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POVZETEK 

 

Teoretična izhodišča: Kakovost življenja pacientov s kronično obstruktivno pljučno 

boleznijo (KOPB) je zelo pomemben element pri izvajanju njihovega zdravljenja in 

zdravstvene nege.  

Cilj: Ugotoviti stanje kakovosti življenja pacientov s KOPB pred 5 leti in danes. 

Ugotoviti, ali težko dihanje vpliva na njihovo kakovost življenja, ter ugotoviti stanje 

forsiranega ekspiratornega volumna v 1. sekundi (FEV1) in vpliv zdravstveno-

vzgojnega izobraževanja na njihovo kakovost življenja.   

Metoda: Raziskava temelji na kvantitativni metodologiji. Raziskava je bila izvedena z 

vprašalnikom St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ), MRC-lestvico dispneje 

in s spirometrijo. Pri statistični analizi so bili uporabljeni t-test, Pearsonov ter 

Spearmanov korelacijski koeficient. V raziskavo so vključeni pacienti s KOPB, 

izvedena je na vzorcu 52 pacientov, ki so že bili vključeni v klinične raziskave pred 5 

leti. Podatke smo analizirali s statističnim programom SPSS, verzija 21.0. Statistično 

značilne razlike so bile ocenjene s stopnjo tveganja p < 0,01 oziroma p < 0,05. Testa 

zanesljivosti rezultatov anketiranja zaradi različne vsebine odgovorov nismo mogli 

izvesti.       

Rezultati: Kakovost življenja pacientov s KOPB je po petih letih slabša v povprečju za 

7,57 % vseh možnih točk (p < 0,001).  

Dispneja pacientov s KOPB se je po petih letih zmanjšala za 0,42 vrednostnih točk. 

Obstaja relativno visoka povezanost stopnje dispneje in kakovosti življenja (r2
 = 0,329). 

Povezava je statistično značilna (p < 0,001).  

FEV1 je pri pacientih s KOPB po obdobju petih let v povprečju za 13,60 % slabši. Med 

FEV1 in kakovostjo življenja obstaja šibka povezanost (r2
 = 0,091). Povezava je 

statistično značilna (p < 0,05).  

Pomena zdravstveno-vzgojnega programa ni bilo mogoče analizirati, ker se 

preiskovanci tega niso udeležili. 

Razprava: Kakovost življenja pacientov s KOPB se je v povprečju poslabšala. Pacienti 

s KOPB ženskega spola nekoliko slabše samoocenjujejo svoje stanje kakovosti življenja 

in dispneje. Tudi drugi avtorji v svojih raziskavah ugotavljajo, da imajo pacienti s 

slabšo kakovostjo življenja v povprečju močnejšo dispnejo in slabši FEV1. Potrebno je 



                                                                                       

 

pričeti z vključevanjem vseh pacientov s KOPB v zdravstveno-vzgojne programe, ki 

potekajo na primarni ravni zdravstvenega varstva. 

 

Ključne besede: kakovost življenja, dispneja, forsirani ekspiratorni volumen 

izdihanega zraka v 1. sekundi, kronična obstruktivna pljučna bolezen. 

 



                                                                                       

 

ABSTRACT  

 

Background: The quality of life in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

patients is a very important factor in planning and implementing their treatment and 

nursing plans. 

Aims: The aim of the research was to determine the quality of life of COPD patients 5 

years ago and today. Also, we aimed to determine whether dyspnea affects their quality 

of life and to how the level of forced expiratory volume in the first second (FEV1) and 

health education influence their quality of life.   

Methods: The research is based on quantitative methodologies. It was conducted using 

the St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ), the MRC-scale of dyspnea and 

spirometry. Statistical analysis was performed using the t-test, Pearson's correlation 

coefficient and Spearman's rank correlation coefficient. The sample included 54 patients 

with COPD who were previously included in a clinical trial 5 years before. Data was 

analysed using the statistical program SPSS, version 21.0. The level of statistical 

significance was set at p<0.01 or p<0.05. Due to different contents of responses, we 

were unable to conduct the reliability test on obtained questionnaire results.      

Results: After five years, the quality of life of COPD patients decreased on average by 

7.57% (p<0.001). 

Dyspnea of COPD patients decreased by 0.42 points after five years.  A relatively high 

correlation was established between the level of dyspnea and the quality of life 

(r
2
=0.329). The correlation was found to be statistically significant (p<0.001). 

After five years, the FEV1 level of patients with COPD decreased by 13.60% on 

average. A weak correlation between FEV1 and the quality of life (r
2
=0.091) was 

established. The correlation was statistically significant (p<0.05).   

The influence of health education on the quality of life could not be analysed as patients 

did not participate in health education. 

Discussion: On average, the quality of life of COPD patients worsened. Female COPD 

patients assessed their quality of life and level of dyspnea as somewhat worse compared 

to their male counterparts. Similar studies have also found that patients with a poorer 

quality of life have, on average, stronger dyspnea and a lower FEV1 level.  All patients 



                                                                                       

 

with COPD should participate in health education programs conducted at the primary 

level of medical care. 

 

Key words: quality of life, dyspnea, forced expiratory volume of exhaled air in the first 

second, chronic obstructive disease. 
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1 UVOD 
 

Zdravje se ne obravnava več kot naravna danost. Tega se že zavedajo tudi mladi. 

Zdravju je potrebno posvečati dovolj pozornosti že v mladosti, če želimo, da se nam bo 

kasneje to »obrestovalo«. Družba in mediji tako nenehno opozarjajo na posledice 

nepremišljenega načina življenja: ni priporočljivo pitje alkohola, kajenje, potrebno je 

paziti na pravilno prehrano, telovaditi ter se vsakodnevno sproščati. Takšne in podobne 

zapovedi usmerjajo naše življenje, ker smo del družbe in se od nje ne moremo izolirati. 

Biti zdrav in skrbno paziti na zdravje je danes delno tudi sinonim za srečo (Ule, 2009).  

 

Bolezen, še posebej kronična, zato nemalokrat pomeni rušilno dejstvo v človekovem 

življenju. To dejstvo je običajno zelo obremenjujoče, saj gre za doživljenjsko 

prilagajanje in reševanje sprotnih težav, ki jih bolezen prinaša. Na eni strani družba 

pričakuje od pacienta, da ohranja pristne odnose z ljudmi, ne podleže bolezni in naprej 

živi na način, ki ga je živel prej. Po drugi strani se mora pacient soočati s svojo 

spremenjeno telesno podobo, čustvi žalosti, strahu in negotovosti, z rekonstrukcijo reda 

v življenjskem poteku in s sprejemanjem nove identitete. Spremeniti je potrebno način 

življenja in se odpovedati določenim željam in ciljem (ibid.). 

 

Vsaka bolezen pomeni za posameznika in za njegove bližnje tudi izgubo varnosti. Ko pa 

človek zboli za kronično boleznijo, to pogosto postavi celotno njegovo življenje na 

glavo. Izkušnja kronične bolezni postavi pod vprašaj ustaljene načine vsakdanjega 

življenja in načine doživljanja sebe. V posameznikovo življenje lahko prinese 

negotovost, strah, žalost in občutke osamljenosti, odvisnosti in nemoči. Trendi kažejo, 

da bo število ljudi s kroničnimi obolenji še naraščalo. Dejstvo je, da so pacienti, ki so 

odpuščeni iz bolnišnice, »še vedno bolni«, kar pomeni, da je obseg njihovih potreb večji    

(Rakovec Felser, 2009; Kadivec, 2011b). 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

V teoretičnem delu predstavljamo nekatere osnovne pojme, ki se navezujejo na vsebino 

diplomskega dela, predvsem z namenom poglobitve znanja s tega področja in 

bralčevega lažjega razumevanja v nadaljevanju podanih rezultatov izvedene raziskave.   

 

2.1 KRONIČNA BOLEZEN 

 

Dolgotrajna kronična bolezen je v človekovem življenju velika ovira, saj človeka ne 

prizadene samo fizično, ampak tudi psihološko in socialno. Poleg tega, da je prizadeto 

njegovo telo, so največkrat še bolj prizadeti njegovi občutki doživljanja, čustva ter 

socialni odnosi s svetom. Izkušnja kronične bolezni postavi pod vprašaj ustaljene načine 

vsakdanjega življenja in načine doživljanja sebe. Življenje v prvi vrsti postane 

negotovo, samopodoba pa ranljiva. Spopad s kronično boleznijo torej ni samo spopad z 

oslabljenim telesom in s fizično bolečino, ampak tudi s psihičnimi in socialnimi 

posledicami bolezni, z mnogimi negotovostmi in strahovi, ki so povezani z boleznijo, s 

sedanjostjo, prihodnostjo, s spremenjenim odnosom do sebe, s spremenjenim odnosom 

do sveta, bližnjih, dela itd. Te posledice so včasih še bolj obremenjujoče kot sama 

fizična bolečina. Kronični pacienti živijo kot pacienti vse življenje, tudi zdravljenje je  

dolgotrajno. Torej ne gre le za začasno vlogo, temveč za trajen življenjski položaj 

posameznika, ki mora živeti v svetu zdravih, v svetu, kjer je zdravje moralna in 

družbena norma (Lopez et al., 2006). 

 

Pojavnost kroničnih obolenj se iz leta v leto povečuje in pričakovati je intenzivno 

naraščanje kompleksne problematike, povezane s tem področjem. Svetovna zdravstvena 

organizacija (SZO) opozarja na skokovito naraščanje s starostjo in sodobnim 

življenjskim slogom povezanih, bolezni kot so: sladkorna bolezen, srčno-žilna obolenja, 

respiratorna in rakava obolenja (Štemberger Kolnik, Klemenc, 2010; Vrbovšek, 2011).  

 

Temeljni cilj strategije programa CINDI (Countrywide Integrated No communicable 

Diseases Intervention), ki deluje v okviru SZO, je spodbujanje in zaščita zdravja ter 

preprečevanje štirih najpogostejših kroničnih bolezni: srčno-žilnih bolezni, raka, 
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kronično obstruktivne pljučne bolezni in sladkorne bolezni. Program je usmerjen v 

preprečevanje štirih dejavnikov tveganja, ki so povezani z načinom življenja: kajenje, 

nezdravo prehranjevanje, nezadostna telesna dejavnost in škodljivo uživanje alkohola. 

Zmanjšanje tveganja pri posamezniku je mogoče doseči z vplivom na štiri biološke 

dejavnike tveganja: čezmerno telesno težo, zvišan krvni tlak, motnje v presnovi maščob 

in ogljikovih hidratov. Glavni namen CINDI Slovenija je prispevati k ohranjanju in h 

krepitvi zdravja ter kakovosti življenja s poudarkom na manjši smrtnosti in pogostosti 

nenalezljivih kroničnih bolezni z zmanjšanjem dejavnikov tveganja (Navodilo o 

spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva 

na primarni ravni, 2001; povz. po Slapšak et al., 2011). 

 

Pristopi za obvladovanje kroničnih bolezni, ki jih je predlagala SZO, so: 

– preprečevanje in zgodnje odkrivanje kroničnih bolezni, 

– uvedba novih profilov izvajalcev zdravstvenih storitev in okolij 

zdravstvene oskrbe, 

– programi obravnave posameznih kroničnih bolezni, 

– celostni modeli obravnave pacientov s kroničnimi boleznimi (Nolte, 

Knai, McKee, 2008). 

 

2.2  KRONIČNA OBSTRUKTIVNA PLJUČNA BOLEZEN 

 

Kronična obstruktivna pljučna bolezen – KOPB je kronična bolezen z zaporo dihal, ki 

ni docela odpravljiva (Chetty et al., 2006).   

 

2.2.1 Značilnosti kronične obstruktivne pljučne bolezni 

 

Za KOPB je značilen zmanjšan pretok zraka v pljučih in iz njih, ki ni povsem 

reverzibilen. Razvije se postopoma in počasi,  privede do nepopravljive izgube pljučne 

funkcije. Zato je bolezen težka in zelo zahrbtna, saj je pacient dolgo časa ne občuti. Pri 

večini pacientov je tako odkrita bistveno prepozno. Zave se je običajno šele takrat, ko so 

pljuča že hudo in nepopravljivo okvarjena, pravzaprav so povzročila že invalidnost. S 

tem je pacientom močno okrnjena kakovost življenja, saj niso sposobni opravljati 
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svojega dela. Skrajša se tudi njihova življenjska doba. KOPB je med glavnimi vzroki 

obolevnosti in umrljivosti v razvitih državah in tudi v deželah v razvoju (Chetty et al., 

2006). 

 

KOPB je najhitreje naraščajoči vzrok smrti v deželah z razvito ekonomijo. Raste tako 

hitro, da bo bolezen po napovedih SZO do leta 2020 tretji najpogostejši vzrok smrti v 

razvitem svetu. Naraščala bo hitreje kot pljučni rak, bolezni srca in možganska kap. 

Bolezen je dosegla razsežnosti epidemije. Ocenjujejo, da ima KOPB do 600 milijonov 

ljudi na svetu (Chapman et al., 2006, str. 188–207). 

 

Začetna bolezen je običajno spregledana. Ocenjujejo, da je kar pri 75 odstotkih 

Evropejcev bolezen neodkrita. SZO se zavzema za pravočasno odkrivanje te bolezni. 

Pod njenim okriljem je bil ustanovljen projekt za hitrejše odkrivanje in uspešnejše 

obvladovanje te bolezni GOLD (Global Initiciative for Chronic Obstructive Lung 

Disease). Na pobudo GOLD je bil 20. november razglašen za svetovni dan KOPB 

(Šuškovič et al., 2002;  povz. po Sever, Vidovič, 2007). 

 

V Sloveniji je po ocenah strokovnjakov vsaj 50000 pacientov s KOPB. Hudo motnjo 

dihanja, pri kateri se pojavlja pomanjkanje kisika v krvi, ima približno 1400 pacientov, 

najtežjih pacientov, ki potrebujejo trajno zdravljenje s kisikom na domu, pa je okoli 400 

(ibid).  

 

V raziskavi Rotterdam (Yannick et al., 2009; povz. po Šuškovič, 2009) so preučevali 

inicidenco (št. novih primerov) KOPB pri starejših ljudeh. Razkrili so, da je KOPB pri 

starejših velik zdravstveni problem, saj je pričakovati, da bo za KOPB po 55. letu 

starosti zbolel vsak četrti moški ter vsaka šesta ženska. 

 

KOPB se razvija na treh nivojih pljuč: hipersekretorni proces v velikih bronhijih – 

ojačano izkašljevanje; vnetni proces v malih bronhijih – respiratorni bronhiolitis in 

fiksna zapora; destruktivni proces v alveolih – emfizem pljuč. Oba procesa običajno 

napredujeta dokaj počasi, vendar nezadržno (Šuškovič, 2005, 2010).  
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KOPB je pogosta bolezen in v večini primerov prizadene kadilce. Vsak kadilec, ki 

kašlja, še nima KOPB. Zboli okoli 20 % kadilcev. Za paciente s KOPB je značilen 

pospešen upad pljučne funkcije in prezgodnja smrt. Bolezen spremljajo akutna 

poslabšanja (apKOPB). Najpogostejši vzroki akutnega poslabšanja so virusne ali 

bakterijske okužbe ali povečana onesnaženost zraka. Pri napredovalnih stopnjah KOPB 

so apKOPB pogostejša in težja ter pacienta lahko življenjsko ogrozijo (Konietzko, 

2003, str. 1171–83). 

 

Lastnosti upadanja pljučne funkcije pri zdravih in pacientih s KOPB so v do sedaj 

najdaljši opazovalni dobi, ki jo sistematično izvajajo že od leta 1949, na vzorcu 30–60 

let starih prebivalcev Framinghama (v framinghamski kohorti) preučili Kohansal in 

sodobniki (Kohansal et al., 2009; povz. po Šuškovič, 2009). Ugotovili so, da pljuča pri 

ženskah dozorijo hitreje kot pri moških ter da kajenje pospeši upad FEV1 pri obeh 

spolih. Učinek opustitve kajenja je viden kadar koli, vendar je najizrazitejši ob zgodnji 

opustitvi te razvade.  

 

2.2.2 Dejavniki tveganja 

 

Najpomembnejši dejavniki tveganja, predvsem v Evropi in zahodnem svetu, so kajenje 

(tudi pasivno) ali redkeje izpostavljenost prahu in kemikalijam na delovnem mestu 

oziroma onesnažen zrak, kar je v večini primerov tudi vzrok pljučni okvari (Šuškovič et 

al., 2002). Med ostale dejavnike tveganja štejemo tudi spol, starost, respiratorne okužbe, 

izpostavljenost dejavnikom, ki zavirajo rast pljuč ploda v času nosečnosti in v otroštvu, 

oksidativni stres, socialno-ekonomski status, predhodno prebolela tuberkuloza, 

prehranjenost in sočasna obolenja (GOLD, 2010). Nekaj študij je nakazovalo večjo 

občutljivost žensk za vplive cigaretnega dima, novejše študije iz držav v razvoju pa 

kažejo na enako prevalenco med obema spoloma, ki verjetno odraža tudi spremenjene 

kadilske navade (ibid.). 

 

Vpliv na tveganje za KOPB pri kadilcih imajo tudi leta začetka kajenja, število let 

kajenja in število pokajenih cigaret na dan ter sedanji kadilski status. Ti dejavniki 



Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice                    Diplomsko delo 

 

Tatjana Guzelj Cenčič: Ocena kakovosti življenja pacienta s kronično obstruktivno pljučno 

                                      boleznijo                                               

stran 6 

napovedujejo tudi umrljivost pri KOPB, zato je opustitev kajenja najuspešnejši ukrep, s 

katerim se zmanjša nevarnost razvoja KOPB in ustavi njeno napredovanje (ibid.) 

 

H KOPB so nagnjeni tudi ljudje s prirojenim pomanjkanjem encima alfa1 antitripsina, 

kar je najbolj poznan genetski dejavnik tveganja. Pomanjkanje encima lahko povzroči 

KOPB pri pacientih, ki niso bili nikoli izpostavljeni dejavnikom tveganja, pri tistih, ki 

kadijo in imajo prisoten genetski dejavnik ogrožanja, pa se to tveganje znatno poveča 

(Šuškovič et al., 2002). 

 

2.2.3 Simptomi KOPB 

 

Simptomi, ki se najpogosteje pojavljajo pri pacientih s KOPB, so: kronična in 

napredujoča dispneja, kašelj in izmeček iz pljuč. Simptomi trajajo leta, zato lahko 

identificiramo kadilce in tiste, ki so rizični za razvoj KOPB, ter ukrepamo, ko bolezen 

še ni pomemben zdravstveni problem. KOPB je bolezen, ki ne prizadene le pljuč, 

ampak ima sistemske posledice, katerih značilnosti so: kaheksija, propadanje skeletnih 

mišic, osteoporoza, depresija, normocitna anemija, narašča tveganje za 

kardiovaskularna obolenja (GOLD, 2010, str. 4–28). 

 

Velik del pacientov s KOPB spremlja srčno popuščanje, okvara pljuč pa povzroči 

pospešeni upad forsirano-ekspiratornega volumna v prvi sekundi (FEV1). Z njim se ne 

določa stopnje težkega dihanja – dispneje niti kakovosti življenja pacientov oziroma  

njihove telesne zmogljivosti. Poglavitni simptom poslabšanja je dispneja. Dispnejo, ki 

je glede na FEV1 bistveno močnejši kazalnik prognoze pacientov s KOPB, lahko 

povzroča tudi srčno popuščanje. Ugotovili so, da ima zelo velik del pacientov s srčnim 

popuščanjem nerazkrito sočasno KOPB (Šuškovič, 2005, 2010).  

 

Pri obravnavanju pacientov s KOPB moramo biti nadvse pozorni na spremljajoče 

bolezni, kot so kardiovaskularne bolezni ali depresija, ki pomembno vplivajo na 

zdravljenje ter prognozo pacientov s KOPB. Pacientom s KOPB s stalnim 

izobraževanjem povečujemo zavzetost za zdravljenje (Šuškovič, 2009; Barnes, 2009).  
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2.2.4 Diagnostika 

 

Pri pacientih s kliničnim sumom na KOPB lahko z ustreznim naborom preiskav pljučne 

funkcije postavimo ustrezno diagnozo. Osnovna preiskava pljučne funkcije je 

spirometrija. Zelo veliko podatkov glede napovedi izida bolezni, o njenem poteku in 

resnosti nam omogoča merjenje vitalne kapacitete (VC) in forsiranega ekspiratornega 

volumna v prvi sekundi izdiha (FEV1). Z zmanjšanjem razmerja FEV1/VC potrdimo 

obstrukcijo. Vedno opravimo tudi bronhodilatatorni test, pri katerem pacientu damo štiri 

vpihe salbutamola in po petnajstih minutah ponovimo spirometrijo. Test je pozitiven, 

kadar se vrednost FEV1 poveča za 12 % referenčne vrednosti in za vsaj 200 ml. Pri 

pacientu s KOPB je bronhodilatatorni test praviloma negativen. Z bronhodilatatorjem in 

drugimi zdravili pri KOPB ne moremo normalizirati pljučne funkcije. Če izmerimo 

obstrukcijo, ki se po bronhodilatatorju značilno ne spremeni, izmerimo difuzijsko 

kapaciteto pljuč (DLCO), ki zelo dobro korelira s stopnjo emfizema. Po potrebi 

opravimo še telesno pletizmografijo (Barisione et al., 2009; Fležar et al., 2011). 

 

2.2.5 Stopnje KOPB 

 

Ocena težavnosti KOPB je do nedavnega slonela na stopnji zmanjšanja 

postbronhodilatacijskega FEV1. Žal FEV1 zelo slabo odseva klinično sliko pacienta s 

KOPB. Tako ni pomembne korelacije med FEV1 ter kakovostjo življenja, stopnjo 

dispneje ali telesno zmogljivostjo, kar pa sodi med osnovne cilje zdravljenja. Avtorji 

smernic so stopnje težavnosti preimenovali v spirometrične stopnje GOLD I do GOLD 

IV – tabela 1 (Šuškovič, Košnik, 2013). 

 

Tabela 1: Spirometrične stopnje KOPB 

GOLD I 

Blaga KOPB 

GOLD II 

Zmerna KOPB 

GOLD III 

Huda KOPB 

GOLD IV 

Zelo huda KOPB 

 

FEV1/FVC < 70 % 

 

FEV1/FVC < 70 % 

 

FEV1/FVC < 70 % 

 

FEV1/FVC < 70 % 

 

FEV1 > 80 % norme 

 

50 % < FEV1 < 80 % norme 

 

30 % < FEV1 < 50 % norme 

 

FEV1 < 30 % norme  
KOPB = kronično obstruktivna pljučna bolezen; FEV1 = forsirani ekspiratorni volumen izdihanega zraka v prvi sekundi;  
FVC = forsirana vitalna kapaciteta 

 

Vir: Šuškovič, Košnik (2013) 
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Smernice GOLD 2011 uvajajo štiri stopnje KOPB (A, B, C in D), ki ne temeljijo več le 

na spirometriji, temveč tudi na oceni simptomov in oceni tveganja poslabšanja bolezni. 

Nova razdelitev KOPB na skupine pomeni opazen napredek pri zdravljenju KOPB 

(ibid.). 

 

2.2.6 Zdravljenje KOPB 

 

Zdravljenje KOPB je farmakološko in nefarmakološko. Farmakološko zdravljenje 

predstavlja zdravljenje z zdravili v obliki tablet, injekcij in inhalacijskih terapij, s 

katerimi zmanjšamo simptome in zaplete KOPB. Nefarmakološko zdravljenje pa 

zajema rehabilitacijo pacientov, zdravljenje s kisikom, neinvazivno mehanično 

ventilacijo in operativno zdravljenje (GOLD, 2010; povz. po Škrgat Kristan et al., 2011, 

str. 384–393). 

 

Pulmološka rehabilitacija zaseda pomembno mesto v procesu zdravljenja pacientov 

vseh stopenj KOPB. Glavni cilji pulmološke rahabilitacije so: 

– zmanjšati simptome bolezni, 

– izboljšati kakovost življenja, 

– povečati fizično in čustveno motivacijo pri vsakodnevnih aktivnostih. 

(Šuškovič et al., 2002, str. 700). 

 

Pri zelo hudi KOPB se najpogosteje uporablja zdravljenje s kisikom. Zdravnik ga lahko 

predpiše kot trajno zdravljenje s kisikom na domu, ki podaljša preživetje pacientov s 

KOPB (GOLD, 2010, str. 60). 

 

2.2.7 Preprečevanje poslabšanj KOPB 

 

Preprečevanje poslabšanj KOPB je pomembno, vendar smo pri tem pogosto neuspešni. 

Akutno poslabšanje KOPB (apKOPB) zaznamuje hitro nastala okrepitev simptomov, ki 

presegajo za bolnika običajno variabilnost simptomov. Zaradi hujših simptomov pacient 

potrebuje poleg osnovnega zdravljenja dodatne ukrepe in zdravila, neredko pa ga je 

potrebno napotiti tudi v bolnišnico. Pogosta poslabšanja pospešijo naravni potek izgube 
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pljučne funkcije. ApKOPB sprožajo bakterijske, atipične ali virusne okužbe ter hujša 

onesnaženost zraka (O’Donnell et al., 2004; povz. po Škrgat Kristan et al., 2009). 

 

Ugotovitev Hursta in sod. je (Hurst et al., 2009; povz. po Šuškovič, 2009; Barnes, 

2009), da poslabšanja KOPB niso slučajni dogodki, ampak so časovno vezana. 

Verjetnost novega poslabšanja je največja v prvih osmih tednih po predhodnem in je 

koristno vodilo za zgodnje odkrivanje ter s tem izboljšano obravnavo zgodnjega 

zdravljenja poslabšanj KOPB. 

 

Preprečevanje poslabšanj KOPB je nedvomno koristno, saj imajo pacienti podaljšano 

izboljšano kakovost življenja in tudi zmanjšan hitrejši upad pljučne funkcije. Mnogi 

pacienti pri poslabšanju KOPB tudi umrejo (Makris et al., 2007, str. 1305–12). 

 

2.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA 

 

Sam odnos do zdravja se v zadnjih desetletjih močno spreminja. V slovenski družbi je 

zdravje ob družini najvišja vrednota, zato je sredi vsesplošnih razprav o zdravju in 

zdravem načinu življenja potrebno dobro razmisliti in se vprašati, kaj nam pomeni 

zdravje in kako ga razumemo, sprejemamo. Vrednote, navade in vedenje so temelji 

osebne opredelitve zdravja. Izkušnje in izbire v zdravju izhajajo iz kulture, bistvo je 

predvsem v samoodločanju in samooskrbi (Peršolja Černe, 2010, str. 35). 

 

Kakovost življenja niso le posameznikove finančne zmožnosti, torej ni le to, koliko 

zaslužimo in kaj si z zasluženim lahko kupimo, ampak je povezana tudi z občutkom 

zadovoljstva z lastnim življenjem. Zdravje je splošna vrednota in ključni dejavnik za 

produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. 

Zato zdravje in skrb zanj nista le interes posameznika, temveč odgovornost celotne 

družbe. Zdravja še ni mogoče neposredno kvantitativno meriti, zato se uporabljajo 

posredni kazalniki ter subjektivno doživljanje zdravja (Vrabič Krek, 2012, str. 29). 

 

Kakovost življenja je priljubljen izraz, ki izraža skupno občutek dobrega počutja, 

vključno z vidiki sreče in zadovoljstva z življenjem kot celoto. Kakovost življenja je 
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večdimenzionalni koncept, ki običajno vključuje subjektivno oceno, tako pozitiven kot 

negativen vidik življenja. Velik izziv je ocenjevati kakovost življenja, ker si ljudje 

različno razlagajo »kakovost življenja«. Prav tako so pomembne pri ocenjevanju 

kakovosti življenja različne etične skupine in s tem različen način življenja. Ne glede na 

vse so raziskovalci razvili uporabne tehnike, ki pomagajo zajeti in oceniti ta 

večdimenzionalna področja in kako se le-ta povezujejo med seboj (Bakas et al., 2012). 

 

SZO si prizadeva, da bi vsak posameznik, pa tudi družba, sprejeli zdravje za največjo 

vrednoto, izoblikovali pozitivna stališča do zdravja in jih v življenju tudi uresničili. 

Zdravstveno vzgojo lahko razlagamo kot temeljni kamen, na katerem gradimo 

prizadevanje za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni; le-te lahko z zdravstveno 

vzgojo preprečimo ali vsaj odložimo njihov nastanek. Obravnavamo jo kot 

nefarmakološki ukrep pri preprečevanju razvoja posameznih dejavnikov tveganja in 

nastanka kroničnih nenalezljivih bolezni. Gre za vzgojo, za zdrav slog življenja, pri 

katerem ohranjamo zdravje in preprečimo nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni 

(Hoyer, 2005). 

 

V sodobni razviti družbi sta podaljševanje in dvig kakovosti življenja med cilji vsake 

zdravstvene politike. Tega pa ni mogoče doseči brez dobrega zdravja, ki je tudi v 

Sloveniji najvišja vrednota (Toš, 2004). 

 

2.3.1 Kakovost življenja pacientov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo   
 

Pogosto ugotavljamo, kako bolezen vpliva na kakovost življenja pacienta, kako se je 

pacient sposoben soočati s spremljajočimi problemi in kaj vse lahko vpliva na njegovo 

sposobnost samooskrbe. Pomoč pacientu s kronično boleznijo, ki živi doma, je 

usmerjena predvsem v prilagajanje življenja pacienta z boleznijo, v čim učinkovitejšo 

obvladovanje bolezni in pomoč pri izvajanju dnevnih in podpornih življenjskih 

aktivnosti. Le malo pa je znanega o vplivu na kakovost življenja svojcev, ki živijo s 

kroničnim pacientom in mu nudijo pomoč. Nekateri avtorji ugotavljajo, da ima vsaka 

zmanjšana sposobnost samooskrbe močan vpliv na življenje svojcev (Whitlatch, 2008). 
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Prav pacienti s KOPB imajo pogosto slabšo kakovost življenja. Zaradi oteženega 

dihanja nekateri ne zmorejo več sprehodov, hoje do trgovine, pošte, banke ali 

nakupovanja. Pri nadaljnjem razvoju bolezni občutijo težave že pri govorjenju, pripravi 

jedi, hranjenju in oblačenju. Vse bolj so neaktivni, kar jim slabša mišično moč. Zaradi 

sramu nenadnega napada kašlja ali oteženega dihanja se socialno izolirajo. V 

družinskem krogu pa se počutijo odveč (Jeruc, 2008, str. 66). 

 

Evropska agencija za vrednotenje zdravil (EMA) priporoča uporabo vprašalnikov o 

kakovosti življenja pri obravnavi pacientov s KOPB. V zadnjih nekaj letih se je razvilo 

več vrst le teh prav za paciente s pljučnimi boleznimi, ki se pogosto uporabljajo v 

kliničnih raziskavah (Stahl et al., 2003). 

 

Z zdravjem povezana kakovost življenja (angl. HRQoL – health related qulity of life) je 

postala pomemben element za paciente z boleznimi dihal. Razviti so bili različni 

instrumenti, ki ocenjujejo vpliv KOPB na pacientovo življenje, zdravje in kakovost 

bivanja. Med njimi je vprašalnik St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ), ki je 

postal najširše uporabljeni instrument za ocenjevanje z zdravjem povezane kakovosti 

življenja pri pacientih z boleznimi dihal. Preveden je bil v več jezikov. Vprašalnik 

SGRQ, ki ga izpolnjuje pacient sam, predstavlja osebno zaznavanje bolezni. Teoretično 

pri tem obstajajo vse možnosti za pristransko oceno, ki se ne bi ujemala s klinično sliko 

in fizičnim stanjem na preizkusu zmožnosti. Rezultate, ki jih dobimo z vprašalnikom, 

lahko razdelimo na tri področja: simptomi, aktivnost, vplivi (Bratkovič, 2009). 

 

2.4 ZDRAVSTVENA OSKRBA PACIENTOV S KRONIČNO 

OBSTRUKTIVNO  PLJUČNO BOLEZNIJO 

 

2.4.1 Celostni model obravnave pacienta s KOPB 

 

Pri pacientih s kroničnimi boleznimi oziroma stanji je zelo izražena mnogovrstnost 

potreb. Za celostno obravnavo je potrebna učinkovita horizontalna in vertikalna 

povezava služb in izvajalcev zdravstvenih ter tudi socialnih storitev (Leichsenring, 

Alaszewski, 2004). 
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V ameriški zdravstveni organizaciji Kaiser-Permanente so predlagali enega od prvih 

celostnih modelov obravnave pacienta s kronično boleznijo. Model je bil zasnovan na 

populacijskem pristopu, pomembno vlogo v aktivni vključitvi pacientov v proces 

obvladovanja njihovih bolezni pa so pripisali promociji zdravja in zdravstveni vzgoji. 

Ocenjujejo, da je 70–80 % ljudi s kronično boleznijo sposobno samostojno obvladovati 

svojo bolezen v stabilni fazi, 20 % pa potrebuje pomoč medicinske sestre in zdravnika 

ter drugih strokovnjakov pri vodenju svoje bolezni. V državah EU ocenjujejo, da je 3–5 

% ljudi pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti popolnoma odvisnih. Poleg 

aktivnega sodelovanja pacienta je pomemben ustrezen načrt zdravljenja in zdravstvene 

nege, ki v primeru več različnih (kroničnih) bolezni zahteva usklajeno 

multidisciplinarno obravnavo. Pacienti namreč prejemajo številna zdravila in obiskujejo 

različne zdravnike. To vlogo prevzame profil »case manager«. V Kliniki Golnik so tak 

profil predvideli v obliki koordinatorja odpusta (Kadivec, 2011a, str. 19). 

 

2.4.2 Zdravstvena vzgoja pacientov s KOPB 

 

Pomembno vlogo pri vodenju pacientov s kroničnim obolenjem ima zdravstvena 

vzgoja. Zaradi močne okrnjenosti kakovosti življenja pacienta s KOPB je nujno 

potrebno tako paciente kot njihove svojce poučiti o zgodnjih simptomih apKOPB. 

Pacienti, ki so seznanjeni z načeli samozdravljenja apKOPB, hitreje prepoznajo 

poslabšanje svoje bolezni (Wood Baker et al., 2006). 

 

Pacient s KOPB je kronični pacient in za kakovostno življenje doma potrebuje znanje o 

bolezni. Pri izvajanju zdravstveno-vzgojnega programa ima pomembno vlogo 

medicinska sestra v bolnišnici, pri nadaljnji obravnavi doma pa to vlogo prevzameta 

patronažna služba in osnovno zdravstvo. Za kontinuirano zdravstveno nego ob 

pacientovem odpustu iz bolnišnice se pripravi dokumentacija za izvajalce zdravstvene 

nege. Za kakovost življenja je pomembno, da pacient čim več časa preživi v domačem 

okolju in je v bolnišnici le ob resnih poslabšanjih. Pacienti in svojci prejmejo knjižice o 

KOPB (Jakhel, 2009). 
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Za izboljšanje zdravstvenega stanja in zmanjšanje uporabe zdravstvenih storitev  pri 

pacientih s KOPB je v kontinuiteti zdravstvene nege, usmerjene k modifikaciji vedenja, 

potrebna vpeljava kakovostnih zdravstvenih programov. Pacienti morajo biti čim bolj 

seznanjeni s samo boleznijo, z zdravljenjem  ter  o načinih sprememb življenjskega 

sloga. Pacienti, ki verjamejo v učinkovitost, bodo vztrajnejši in pripravljeni premostiti 

prepreke pri svoji zahtevni nalogi (Bratkovič, 2011, str. 57–61). 

 

2.4.3 Vloga medicinske sestre 

 

Medicinske sestre se s pacientom s kroničnim obolenjem srečujemo na vseh nivojih 

zdravstvenega varstva, torej na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Učimo ga svoje 

stanje sprejeti, z njim živeti in tudi reševati njegove zaplete. V bolnišnicah pacienta pri-

pravljamo na prihod domov, ga naučimo (ali njegove bližnje) skrbeti za osnovne 

življenjske aktivnosti, za čim bolj samostojno življenje ter za samospoštovanje, kar je 

ključni del socializacije. Zdravstveno-vzgojno delo je samostojna dejavnost medicinskih 

sester. V obravnavi kroničnih pacientov je neizbežno sodelovanje z drugimi 

strokovnjaki v zdravstvenih timih in izven njih (Štemberger Kolnik, Klemenc, 2010). 

 

Eden od profilov medicinske sestre (MS), ki vstopa v ambulanto družinskega zdravnika 

in bi lahko pomembno prevzela določene naloge, je diplomirana medicinska sestra 

(DMS), ki ima v ambulanti družinske medicine vlogo pri sodelovanju s koordinatorjem 

odpusta v bolnišnici in z DMS na bolniškem oddelku pred prihodom pacienta domov. 

Za kakovostno obravnavo pacienta je pomembno, da družinski zdravnik dobi dovolj 

zgodaj odpustno dokumentacijo (Kadivec, 2011a, str. 21).  

 

Kakovostna obravnava pacienta s kronično boleznijo mora biti usklajena med 

družinskim zdravnikom in zdravniki specialisti na ambulantnih pregledih ali ob 

bolnišničnih obravnavah, zdravniki v urgentnih ambulantah ali v diagnostičnih centrih, 

pa tudi med medicinskimi sestrami, farmacevti, fizioterapevti in drugim zdravstvenim 

osebjem. DMS v ambulanti družinske medicine lahko prevzame del obravnave, 

predvsem za boljšo obveščenost pacienta, njegove družine in izvajalcev zdravstvene in 

socialne oskrbe o poteku zdravljenja (ibid.). 
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Laurant in sod. (2009) so v obsežni študiji proučevali prenos določenih nalog, 

povezanih z zdravstveno oskrbo pacienta, od zdravnikov na medicinske sestre kot 

možno rešitev v situaciji, ko zaradi demografskih sprememb in s tem povezanih vse 

večjih zahtev, naslovljenih na primarno raven zdravstvenega varstva, prihaja do 

preobremenjenosti oz. pomanjkanja zdravnikov. Ugotovili so, da ni razlike v kakovosti 

zdravstvene oskrbe in izidih zdravljenja med ustrezno izobraženimi medicinskimi 

sestrami in zdravniki. Zadovoljstvo pacientov je bilo večje v primerih, ko so sodelovali 

z medicinskimi sestrami, saj so več časa namenile pogovoru in svetovanju. Avtorji 

navajajo, da bi bilo določene parametre treba spremljati daljši čas, vendar je študijo 

objavila tudi SZO (2006) v svojem poročilu: »Working together for health«. 

 

2.4.4 Rehabilitacija pacienta s KOPB 

 

Rehabilitacija pacienta s KOPB – je pomemben del zdravstvene obravnave. Hafner 

(2009) navaja:  

»Z našo retrospektivno raziskavo smo želeli oceniti telesno sestavo 

bolnikov, vključenih v naš program rehabilitacije pljučnih bolnikov, in 

hkrati oceniti, ali parametri telesne sestave vplivajo na rezultate pljučne 

funkcije ali bolnikovo telesno zmogljivost, ki smo jo ocenili s prehojeno 

razdaljo na 6-minutnem testu hoje (6 MTH). Dobljeni rezultati kažejo na 

to, da bolniki s KOPB predstavljajo zelo raznoliko skupino, iz česar lahko 

sklepamo, da na njihovo prognozo vplivajo različni faktorji, kot so telesna 

zmogljivost, pljučna funkcija, telesna sestava, in jih je zato potrebno 

obravnavati celostno in individualno.« 

 

Rehabilitacija pljučnega pacienta s treningom perifernih mišic kot pomembnim 

elementom se je pokazala kot ekonomsko učinkovita nefarmakološka obravnava 

pacienta s stabilno KOPB različnih stopenj, ki izboljša telesno stanje in zmanjša porabo 

drugih zdravstvenih virov. Obstaja nekaj dokazov (Donaldson et al., 2005), da 

rehabilitacija v času akutnega zagona bolezni pomembno spremeni tako telesno 

zmogljivost pacienta (test shuttle) kakor tudi druge kazalce pacientovega počutja 

(vprašalniki o kvaliteti življenja). Nakazano je tudi zmanjšanje potrebe po ponovnih 
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pregledih oziroma hospitalizacijah. Oblika rehabilitacije v času apKOPB še ni povsem 

dorečena. Iz dosedanjih izkušenj je moč sklepati, da so potrebni naslednji ukrepi: ena od 

oblik treninga perifernih mišic, toaleta in trening dihalnih mišic, izobraževanje pacienta 

in dietni ukrepi. Vrstni red in oblika ukrepov morata biti prilagojena pacientovim 

zmožnostim in teži poslabšanja. Od oblik treninga je pacientom najprijaznejša 

nevroelektrična mišična stimulacija, ki jo je potrebno čim prej nadgraditi s hojo oziroma 

drugimi oblikami mišičnega treninga. Toaleto dihalnih poti izvajamo na različne načine 

in s pomočjo različnih pomagal. Dihalne vaje in asistirano izkašljevanje sta osnovna 

elementa le-teh. Pri izobraževanju je poseben poudarek namenjen učenju uporabe 

pršilnikov in ukrepov za zmanjševanje dihalnega dela. Pomembna je tudi skrb za 

ustrezen kalorični vnos, pri čemer si pomagamo z različnimi visokoenergetskimi 

prehrambenimi dodatki, ki pa jih moramo združiti z mišičnim treningom. Psihološka 

ocena in ukrepi imajo v tej obravnavi posebno mesto. Spoznavanje depresije in 

anksioznih stanj je zelo pomembno, prav tako je pomembno tudi njihovo zdravljenje. 

Ta stanja pogosto pomembno slabšajo pacientovo počutje in onemogočajo vrnitev v 

običajni življenjski ritem (Škrgat Kristan et al., 2008). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA  

 

Kakovost življenja pacientov s KOBP je zelo pomemben element pri izvajanju 

zdravljenja in zdravstvene nege pacientov s KOPB, zato je osnovni namen diplomskega 

dela na podlagi izvedene raziskave ugotoviti stanje kakovosti življenja pacientov s 

KOPB in ali se je stanje kakovosti njihovega življenja po petih letih zdravljenja (med 

prvim in drugim obiskom) spremenilo ter v kakšni smeri in koliko. 

 

Cilji diplomskega dela: 

C 1: Ugotoviti, kakšna je kakovost življenja pacientov s KOPB (merjeno s SGRQ). 

C 2: Ugotoviti spremembe v kakovosti življenja pacientov s KOPB po obdobju 5 let. 

C 3: Ugotoviti, ali težko dihanje (dispneja, merjena z MRC-lestvico) vpliva na 

kakovost življenja pacienta s KOPB. 

C 4: Ugotoviti spremembo stanja forsirane vitalne kapacitete v prvi sekundi – FEV1 

(rezultati spirometrije) po obdobju 5 let. 

C 5: Ugotoviti, ali izobraževalni program za paciente s KOPB vpliva na kakovost 

njihovega življenja (raziskovalna dokumentacija pacientov). 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA (R) 

 

R 1: Kakšna je kakovost življenja pacientov s KOPB, merjena s SGRQ, pri drugem 

obisku? 

R 2: V kolikšni meri se je kakovost življenja pacientov s KOPB, merjena s SGRQ,  po 

obdobju 5 let poslabšala in kakšne so razlike glede na spol? 

R 3: Na kakšen način sta povezani teža dispneje, merjena z MRC-lestvico, in kakovost 

življenja pacientov s KOPB, merjena s SGRQ, in kakšne so razlike glede na spol? 

R 4: Kakšen je pomen FEV1 na kakovost življenja pacientov s KOPB, merjena s 

SGRQ, po časovnem obdobju petih let in kakšna je razlika glede na spol? 

R 5: Kakšen pomen imajo izobraževalni programi za paciente s KOPB na kakovost 

življenja pacientov s KOPB, merjena s SGRQ? 
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3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA  

 

3.3.1 Metode in tehnike zbiranja podatkov 

 

Za potrebe raziskovanja pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili deskriptivno 

metodo dela za podajanje ugotovitev iz pregleda strokovne in znanstvene literature, ki je 

dostopna v strokovnih in splošnih knjižnicah na področju cele Slovenije. Uporabili smo 

tudi tuje podatkovne baze: CINAHL, ERIC, MEDLINE, PUBMED, SpringerLink idr., 

v katerih smo iskali tuje objavljene članke. Za iskanje literature v slovenskem prostoru 

smo uporabili tudi virtualno knjižnico Slovenije – COBISS. Raziskava v okviru 

empiričnega dela temelji na kvantitativni metodologiji.  

 

3.3.2 Opis merskega instrumenta 

 

Za izvedbo raziskave smo uporabili vprašalnik St. George's Respiratory Questionnaire 

(SGRQ), MRC-lestvico dispneje in  rezultate izvedene spirometrije (FEV1).  

 

SGRQ je standardiziran vprašalnik o boleznih dihalnih poti, ki ga lahko sodelujoči sam 

izpolni (priloga 1). Sestavljen je iz dveh sklopov in skupno 17 vprašanj. SGRQ-

rezultate, ki jih dobimo z vprašalnikom, lahko razdelimo na tri področja: simptomi 

(kašelj, sputum), aktivnosti (telesna aktivnost, omejena z občutkom težke sape), vplivi 

(socialni in psihološki vplivi bolezni). Vprašanja so večinoma zaprtega tipa, odgovori so 

oblikovani v obliki trditev. Rezultati SGRQ so bili izračunani z uporabo algoritma za 

izračun rezultatov po priporočilu avtorja vprašalnika. Za vsako kategorijo in za celoten 

vprašalnik se rezultati gibljejo v odstotkih od nič (nobenih težav) do 100 (maksimalna 

prizadetost pri običajnem življenju) (Jones, 2009; Bratkovič, 2009). 

 

MRC-lestvica dispneje (priloga 2) je klinično uporabna pri opredelitvi teže simptoma 

dispneje in tudi kot kriterij za stopnjo telesne okvare. Ta simptom se povezuje z 

najpogostejšimi vsakodnevnimi aktivnostmi pacienta in ne potrebuje nobenega 

testiranja, da dispnejo lahko ocenimo. Validirano je prevedena in uporabna v 

slovenskem jeziku. Vprašanja so zaprtega tipa oziroma so odgovori podani v obliki 
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trditev. Lestvica MRC je sestavljena iz petih trditev o občutju težke sape. Višje je 

število točk, težja je dispneja. Klinično pomembno za zdravljenje šteje 1 točka. Nižje je 

število točk, boljša je dispneja. Pacienti so označili trditev, katere opis najbolj ustreza 

njihovi dispneji (Fležar, 2008).  

 

Spirometrija je osnovna preiskava pljučne funkcije. Zelo veliko podatkov glede 

napovedi izida bolezni, o njenem poteku in resnosti nam omogoča merjenje vitalne 

kapacitete (VC) in forsiranega ekspiratornega volumna v prvi sekundi izdiha (FEV1). 

Rezultati se gibljejo v odstotkih, večji kot je odstotek FEV1, manjša je obstrukcija 

dihalnih poti  (Fležar et al., 2011). Za izvedbo analize smo uporabili rezultate FEV1 

izpred 5 let (prvi obisk) in v letu 2013 (drugi obisk). 

 

3.3.3 Opis vzorca 

 

Ciljna populacija raziskave so pacienti s KOPB in je bila izvedena na vzorcu 52 

pacientov z območja celotne Republike Slovenije in so že bili vključeni v klinične 

raziskave, ki jih izvaja Raziskovalni oddelek Klinike Golnik, pred 5 leti. Pacienti so 

opravili oba obiska ter v celoti pravilno izpolnili vse obveznosti v okviru raziskave – 

SGRQ, MRC in FEV1. Sodelovalo je 32 moških (61,5 %) in 20 žensk (38,5 %). 

Mediana starosti preiskovancev ob vstopu v študijo je bila 58,5 let z razponom od 39 do 

75 let. Rezultate preiskave omenjenih pacientov smo pridobili na podlagi prvega obiska, 

ki je potekal v času od januarja do maja 2008, in drugega obiska, ki je potekal v aprilu 

in maju 2013. Paciente nismo razdelili v skupine glede na težavnostno stopnjo po 

GOLD. Prav tako v okviru raziskave nismo zbirali drugih demografskih podatkov, ker 

niso bili pomembni kot element cilja raziskave.  

 

3.3.4 Opis poteka raziskave in obdelave podatkov 

 

Po predhodni pridobitvi soglasja pacientov, udeleženih v raziskavi, dovoljenja Komisije 

Republike Slovenije za medicinsko etiko ter soglasja raziskovalne skupine Klinike 

Golnik je pregled dokumentacije ter anketnih vprašalnikov pacientov potekal v mesecu 

aprilu in maju 2013. Zagotovljena je bila anonimnost pri zbiranju in prikazu vseh 
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dobljenih rezultatov raziskave. Podatke, pridobljene na podlagi pregleda dokumentacije, 

ter podatke, pridobljene na podlagi pregleda anketnih vprašalnikov, smo kvantitativno 

obdelali s pomočjo računalniškega programa SPSS (verzija 21.0) in grafično prikazali s 

pomočjo računalniških programov Microsoft Word in Microsoft Excel. 

 

Za kvantitativno obdelavo in prikaz razlik, povprečij ter povezanosti porazdelitve 

podatkov med obdobjema (prvi in drugi obisk) ocenjevanja kakovosti življenja  

pacientov s KOPB, merjena s SGRQ (v nadaljevanju: kakovost življenja),  povezanosti 

teže dispneje, merjena z MRC-lestvico (v nadaljevanju: dispneja), in kakovosti življenja 

ter vpliva FEV1 na kakovost življenja pacientov s KOPB smo uporabili univariatno in 

bivariatno statistično metodo – mere srednjih vrednosti in razpršenosti: aritmetična 

sredina, mediana, standardna deviacija t-test, Pearsonov korelacijski koeficient, 

Spearmanov korelacijski koeficient in koeficient korelacijskega razmerja. Primerjave 

parametrov na prvem in drugem obisku smo izvedli s parnim t-testom, saj gre za dva 

odvisna vzorca. Primerjave rezultatov med ženskami in moškimi smo izvedli z 

neodvisnim t-testom. Povezanost spremenljivk pa smo testirali z linearno regresijo. 

Korelacije številčnih  spremenljivk (FEV1 in SGRQ) smo določili s Pearsonovim 

koeficientom, korelacije kategoričnih spremenljivk (MRC) pa s Spearmanovim 

koeficientom. Za statistično značilno smo šteli vrednost p < 0,001 oziroma p < 0,05. 

Testa zanesljivosti rezultatov anketiranja zaradi različne vsebine odgovorov nismo 

mogli izvesti. 

 

3.4 REZULTATI  

 

3.4.1 Kakovost življenja pacientov s KOPB, merjena s SGRQ 

 

Kakovost življenja pacientov s KOPB smo ugotavljali s standardiziranim vprašalnikom 

o boleznih dihalnih poti (SGRQ), ki so ga pacienti izpolnili sami. Dobljene rezultate, ki 

so prikazani v nadaljevanju, smo analizirali s ciljem ugotovitve: Kakšna je kakovost 

življenja pacientov s KOPB pri drugem obisku (R 1) ter sprememb kakovosti življenja 

pacientov s KOPB, ki so nastale v času od prvega do drugega obiska (obdobje 5 let) (R 

2).  
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Kakovost življenja pacientov s KOPB smo prikazali na podlagi samoocene pacientov, 

ki je bila pridobljena s standardiziranim vprašalnikom o boleznih dihalnih poti. 

Rezultati so predstavljeni v tabeli 2 in na sliki 1. 

 

R 1: Kakšna je kakovost življenja pacientov s KOPB, merjena s SGRQ, pri 

drugem obisku? 

 

SGRQ-rezultate, ki smo jih dobili z vprašalnikom, smo razdelili na tri področja: SGRQ-

simptomi (kašelj, sputum), SGRQ-aktivnosti (telesna aktivnost, omejena z občutkom 

težke sape) ter SGRQ-vplivi (socialni in psihološki vplivi bolezni). 

 

Opis trenutne ocene kakovosti življenja pacientov s KOPB, merjena s SGRQ (v 

nadaljevanju: kakovost življenja pacientov s KOPB), smo povzeli iz rezultatov na 

drugem obisku. Povprečna vrednost ocene kakovosti življenja pacientov s KOPB je na 

drugem obisku znašala 42,43 % vseh možnih točk (SO = 19,67). Najmanjša vrednost 

(minv) ocene je znašala 5,37 % vseh možnih točk, največja (maxv) pa 92,40 % vseh 

možnih točk, kar kaže na zelo veliko razliko v oceni kakovosti življenja med pacienti s 

KOPB, ki so sodelovali v raziskavi. 

 

Na področju ”simptomi” je povprečna vrednost ocene na drugem obisku znašala 50,95 

% vseh možnih točk (minv = 6,70 % vseh možnih točk; maxv = 100 % vseh možnih 

točk), na področju ”aktivnost” je povprečna vrednost ocene znašala 56,33 % vseh 

možnih točk (minv = 5,92 % vseh možnih točk; maxv = 100 % vseh možnih točk), na 

področju ”vplivi” pa 31,84 % vseh možnih točk (minv = 0 % vseh možnih točk; maxv = 

85,69 % vseh možnih točk). Višji rezultat (odstotek) SGRQ pomeni večjo prizadetost 

pacienta oziroma slabšo kakovost življenja.  

 

Glede na zastavljeno raziskovalno vprašanje smo tako na podlagi vprašalnika SGRQ 

ugotovili, da imajo pacienti s KOPB, ki so sodelovali v raziskavi, omejeno  kakovost 

življenja (42,43 % vseh možnih točk). 
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R 2: V kolikšni meri se je kakovost življenja pacientov s KOPB, merjena s SGRQ,  

po obdobju 5 let poslabšala in kakšne so razlike glede na spol?  

 

V tabeli 2 in na sliki 1 je prikazana primerjava rezultatov SGRQ, ki smo jih pridobili ob 

prvem in drugem obisku. Pri vseh treh komponentah SGRQ je v petih letih prišlo do 

povečanja rezultata, kar kaže na zmanjšanje kakovosti življenja bolnikov s KOPB. 

Razlika je statistično značilna (p < 0,001) pri vseh treh komponentah.  

 

Na področju ”simptomi” se je rezultat povečal s povprečnih 41,10 % vseh možnih točk 

(SO = 17,00) na 50,95 % vseh možnih točk (SO = 23,20). Na področju ”aktivnost” se je 

rezultat povečal z 48,35 % vseh možnih točk (SO = 17,70) na 56,33 % vseh možnih 

točk (SO = 23,00), na področju ”vplivi” pa s 25,21 % vseh možnih točk (SO = 13,62) na 

31,84 % vseh možnih točk (SO = 19,92).  

 

Tabela 2: Razlika v kakovosti življenja pacientov s KOPB, izmerjena s SGRQ, 

med 1. in 2. obiskom 

 

 

Področje SGRQ 

 

 

Prvi obisk 

 

Drugi obisk 

 

Parni t-test  

(p-vrednost) 

 

 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 

odklon 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 

odklon 

 

SGRQ-simptomi 
(% vseh možnih točk) 

41,10 % 17,00  50,95 % 23,20  p < 0,001 

SGRQ-aktivnost 
(% vseh možnih točk) 

48,35 % 17,70  56,33 % 23,00  p < 0,001 

SGRQ-vplivi 
(% vseh možnih točk) 

25,21 % 13,62  31,84 % 19,92  p < 0,001 

SGRQ – SKUPNO 
(% vseh možnih točk) 

34,86 % 13,36  42,43 % 19,67  p < 0,001 

N = 52; SGRQ = standardizirani vprašalnik o boleznih dihalnih poti 
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  N = 52; SGRQ = standardizirani vprašalnik o boleznih dihalnih poti 

 

Slika 1: Kakovost življenja, merjena s SGRQ na 1. in 2. obisku 

 

Skupen rezultat kakovosti življenja pacientov s KOPB je na prvem obisku v povprečju 

znašal 34,86 % vseh možnih točk (SO = 13,36), danes pa je kakovost življenja v 

povprečju slabša, in sicer znaša 42,43 % vseh možnih točk (SO = 19,67).  

 

Kakovost življenja se je torej po obdobju 5 let v povprečju poslabšala za 7,57 % vseh 

možnih točk. Razlika je tudi statistično značilna (p < 0,001). 

 

Zanimalo nas je tudi, kakšno je stanje glede na spol. V raziskavi je sodelovalo 32 

moških in 20 žensk. Pri pregledu pridobljenih rezultatov iz izvedenih raziskav smo 

ugotovili, da pri pacientih s KOPB v kakovosti življenja ni statistično značilnih razlik 

med spoloma (tabela 3).  

Povprečna vrednost ocene kakovosti življenja na prvem obisku je pri moških znašala 

33,20 % vseh možnih točk (SO = 13,51), pri ženskah pa 37,52 % vseh možnih točk (SO 

= 13,00). Povprečna vrednost ocene kakovosti življenja na drugem obisku je pri moških 

znašala 39,29 % vseh možnih točk (SO = 20,05), pri ženskah pa 47,46 % vseh možnih 

točk (SO = 18,42) (tabela 3, slika 4). Čeprav razliki nista statistično značilni (p > 0,05), 
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rezultati kažejo na trend, da pacienti s KOPB ženskega spola nekoliko slabše 

samoocenjujejo svoje stanje kakovosti življenja. 

 

Tabela 3: Povprečne vrednosti (± standardni odklon) kakvosti življenja pri 

pacientih s KOPB na 1. n 2. obisku – ločeno po spolu 

 

SGRQ/obisk Moški  (N = 32) Ženske  (N = 20) Neodvisni t-test 

(p-vrednost) 

 Povprečna  
vrednost 

Standardni 

odklon 

Povprečna  
vrednost 

Standardni 

odklon 

 

SGRQ – 1. obisk 
(% vseh možnih točk) 

33,20 % ±13,51  37,52 % ±13,00  0,261 

SGRQ – 2. obisk 
(% vseh možnih točk) 

39,29 % ±20,05  47,46 % ±18,42  0,147 

SGRQ = standardizirani vprašalnik o boleznih dihalnih poti 

 

3.4.2 Kakovost življenja pacientov s KOPB, merjena s SGRQ, in dispneja, merjena z 

MRC-lestvico 

 

R 3: Na kakšen način sta povezani teža dispneje, merjena z MRC-lestvico, in 

kakovost življenja pacientov s KOPB, merjena s SGRQ, in kakšne so razlike glede 

na spol?  

 

Rezultate kakovosti življenja pacientov s KOPB že poznamo, zato si poglejmo še 

pridobljene vrednosti ocenjevanja dispneje, merjene z MRC lestvico (v nadaljevanju: 

dispneja). Na oba vprašalnika je odgovorilo 52 pacientov. Povprečna vrednost 

ocenjevane dispneje je na prvem obisku znašala 1,04 (SO = 0,88) vrednostnih točk 

(minv = 0,00 vrednostnih točk; maxv = 3,00 vrednostnih točk) na lestvici od 0 do 4. Na 

drugem obisku je povprečna vrednost ocenjevane dispneje znašala 1,46 vrednostnih 

točk (SO = 1,11; minv = 0,00 vrednostnih točk; maxv = 4,00 vrednostnih točk) – tabela 

4.  

 

Iz analiziranih podatkov lahko vidimo, da se je dispneja pri pacientih s KOPB po 

obdobju 5 let poslabšala v povprečju za 0,42 vrednostnih točk oz. 12,50 %. Razlika je 

tudi statistično značilna (p < 0,001).  
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Tabela 4: Stopnja dispneje merjena na 1. in 2. obisku 

 

 Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 

odklon 

Parni t-test 

(p-vrednost) 

MRC – 1. obisk 0,00 3,00 1,04 0,88 p < 0,001 

MRC – 2. obisk 0,00 4,00 1,46 1,11 
N = 52; MRC = lestvica dispneje 

 

Pri analiziranju stanja glede na spol smo ugotovili manjšo razliko, ki je nastala pri 

samoocenjevanju dispneje, in sicer povprečna vrednost pri samoocenjevanju dispneje 

pri prvem obisku pri moških znaša 1,00 vrednostnih točk (SO = 1,02), pri ženskah pa 

1,10 vrednostnih točk (SO = 0,64). Povprečna vrednost samoocenitve dispneje pri 

drugem obisku pri moških  znaša 1,47 (SO = 1,19), pri ženskah pa 1,45 (SO = 1,00) 

vrednostnih točk. Čeprav razliki nista statistično značilni (p > 0,05), rezultati kažejo na 

trend, da pacienti s KOPB ženskega spola nekoliko slabše samoocenjujejo stanje 

dispneje (tabela 5 in slika 2). 

 

Tabela 5: Povprečne vrednosti (± standardni odklon) dispneje pri pacientih s 

KOPB na 1. in 2. obisku – ločeno po spolu 

 

 

MRC/ obisk 

 

Moški  
 

(N = 32) 

 

Ženske  
 

(N = 20) 

Neodvisni t-test 

(p-vrednost) 

 Povprečna 
vrednost 

Standardni 

odklon 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 

odklon 

 

MRC – 1. obisk 1,00  ±1,02 1,10  ±0,64 0,696 

MRC – 2. obisk 1,47  ±1,19 1,45  ±1,00 0,953 
MRC = lestvica dispneje 

 

Povezanost stopnje dispneje in kakovosti življenja smo testirali na podlagi podatkov z 

drugega obiska. Spearmanov korelacijski koeficient med kakovostjo življenja pacientov 

s KOPB in dispnejo je na drugem obisku znašal r2
 = 0,329, kar kaže na relativno visoko 

povezanost (slika 3). Povezava je statistično značilna (p < 0,001). 
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                    N (moški) = 32; N (ženske) = 20; MRC = lestvica dispneje 

 

Slika 2: Dispneja na prvem in drugem obisku – primerjava po spolu 
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                  N = 52; MRC = lestvica dispneje; SGRQ = standardizirani vprašalnik o boleznih dihalnih poti 

 

Slika 3: Povezanost stopnje dispneje in kakovosti življenja pri pacientih s KOPB 

 

S testiranjem povezanosti stopnje dispneje in kakovosti življenja pacientov s KOPB  

smo dokazali, da je stopnja dispneje pri pacientih s KOPB statistično značilno povezana 

z njihovo kakovostjo življenja. 
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3.4.3 Kakovost življenja pacientov s KOPB, merjena s SGRQ, in forsirani 

ekspiratorni volumen izdihanega zraka v 1. sekundi (FEV1) 

 

R 4: Kakšen je pomen FEV1 na kakovost življenja pacientov s KOPB, merjena s 

SGRQ, po časovnem obdobju petih let in kakšna je razlika glede na spol?  

 

Rezultate kakovosti življenja pacientov s KOPB smo že analizirali, zato si v 

nadaljevanju poglejmo še rezultate forsiranega ekspiratornega volumna izdihanega 

zraka v prvi sekundi (FEV1), ki smo jih pridobili s spirometrijo. Spirometrijo je 

opravilo vseh 52 pacientov. Povprečna vrednost FEV1 pred 5 leti (1. obisk) je znašala 

61,73 % normirne vrednosti (SO = 12,90). Najmanjša vrednost FEV1 posameznega 

pacienta je znašala 31 % normirne vrednosti, največja pa 86 % normire vrednosti. Ob 

drugem obisku je povprečna vrednost FEV1 znašala 48,13 % normirne vrednosti (SO = 

14,65). Najmanjša vrednost FEV1 posameznega pacienta znaša 21 % normirne 

vrednosti, največja pa 77 % normirne vrednosti. Iz analiziranih podatkov lahko vidimo, 

da se je FEV1 pri pacientih s KOPB v obdobju 5 let poslabšal v povprečju za 13,60 % 

normirne vrednosti. Razlika je statistično značilna (p < 0,001) – tabela 6 . 

 

Tabela 6: Forsirani ekspiratorni volumen izdihanega zraka v prvi sekundi, merjen 

na 1. in 2. obisku  

 

 Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 

odklon 

Parni t-test 

(p-

vrednost) 

FEV1 – 1. obisk  

(% normirane vrednosti) 

31 % 86 % 61,73 % 12,90  p < 0,001 

FEV1 – 2. obisk  

(% normirane vrednosti) 

21 % 77 % 48,13 % 14,65  

N = 52; FEV1 = forsirani ekspiratorni volumen izdihanega zraka v prvi sekundi 

 

Pri pregledu pridobljenih rezultatov spirometrije (FEV1) s prvega in z drugega obiska 

pacientov s KOPB smo ugotovili, da razlike med spoloma v rezultatih FEV1 ne 

obstajajo oziroma so te minimalne (tabela 7 in slika 4). 
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Tabela 7: Povprečne vrednosti (± standardni odklon) forsiranega ekspiratornega 

volumna izdihanega zraka v prvi sekundi pri pacientih s KOPB, merjene na 1. in 

2. obisku – ločeno po spolu 

 

 

FEV1/obisk 

 

Moški  
 

(N = 32) 

 

Ženske  
 

(N = 20) 

Neodvisni 

t-test (p-

vrednost) 

 Povprečna 
vrednost 

Standardni 

odklon 

Povprečna  
vrednost 

Standardni 

odklon 

 

FEV1 – 1. obisk  

(% normirane vrednosti) 

61,72 % ±12,78  61,75 % ±13,43  0,993 

FEV1 – 2. obisk  

(% normirane vrednosti) 

47,88 % ±15,33  48,55 % ±13,86  0,873 

FEV1 = forsirani ekspiratorni volumen izdihanega zraka v prvi sekundi 
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           N (moški) = 32; N (ženske) = 20; FEV1 = forsirani ekspiratorni volumen izdihanega zraka v prvi sekundi 
           SGRQ = standardizirani vprašalnik o boleznih dihalnih poti 

 

Slika 4: Kakovost življenja in FEV1 pacientov s KOPB na prvem in drugem 

obisku – primerjava po spolu 

 

Za določanje povezave med FEV1 in kakovostjo življenja pacientov s KOPB smo 

uporabili podatke z drugega obiska. Kvadrat Pearsonovega koeficienta (r
2
 = 0,091) je 

nizek, kar kaže na šibko povezanost med obema spremenljivkama. Je pa povezava kljub 

temu statistično značilna, saj je p-vrednost 0,029 in torej manjša od 5-odstotne stopnje 

tveganja. S testiranjem povezanosti rezultatov FEV1 in SGRQ na drugem obisku smo 
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dokazali, da je FEV1 statistično značilno povezana s kakovostjo življenja pri pacientih s 

KOPB (slika 5).  
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             N = 52; FEV1 = forsirani ekspiratorni volumen izdihanega zraka v prvi sekundi;  
                  SGRQ = standardizirani vprašalnik o boleznih dihalnih poti 

 

Slika 5: Povezanost forsiranega ekspiratornega volumna v prvi sekundi in 

kakovosti življenja pacientov s KOPB 

 

3.4.4 Kakovost življenja in izobraževalni program za paciente s KOPB 

 

R 5: Kakšen pomen imajo izobraževalni programi za paciente s KOPB na 

kakovost življenja pacientov s KOPB, merjeno s SGRQ? 

 

Na zastavljeno raziskovalno vprašanje nismo uspeli odgovoriti, saj sta se od 52 

pacientov s KOPB, ki so sodelovali v raziskavi, izobraževalnega programa za paciente s 

KOPB udeležila samo 2 pacienta. 

 

3.5 RAZPRAVA 

 

Kakovost življenja pacientov s KOPB se je v obdobju 5 let (med prvim in drugim 

obiskom) v povprečju poslabšala. Pacienti s slabšo kakovostjo življenja imajo v 

povprečju močnejšo dispnejo in slabši FEV1. V raziskavi ugotavljamo, da pacienti, ki 
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so sodelovali v raziskavi, niso obiskovali zdravstveno-vzgojnega programa za paciente s 

KOPB, zato vpliva programa na kakovost njihovega življenja ni bilo mogoče analizirati. 

Za ugotovitev možnosti vpliva zdravstveno-vzgojnega programa bi bilo potrebno izvesti 

dodatne raziskave, ki bi kot ciljno skupino obsegala paciente, ki so se tega programa 

udeležili. 

 

V raziskavi je sodelovalo 52 pacientov s KOPB. Vsi, ki so bili povabljeni v raziskavo, 

so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi in so tako tudi v celoti izpolnili vse obveznosti 

v zvezi z raziskavo. Glede glavnih demografskih značilnosti so bili primerljivi s 

pacienti, s katerimi se srečujemo v vsakdanji praksi. Med njimi so bile pričakovane in s 

KOPB pogojene razlike. Tako kot v drugih večjih študijah o KOPB (Battaglia, et al., 

2011; Lainščak, et al., 2011, str. 83; Lerario, et al., 2006, str. 88; Šarc, et al., 2011, str. 

739) so tudi v naši raziskavi pacienti večinoma moškega spola.  

 

Na podlagi pridobljenih in analiziranih rezultatov ugotavljamo, da se je kakovost 

življenja pacientov s KOPB v obdobju 5 let poslabšala, kar smo sicer tudi pričakovali. 

V raziskavi ugotavljamo, da se je kakovost življenja pri pacientih s KOPB poslabšala 

pri vseh treh komponentah (simptomi, aktivnost, vplivi). Največjo razliko znotraj 

lestvice SGRQ predstavlja komponenta simptomi (kašelj, sputum, dispneja), ki se je v 

obdobju 5 let najbolj poslabšala. Potrebno je poudariti, da je bila razpršenost podatkov 

glede na izmerjene srednje vrednosti nekoliko večja  predvsem zaradi razloga, ker so 

med pacienti s KOPB, ki so sodelovali v raziskavi, razlike v stopnji težavnosti KOPB, 

poleg tega pa je tudi njihova starostna struktura v večjem razponu.  

 

Po podatkih iz priročnika SGRQ (Jones, 2009) je razvidno, da je povprečna vrednost 

ocene kakovosti življenja, merjena s SGRQ, za zdravo populacijo raziskovancev manjša 

od 10 % skupne vrednosti točk, v naši raziskavi pa smo ugotovili, da ta ocena znaša 

nekoliko nad 40 %, kar pomeni, da je kakovost življenja pacientov s KOPB, ki so 

sodelovali v naši raziskavi, znatno zmanjšana (večji % pomeni slabšo kakovost 

življenja).   

Bentsen s sodelavci (2012) je v svoji raziskavi ugotovil, da imajo pacienti četrte stopnje 

KOPB (klasifikacija po GOLD) in pacienti, ki čakajo na pljučno rehabilitacijo, bistveno 
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nižjo kakovost življenja kot pacienti druge in tretje stopnje KOPB in splošne populacije, 

česar v naši raziskavi nismo mogli potrditi, ker raziskovancev pred samo raziskavo 

nismo stratificirali po težavnostni stopnji KOPB po GOLD. 

 

Monteagudo (2013) s sodelavci je v raziskavi, v kateri so sodelovali pacienti s KOPB, 

ugotavljal poslabšanje kakovosti življenja v obdobju enega leta in prišel do rezultata, da 

se je ta v povprečju poslabšala za 1,5 % skupne vrednosti točk, kar je zelo primerljivo z 

našo raziskavo, v kateri smo ugotovili, da se je kakovost življenja pacientov s KOPB v 

obdobju petih let poslabšala v povprečju za 7,6 % skupne vrednosti točk. 

 

V naši raziskavi nas zanima, ali obstajajo razlike pri samoocenjevanju z zdravjem 

povezane kakovosti življenja glede na spol. Ugotavljamo, da pacienti s KOPB ženskega 

spola v povprečju kakovost svojega življenja ocenjujejo slabše kot moški, razlika 

statistično ni pomembna (p > 0,05). Ocenjujemo, da bi z večjim vzorcem to razliko 

lahko dokazali, kot je to storil Martin s sodelavci (2008) v svoji raziskavi, v kateri je 

sodelovalo 9405 raziskovancev, kjer ugotavlja, da moški pri samoocenjevanju z 

zdravjem povezano kakovost življenja bolje ocenjujejo kot ženske. Istočasno tudi 

ugotavlja, da ima pomemben vpliv na z zdravjem povezano kakovost življenja tudi 

starost. 

Vprašalnik SGRQ, ki ga izpolnjuje pacient sam, namreč predstavlja osebno zaznavanje 

bolezni, zato je ta ocena lahko tudi subjektivna, predvsem z vidika individualne višine 

»bolečinskega praga«.  

 

Zanimalo nas je tudi ali težko dihanje (dispneja) vpliva na kakovost življenja pacienta s 

KOPB oziroma kakšna je korelacija med rezultatom vprašalnika SGRQ in rezultatom 

vprašalnika o stanju in prisotnosti dispneje pri pacientih s KOPB. Dispneja je eden od 

najpogostejših pa tudi najpomembnejših simptomov v povezavi s KOPB.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da se je dispneja pri pacientih s KOPB, ki so v raziskavi 

sodelovali, v obdobju 5 let poslabšala, kar smo tudi pričakovali. Najpogostejša trditev, 

ki so jo pacienti podali, je bila: »Brez zraka ostanem že, če hitim po ravnem ali hodim 

čez položni hrib.« Prav tako ugotavljamo, da gre pri pacientih s KOPB za signifikantno 
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visoko povezanost med dispnejo in kakovostjo življenja. Dejstvo je, da so ena od 

komponent SGRQ simptomi, ki vsebujejo tudi dispnejo, kar seveda delno vpliva na 

povezanost. Torej slabša kot je dispneja, slabša je kakovost življenja.  

 

Oga (2012) s sodelavci v raziskavi ugotavlja, da se je pri pacientih s KOPB, ki so 

sodelovali v raziskavi in je potekala za obdobje petih let, povprečno na leto poslabšala 

dispneja za 0,14 vrednostnih točk, kar je primerljivo z rezultati naše izvedene raziskave 

(za obdobje 5 let), kjer smo ugotovili poslabšanje dispneje v povprečju za 0,42 

vrednostnih točk. 

 

V raziskavi pri pacientih s KOPB ugotavljamo tudi odstopanje FEV1 med prvim in 

drugim obiskom po obdobju petih let ter kakšen je vpliv FEV1 na kakovost življenja 

pacientov s KOPB.  

 

Ugotavljamo, da se je FEV1 pri pacientih s KOPB, ki so sodelovali v naši raziskavi, v 

obdobju petih let poslabšal (v povprečju za 13,6 % normirane vrednosti, kar ni malo, saj 

pri zdravi populaciji ni upada FEV1).  

 

Oga s svojimi sodelavci v svoji raziskavi (2012) ugotavlja pri pacientih s KOPB 

poslabšanje FEV1 v povprečju za 1 % na leto (za obdobje petih let), kar je manj, kot je 

bilo ugotovljeno v naši raziskavi. Domnevamo, da je razlog v tem, ker so v naši 

raziskavi sodelovali pacienti s KOPB z boljšim začetnim povprečnim rezultatom FEV1 

kot v omenjeni raziskavi Oga (62 % normirane vrednosti, v raziskavi Oge pa 46 % 

normirane vrednosti). 

Prav tako ugotavljamo, da je kakovost življenja, merjena s SGRQ, povezana s padcem 

FEV1, vendar je ta nizka (r
2
 = 0,091). To pomeni, da FEV 1 pri naših raziskovancih 

sicer vpliva na kakovost življenja, vendar so imele druge komponente (dispneja in spol) 

večji vpliv. 

 

Miravitlles (2005) s sodelavci ter Stahl (2005) s sodelavci sta v svoji raziskavi 

ugotovila, da imajo pacienti s KOPB, katerih FEV1 je < 50 %, nizko kakovost življenja 

in je ta tesno povezana s slabšanjem pljučne funkcije. V naši raziskavi pri pacientih s 
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KOPB nismo ugotavljali povezanosti kakovosti življenja in s padcem FEV1 za ciljno 

skupino, v kateri je FEV1 < 50 %, ampak za celotni vzorec, čemur pripisujemo nizko 

povezanost med kakovostjo življenja in padcem FEV1.  

 

Vpliva izobraževalnega programa za paciente s KOPB na njihovo kakovost življenja 

nismo uspeli ugotoviti, ker sta se od 52 pacientov, ki so sodelovali v raziskavi, 

izobraževalnega programa za paciente s KOPB udeležila samo 2, ki sta bila 

hospitalizirana v Kliniki Golnik. Ostali pacienti, ki so sodelovali v raziskavi, niso bili 

hospitalizirani v Kliniki Golnik, zato se izobraževalnega programa na Kliniki Golnik 

niso udeležili. Glede na to, da od leta 2011 poteka tovrstni izobraževalni program tudi v 

referenčnih ambulantah, z razliko od Klinike Golnik, kjer izobraževalni program za 

paciente s KOPB poteka kot stalna praksa že dalj časa, bi lahko le-tega obiskovali na 

primarni ravni, vendar vanj niso bili vključeni oziroma povabljeni.  

 

Za ugotavljanje vpliva izobraževalnega programa za paciente s KOPB na njihovo 

kakovost življenja bi bilo potrebno izvesti raziskavo, v kateri bi sodelovali pacienti s 

KOPB, ki so se izobraževanja udeležili, kot je to izvedel Regvat s sodelavci (2007) in 

ugotovil, da samo izobraževanje ne izboljša telesne zmogljivosti ali pljučne funkcije, 

ima pa vlogo pri izboljšanju spretnosti, sposobnosti shajanja z boleznijo in izboljšanju 

splošnega zdravstvenega stanja. Prav tako navaja, da ima na naravni potek KOPB 

največji vpliv izobraževanje glede prenehanja kajenja. 

 

Kessler s sodelavci (2006) v svoji raziskavi ugotavlja, da imajo pacienti s pogostimi 

poslabšanji KOPB pomanjkanje znanja s področja bolezni in zgodnjega ukrepanja ob 

njenem poslabšanju, kar znatno vpliva na njihovo kakovost življenja in samo 

napredovanje bolezni. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

Ocena stanja kakovosti življenja pacientov s KOPB je zelo pomembna, ker je ta v 

neposredni povezanosti s slabšim izhodom bolezni in potencialno vpliva na 

pravočasnost ukrepanja. Pacienti s KOPB imajo več poslabšanj bolezni, zato se moramo 

zavedati, da so pogosteje odvisni od pomoči druge osebe. Pojavlja se jim dispneja ob 

minimalnem naporu, s tem imajo omejeno gibanje in tako postajajo socialno izolirani. 

 

Medicinske sestre imamo ključno vlogo na področju skrbi za pacienta s KOPB in smo 

tiste, ki smo vedno prisotne pri njem. Pacientu pomagamo pri soočanju z boleznijo, 

sprejemanju novih okoliščin in dejstva, da bodo morali živeti s problemi, ki jih prinaša 

v njihovo življenje bolezen, na fizičnem, psihičnem in socialnem področju. Pacienti 

nam zaupajo, me pa moramo to zaupanje upravičiti s svojim profesionalnim odnosom in 

strokovnim znanjem.  

 

V svoji raziskavi ugotavljamo, da se je pri pacientih s KOPB, ki so v raziskavi 

sodelovali, njihova kakovost življenja v obdobju petih let v povprečju poslabšala. V 

povprečju imajo pacienti s KOPB, katerih kakovost življenja se je poslabšala, tudi 

močnejšo dispnejo in slabši FEV1, kar kaže na njuno povezanost. Ugotavljamo tudi, da 

pacienti, ki so sodelovali v raziskavi, niso obiskovali zdravstveno-vzgojnega programa 

za paciente s KOPB, zato vpliva programa na kakovost njihovega življenja ni bilo 

mogoče analizirati.  

 

Z izvedeno raziskavo tako ugotavljamo, da nam mora biti cilj pri obravnavi pacientov s 

KOPB izboljšanje njihove kakovosti življenja. Če želimo to doseči, moramo v sklopu 

ocene njihovega stanja opraviti tudi meritve, ki so s kakovostjo življenja tesneje 

povezane (vprašalniki o kakovosti življenja, preiskava pljučne funkcije, ocena teže 

dispneje in vpliv zdravstveno-vzgojnega dela).  

 

Moje izkušnje pri izvedbi raziskave so, da so bili vsi pacienti, ki so bili udeleženi v 

raziskavi, zelo zainteresirani za sodelovanje, kar kaže na to, da že samo sodelovanje 

pacientov s KOPB v raziskavi ugodno vpliva na njihovo življenje in počutje. Zato 
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predlagam, da se na istem vzorcu po preteku časovnega obdobja 5 let ponovno izvede 

enaka raziskava, s čimer bi se še natančneje lahko opredelilo vplive na kakovost 

življenja pacientov s KOPB ter povezanost dispneje in padca pljučne funkcije na 

njihovo kakovost življenja.  

 

Na sekundarni (bolnišnice, zdravilišča) ter tudi na terciarni (klinike, inštituti) ravni že 

dalj časa poteka izobraževalni program za paciente s KOPB. Prav tako je program od 

leta 2011 že v teku tudi na primarni ravni (referenčne ambulante), v katerega se bodo 

lahko vključili tudi pacienti, ki so sodelovali v tej raziskavi, zato predlagam, da se po 

določenem obdobju po vključitvi v izobraževalni program izvede ponovna raziskava na 

istih pacientih. S tem bi lahko analizirali tudi ta vpliv na njihovo kakovost življenja, 

česar žal v tej nalogi nisem mogla izvesti.  

 

Menim, da je zdravstvena vzgoja zelo pomemben element zdravstvene nege, ki lahko 

vpliva na kakovost življenja pacientov s KOPB. Z ustrezno zdravstveno vzgojo pacient 

pridobi znanje o bolezni in njenem poteku, kar je bistvenega pomena pri samem 

zdravljenju bolezni, saj na ta način lahko tudi sam dejavno sodeluje pri zdravljenju in s 

tem prispeva k boljši kakovosti življenja. Največji in za pacienta najboljši rezultat 

vpliva na kakovost življenja se kaže v opustitvi kajenja, ker s tem lahko omili 

poslabšanje pljučne funkcije, ki je za kakovost življenja pacientov s KOPB eden izmed 

ključnih faktorjev.   

 

Predvsem ugotavljam, da mora diplomirana medicinska sestra pri obravnavi pacientov s 

KOPB že s svojim lastnim zgledom, strokovnim pristopom, z veščinami dobrega 

komuniciranja in motiviranjem pacientov za zdrav način življenja ter poznavanjem 

posebnosti obravnave pacientov s KOPB storiti čim več za dosego njihovega izboljšanja 

kakovosti življenja. Za dosego tega cilja je vsekakor potrebna tudi visoka motiviranost 

medicinskih sester pri njihovem delu. 

 

Celosten pristop k pacientu s kronično boleznijo mora vključevati tako poznavanje 

njegovih potreb in zmožnosti kot povezovanje vseh ravni zdravstvenega varstva. 

Ključno vlogo pri zdravstveni vzgoji, koordiniranju in kontinuitetni skrbi za pacienta 
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izvaja prav diplomirana medicinska sestra, ki se glede na zahtevnost obravnave pacienta 

vključuje kot koordinatorka celostne skrbi zanj. Posledično se s tem zmanjša 

obremenitev ostalih izvajalcev zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh zdravstvenega 

varstva. Kontinuiteta in koordinirano povezovanje vseh ravni, ki so vključene v celosten 

pristop k pacientu, mora temeljiti na pravočasni in ustrezni komunikaciji oziroma 

informiranju med prehodom pacienta iz bolnišnice v njegovo domače okolje oziroma 

drugo institucionalno okolje. Diplomirana medicinska sestra se pri tem pojavlja v vlogi 

koordinatorja odpusta. Ugotavljam, da ima kvalitetno izvajanje vlog diplomirane 

medicinske sestre pri celostni obravnavi pacienta s KOPB velik pomen pri kakovosti 

njihovega življenja. 
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6 PRILOGA 

 

6.1 VPRAŠALNIK BOLNIŠNICE ST. GEORGE O DIHANJU ZA 

BOLNIKE S KOPB (SGRQ) 

6.2 LESTVICA DISPNEJE (OTEŽENEGA DIHANJA) 

6.3 PRIVOLITEV K SODELOVANJU V ANKETIRANJU IN 

VPOGLEDU V PACIENTOVO DOKUMENTACIJO 
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6.1 VPRAŠALNIK BOLNIŠNICE ST. GEORGE O DIHANJU ZA 

BOLNIKE S KOPB (SGRQ) 
Priloga 6.1/a 
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Priloga 6.1/b 
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Priloga 6.1/c 
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Priloga 6.1/d 
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Priloga 6.1/e 
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Priloga 6.1/f 
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6.2 LESTVICA DISPNEJE (OTEŽENEGA DIHANJA) 
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6.3 PRIVOLITEV K SODELOVANJU V ANKETIRANJU IN 

VPOGLEDU V PACIENTOVO DOKUMENTACIJO 
 

 

Privolitev k sodelovanju v anketiranju in vpogledu v pacientovo/pacientkino 

dokumentacijo 

 

 

Vljudno prosim, da s svojim podpisom potrdite, da ste pripravljeni sodelovati v anketi 

in mi dovolite vpogled v vašo dokumentacijo. V vaši dokumentaciji bom pridobila 

podatke, ki jih bom lahko primerjala s pridobljenimi podatki anketnega vprašalnika. 

Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za namen diplomskega dela z naslovom 

Ocena kakovosti življenja pacienta s kronično obstruktivno pljučno boleznijo. 

 

 

Hvala za sodelovanje. 

 

 

                Tatjana Guzelj Cenčič 

 

 

 

Podpisani-a soglašam s sodelovanjem v anketi in dovoljujem vpogled v dokumentacijo. 

 

 

        _______________________ 


