navodil in izvajanja procesa 

zdravstvene nege posamezniku prepušča pomembno vlogo pri odločanju o svojem 

zdravstvenem stanju. Od aprila 2011 so v Sloveniji prve referenčne ambulante, v katerih 

diplomirana medicinska sestra deluje prav v okviru modela samooskrbe.  

Cilj: Predstaviti vlogo diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti s 

poudarkom na zdravstveni vzgoji, ki temelji na vlogah teoretičnega modela Dorothee 

Orem, in sicer glede na podporni model.  

Metoda: Uporabili smo deskriptivno metodo s pregledom literature in opisno- 

neeksperimentalno metodo raziskovanja. Uporabljena je bila kvantitativna metoda s 

tehniko zbiranja podatkov, z uporabo anketnega vprašalnika. Vprašalnik je sestavljen iz 

štirinajstih trditev evalviranih z Likertovo lestvico od 1-5. Raziskovalni vzorec je 

zajemal 100 posameznikov (nenaključnih obiskovalcev ambulante splošne medicine), 

od tega 45 moških in 55 žensk. Po starosti so bili pretežno vključeni posamezniki, stari 

od 51 do 65 let (40 %), po izobrazbi pa jih je več kot polovica (54 %) dokončala srednjo 

šolo.  Podatki so bili obdelani s pomočjo s statističnega programa SPSS 18.0. 

Rezultati: 92 % anketirancev bi obiskovalo diplomirano medicinsko sestro v referenčni 

ambulanti, kljub temu da jih kar 75 % ni natančneje seznanjenih z načinom dela v 

omenjeni ambulanti. Strinjajo se s tem, da bi jih diplomirana medicinska sestra lahko 

vodila skozi kronično bolezen (97 %). Najbolj jih zanimajo področja kardiovaskularnih 

bolezni in rakavih obolenj, in sicer predvsem starejše ženske z nižjo izobrazbo. Od 

diplomirane medicinske sestre najbolj pričakujejo podporo in vodenje pri samooskrbi. 

Razprava: Anketiranci v referenčni ambulanti od diplomirane medicinske sestre najbolj 

pričakujejo podporo pri prepoznavanju in učenju najustreznejšega načina samooskrbe. 

Informiranje, svetovanje, podpora pri učenju so najpomembnejši deli nalog diplomirane 

medicinske sestre in bistvo njenega dela v referenčni ambulanti. To delo daje bolj 

kakovostno funkcioniranja posameznika, zmanjša pojav simptomov, več je 

individualnih kompetenc diplomirane medicinske sestre.  

Ključne besede: model samooskrbe, referenčna ambulanta, medicinska sestra, kronični 

posameznik 



 

   

ABSTRACT 

Background: The self care theory developed by Dorothea Orem introduces changes 

into nursing practice: instead of giving instructions and implementing nursing 

interventions, nurses empower patients to play an important role in the decision-making 

process concerning their medical condition. Since April 2011, Slovenia has had its first 

reference clinics where registered nurses employ the self-care model.  

Aims: To present the role of registered nurses in reference clinics with emphasis on 

health care education based on the theoretical model of Dorothea Orem, and depending 

on the support model.  

Methods: A descriptive method with a literature review and a non-causal, non-

experimental research design were employed. A quantitative method was used; data was 

collected with a questionnaire consisting of fourteen statements. Respondents were 

asked to rate the statements on a five-point Likert-type scale. The research sample 

included 100 respondents (non-random patients at a general medicine practice), of these 

45 were males and 55 were females. The age category for the majority of respondents 

was 51–65 years (40 %), most had completed their secondary school education (54 %). 

Data were processed using statistical software SPSS 18.0. 

Results: Overall, 92% of respondents would visit a nurse in a reference clinic, despite 

the fact that 75% are not familiar with the working procedures in reference clinics. 

Further, respondents agree with the fact that nurses could guide them through a chronic 

disease (97 %). They expressed most interest in cardiovascular diseases and cancer, 

especially older women with a lower level of education. Respondents mostly expect 

nurses to offer support and guidance through the self-care process.  

Discussion: Respondents in reference clinics expect registered nurses to offer support in 

the learning process of the best self care methods. Provision of information, offering 

advice, and support in educating patients are the most important tasks of registered 

nurses and the core of their work in reference clinics. This type of clinic enables patients 

to function better, reduces the occurrence of symptoms and provides registered nurses 

with more individual competences. 

Key words: self-care model, reference clinic, nurse, chronic patient 
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1 UVOD 

Že od samega začetka zdravstvene nege medicinske sestre stremimo k izboljšavam in 

kvalitetnejši obravnavi varovancev. Ena od novejših pridobitev na našem področju v 

Sloveniji so referenčne ambulante, s pomočjo katerih imamo medicinske sestre še več 

priložnosti za delo z  varovanci, obenem  pa nam to delo nalaga še več odgovornosti za 

krepitev in povrnitev zdravja posameznika. V tem diplomskem delu poskušamo na 

enem mestu zbrati smernice za zdravstveno vzgojno delo s posameznikom, ki ima 

kronično obolenje, in sicer z vidika modela samooskrbe Dorothee Orem. 

 

Dorothea Orem je bila rojena leta 1914 v Baltimoru v Združenih državah Amerike. Po 

končani diplomi je postala medicinska sestra, kasneje pa je to nadgradila z doktoratom 

znanosti iz zdravstvene vzgoje na Katoliški univerzi Amerike. V svojem bogatem 

poklicnem življenju je delovala kot medicinska sestra v bolnišnici, privatna medicinska 

sestra na terenu, kot članica zdravstvene fakultete in svetovalka. Njen model 

samooskrbe je bil prvič objavljen leta 1959 in ga je skozi naslednja desetletja vse bolj 

izpopolnjevala (Sitzman in Wright Eichelberger, 2010). 

 

Teoretični model Dorothee Orem temelji na varovancu. Vključuje tri medsebojno 

povezane teorije: teorijo samooskrbe, teorijo primanjkljaja samooskrbe in teorijo 

sistemov samooskrbe. V diplomskem delu se bomo osredotočili na teorijo samooskrbe, 

ki opredeljuje samooskrbo kot hoteno aktivnost, ki jo posamezniki izvajajo za 

vzdrževanje življenja, zdravja in dobrega počutja, kar pripomore k razvoju človeka in 

njegove celovitosti oz. njegovi integriteti. V teorijo samooskrbe ni vključeno le 

samovodenje kot aktivnost, temveč je vključeno še samovodenje kot sposobnost 

posameznika za vključevanje samega sebe v nego, kot tudi vse aktivnosti posameznika, 

ki so izvedene v določenem času in imajo za posledico izboljšanje zdravstvenega stanja, 

ter vsi pripomočki, ki se jih se posameznik pri tem poslužuje 

(http://currentnursing.com/). Pomoč in podporo pri izvajanju teh aktivnosti nudi 

diplomirana medicinska sestra z zdravstveno-vzgojnim delom (Sitzman in Wright 

Eichelberger, 2010). 
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Potrebe po samooskrbi so razdeljene na potrebe po splošni samooskrbi, potrebe po 

razvojni samooskrbi  in potrebe zaradi odklonov od zdravja oziroma motenj zdravja 

(Hajdinjak in Meglič, 2006). Popolno samooskrbo lahko doseže človek takrat, ko v 

ravnovesju zahteve po samooskrbi in sposobnosti človeka, da to tudi doseže sam. V 

procesu zdravstvene nege mora medicinska sestra najprej vzpostaviti odnos z 

varovancem. Skupaj z njim nato ugotovi, katere težave v povezavi z njegovim zdravjem 

so zanj aktualne, ne sme pa zanemariti tudi potencialnih problemov, ki se lahko ob tem 

pojavijo. Na podlagi teh problemov nato skupaj z varovancem načrtuje zdravstveno 

nego s poudarkom na vseh aktivnostih, ki jih varovanec lahko naredi sam za lastno 

zdravje. Izvajanje je torej prepuščeno varovancu, ob tem pa  je naloga medicinske sestre 

motivacija varovanca. Končna faza procesa zdravstvene nege je vrednotenje 

zastavljenih načrtov, ki jih je dosegel posameznik (Alligood, 2005). 

 

Samooskrba je torej naučeno vedenje, pogojeno z intelektualnim zanimanjem, 

vodenjem in supervizijo strokovno podkovane osebe, v tem primeru diplomirane  

medicinske sestre. Diplomirana medicinska sestra, ki sprejme model samooskrbe kot 

vodilo v njenem poklicnem udejstvovanju, bo zelo dojemljiva za individualne potrebe 

posameznika. Ta model prinaša radikalne spremembe v zdravstveni negi, saj namesto 

dajanja navodil in izvajanja procesa zdravstvene nege s posameznikom stojimo z ramo 

ob rami in mu prepuščamo pomembno vlogo pri odločanju o svojem zdravstvenem 

stanju. Tako ima varovanec priložnost, da vse dejavnosti v korist svojega zdravja izvaja 

sam (Pearson, Vaughan in FitzGearld, 2005). Diplomirana medicinska sestra mu pri tem 

daje celovite informacije o bolezni, ga vodi in podpira v skrbi za uravnavanje kronične 

bolezni (Horan, 2004). 

 

Podporni model spodbuja in vrača zdravje ne le posameznika, ki potrebuje vodenje z 

vidika tega modela, temveč vrača in spodbuja zdravje v družini in skupnosti (Biggs, 

2008). Dokazano je izboljšanje zdravja pri posameznikih z depresijo, astmo, diabetesom 

in hiperlipidemijo, ki so imeli nad sabo podporo, motivacijo in vodenje s strani 

zdravstvenega delavca (Coulter in Ellins, 2007). 
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Do aprila leta 2011 so kadrovski normativi v ambulanti splošne medicine za področje 

zdravstvene nege opredeljevali le kader s srednjo strokovno izobrazbo - torej tehnika 

zdravstvene nege. S takšnim kadrovskim normativom pa niso upoštevane dejanske 

obremenitve izvajalcev in zahtevnost izvajanja zdravstvene nege. Izvajanje tako 

velikega obsega dela posledično pomeni manj kakovostno in manj varno obravnavo za 

naše paciente. Ker se populacija v Sloveniji vse bolj stara, (posledično se zaradi tega 

viša delež kroničnih pacientov), zaradi prenosa zdravstvenih obravnav s sekundarnega 

na primarni nivo in zaradi preventivnih programov povezanih s tem, je ministrstvo za 

zdravje (v nadaljevanju MZ) aprila 2011 uvedlo prve referenčne ambulante (Panikvar 

Žlahtič in Vidmar, 2011). 

 

V referenčni ambulanti tako poleg zdravnika družinske medicine deluje še tehnik 

zdravstvene nege in diplomirana medicinska sestra, ki dela polovični delovni čas. 

Obravnava bolnikov je nadgrajena v skladu s protokoli vodenja kroničnih bolnikov, 

vodenjem registrov kroničnih bolnikov, širšo preventivo, doseganjem kazalnikov 

kakovosti in opravljanjem čim več posegov na primarni ravni. Z referenčnimi 

ambulantami želimo razviti model, kakšna naj bo ambulanta družinske medicine v 

prihodnje z vidika vsebine dela, organizacije dela, kadrovske strategije in modela 

plačevanja. V prvem letu bodo v skladu s protokoli zdravniki in diplomirane medicinske 

sestre vodili naslednje skupine bolezni: kronično obstruktivno pljučno bolezen (v 

nadaljevanju KOPB), astmo in sladkorno bolezen (Poplas Susič, 2011). Tako 

diplomirana medicinska sestra postaja del tima in prevzema naloge, ki jih v skladu s 

svojimi kompetencami lahko opravlja, ter bo na neki način poskušala izboljšati 

učinkovitost družinskih ambulant (Laurant in sod., 2009). 

 

»Referenčne ambulante pomenijo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v 

ambulanti družinske medicine, povečujejo dostopnost prebivalcev do kakovostne in 

varne zdravstvene oskrbe, skrajšujejo čakalne dobe, povečujejo zadovoljstvo pacientov 

ter dajejo priložnost za nadaljnji strokovni razvoj zdravstvene nege« (Klemenc in sod., 

2011). 
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Osnove za preventivno delo diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti so: 

dispanzerski način dela, registri ogrožene in bolne populacije, aktivni pristop k izbranim 

skupinam prebivalstva, timsko delo (torej po potrebi povezovanje s patronažnimi 

medicinskimi sestrami in drugimi profili zdravstvenih delavcev). Pri svojem delu naj bi 

diplomirana medicinska sestra izvajala presejanja za srčno-žilne bolezni, sladkorno 

bolezen tipa 2, astmo, KOPB in dedne rakave bolezni, ter izvajala zdravstveno-vzgojna 

svetovanja pri ljudeh s tveganimi življenjskimi navadami. Pri tem so ji na voljo različni 

diagnostični testi in vprašalniki, predvsem pa je poudarek na promociji zdravja in 

zdravega načina življenja, preventivi bolezni in vodenju kroničnih pacientov (Bulc, 

2011). 

 

Optimalno vodenje kronične bolezni s pomočjo samonege daje boljšo kvaliteto 

funkcioniranja posameznika in zmanjša pojav simptomov (Redman, 2005). Poleg teh 

pozitivnih učinkov na zdravje posameznika se je pokazalo, da strokovnjaki na različnih 

področjih skrbi za posameznika veliko bolj sodelujejo (tehniki zdravstvene nege, 

diplomirane medicinske sestre, zdravniki, fizioterapevti, socialni delavci). Predvsem  

diplomirane medicinske sestre lahko zdravniku dajejo veliko informacij o zdravstvenem 

stanju posameznika in njegovih potrebah po samonegi. Ti podatki so relevantni pri 

odločanju o medicinskih postopkih. Drugi pozitivni učinki so še boljša kvaliteta skrbi za 

posameznikovo zdravje, individualne kompetence diplomirane medicinske sestre, 

kontinuirano in bolj poglobljeno spremljanje posameznika, boljši pregled nad boleznijo, 

kar ima za posledico boljšo komunikacijo, postavljanje samonege v ospredje, zgodnjo 

povezanost z drugimi zdravstvenimi delavci, zgodnejšo rehabilitacijo in izboljšano 

dokumentiranje (Hohdorf, 2010). 
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2 TEORETIČNI DEL 

V uvodu smo že razjasnili vsebino teorije Dorothee Orem in opisali način dela v 

referenčnih ambulantah, saj je to osnova, iz katere izhaja nadaljevanje diplomskega 

dela. V teoretičnem delu bomo opisali bolezni s katerimi se v ambulanti splošne 

medicine najpogosteje srečujemo. Poznavanje značilnosti teh bolezni je za diplomirano  

medicinsko sestro pomembno, saj je bistvo njenega  dela v referenčni ambulanti aktivno 

odkrivanje dejavnikov tveganja za določene kronične nenalezljive bolezni, 

preprečevanje le-teh ter vodenje in podpora kroničnemu pacientu. Predstavljeni  bodo 

program zdravstvene vzgoje in nekatera diagnostična orodja, ki so diplomirani 

medicinski sestri v referenčni ambulanti lahko v pomoč. 

 

2.1 TEORIJA DOROTHEE OREM IN PROCES ZDRAVSTVENE 

VZGOJE KRONIČNEGA PACIENTA V REFERENČNI 

AMBULANTI 

Današnji kronični pacienti so predvsem starejši. Razlogov za to je več, najpomembnejši 

pa je napredek v zdravstveni vzgojenosti današnjih starostnikov. V primerjavi s 

starostniki pred 20 leti so današnji starostniki veliko bolj zdravi, saj so zelo dobro 

osveščeni glede svojega zdravstvenega stanja, imajo sami dovolj znanja za preventivno 

delo na samem sebi. Kronični pacienti prav zato živijo dlje, imajo manj izgube 

funkcionalnosti in se tudi na splošno imajo za precej zdrave. V zadnjih letih je na ta 

način prišlo do občutnega znižanja nekaterih krvnih vrednosti pri populaciji 

starostnikov po vsem svetu (holesterol, krvni sladkor). Nasprotno pa seveda zaradi 

staranja prebivalstva in podaljševanja življenjske dobe pri starostnikih nastaja več 

kroničnih nenalezljivih bolezni skupaj. Prav zato zdravstveno-vzgojno delo na teh 

področjih zelo napreduje in ima čedalje večjo veljavo (Crimmins, 2004; Callaghan, 

2005). 

 

Teorija Dorothee Orem postavlja v središče kroničnega pacienta, ki mu diplomirana 

medicinska sestra pomaga, ga vodi in mu svetuje, da le-ta lahko skrbi sam zase − je  
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torej zmožen samooskrbe. Samooskrba pa je možna le takrat, ko naš varovanec dobi 

popolne informacije in podporo diplomirane medicinske sestre (Pearson, Vaughan in 

FitzGearld, 2005). 

 

Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je zdravstvena vzgoja 

kombinacija izobraževalnih in vzgojnih dejavnosti, ki dosežejo, da ljudje želijo biti 

zdravi, vedo, kako lahko postanejo in ostanejo zdravi, in da naredijo vse, kar je v 

njihovi moči, za varovanje zdravja, ter da poiščejo pomoč tedaj, ko jo potrebujejo 

(Hoyer, 2005). 

2.2 PODPORNO – VZGOJNI MODEL 

V diplomskem delu bomo torej prepletli tretji steber teoretičnega modela Dorothee 

Orem (podporni model, v katerem medicinska sestra posameznika spremlja, mu svetuje, 

deluje vzgojno in podporno ter s posameznikom aktivno sodeluje) in delo diplomirane  

medicinske sestre v referenčni ambulanti. Vloge, ki jih ima v referenčni ambulanti, so 

torej skladne s podpornim modelom v teoretičnem  modelu Dorothee Orem (Hajdinjak, 

2006). 

 

Podporna vloga diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti se nanaša na 

kronične bolezni, ki so najpogostejše v Sloveniji in so opisane v nadaljevanju. 

2.2.1 Kardiovaskularne bolezni 

Kardiovaskularne bolezni so najpogostejše kronične nenalezljive bolezni tako v svetu 

kot pri nas, kar je posledica naraščanja povprečne starosti prebivalstva v razvitem svetu 

(Tušek Bunc, 2006). Med najpogostejše srčno-žilne bolezni sodi ishemična bolezen 

srca, angina pektoris, posredno pa tudi arterijska hipertenzija, hiperlipidemija in 

sladkorna bolezen tipa 2 (Štajer in Koželj, 2005). 

 

Vzrok za nastanek kardiovaskularnih bolezni je razvoj ateroskleroze. Ateroskleroza je 

kronična vnetna bolezen endotelijske plasti arterijske stene. Predstavlja vnetni odgovor  
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na različne dejavnike, ki jim je srčno-žilni sistem posameznika izpostavljen (Šabič in 

Zapušek, 2010). 

 

»Proces ateroskleroze poteka počasi in včasih mine več desetletij od njegovega začetka 

do prvega srčno-žilnega zapleta. Sodobna načela preprečevanja nastanka in 

zaustavljanja tega procesa vključujejo tako spremembe prehranskih navad, redno 

fizično dejavnost, opustitev razvad, zlasti kajenja in predpis zdravil pri ogroženih 

skupinah« (Žuran, 2010). 

 

Na razvoj ateroskleroze vplivajo različni dejavniki tveganja: 

 prirojeni dejavniki tveganja, na katere nimamo vpliva – to so starost (moški po 

55. letu, ženske po menopavzi), spol (moški so bolj nagnjeni k dejavnikom 

tveganja) in dednost (bolezni srca in ožilja, družinske bolezni presnove maščob); 

 pridobljeni dejavniki tveganja (kajenje, telesna nedejavnost, prekomerna telesna 

teža, nepravilna prehrana, povečana koncentracija sladkorja v krvi (sladkorna 

bolezen tipa 2), povečana koncentracija holesterola v krvi, povišan krvni tlak, 

psihološki dejavniki in stres) (Kotnik, 2007). 

 

Na vse naštete dejavnike moramo vplivati v okviru primarne, sekundarne in terciarne 

preventive, in sicer za vsak dejavnik tveganja posebej (Kotnik, 2007). 

Kajenje: v Sloveniji kadi 23 % vseh polnoletnih Slovencev. V cigaretnem dimu je 

prisotnih preko 4700 različnih kemikalij, večina od njih je za naše telo toksičnih ali 

kancerogenih. Ob kajenju tobaka se sproščajo nikotin, katran in ogljikov dioksid, zato je 

pri kadilcih tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja dvakrat večje kot pri nekadilcih. 

Strokovnjaki so izračunali, da ena cigareta skrajša življenje za pet minut. Prav zaradi 

vseh teh negativnih učinkov ima opustitev kajenja mnoge pozitivne učinke, in sicer že 

po nekaj minutah: po 20 minutah se namreč že umiri srčni utrip in zniža krvni tlak, po 

nekaj urah se začne zniževati količina ogljikovega monoksida v krvi, po nekaj tednih se 

izboljša pljučna funkcija in prekrvitev, po nekaj mesecih pa se zmanjša utrujenost, 

izboljša se težka sapa, kašelj se umiri. Za opuščanje kajenja veljajo splošna načela. Pri  



 

 

 

 

 
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice                                                               Diplomsko delo 

Katarina Vrtačnik: Aplikacija teorije Dorothee Orem v procesu zdravstvene                    stran 8             

oskrbe kroničnega pacienta v referenčni ambulanti 
 

 

kadilcih, ki opuščajo kajenje, je treba najprej ugotoviti stopnjo odvisnosti in izrazitost 

abstinenčnih znakov, ki nam lahko pomagajo pri pripravljanju pacienta na opustitev 

kajenja. V ta namen uporabljamo npr. Fagerstromov vprašalnik. Pri tem si mora bolnik 

sam začrtati najboljši način odvajanja, saj se nekateri želijo odvaditi čez noč, drugi pa s 

postopnim zmanjševanjem, pri čemer jim pomagamo z oblikovanjem načrta. 

Individualno svetovanje naj bi vključevalo pogovor o okolju, kjer se ne kadi, določitev 

datuma opustitve kajenja, predstavitev informativnega gradiva, vzpodbudo in 

spremljanje, kako premagati stres,  ter predstaviti možnost vključevanja v podporne 

skupine (Gselman, 2007). 

Telesna dejavnost: kakovostno življenje ne samo bolnika, temveč vseh ljudi, tudi 

zdravih, je tesno povezano z rednim gibanjem in športno-rekreativnim udejstvovanjem. 

Telesna vadba naj se izvaja vsaj dvakrat tedensko ali vsak dan po 30 minut. Pri tem naj 

si pacient izbere svoj najljubši način, najbolj primerna je hoja,  tudi plavanje in  

kolesarjenje, lahko tudi tek in aerobna vadba, ter seveda skupinske igre – košarka, 

odbojka, nogomet (Tušek Bunc, 2006). »Obremenjevanje srca, ožilja in dihal mora biti 

zmerno in individualno prilagojeno posamezniku. Pravilno načrtovana aerobna športno-

rekreativna vadba pozitivno učinkuje na vzdržljivost srca, ožilja in tudi na dihala. Srčna 

mišica se okrepi, poveča se minutni volumen srca, izboljša se pretok krvi skozi žile in 

mišice, zniža se raven krvnega tlaka in krvnega sladkorja« (Berčič, 2001; cit. po 

Radinović, 2010).   

Nepravilna prehrana in prekomerna telesna teža: skupaj z rednim gibanjem in 

pravilno, zdravo prehrano, lahko posameznik z dejavniki tveganja za razvoj srčno- 

žilnih bolezni izgubi odvečne kilograme na zdrav način. Osnovni dietni ukrep je zdravo 

prehranjevanje. Pacient mora zmanjšati vnos maščob in povišati vnos zaščitnih snovi. 

Prehrana naj vsebuje čim več sadja in zelenjave, malo sladkorja in nasičenih maščobnih 

kislin. Priporoča se od 3 do 5 obrokov na dan, izločanje vseh mastnih živil, uporaba 

olivnega olja, pusto meso ali ribe, mlečne izdelke iz posnetega mleka, pusti siri, čim 

manj sladkorja, slaščic, veliko sadja in zelenjave ter vlaknin (izdelki iz polnovredne 

moke), manj kot 2 grama soli na dan. Bolnika je treba  poučiti o zaščitnih snoveh, ki so 

v sadju in zelenjavi ter oreščkih (Tušek Bunc, 2006).   
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Stres: ta lahko prav tako vpliva na razvoj srčno-žilnih bolezni. Diplomirana medicinska 

sestra naj bi pacientu pomagala pri obvladovanju stresnih situacij. »Pri srčnih bolnikih 

je treba doseči, da znajo sprostiti notranjo napetost, doseči prilagodljivost za izbiro med 

dvema možnostma, doseči umirjenost dela, sprejeti razumevanje do okolice in sprejeti 

nov način življenja« (Tušek Bunc, 2006). 

Hiperlipidemija: to je presnovna motnja, pri kateri je koncentracija maščob v krvi 

povišana. Ciljna vrednost celokupnega holesterola je pod 5 mmol/l, holesterola LDL 

pod 3 mmol/l, trigliceridov pa pod 2 mmol/l, za zelo ogrožene bolnike z znanim 

obolenjem srca in ožilja ter za tiste s sladkorno boleznijo so mejne vrednosti še nižje. 

Osnovni ukrep pri takem bolniku je sprememba življenjskega sloga. Pri bolniku s 

povišano ravnijo maščob v krvi je poleg tega pomembna še koronarna ogroženost, ki jo 

ocenjujemo s tabelo Evropske delovne skupine za preprečevanje bolezni srca in ožilja, 

pri kateri določimo tveganje glede na znane dejavnike tveganja (spol, starost), raven 

holesterola, kajenje, arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen. Na osnovi izračuna tako 

dobimo stopnjo ogroženosti, ki napoveduje verjetnost koronarnega dogodka v 

naslednjih desetih letih (Ilešič, 2007). 

 

Pri sekundarni in terciarni preventivi moramo upoštevati to, da imajo pacienti poleg 

preventivnih programov zdravljenja tudi farmakološko zdravljenje, predvsem 

hiperlipidemije, visokega krvnega tlaka ali sladkorne bolezni. »Nujno potrebno je 

bolnike redno spominjati na dolgoročne koristi jemanja zdravil in upoštevanja drugih 

medicinskih nasvetov. Pomembno je bolnika spodbujati, da vztraja pri svoji odločitvi za 

zdrav življenjski cilj. Za izboljšanje sodelovanja se priporoča: 

- Režim jemanja zdravil naj bo čim bolj preprost. 

- Bolniku damo jasna navodila in preverimo, če jih razume. 

- V nekaj sekundah preverimo sodelovanje pri vsakem obisku. 

- Posvetimo se tistim, ki ne dosegajo ciljev zdravljenja. 

- Kličemo bolnike, ki ne pridejo na kontrolo. 

- Pri bolnikih, ki ne dosežejo ciljev zdravljenja, uporabimo dve ali več strategij (Tušek 

Bunc in Kert, 2010). 
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Uspešno sporazumevanje z bolnikom, ki vključuje partnerski odnos, izboljša 

vključevanje bolnika v procesu zdravljenja in predstavlja osnovno orodje za odkrivanje 

ovir pri sodelovanju. Odprta vprašanja, na katera bolnik ne daje preprostega odgovora z 

da ali ne, pomagajo pri odkrivanju težav« (Tušek Bunc in Kert, 2010). 

 

V Sloveniji se izvaja program CINDI, program promocije zdravja in preprečevanja 

kroničnih nenalezljivih bolezni. V okviru primarne preventive program koordinira 

izvajanje Nacionalnega programa za preprečevanje srčno žilnih bolezni (Maučec  

Zakotnik in Štern, 2006). 

2.2.2 Sladkorna bolezen tipa 2 

»Sladkorna bolezen tipa 2 je najpogostejša oblika sladkorne bolezni  (prek 90 %) in se 

pojavlja pri starejših odraslih osebah — povprečna  starost ob odkritju bolezni je 55 let. 

Bolezen se prikrade potiho in se razvija počasi. Bolniki prva leta praviloma nimajo 

nikakršnih težav, čeprav se že takrat razvijajo trajne okvare organov — oči, ledvic in 

živcev, najnevarnejša pa je prizadetost srca in ožilja. Šele po več letih se krvni sladkor 

zviša do te mere, da povzroča žejo, pogosto in obilno odvajanje vode tudi ponoči ter 

počasno hujšanje kljub normalnemu uživanju hrane. V referenčni ambulanti splošne 

medicine se za ocenjevanje in ugotavljanje sladkorne bolezni tipa 2 priporoča uporaba 

vprašalnika Findrisk. Dejavniki tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2: 

- dednost (sladkorna bolezen v družini), 

- debelost (zlasti nalaganje maščevja okoli pasu), 

- premalo telesne aktivnosti, 

- zvišan krvni tlak in maščobe v krvi, 

- zvišan krvni sladkor v nosečnosti ali rojstvo novorojenca, težkega nad 4,5 kg.« 

(Kavčič, b. l.). 

 

Normalna vrednost glukoze v krvi je med 3,6 mmol/l in 6,0 mmol/l. Pri povišani 

vrednosti krvnega sladkorja je prvi ukrep edukacija o pravilni prehrani in nasploh 

zdravem življenjskem slogu: 
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- zmanjševanje telesne teže s pomočjo pravilne prehrane; 

- prehrana: veliko sadja, zelenjave, polnozrnatih žit, omejitev sladkorjev, testenin in 

kruha iz bele moke, predvsem pa uživanje hrane z nižjim glikemičnim indeksom. 

Pomemben je zdrav način kuhanja, najbolj primerno je kuhanje v sopari ali dušenje.  

Priporočajo se ribe dvakrat na teden, uporaba olivnega olja namesto sončničnega, 

zelo pomembni so redni obroki, dan pa naj se vedno začne z zajtrkom. Poleg tega je 

dobro, da bolnik ob vsakem obroku doda enoto sadja ali zelenjave, ima v večini 

obroke ob isti uri, s čimer pomaga uravnavati priporočeno količino sladkorja v krvi.  

Priporoča se pitje vode ali nesladkanih čajev ter omejitev ogljikovih hidratov (črni ali 

polnozrnati kruh namesto belega, enako pri testeninah, čim manj krompirja in riža). 

Z malo prilagajanja lahko posameznik kljub omejitvi pričara okusne obroke, ki bodo 

obenem tudi zdravi; 

- več gibanja, saj redno gibanje pomaga nižati krvni sladkor, pa tudi krvni tlak; 

- redno spremljanje krvnega tlaka in krvnega sladkorja; 

- pacient mora poznati pravilne postopke ob prekomernem porastu sladkorja v krvi 

(Bredenberg, McGinnis, Suszynski, 2009). 

 

V primeru, da nefarmakološki ukrepi ne pomagajo, je potrebno zdravljenje s 

peroralnimi sredstvi ali insulinom. V tem primeru se mora sladkorni bolnik še vedno 

držati zgornjih navodil, poleg tega pa mora biti poučen o času in odmerku zdravila, o 

pravilni uporabi in shranjevanju tablet ali  peresnika, pomembno pa je tudi, da ve, 

kakšni so ukrepi ob hipoglikemiji (Bredenberg, McGinnis, Suszynski, 2009).   

2.2.3 Depresija 

»Za razliko od mlajših je v starosti depresija pogosto pogojena s številnimi stanji in 

stresnimi dejavniki, značilnih za to obdobje. Starejši vse bolj izgubljajo socialno mrežo, 

so osamljeni, ekonomsko prikrajšani in velikokrat bolni, kar lahko postopoma pripelje 

celo do življenjske odvisnosti. Prav izguba samostojnosti je za mnoge najhujši dodatni 

stresni dejavnik za razvoj depresije. Vse te izgube so lahko celo razlog za samomorilni 

poizkus ali izvršen samomor. To je resen problem ne le v svetu nasploh, ampak tudi v  
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naši državi, ki zaseda neslavno prvo mesto po dokončanih samomorih med starejšimi 

nad 65 let« (Muršec, 2010). 

 

Najpogostejši simptomi depresivne motnje so: brezvoljnost, nezanimanje, motnje 

apetita, motnje spanja, upočasnjenost, utrudljivost, občutek krivde, motnje pozornosti in 

koncentracije ter razmišljanja o smrti. Pojavnost in intenzivnost simptomov se razlikuje 

glede na primarno ali sekundarno depresijo. Tako je v primarni depresiji pri starejših v 

ospredju utrudljivost, težave s spanjem, nezanimanje in motnje na področju 

koncentracije (Muršec, 2010). 

 

Za ocenjevanje stanja depresije lahko uporabimo različne vprašalnike (Hamiltonova 

lestvica za ocenjevanje depresije, lestvica o starostni depresiji, PHQ 9). Za preventivo in 

zdravljenje depresije je nujno potrebno sodelovanje bolnika. Kot strokovnjaki moramo 

prepoznati stanje bolnika in ga na ustrezen način voditi. Zato naj bi imel dober 

strokovni delavec v ambulanti družinske medicine izjemno dobro razvite veščine 

komunikacije, lajšanja trpljenja, prepoznave in ocenjevanja vrednot, predvsem pa je 

pomembno poznavanje bolnikovega socialnega okolja, saj je pogosto potrebna 

vključitev celotne družine. Eden od pomembnih dejavnikov je tudi prepoznavanje 

bolnikovega odnosa do zdravja, razumevanje bolezni, motiv in pripravljenost, da 

sodeluje v procesu zdravljenja (Petek Šter in Kersnik, 2004). 

 

»Dolgotrajen in pristen odnos in pozorno poslušanje in opazovanje bolnikove verbalne 

in neverbalne komunikacije nam pomagajo do uspeha. Pregled starostnika olajša 

domače vzdušje, ki ga dosežemo s povezanostjo skozi trajni odnos. Pacienta 

povprašamo o žalosti, po potrebi ocenimo stopnjo samomorilnosti. Pomembno je 

vprašanje o jemanju zdravil, tudi tistih brez recepta, ter povprašamo o socialni 

anamnezi. Med pogovorom opazujemo mimiko in neverbalno komunikacijo. Po potrebi 

se bolnika vključi v multidisciplinarni tim« (Petek Šterk in Kersnik, 2004). 

 

»Bolnik z duševno boleznijo v slovenskem zdravstvenem sistemu je absolutno pasivni 

objekt, prepuščen naključju in bolj ali manj negativnemu okolju, v katerem živi. Pri nas  
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nimamo programov za učenje veščin socialne komunikacije in aktivno vključitev 

bolnikov. Bolnik z velikimi primanjkljaji na področju zaznavanja tako mnogokrat spolzi 

skozi zdravstveni sistem, ostane brez nadzora, opusti terapijo, živi socialno odmaknjeno 

in nezdravo življenje« (Klančar, 2006). 

2.2.4 Rakava obolenja 

»Vsako leto 3,2 milijona evropskih prebivalcev zboli za rakom, najpogosteje za rakom 

dojk, rakom debelega črevesa in danke ter rakom na pljučih. Čeprav pri raziskavah in 

zdravljenju raka dosegamo velik napredek, pa rak ostaja velik zdravstveni problem. 

Evropska unija se na različne načine zavzema za reševanje življenj in boljšo kakovost 

življenja bolnikov z rakom. Z zdravim načinom življenja lahko izboljšamo svoje 

splošno počutje in preprečimo razvoj nekaterih rakavih obolenj. Pomembni so tudi 

učinkoviti programi presejanja, s katerimi lahko bolezen zgodaj odkrijemo in zdravimo«  

(Javnozdravstveni portal EU, 2011). 

 

»Rakava bolezen vstopi v življenje posameznika in njegove družine nenadno in globoko 

poseže v vse ravni njegovega življenja. Zato je potreben pri zdravstveni obravnavi 

starostnika, zdravstveni negi, rehabilitaciji in zdravljenju rakave bolezni celovit 

psihosocialni in medicinski pristop do bolezni. Vodilo zdravstvene nege je bio-psiho- 

socialni pristop. Možnosti za preživetje po obolevnosti z rakom so glede na sodobne 

medicinske in kirurške posege iz dneva v dan večje. V organizacijo skrbi za starostnike 

se vključuje poleg zdravstvene stroke tudi civilna družba, ki s samoorganiziranostjo 

pomaga starostniku vrniti se v dejavno življenje in prebroditi telesno in duševno 

invalidnost« (Železnik, 2010). 

 

V Sloveniji v okviru programa CINDI deluje program SVIT, ki je namenjen presejanju 

in odkrivanju raka debelega črevesja in danke in je namenjen populaciji, stari od 50 do 

69 let. Program omogoča odkrivanje prikrite krvi v blatu in možnost kasnejše 

diagnostike (Program Svit, 2011). 
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Rak je torej kronična bolezen, ki se kaže na različne načine, najbolj moteča za življenje 

kroničnega bolnika pa je bolečina, ki se jo slabo lajša. Najpogostejši vzroki za slabo 

lajšanje bolečine so predvsem slaba ocena bolečine, manj toženja zaradi bolečine, 

premajhni odmerki zdravil. Zdravljenje bolečine je tako farmakološko kot 

nefarmakološko. Pri tem moramo upoštevati bolnika kot celoto, vključno z vsemi 

spremljajočimi boleznimi (Godec in Omejc, 2004). 

 

Farmakološko zdravimo bolečino z zdravili, nefarmakološko pa na različne načine, ki 

morajo ustrezati bolniku. To so npr. telesne vaje, hipnoza, kognitivne vaje, TENS, 

akupunktura, masaža, toplota, hlajenje. Mnogi od teh načinov zahtevajo sodelovanje 

posameznika, kar še poveča zaupanje samega vase (Godec, 2006). 

2.2.5 KOPB in astma 

»KOPB je bolezen, za katero je značilna le delno reverzibilna obstrukcija dihalnih poti. 

Napredovanje obstrukcije spremlja bolezenski vnetni odgovor pljuč na vdihan cigaretni 

dim ali drugo vrsto dražljivca. Bolezenski proces na pljučih ima posledice tudi na 

drugih organih, kar poslabša splošno zdravstveno stanje bolnika. Bolezen ima pogosto 

svojo »tiho fazo«, ko se kaže s prvimi, neznačilnimi znaki, kot so kronični kašelj in 

izkašljevanje, šele nato sledi razvoj obstrukcije. Kašelj poimenujemo kot kronični, če je 

prisoten vsaj 3 mesece na leto, vsaj dve leti zapored« (Petek, 2010). 

 

»Ob odkritju bolezni potrebuje bolnik oceno stanja in pouk o značilnostih bolezni. 

Potrebno ga je usposobiti za samooskrbo, da bo znal prilagoditi terapijo ob znakih 

poslabšanja in pravočasno poiskal pomoč. Potrebna je podpora za prenehanje kajenja z 

vsemi načini, ki pri tem lahko pomagajo. V okviru obravnave bolnika s kronično 

boleznijo, je v urejeni fazi bolezni potrebna ocena stanja vsaj 1x na leto.   Pri tem si 

lahko pomagamo z vprašalnikom CAT (COPD Assesment test), s pomočjo katerega 

lahko sistematično pridobimo podatke o bolezni in simptomih in je validirano preveden 

v slovenski jezik. Klinično stanje ocenjujemo tudi z meritvijo oksigenacije v krvi.  

Potrebno je nadzorovati bolnikovo duševno stanje, saj je dokazano več depresivnih in  
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anksioznih motenj. Pri bolniku moramo nadzorovati telesno težo oziroma stanje 

prehranjenosti. Potrebna so dietna navodila za beljakovinsko bogato prehrano. Bolniki 

zaradi omejene telesne aktivnosti izgubljajo mišično maso, zato jih je potrebno 

vzpodbujati k redni, prilagojeni telesni aktivnosti tudi pri napredovalih stopnjah KOPB, 

ko je telesna zmogljivost zelo nizka. Ne smemo pozabiti na preverjanje, kako redno 

jemljejo zdravila in na preverjanje znanja uporabe inhalatorjev. Svetovati jim je 

potrebno cepljenje proti gripi in proti pnevmokoku« (Petek, 2010). 

 

»Astma je kronična vnetna bolezen dihalnih poti s povečano preodzivnostjo. 

Bronhokonstrikcija, sluz in vnetje zmanjšujejo pretok zraka in povzročajo obstrukcijo.  

Epizodični simptomi, poslabšanje ob telesnem naporu, kašelj in piskanje v prsnem košu 

ponoči, sezonsko pojavljanje težav in prisotnost astme v družini so poglavitni za sum na 

astmo. Pri obravnavi bolnika z astmo je pomembna ocena urejenosti astme, ki ob dobri 

urejenosti omogoča življenje brez motečih dnevnih ali nočnih simptomov ter aktivno 

življenje brez ponavljajočih se napadov. Obstaja več validiranih vprašalnikov za 

klinično oceno urejenosti astme, npr. ACT (Asthma control Test)« (Petek, 2010). 

 

Bolnik z dobro vodeno astmo pozna: 

- znake astme, potek bolezni 

- pravilno uporabo pršilnikov, vdihovalnikov 

- namen uporabe PEF metra 

- sprožilne dejavnike astme 

- razliko med preventivnimi in simptomatskimi zdravili 

- zgodnje znake poslabšanja astme 

- ukrepe ob zgodnjih znakih poslabšanja astme« (Počivavšek, b. l.). 

 

»Redno spremljanje bolnika v ambulanti, načeloma 1 – 4x letno. Preverimo urejenost 

astme npr. s pomočjo ACT testa, ustreznost zdravljenja in sodelovanje bolnika ter 

znanje uporabe inhalacijskih pripomočkov. Bolnika moramo pozitivno motivirati za 

njegov doprinos k urejenosti bolezni. Ostati mora čas za njegova vprašanja, morda  
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razgovor o neželenih učinkih zdravil, o katerih je bral, ali jih občuti in nasploh o 

težavah, s katerimi se srečuje v zvezi z boleznijo« (Petek, 2010). 

2.3 ZDRAVSTVENO-VZGOJNA VLOGA DIPLOMIRANE 

MEDICINSKE SESTRE V REFERENČNI AMBULANTI 

»Poslanstvo zdravstvene nege v družbi je pomoč posameznikom, družinam in 

skupinam, da izkoristijo svoje fizične, mentalne in socialne potenciale in da lahko 

delujejo tudi znotraj okolja, kjer živijo in delajo. To zahteva, da medicinske sestre 

opravljajo naloge, ki pospešujejo in ohranjajo zdravje, kakor tudi naloge, ki 

preprečujejo ogrožanje zdravja« (Železnik, 2010). 

 

»Naloge diplomirane medicinske sestre pri obravnavi starostnika s kronično boleznijo: 

 Prva naloga je izvajanje in vodenje zdravstvene nege pri promociji zdravja, pri 

preprečevanju obolenja, pri zdravljenju in rehabilitaciji posameznika, družin in 

skupnosti. Njena učinkovitost se kaže v procesu zdravstvene nege: 

- ocenjevanje samooskrbe starostnika in potreb po zdravstveni negi ter      

ugotavljanje možnih virov pomoči, 

- prepoznavanje najpogostejših potreb, ki se razrešujejo z zdravstveno nego, in  

tistih, ki bi jih morali prevzeti drugi strokovnjaki, 

- razvrščanje zdravstvenih potreb, ki jih je mogoče najbolje rešiti z zdravstveno 

nego v prioritetnem zaporedju, 

- načrtovanje in izvajanje potrebne zdravstvene nege, 

- vključevanje starostnika (če je potrebno tudi družine ali zanj pomembnih drugih) 

v zdravstveno nego in v sodelovanju lokalne skupnosti (če je ustrezno in 

sprejemljivo), samonega in samopomoč v vsem, kar je povezano z zdravjem, 

- dokumentiranje opravljenega dela v vsaki fazi procesa zdravstvene nege ter 

uporaba informacij za vrednotenje rezultatov zdravstvene nege, 

- prilagajanje sprejemljivim in primernim kulturnim, etičnim in strokovnim 

standardom 

 



 

 

 

 

 
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice                                                               Diplomsko delo 

Katarina Vrtačnik: Aplikacija teorije Dorothee Orem v procesu zdravstvene                    stran 17             

oskrbe kroničnega pacienta v referenčni ambulanti 
 

 

 Druga naloga –  poučevanje starostnikov in zdravstvenega osebja obsega: 

- ocenjevanje posameznikovega znanja in izkušenosti v zvezi z ohranjanjem in 

vračanjem zdravja, 

- organiziranje in sodelovanje pri zdravstveno vzgojnih aktivnostih, 

- vrednotenje rezultatov takšnih izobraževalnih programov, 

- pomoč medicinskim sestram in drugemu zdravstvenem osebju, da osvojijo novo 

znanje in izkušnje, 

- uporaba sprejetih in primernih kulturnih, strokovnih in etičnih strokovnih 

standardov. 

 Tretja naloga – učinkovito sodelovanje v zdravstvenem timu: 

- sodelovanje s posamezniki, družinami in lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju, 

organiziranju, izvajanju in vrednotenju zdravstvene nege kot komponente celotne 

zdravstvene dejavnosti, 

- vodenje negovalnega tima, ki lahko vključuje druge negovalne profile, kakor tudi 

uporabnike zdravstvene nege, 

- dodeljevanje aktivnosti in nalog zdravstvene nege drugemu negovalnemu osebju 

in podpora pri njihovem delu, 

- dogovarjanje s starostnikom o njegovem sodelovanju pri izvajanju negovalnega 

načrta, 

- sodelovanje z drugimi ljudmi v multidisciplinarnih in multisektorskih timih pri 

načrtovanju, izvajanju, razvoju, koordinaciji in vrednotenju zdravstvenih storitev, 

- sodelovanje z drugimi strokovnjaki pri ohranjanju varnega in harmoničnega 

delovnega okolja, ki pripomore k delu v timu, 

- aktivno vključevanje v oblikovanje zdravstvene politike in njenih programov, 

postavljanje prioritet, 

- sodelovanje pri pripravi poročil na lokalnem, regionalnem ali nacionalnem nivoju 

in če je primerno, za masovne medije. 

 Četrta naloga – razvoj prakse zdravstvene nege na osnovi kritičnega mišljenja in 

raziskovanja vsebuje: 
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- iskanje novih načinov dela za doseganje boljših rezultatov, 

- prepoznavanje raziskovalnih področij za teorijo in prakso zdravstvene nege, za 

izobraževanje, 

- uporaba sprejetih in primernih kulturnih, etičnih in strokovnih standardov 

raziskovanja v zdravstveni negi« (Železnik, 2010). 

 

Poleg zdravstveno-vzgojnega znanja  naj bi diplomirana medicinska sestra poznala 

temelje komunikacije s pacientom, predvsem kroničnim, saj je njegovo sodelovanje 

ključno za izid bolezni. Izjemno pomembno je ustvarjanje pogojev za vključevanje 

starejših v skupine vrstnikov, zelo pomembno vlogo pri tem igrajo podporne skupine.  

Njihovo sodelovanje je odvisno od pozitivnih čustev, ki jih gojijo do zdravstvenega 

delavca. Prav zato komunikacijo razumemo kot osnovno dimenzijo delovanja 

diplomirane medicinske sestre in vitalno aktivnost, potrebno za stik z bolnikom. 

Bistvena naloga zdravstvenega delavca pri komunikaciji s kroničnim pacientom je 

pozitiven odnos, usmerjen k ustvarjalnemu reševanju problemov. Pri vsestranski pomoči 

posamezniku je pomembno, da si prizadevamo za čim večjo možno mero samostojnosti 

in neodvisnosti (Črnčec in Lahe, 2001). Diplomirana medicinska sestra je tako 

odgovorna za vzpostavitev medsebojnega partnerskega odnosa s pacientom z empatijo 

in intelektualnim odzivom na njegova prepričanja, potrebe in težave. To spodbuja 

spoštovanje, zaupanje in dostojanstvo ter pomaga posamezniku povrniti samostojnost in 

integriteto misli, duha in telesa (Lahe in Pajnkihar, 2006). 

 

Medosebne komunikacije pa ne predstavlja le govorjenje, ampak tudi poslušanje, ki naj 

bo aktivno. Ob tem pustimo bolniku govoriti in mu omogočimo postavljanje vprašanj. S 

poslušanjem bolniku izražamo spoštovanje. Pazimo tudi, da ga gledamo v oči in ga  ne 

obravnavamo kot številko. Najpomembnejše pri vlogi diplomirane medicinske sestre pri 

delu pa je, da morajo bolniki dobiti zaupanje v našo strokovnost. Tako so na strokovni 

ravni pomembni argumenti in njihova razlaga. Izbiramo pozitivne besede pri pristopu 

(npr. se strinjam, vendar preglejmo še enkrat možnosti namesto ne ali to je narobe) 

(Dermol Hvala, 2001). 
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Programi, ki spodbujajo znanje pacientov, so se povsod po svetu izkazali za izjemno 

uspešne, saj se ljudje s kronično boleznijo vse bolj zavedajo, da sami lahko za urejeno 

bolezen naredijo največ. Vloga diplomirane medicinske sestre je pri tem torej zelo 

široka in ji daje možnost še večjega vplivanja na ohranjanje in krepitev zdravja 

posameznika. Pri tem pacienta nauči pravilne uporabe zdravil, spremembe načina 

vedenja in zdravega življenja, sodelovanja z njim in učenja samovodenja (self-

management) kronične bolezni (Holman in Lorig, 2004). Prav učenje samovodenja 

bolezni je najpomembnejše, saj s tem diplomirana medicinska sestra posamezniku daje 

večjo odgovornost v skrbi za svoje zdravje. Na ta način se tudi posameznik počuti 

dovolj močnega in usposobljenega za vsakodnevno vodenje in nadzor svoje bolezni (Ho 

in Yan, 2010).  

 

Ob tem je potrebno poudariti, da stremimo k čim bolj usposobljenim medicinskim 

sestram, ki vodijo posameznike v referenčni ambulanti. Iz tega razloga morajo biti 

medicinske sestre strokovno usposobljene za delo s kroničnimi posamezniki, saj že na 

primarni ravni zdravstvenega varstva lahko veliko naredijo v smislu informiranja in 

preprečevanja zapletov, zato se ne stremi samo k izobraževanju diplomiranih 

medicinskih sester skozi ves čas dela s kroničnimi posamezniki, ampak tudi na 

akademski ravni (Baker Laughlin in Beisel, 2010). Tudi Skela Savič (2010) opisuje, da 

potrebe pacientov zahtevajo izobraženo in usposobljeno medicinsko sestro, ki 

predstavlja vrednote profesije v kontekstu celostne obravnave in na dokazih delujoče 

zdravstvene nege.  

 

Zdravstveni statistični letopis Inštituta za varovanje zdravje (IVZ) iz leta 2009 podaja 

podrobnejši vpogled v delo splošnih ambulant na območju Slovenije. Iz njega je 

razvidno, da je bilo leta 2009 v skupini endokrinskih, prehranskih in presnovnih bolezni 

pri posameznikih nad 65 let največ obiskov zaradi insulinsko neodvisne sladkorne 

bolezni, hiperlipidemije in sladkorne bolezni na insulinu, in sicer pri obeh spolih enako, 

ženske so imele več obiskov od moških zaradi hiperlipidemije. V skupini bolezni 

obtočil je bilo največ obiskov zaradi arterijske hipertenzije pri ženskah in angine 

pektoris pri moških. V skupini vedenjskih ter duševnih in vedenjskih motenj sta pri  
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obeh spolih v ospredju demenca in depresija. Iz Statističnega letopisa je razvidno še, da 

je v skupini posameznikov, starejših od 50 let najpogostejši vzrok obiska kurativne 

narave, kamor spadajo tudi kronična obolenja. Iz podatkov je razvidno, da se iz vseh 

starostnih skupin prav odrasli najmanj vključujejo v delavnice in posvetovalnice 

zdravstvene vzgoje, ki vključujejo informiranje o preprečevanju dejavnikov tveganja za 

kardiovaskularne bolezni, hiperlipidemijo, sladkorno bolezen. Zanimiv podatek je ta, da  

daleč največ zdravstveno-vzgojnih svetovanj opravi diplomirana medicinska sestra, 

zdravnik pa veliko manj (45,5 % diplomirana medicinska sestra in 3,4 % zdravnik) 

(IVZ, 2010). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

Namen diplomskega dela je predstaviti vlogo diplomirane medicinske sestre v 

referenčni ambulanti pri delu s kroničnim bolnikom na osnovi uporabe teoretičnega 

modela samooskrbe Dorothee Orem, ki v svojem tretjem stebru modela v ospredje 

postavlja delo diplomirane medicinske sestre, ki posameznika vodi, uči, podpira, ga 

spremlja pri aktivnostih in ga motivira. V raziskovalnem delu je naš namen ugotoviti, 

kaj pacienti menijo o delu diplomirane medicinske sestre, v kolikšni meri bi ji zaupali in 

se oglasili pri njej za posvet, nasvet. Poskušamo tudi  ugotoviti, kako pacienti doživljajo 

in sprejemajo samostojno delo diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti, 

predvsem pa poskušati dokazati, da je podporni model v teoretičnem modelu Dorothee 

Orem ustrezen za delo diplomirane medicinske sestre  v referenčni ambulanti. S tem 

bomo povezali podporni model teoretičnega modela Dorothee Orem, zdravstveno-

vzgojno delo diplomirane  medicinske sestre v referenčni ambulanti in potrebe 

posameznika s kroničnim obolenjem. 

 

Cilji raziskovanja: 

- z raziskavo prepoznati vlogo diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti s 

poudarkom na zdravstveni vzgoji, ki temelji na vlogah teoretičnega modela Dorothee 

Orem, in sicer glede na podporni model, 

- ugotoviti mnenja posameznikov o obisku pri diplomirani  medicinski sestri v 

referenčni ambulanti, 

- raziskati vpliv informacij in podpore pri vodenju kronične bolezni na potek bolezni 

in ugotoviti kakšna je vloga diplomirane  medicinske sestre pri vodenju kroničnega 

pacienta, 

- ugotoviti, katere kronične bolezni najbolj potrebujejo vodenje in svetovanje. 
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3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Podlaga za oblikovanje raziskovalnih vprašanj je pregled domače in tuje literature s 

področja teoretičnega modela Dorothee Orem, referenčnih ambulant, kroničnih 

nenalezljivih bolezni in vloge diplomirane  medicinske sestre pri obravnavi kroničnega 

pacienta. 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali je uporaba konceptualnega modela samooskrbe Dorothee 

Orem ustrezna za delo v referenčni ambulanti glede na vidik spodbujanja samooskrbe in 

opredeljenih vlog diplomirane medicinske sestre? 

Raziskovalno vprašanje 2: Katera področja kroničnih nenalezljivih bolezni najbolj 

zanimajo posameznike? 

Raziskovalno vprašanje 3: Kakšna so pričakovanja posameznikov od diplomirane 

medicinske sestre  v referenčni ambulanti? 

 

3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

3.3.1 Metode in tehnike zbiranja podatkov 

Pri teoretičnem delu diplomskega dela je bila uporabljena deskriptivna metoda dela, in 

sicer pregled strokovne literature v slovenskem in angleškem jeziku s področja 

zdravstvene nege, kroničnih nenalezljivih bolezni in referenčnih ambulant. Iskanje 

podatkov je potekalo v podatkovnih bazah in na svetovnem spletu (PubMed, Cochrane 

database, Cinahl, COBISS, Google Schoolar in Google books). Iskanje je potekalo s 

ključnimi besedami v slovenskem in angleškem jeziku (referenčne ambulante, model 

samooskrbe, kronični pacient,  reference clinics, self-care model, chronic patient). 

 

Za namen empiričnega dela je bila uporabljena  opisno-neeksperimentalna metoda 

raziskovanja. Podatki so bili zbrani po kvantitativni tehniki zbiranja podatkov s 

pomočjo anketnega vprašalnika. 
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3.3.2 Opis instrumentarija 

Za izvedbo raziskave smo uporabili metodo anketiranja v obliki pisnega vprašalnika. 

Vprašalnik je bil namenjen kroničnim bolnikom v ambulanti splošne medicine v 

Zdravstvenem domu Bežigrad. Anketni vprašalnik je bil pripravljen na osnovi pregleda  

literature o referenčnih ambulantah in modelih samooskrbe v povezavi s kroničnimi 

obolenji, ki so pri nas najpogostejša (Statistični letopis, 2009; Horan, 2004; Redman, 

2005; Hohdorf, 2010). 

 

Prvi del je bil namenjen ugotavljanju socialno-demografskih podatkov (starost, spol, 

stopnja izobrazbe), drugi del pa vsebuje tri vprašanja zaprtega tipa in sicer dihotomna in 

štirinajst trditev z ocenami od ena do pet (Likertova lestvica: 1 –  popolnoma me ne 

zanima,  2 – me ne zanima, 3 – me delno zanima, 4 – me zanima, 5 – me zelo zanima).  

Z Likertovo lestvico so posamezniki opredelili, katera področja kroničnih nenalezljivih  

bolezni jih najbolj zanimajo in kaj pričakujejo od diplomirane medicinske sestre. 

 

Strukturirani vprašalnik je meril dva sklopa: 1) Katera področja kroničnih bolezni vas 

glede na vaše zdravstveno stanje najbolj zanimajo, in o katerih bi od diplomirane 

medicinske sestre v referenčni ambulanti radi pridobili več znanja? in 2) Kaj pričakujete 

od diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti? Za vsak sklop posebej smo na 

podlagi koeficienta Cronbach alfa preverili zanesljivost zbranih podatkov. Rezultat v 

tabeli 2 prikazuje, da je koeficient Cronbach alfa pri obeh sklopih presegel vrednost 0,7, 

kar v strokovni literaturi predstavlja dovolj visoko stopnjo zanesljivosti vzorca (Streiner 

in Norman, 2003). 

 

Tabela 1: Zanesljivost zbranih podatkov po sklopih  

Sklop 
Število vpra-

šanj 

Koeficient Cron-

bach alfa 

Katera področja kroničnih bolezni vas glede na 

vaše zdravstveno stanje najbolj zanimajo? 
6 0,71 

Kaj pričakujete od diplomirane medicinske ses-

tre v referenčni ambulanti? 
7 0,78 
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3.3.3 Opis vzorca 

Razdelili smo 100 vprašalnikov in dobili 100 % realizacijo, saj so posamezniki 

vprašalnike izpolnili takoj (med čakanjem na pregled pri zdravnici oziroma po pregledu, 

v dopoldanski ali popoldanski izmeni). Vzorec je bil nenaključen in namenski. 

Raziskovalni vzorec je po spolu zajemal 45 % moških in 55 % žensk. Po starosti so bili 

pretežno vključeni posamezniki, stari od 51 do 65 let (40 %) in od 36 do 50 let (28 %). 

Po izobrazbi jih je več kot polovica (54 %) dokončala srednjo šolo. Podrobni opis 

vzorca je prikazan v tabeli 2. 

 

Tabela 2: Opis vzorca 

Demografski podatki n = 100 % 

Spol 

moški 45 45 

ženski 55 55 

Starost 

20  – 35 let 20 20 

36  – 50 let 28 28 

51  –  65 let 40 40 

66  –  75 let 11 11 

76  –  85 let 0 0 

86 let ali več 1 1 

Izobrazba 

osnovnošolska 7 7 

srednješolska 54 54 

visokošolska 16 16 

univerzitetna 17 17 

podiplomska specializacija 2 2 

magisterij 3 3 

doktorat 1 1 
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3.3.4 Opis izvedbe raziskave in obdelave podatkov 

Vprašalnike smo razdelili v ambulanti splošne medicine v Zdravstvenem domu 

Bežigrad, kjer je kot srednja medicinska sestra zaposlena avtorica diplomskega dela. 

Raziskovanje smo izvedli v času od 22. decembra 2011 do 4. januarja 2012. Pred 

začetkom razdeljevanja vprašalnikov smo pridobili dovoljenje vodstva.  Ob obisku 

pacienta mu je bilo razloženo, za kakšen namen bomo vprašalnike uporabili. 

Posameznik je vprašalnik izpolnil ob prisotnosti  srednje medicinske sestre, ki je bila na 

voljo za vprašanja. 

 

Anketirali smo posameznike s kroničnim obolenjem in neakutnimi znaki. Zagotovljena 

jim je bila anonimnost. Zagotovili smo jim prostor v katerem so sami izpolnili 

vprašalnik in ga nato odložili v za to pripravljeno škatlo. Poskrbeli smo tudi, da izjava 

ni bila speta skupaj z vprašalnikom. Anketirance smo seznanili z namenom raziskave in 

vsi so vprašalnike reševali prostovoljno. Upoštevan je bil tudi Kodeks etike za 

medicinske sestre (pravica pacienta do svobodnega odločanja, spoštovanje dostojanstva 

in zasebnosti). Realizacija je bila 100 %. Vrnjene vprašalnike smo oštevilčili in označili, 

vnesli v program Excel in SPSS 18.0. 

 

Raziskovalni podatki so predstavljeni na podlagi frekvenc in pripadajočih odstotkov. 

Rezultati v raziskovalnih vprašanjih so prikazani na podlagi frekvenc in pripadajočih 

odstotkov ter tudi s povprečnimi vrednostmi in standardnimi odkloni. Primerjava po 

spolu je bila napravljena s t-testom za neodvisne vzorce. Primerjava po starosti in 

izobrazbi je bila napravljena z analizo variance. Statistična analiza je bila napravljena s 

programom SPSS 18.0. P-vrednost < 0,05 je pomenila statistično pomembnost. P-

vrednost predstavlja nivo tveganja, da se določen dogodek ne bo zgodil. V strokovni 

literaturi p-vrednost na ravni manj kot 5 % tveganja (<0,05) pomeni dovolj nizko raven 

tveganja za določen dogodek, da lahko govorimo o statistični pomembnosti. 
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3.4  REZULTATI 

Vloga diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti je zdravstveno-vzgojno 

delo, iskanje ogroženih posameznikov, vodenje kronično obolelih posameznikov in 

načrtovanje pregledov.  

 

Tabela 3: Ali bi/boste obiskovali  diplomirano medicinsko sestro v referenčni 

ambulanti? 

Možni odgovori Število % 

Da 92 92 

Ne 8 8 
 

V tabeli 3 so prikazani odgovori v zvezi z obiskovanjem diplomirane medicinske sestre 

v referenčni ambulanti. Rezultati pokažejo, da se je 92 anketirancev opredelilo za obisk 

v referenčni ambulanti, osem pa jih v referenčno ambulanto ne bi prišlo. 

 

Tabela 4: Ali ste dovolj seznanjeni z načinom dela diplomirane medicinske sestre v 

referenčni ambulanti? 

Možni odgovori Število % 

Da 25 25 

Ne 75 75 

25 anketirancev je odgovorilo da so dovolj seznanjeni z načinom  dela v referenčni 

ambulanti, 75 anketirancev pa trdi, da načina dela v referenčni ambulanti ne poznajo 

dovolj.   

 

Tabela 5: Ali menite, da bi vam diplomirana medicinska sestra lahko z nasveti in 

svojim strokovnim znanjem pomagala pri boljšem nadzoru in vodenju vaše 

kronične  bolezni? 

Možni odgovori Število % 

Da 97 97 

Ne 3 3 
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V tabeli 5 so prikazani odgovori na vprašanje o pomembnosti strokovnega znanja 

diplomirane medicinske sestre, ki vpliva na vodenje in boljši nadzor nad kronično 

boleznijo. 97 anketirancev meni, da jim diplomirana medicinska sestra lahko pomaga 

pri vodenju in boljšem nadzoru kronične bolezni, trije anketiranci pa se s tem ne 

strinjajo. 

 

Tabela 6: Za svoje zdravstveno stanje bi lahko mnogo bolje skrbel/skrbela, če bi mi 

pri tem pomagala medicinska sestra, ki bi mi bila na voljo glede informacij, 

vodenja in podpore moje kronične bolezni. 

Možni odgovori Število % 

Se popolnoma ne strinjam 5 5 

Se ne strinjam 6 6 

Se delno strinjam 21 21 

Se strinjam 37 37 

Se popolnoma strinjam 31 31 

S to trditvijo se popolnoma ne strinja pet anketirancev, šest se jih ne strinja, 21 se jih 

delno strinja, 37 anketirancev se strinja in 31 pa se jih  s to  trditvijo popolnoma strinja. 

 

Tabela 7: Katera področja kroničnih nenalezljivih bolezni posameznike najbolj 

zanimajo? 

Možni odgovori Povprečje SO 

Bolezni srca in ožilja 3,6 1,3 

Depresija 2,9 1,4 

Sladkorna bolezen 3,3 1,4 

Astma, KOPB 3,3 1,5 

Rakava obolenja 3,6 1,4 

Rad/rada bi samo pogovor 3,3 1,4 

*SO –  standardni odklon 
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Rezultati v tabeli 7 prikazujejo, da posameznike najbolj zanimajo rakava obolenja ter 

bolezni srca in ožilja. Zanimanje za obe bolezni je bilo navedeno z najvišjo povprečno 

oceno in prav tako je bila ocena 5 (me zelo zanima) navedena največkrat. Za sladkorno 

bolezen, astmo, KOPB in samo pogovor je bilo v povprečju izraženo nekoliko manjše 

zanimanje. Najmanjše zanimanje je bilo v povprečju izraženo za depresijo. 

 

Tabela 8: Primerjava po spolu glede zanimanja za kronične bolezni 

Možni odgovori 
Moški (n = 45) Ženske (n = 55) 

p-vrednost 
PV SO PV SO 

Bolezni srca in ožilja 3,8 1,1 3,5 1,4 0,135 

Depresija 2,9 1,4 2,8 1,4 0,736 

Sladkorna bolezen 3,3 1,3 3,3 1,5 0,890 

Astma, KOPB 3,5 1,4 3,1 1,5 0,246 

Rakava obolenja 3,5 1,4 3,7 1,4 0,664 

Rad/rada bi samo pogovor 3,4 1,4 3,3 1,5 0,776 

*PV –  povprečna vrednost; SO  –  standardni odklon 

Primerjava po spolu s t-testom za neodvisne  vzorce ni  pokazala statistično pomembnih 

razlik glede navedb o zanimanju posameznikov o področjih kroničnih nenalezljivih 

bolezni. 

 

Tabela 9: Primerjava po starosti glede na zanimanja za kronične bolezni 

Možni odgovori 

20 - 35 let 36 - 50 let 51 - 65 let 66 let  

p-vrednost n  = 20 n =  28 n = 40 n = 12 

PV SO PV SO PV SO PV SO 

Bolezni srca in ožilja 3,4 1,4 3,5 1,2 3,9 1,2 3,7 1,7 0,443 

Depresija 2,7 1,4 2,9 1,2 3 1,5 2,7 1,6 0,862 

Sladkorna bolezen 3,2 1,3 3,3 1,1 3,4 1,5 3,3 1,7 0,972 

Astma, KOPB 3,7 1,3 3,5 1,2 3,1 1,6 3 1,6 0,365 

Rakava obolenja 3,6 1,3 3,7 1,2 3,6 1,5 3,4 1,8 0,939 

Rad/rada bi samo 

pogovor 
3,4 1,5 3,6 1,1 3,3 1,5 2,6 1,6 0,257 

*PV –  povprečna vrednost; SO – standardni odklon 
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Rezultati v tabeli št. 9 prikazujejo, da med posamezniki različnih starosti analiza 

variance ni pokazala statistično pomembnih razlik med navedbami o zanimanju s 

področja kroničnih nenalezljivih bolezni. 

 

Tabela 10: Primerjava po izobrazbi glede na zanimanje o kroničnih boleznih 

Možni odgovori 

Osnovna 

šola 

Srednja 

šola 

Visoka 

šola 

Univerza 

ali več  

p-vrednost 
n = 20 n = 28 n = 40 n = 12 

PV SO PV SO PV SO PV SO 

Bolezni srca in ožilja 4,1 0,9 3,9 1,2 2,9 1,5 3,3 1,4 0,033 

Depresija 2,7 1,4 2,8 1,3 2,9 1,4 3 1,6 0,945 

Sladkorna bolezen 2,7 1,3 3,5 1,3 3,5 1,5 3 1,5 0,266 

Astma, KOPB 4,1 0,7 3,1 1,4 3,7 1,5 3,2 1,7 0,181 

Rakava obolenja 3,7 1,5 3,7 1,3 3,4 1,5 3,4 1,5 0,755 

Rad/rada bi samo 

pogovor 
2,7 1,7 3,5 1,3 3,2 1,5 3,1 1,5 0,461 

*PV –  povprečna vrednost; SO –  standardni odklon 

 

Rezultati v zgornji tabeli prikazujejo, da so posamezniki z visokošolsko, univerzitetno 

ali višjo izobrazbo navedli manj zanimanja za bolezni srca in ožilja glede na 

preiskovance, ki so imeli osnovnošolsko ali srednješolsko izobrazbo (p = 0,033). 

Analiza variance je pokazala statistično pomembno razliko na ravni manj kot 5 % 

tveganja. Povprečna ocena navedb preiskovancev z osnovnošolsko ali srednješolsko 

izobrazbo je znašala okoli 4 (me zanima), pri preiskovancih za visokošolsko izobrazbo 

ali več pa le okoli 3 (me delno zanima). Pri navedbah o ostalih nenalezljivih kroničnih 

boleznih ni bilo statistično pomembnih razlik po izobrazbi. 
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Tabela 11: Kakšna so pričakovanja posameznikov od diplomirane medicinske 

sestre v referenčni ambulanti 

Možni odgovori PV SO 

Da bom seznanjen s simptomi, znaki in prognozo moje bolezni 3,9 1,1 

Informacije o diagnostičnih in terapevtskih postopkih 4,1 0,8 

Redne pogovore in preglede 3,8 1,1 

Redni delovni čas (takrat naj mi bo diplomirana medicinska 

sestra na voljo) 
4,1 1,0 

Podporo pri prepoznavanju in učenju najustreznejšega načina 

samovodenja 
4,2 0,9 

Svetovanje o tem, kako lahko izboljšam kakovost življenja 4,0 1,0 

Želim samo občasne pogovore o svoji bolezni 3,4 1,2 

*PV –  povprečna vrednost; SO –  standardni odklon 

 

Rezultati v  tabeli 11 prikazujejo, navedbe posameznikov, da v največji meri pričakujejo 

podporo pri prepoznavanju in učenju najustreznejšega načina samovodenja kronične 

bolezni. 

 

Pričakovanja za podporo in učenju samovodenja so bila ocenjena z najvišjo povprečno 

oceno in prav tako je bila ocena 5 (popolnoma pričakujem) navedena največkrat. 

Navedba, da se pričakuje od diplomirane medicinske sestre samo občasne pogovore o 

bolezni, je bila glede na povprečno oceno izražena z manj pričakovanji. 
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Tabela 12: Pričakovanja posameznikov glede na spol 

Možni odgovori 

Moški 

(n = 45) 

Ženske 

(n = 55) 
p-vrednost 

PV SO PV SO 

Da bom seznanjen s simptomi, znaki in 

prognozo moje bolezni 
3,8 1,1 4,0 1,1 0,522 

Informacije o diagnostičnih in terapevtskih 

postopkih 
4,0 0,8 4,1 0,8 0,449 

Redne pogovore in preglede 3,6 1,1 4,0 1,0 0,051 

Redni delovni čas (takrat naj mi bo  diplo-

mirana medicinska sestra na voljo) 
4,0 1,0 4,1 1,1 0,482 

Podporo pri prepoznavanju in učenju najus-

treznejšega načina samovodenja 
4,0 0,9 4,4 0,9 0,046 

Svetovanje o tem, kako lahko izboljšam 

kakovost življenja 
4,0 1,0 4,1 1,0 0,712 

Želim samo občasne pogovore o svoji bole-

zni 
3,4 1,1 3,4 1,3 0,854 

*PV –  povprečna vrednost; SO –  standardni odklon 
 

Rezultati v zgornji tabeli prikazujejo, da so ženske izrazile statistično pomembno večje 

pričakovanje od diplomirane medicinske sestre pri podpori pri prepoznavanju in učenju 

najustreznejšega načina samovodenja v primerjavi z moškimi (p = 0,046). T-test za 

neodvisne vzorce je pokazal statistično pomembno razliko na ravni manj kot 5 % 

tveganja. Razlika v povprečni oceni sicer ni dosegla celotne ocene ali vsaj polovico 

ocene, tako da so oboji v povprečju navedli, da to pričakujejo (4,0 oziroma 4,4). Glede 

ostalih pričakovanj do diplomirane medicinske sestre po spolu ni bilo statistično 

pomembnih razlik. 
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Tabela 13: Pričakovanja posameznikov glede na starost 

Možni odgovori 

20 - 35 let 36 - 50 let 51 - 65 let 66 let  
p-

vre-

dnost 

n = 20 n = 28 n = 40 n = 12 

PV SO PV SO PV SO PV SO 

Da bom seznanjen s simptomi, 

znaki in prognozo moje bolezni 
4,0 0,9 4,0 1,0 3,9 1,1 3,7 1,4 0,842 

Informacije o diagnostičnih in 

terapevtskih postopkih 
4,2 0,8 4,1 0,8 4,2 0,7 3,5 1,2 0,078 

Redne pogovore in preglede 3,2 1,2 4,0 0,9 4,1 0,8 3,7 1,4 0,013 

Redni delovni čas (takrat naj mi 

bo diplomirana medicinska ses-

tra na voljo) 

3,8 1,4 4,3 0,7 4,1 0,9 4,0 1,3 0,441 

Podporo pri prepoznavanju in 

učenju najustreznejšega načina 

samovodenja 

4,2 1,0 4,0 0,8 4,4 0,7 4,3 1,4 0,323 

Svetovanje o tem, kako lahko 

izboljšam kakovost življenja 
4,0 1,1 3,9 1,0 4,2 0,9 3,9 1,0 0,453 

Želim samo občasne pogovore o 

svoji bolezni 
3,0 1,1 3,2 1,2 3,8 1,0 3,2 1,6 0,046 

 

Rezultati v zgornji tabeli prikazujejo, da so starejši posamezniki navedli večja 

pričakovanja od diplomirane medicinske sestre glede rednih pogovorov in pregledov (p 

= 0,013). Analiza variance je pokazala statistično pomembno razliko na ravni manj kot 

5 %  tveganja. Preiskovanci stari 36 let ali več, so v povprečju izrazili pričakovanja z 

oceno 4 (pričakujem), mlajši preiskovanci pa le z oceno 3 (delno pričakujem). Prav tako 

je prišlo v starostnih skupinah do statistično pomembne razlike v pričakovanju od 

diplomirane medicinske sestre do želje po občasnih pogovorih o bolezni posameznika 

(p = 0,046). Analiza variance je pokazala statistično pomembno razliko na ravni manj 

kot 5 % tveganja. Starostna skupina 51 – 65 let je v povprečju navedla oceno 4 

(pričakujem), medtem ko so preostale starostne skupine v povprečju navedle le oceno 3 

(delno pričakujem). Pri ostalih merjenih dejavniki ni prišlo do statistično pomembnih 

razlik po starosti. 
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Tabela 14: Pričakovanja posameznikov glede na izobrazbo 

Možni odgovori 

Osnovna 

šola 

Srednja 

šola 

Visoka 

šola 

Univerza 

ali več  p-

vre-

dnost 
n = 20 n = 28 n = 40 n = 12 

PV SO PV SO PV SO PV SO 

Da bom seznanjen s simptomi, 

znaki in prognozo moje bolezni 
3,7 1,1 4,1 1,0 3,8 1,3 3,5 1,0 0,102 

Informacije o diagnostičnih in 

terapevtskih postopkih 
4,1 0,7 4,1 0,8 4,1 1,1 4,0 0,8 0,901 

Redne pogovore in preglede 3,7 1,0 3,9 1,0 3,6 1,4 3,7 1,0 0,689 

Redni delovni čas (takrat naj mi 

bo diplomirana medicinska ses-

tra na voljo) 

4,0 0,8 4,1 1,0 4,1 1,3 4,0 0,9 0,989 

Podporo pri prepoznavanju in 

učenju najustreznejšega načina 

samovodenja 

4,0 0,6 4,2 0,8 4,4 1,1 4,2 1,0 0,726 

Svetovanje o tem, kako lahko 

izboljšam kakovost življenja 
3,9 0,7 4,0 1,0 4,3 1,0 4,0 1,0 0,644 

Želim samo občasne pogovore o 

svoji bolezni 
3,4 0,8 3,5 1,1 3,4 1,5 3,1 1,3 0,617 

 
Po izobrazbi med preiskovanci analiza variance ni pokazala statistično pomembnih 

razlik v navedbah o njihovih pričakovanjih od diplomirane medicinske sestre v 

referenčni ambulanti. 

3.5 RAZPRAVA 

Rezultati raziskave za diplomsko delo so nam dali zanimive rezultate. Nekatere od njih 

smo pričakovali, spet drugi pa so nas nekako presenetili. 

 

S sklopom vprašanj o zanimanju za kronične bolezni smo odgovorili na raziskovalno 

vprašanje 2. Zanimiv podatek je, da posameznike najbolj zanimajo informacije o 

kardiovaskularnih boleznih in rakavih obolenjih. Podatek se nam zdi zanimiv zato, ker  
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se predvsem pri starejših posameznikih na vsakem koraku srečujemo z informacijami o 

zdravem načinu življenja in preprečevanju dejavnikov tveganja za pojav bolezni srca in 

ožilja. Ne nazadnje imamo za to namenjene tudi preventivne preglede odraslih 

posameznikov, zato je veliko informacij o teh boleznih, vendar očitno še vedno ne 

dovolj. Ti podatki so  bolje primerljivi s podatki v člankih Tušek Bunc (2006) in Kotnik 

(2007). Pri bolnikih z rakavimi obolenji bi pričakovali visoko stopnjo informiranosti o 

boleznih, saj naj bi večino le-teh dobili na terciarni ravni obravnave, to je npr. 

Onkološki inštitut, saj bi prav ta moral dati popolne informacije glede diagnostike, 

terapije in načina življenja z rakom. Poleg tega pa imamo tudi preventivni presejalni  

program SVIT, ki po našem mnenju dobro osvešča posameznike o teh boleznih. Podatek 

o manjšem zanimanju za depresijo pa je najverjetneje posledica mišljenja, da se o 

depresiji pri nas ne govori, torej je to še vedno tabu tema, kar se sklada s podatki avtorja 

Klančarja (2006). Skupno dobra polovica sodelujočih je odgovorila, da jih zanima samo 

pogovor, kar je pričakovano, nismo pa pričakovali tako visokega odstotka (21 %) tistih, 

ki si pogovora popolnoma ne želijo, saj je večina kroničnih pacientov starejših od 50 let 

in bi pri njih pričakovali večjo osamljenost in potrebo po pogovoru, kar smo 

predvidevali glede na podatke virov Crimmins (2004) in Callaghan (2005). 

 

Glede na rezultate je razvidno, da posamezniki v referenčni ambulanti od diplomirane 

medicinske sestre najbolj pričakujejo podporo pri prepoznavanju in učenju 

najustreznejšega načina samovodenja. S tem smo odgovorili na tretje raziskovalno 

vprašanje. Poleg tega posamezniki od diplomirane medicinske sestre pričakujejo tudi 

informacije o diagnostičnih in terapevtskih postopkih, redni delovni čas in svetovanje o 

izboljšanju načina življenja. Glede na to, da so vse navedene dejavnosti (informiranje, 

svetovanje, podpora pri učenju) najpomembnejši del nalog diplomirane medicinske 

sestre in bistvo njenega dela v referenčni ambulanti, smo na ta način prikazali 

prepoznavnost vloge diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti. S tem smo 

dokazali, da delo diplomirane medicinske sestre daje boljšo kvaliteto funkcioniranja 

posameznika, zmanjša pojav simptomov, strokovnjaki na različnih področjih skrbi za 

posameznika veliko bolj sodelujejo, boljša je kvaliteta skrbi za posameznikovo zdravje, 

boljše so individualne kompetence diplomirane medicinske sestre, kontinuirano in bolj  



 

 

 

 

 
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice                                                               Diplomsko delo 

Katarina Vrtačnik: Aplikacija teorije Dorothee Orem v procesu zdravstvene                    stran 35             

oskrbe kroničnega pacienta v referenčni ambulanti 
 

 

poglobljeno je spremljanje posameznika, boljši je pregled nad boleznijo, kar potrjujeta 

avtorja Hohdorf (2010) in Redman (2005). 

 

Glede na to, da bi kar 92 % posameznikov obiskalo diplomirano medicinsko sestro v 

referenčni ambulanti menimo, da je diplomirana medicinska sestra kot vir informacij 

zelo pomembna oseba v okviru skrbi za zdravje posameznika. To trditev lahko 

podkrepimo tudi s kompetencami, ki jih ima diplomirana medicinska. Kot ena izmed 

mnogih  pomembnih kompetenc diplomirane medicinske sestre v ambulanti družinske 

medicine je zdravstveno-vzgojno delo v zvezi z ciljnimi skupinami, ne nazadnje  pa tudi 

motiviranje posameznikov za učenje in pridobivanje znanja (Aktivnosti zdravstvene 

nege, 2011). Tudi posamezniki so ocenili, da bi bolje skrbeli za svoje zdravje, če bi jim 

pri tem pomagala diplomirana  medicinska sestra. Na osnovi pridobljenih rezultatov 

lahko potrdimo tudi prvo raziskovalno vprašanje, da je teoretični model Dorothee Orem 

(model samooskrbe) ustrezen za delo diplomirane medicinske sestre v referenčni 

ambulanti. To trditev lahko primerjamo z ugotovitvami več avtorjev (Sitzman in Wright 

Eichelberger (2010), Alligood (2005), Pearson, Vaughan in FitzGearld (2005), Horan 

(2004)). Na ta način namreč diplomirana medicinska sestra vodi, spremlja, podpira 

posameznika in mu daje večjo moč z znanjem, kar je bistvo modela samooskrbe 

Dorothee Orem in kar je primerljivo z rezultati Pearson, Vaughan in FitzGearld (2005). 

Vloga diplomirane medicinske sestre je torej prepoznavna, presenetljivo pa 

posamezniki očitno niso dovolj seznanjeni z njeno dejansko vlogo v referenčni 

ambulanti. Iz tega lahko sklepamo, da bi posamezniki pogosteje obiskovali diplomirano  

medicinsko sestro v referenčni ambulanti, če bi bila njena vloga v javnosti bolje 

predstavljena. Predvidevamo lahko, da  njeno vlogo v referenčni ambulanti enačijo z 

njeno sedanjo vlogo v splošni ambulanti.  

 

Ob vsem tem pa ne smemo mimo ovir pri delu diplomirane medicinske sestre, kot jih 

navajajo tudi Main in sod. (2007). Problemi ki jih omenjajo,  so  predvsem neustrezno 

izobraževanje za delo, ter nedorečenost glede administrativnih storitev. Pri tem načinu  

dela ima diplomirana medicinska sestra veliko samostojnosti glede odločanja, 

prevzemati pa mora odgovornost za svoje odločitve. V prihodnosti bodo morale  
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medicinske sestre prevzeti odgovorne naloge na področju zdravja družbe in zdravstvene 

obravnave ogroženih skupin populacije, zato morajo biti ustrezno izobražene, svoje delo 

pa morajo graditi na dokazih in ga razvijati na osnovi znanstvenoraziskovalnega dela 

(Skela Savič, 2010).   

 

Menimo, da smo dosegli cilje raziskovanja. Predvsem smo predstavili vlogo 

diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti s poudarkom na zdravstveni 

vzgoji, ki temelji na teoretičnem modelu samooskrbe. S tem smo uspešno povezali delo 

diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti, zdravstveno-vzgojno vlogo in 

potrebe posameznika s kroničnim obolenjem. 

 

Kar pa nas je pri rezultatih najbolj presenetilo, je podatek, da bi posamezniki v veliki 

meri obiskovali diplomirano medicinsko sestro v referenčni ambulanti, kljub temu, da 

niso podrobno seznanjeni z načinom dela v referenčni ambulanti. S tem bi lahko 

povezali tudi omejitev raziskave, saj so posamezniki v času izpolnjevanja ankete 

obiskovali splošno ambulanto, v katero še ni vključena diplomirana medicinska sestra. 

Ti podatki bi lahko bili predmet nadaljnjih raziskav, saj posredno kažejo na to, da 

zdravstvene organizacije in Ministrstvo za zdravje svoje vloge natančnejšega 

informiranja posameznikov niso opravile dovolj temeljito. Tu bi bilo smiselno 

posameznike veliko bolj seznanjati z načinom dela, predvsem tam, kjer se referenčne 

ambulante šele organizirajo, saj je prav, da posamezniki vedo, da se lahko zanesejo tudi 

na strokovno usposobljeno diplomirano medicinsko sestro, ki jih bo v sodelovanju z 

zdravnikom vodila skozi kronično bolezen. 
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4 ZAKLJUČEK 

S tem diplomskim delom smo želeli natančneje opredeliti vloge in naloge diplomirane  

medicinske sestre v referenčni ambulanti pri delu s kroničnim pacientom, za izjemno 

primeren model pa smo potrdili model samooskrbe Dorothee Orem. Diplomirana  

medicinska sestra je namreč na svojem področju strokovnjakinja, velik del njenega 

delovanja pa obsega prav zdravstveno-vzgojno delo, s čimer lahko veliko pripomore k 

ohranjanju in krepitvi zdravja kroničnega bolnika. S tem daje diplomirana  medicinska 

sestra posamezniku  moč in podporo za vodenje kronične bolezni. Menimo, da smo s 

pomočjo anketnega vprašalnika uspešno potrdili in raziskali vsa raziskovalna vprašanja. 

 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo prišli do ugotovitve, da je teoretični model 

samooskrbe Dorothee Orem primeren za delo diplomirane medicinske sestre v 

referenčni ambulanti glede na vidik spodbujanja samooskrbe. Ugotovili smo, da 

posameznike najbolj zanimajo področja kardiovaskularnih in rakavih obolenj, in da od 

diplomirane medicinske sestre najbolj pričakujejo pomoč in podporo pri vodenju 

kronične bolezni.  

 

V raziskavi pa se je pokazalo tudi, da posamezniki niso dovolj seznanjeni z načinom 

dela diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti, zato je v prihodnosti treba 

poudariti vloge in naloge diplomirane medicinske sestre v okviru referenčne ambulante. 

Prav znanje o tem namreč daje posameznikom moč izbire, ali bodo diplomirano 

medicinsko sestro v referenčni ambulanti obiskali ali ne. Ta vidik našega raziskovanja je 

torej ostal odprt za nadaljnje raziskovanje v tej smeri. 
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6 PRILOGE 

6.1 INSTRUMENT 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

6.2 MATRIKA PODATKOV 

 

Demografski podatki n = 100 % 

Spol 

moški 45 45 

ženski 55 55 

Starost 

20 – 35 let 20 20 

36 – 50 let 28 28 

51 – 65 let 40 40 

66 – 75 let 11 11 

76 – 85 let 0 0 

86 let ali več 1 1 

Izobrazba 

osnovnošolska 7 7 

srednješolska 54 54 

visokošolska 16 16 

univerzitetna 17 17 

podiplomska specializacija 2 2 

magisterij 3 3 

doktorat 1 1 

 

 

 

Sklop Število vprašanj 
Koeficient Cron-

bach alfa 

Katera področja kroničnih bolezni vas glede 

na vaše zdravstveno stanje najbolj zanimajo? 
6 0,71 

Kaj pričakujete od medicinske sestre v refe-

renčni ambulanti? 
7 0,78 

   



 

 

   

Možni odgovori Min Max Povp. SO Modus 

Bolezni srca in ožilja 1 5 3,6 1,3 5 

Depresija 1 5 2,9 1,4 4 

Sladkorna bolezen 1 5 3,3 1,4 4 

Astma, KOPB 1 5 3,3 1,5 4 

Rakava obolenja 1 5 3,6 1,4 5 

Rad/rada bi samo pogovor 1 5 3,3 1,4 4 

 

 

 

Možni odgovori Min Max Povp. SO Modus 

Da bom seznanjen s simptomi, znaki in 

prognozo moje bolezni 
1 5 3,9 1,1 5 

Informacije o diagnostičnih in terapevt-

skih postopkih 
1 5 4,1 0,8 4 

Redne pogovore in preglede 1 5 3,8 1,1 4 

Redni delovni čas (takrat naj mi bo DMS 

na voljo) 
1 5 4,1 1 5 

Podporo pri prepoznavanju in učenju 

najustreznejšega načina samonege 
1 5 4,2 0,9 5 

Svetovanje o tem, kako lahko izboljšam 

kakovost življenja 
1 5 4 1 5 

Želim samo občasne pogovore o svoji 

bolezni 
1 5 3,4 1,2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3 DOVOLJENJE ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA 

RAZISKAVO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


