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Pomen komuniciranja v paliativni oskrbi

UVODNI NAGOVOR DEKANA
Paliativno pomeni vse tisto, kar bolezen lajša in blaži predvsem bolečino in tudi druge
bolezenske simptome ter znake. Izraz izhaja iz latinskega glagola »palliare«, ki pomeni
»pokriti s plaščem, ogrniti«. V prenesenem pomenu besede torej pacienta »pokrijemo«
oziroma zaščitimo pred vsemi težavami, ki jih njegovo bolezensko stanje prinaša.
Bolezen, ki je praviloma neozdravljiva, ni samo rak, ampak lahko tudi katera koli
kronično potekajoča bolezen. V preostalem obdobju življenju takšni pacienti
potrebujejo pomoč številnih strokovnjakov. Zato mora paliativna oskrba ponuditi
celovito obravnavo pacientovih telesnih, duševnih, družbenih in duhovnih potreb ter
pomoč pacientovi družini pred smrtjo in po njej.
Namen paliativne oskrbe je pacientu omogočiti največjo možno kakovost življenja
doma, v domovih za stare in bolnišnicah. Dobra in učinkovita paliativna oskrba je
mogoča le s tesnim sodelovanjem različnih strokovnjakov, kot so zdravniki, medicinske
sestre, fizioterapevti, delovni terapevti, socialni delavci, psihologi, prostovoljci,
duhovniki in svojci.
Na Visoki zdravstveni šoli v Celju se zavedamo potreb in pomanjkljivosti sedanje
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organizacije ter izvajanja paliativne oskrbe v svoji regiji in v Sloveniji, zato je prav
paliativna oskrba ena izmed temeljnih usmeritev našega strokovnega dela. Del teh
prizadevanj predstavlja tudi današnje strokovno srečanje, na katerem sodelujejo
ugledni strokovnjaki s paliativnega področja v Sloveniji in iz tujine. Prepričan sem, da
bodo spoznanja na simpoziju koristna za vse udeležence.
Želim Vam kakovostno delo ter prijetno bivanje v Celju.
Gorazd Voga,
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dekan VZŠCE

UVODNI NAGOVOR VARUHINJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
Ne moreš živeti, če nimaš človeka, ki bi zate skrbel, ki se mu lahko zaupaš, pri katerem si
vedno dobrodošel. V življenju naletiš na mnogo ljudi, toda le malo jih vstopi v tvoje
življenje, malo se jih s tvojim življenjem poveže. Kakšen blagoslov, če so to ljudje
dobrote in topline, zaupanja in zvestobe, ljudje srca.
Ko skrbimo za človeka, se iztrgamo iz svoje ozkosti, iz večnega kroženja okoli samega
sebe. Včasih se je resnično težko zavzeti za drugega, deliti njegove skrbi in nositi njegovo
breme. Vendar nam končno prav to podarja veselje in izpolnitev.
Phil Bosmans

Smrt je običajno velik tabu. O njej ne govorijo mladi, ker jim je k sreči tuja. O njej raje
molčijo starejši, predvsem pa bolni, ker jo radi odmikajo v negotovo prihodnost.
Zagotovo pa nekega dne pride. Nesporna želja vseh je, da ne bi trpeli, da bi jim
zdravstveno osebje uspelo lajšati, če ne kar odvzeti vse trpljenje.
Tudi zato smo v zadnjem času pogoste priče razpravam o evtanaziji kot o »dobri
smrti«, pomoči umirajočim, predvsem pa o nujni paliativi. Kdo si je ne zasluži?
Seveda pa se dnevno sprašujemo, ali jo bo država kdaj zmogla in kako je s pomočjo
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umirajočim pri nas?
Smo pripravljeni na daljšanje življenjske dobe? Imamo kadre in prostore? Odgovor nas
ne razveseljuje. Preveč je prepuščeno prostovoljcem, ki delujejo na etični pogon. K
sreči jih je sicer veliko, a to ne opravičuje zdravstva, da na smrt, umiranje in skrb za
hudo bolne ljudi ne gleda z vso odgovornostjo.

kaj, ko te želje niso, ko bi še lahko, zaupali zastopniku pacientovih pravic in zdravniku,
da bi pravno uredila zadevo poslednje volje.
Evtanazija pri nas ni dovoljena, vse v izogib morebitnim zlorabam, ki se vedno lahko
dogajajo.
Zato primeri, kot je bil nedaven v največji bolnišnici v Sloveniji, begajo in prinašajo strah
pred zdravstvom, ki nima dovolj kontrole ali je ta morda kdaj celo prepozna. Nujna je
preiskava primera, ki bo dala vse odgovore, da ne bo nikakršnih nejasnosti. Kajti
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Seveda ob času slovesa s tega sveta mnogi želijo, da bi povsem brez bolečin zaspali, a

napake ali odločitve, ki jih v »pepelu prekrije ruša«, nam ne morejo biti v ponos. Ostaja
grenak priokus, zlasti za sorodnike, pa tudi za še zdrave ali že bolne. Pa vendar,
zdravniki zdravijo, dokler lahko, dokler je še upanje, dokler ni za življenje prepozno.
Ob njih pa je še spremljevalno osebje, ki ima svojo poklicno etiko; to so medicinske
sestre. Vedno lahko pomagajo, opozorijo, spremljajo in ukrepajo. Težko jih je namreč
postaviti na nivo, ki le izpolnjuje ukaze, pa čeprav zdravnikov. Imajo ogromno znanja in
mnoge tudi dovolj izkušenj.
Zato pacienti verjamejo vanje, ne le v »bogove v belem«.
Želim, da to vedno upravičijo.
Vlasta Nussdorfer,
varuhinja človekovih pravic
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Izvleček
Holistična ali celostna obravnava pacientov v zdravstveni negi pomeni, da pri obravnavi
pacienta upoštevamo vse njegove potrebe, ki izhajajo iz bio-psiho-socialnih in duhovnih
potreb. Holistična zdravstvena nega ne pomeni, da nekaj delaš, je odnos, filozofija in način
življenja. Upošteva povezanost telesa, uma, duha ter priznava povezanost med zdravjem
in boleznijo. Za holistično zdravstveno nego potrebujemo izobraženo holistično
medicinsko sestro, zato je treba razmisliti o razvoju magistrskega študijskega programa
na tem področju, kar bo prispevalo k razvoju napredne prakse zdravstvene nege v
slovenskem prostoru, v smislu celostne in kakovostne obravnave pacientov.

Visoka zdravstvena šola v Celju

Ključne besede: holizem, holistična medicinska sestra, pacient
Abstract
Holistic or comprehensive treatment of patients in nursing care means that when dealing
with a patient we take into consideration all of his needs, which arise from the biopsycho-social and spiritual needs. Holistic nursing care does not mean that you are doing
something, it is an attitude, a philosophy and a way of life. It takes into consideration the
connection between the body, the mind and the spirit, and recognizes the connection
between illness and health. What we need in holistic nursing care is a properly educated
holistic nurse, therefore it is neseccary to consider the development of a masters degree
level study programme in this field, which will contribute to the development of
advanced nursing care practice in Slovenia in terms of holistic and high quality treatment
of patients.
Keywords: holism, holistic nurse, patient

1 UVOD
Zdravstvena nega zajema avtonomno in sodelujočo skrb za posameznike vseh starosti,
za družine, skupine in skupnosti za bolne ali zdrave in v vseh okoljih. Zdravstvena nega
vključuje promocijo zdravja, preprečevanje bolezni in skrb za obolele, invalidne in
umirajoče. Ključne naloge zdravstvene nege so tudi zagovorništvo, spodbujanje
varnega okolja, izobraževanje, raziskovanje, sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene
politike ter sodelovanje v obravnavi pacientov in upravljanju zdravstvenih sistemov
(International Council of Nurses, 2014). Na eni strani je zdravstvena nega kot dejavnost
enaka, ker so človekove osnovne potrebe enake, na drugi strani pa je dejavnost s
številnimi razlikami, ker niti dva človeka nista enaka, saj vsak posameznik razume in
občuti svoje potrebe na sebi lasten način (Henderson, 1998). Človek je enkratna
osebnost, z lastno preteklostjo, lastnimi občutki, razmišljanji, življenjskimi navadami,
problemi, pričakovanji in željami (Hajdinjak & Meglič, 2006), je bio-psiho-socialno in
duhovno bitje. Pacient nas torej ne sme zanimati le kot telesni simptom, temveč kot
celota (Holizem, 2012).
»Celota« ali »cel« izhaja iz grške besede »holos«, iz katere izhaja tudi izraz holistični
(celostni). Torej, če govorimo, da je pacient celota, potem potrebuje celostno –
holistično obravnavo, kar pomeni, da moramo pri obravnavi upoštevati vse njegove
potrebe, ki izhajajo iz bio-psiho-socialnih in duhovnih potreb. Zdravstvena nega naj bi
torej že po naravi bila »holistična«, saj gleda na osebo kot celoto, upošteva povezanost
telesa, uma in duha, poudarja pomen fizičnega in psihičnega dobrega počutja, kot tudi 13
sociokulturni vpliv v nenehno spreminjajočem se okolju (McEvoy & Duffy, 2008).

Avtorici Hajdinjak in Meglič (2012) uporabljata izraz »celovitost«, s katerim opisujeta
človeka kot enkratno osebnost, to pa kot dinamični sistem, ki je sestavljen iz
podsistemov – telesnega, psihičnega in duševnega. V tem primeru lahko človek
normalno deluje le kot združena celota.
Če bi primerjali človeka in njegovo delovanje s sistemom, potem bi z vidika sistemske
teorije ugotovili, da so vsi podsistemi (psihični, fizični, socialni, duhovni) med seboj
povezani in vplivajo drug na drugega. »Sprememba na katerem koli področju povzroči
spremembe tudi na drugih področjih« (Hajdinjak & Meglič, 2006, p. 73). Za razliko od
drugih specialnosti priznava holistična zdravstvena nega povezanost med zdravjem in
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Besedo »celosten« lahko razložimo tudi, kot navaja Kolcaba (1997 cited in Tjale &
Bruce, 2007), kot osebo, sistem in organizem. Celotna oseba vključuje telo, razum,
čustva in duhovnost, za katere je pomembno, da so v ravnovesju, sicer prihaja pri
človeku do zdravstvenih problemov. Osebo lahko razumemo tudi kot odprti sistem; in
sicer oseba predstavlja energijsko polje, ki je kontinuirano v medsebojnem procesu z
okoljem, s katerim izmenjuje energijo. Kot odprti sistem razlaga človeka tudi
teoretičarka M. Estrin Levin (Hajdinjak & Meglič, 2012). Tretji vidik v celostnem vidiku je
organizem, ki je zapis genetskih kod in je v interakciji z okoljem.

boleznijo in si prizadeva za istočasno zdravljenje telesa, uma in duše na kateri koli točki
življenjskega spektruma (American Holistic Nursing Asociation, 2012).
Ker pa je žal v praksi drugače in so pacienti še vedno deli (tisti slepič, zlom na desni,
infarkt pri oknu), predvsem diagnoze, ki jih uporablja zdravstveni sistem (Filej, 2011), si
moramo prizadevati, da medicinske sestre končno uveljavijo svojo »edinstveno vlogo«,
in kot je zapisala Hendersonova (1998), jo opravijo bolje kot kateri koli drugi član tima,
ki se vključuje v obravnavo pacienta.
To pa ni enostavno početje, saj se le malo zdravstvenih strokovnjakov zaveda, da je
holistični pristop »znanost in umetnost« in da zahteva dodatno usposabljanje s
pomočjo zato usposobljenih mentorjev (Montgomery Dossey & Keegan, 2013).

Visoka zdravstvena šola v Celju
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2 HOLISTIČNA ZDRAVSTVENA NEGA
Prva »holistična« medicinska sestra je bila Florence Nightingale, ki je pri svojem delu
»žene s svetilko« upoštevala paciente kot človeška bitja, povezana z okoljem (Katz
Ressler, 2011). Holistično medicinsko sestro je uradno priznalo ameriško združenje
medicinskih sester leta 2007 (American Holistic Nursing Association, 2012). Vendar ji
združenje pripisuje mnogo širšo vlogo, kot le zadovoljevanje pacientovih fizičnih,
psihičnih, socialnih in duhovnih potreb, saj naj bi v svojo obravnavo vključila tudi
komplementarne in integrativne načine obravnave, naj bi upoštevala proces
zdravljenja, ter upoštevala vse pacientove vrednote in prepričanja o zdravju in bolezni.
Holistična zdravstvena nega ima svojo vsebino znanja (body of knowledge), standarde
prakse in na dokazih temelječe raziskovanje (American Holistic Nursing Association,
2012).
Holistična zdravstvena nega je umetnost in znanost, način razmišljanja, praksa ter
profesionalna in osebna odgovornost. Medicinska sestra pomaga drugi osebi, da raste
k celoti, k ravnovesju telesa, razuma in duše, ali pomaga drugemu pri okrevanju po
bolezni, ali pri prehodu v mirno smrt. Holistični pristop ne pomeni le zdravljenja
simptomov, temveč je povezan s skrbjo, ljubeznijo, sočutjem in ustvarjalnostjo in se je
razvil z vključevanjem idej filozofije, sistemske teorije in holističnega procesa oskrbe
(Montgomery Dossey, Keegan & Guzzetta, 2005).
Povezovanje negovanja in zdravljenja je nuja ter zahteva vključitev v naše delo,
raziskovanje in življenje. Holistični pristop obravnave se je začel razvijati tudi na
področju medicine in, kot navajajo Stanišić, et al. (2015), je integrativna medicina nova
smer v medicini, ki je nastala kot odgovor na omejitve alopatske medicine. Paciente
obravnava na osnovi znanstvene, alopatske medicine v kombinaciji z najboljšimi
metodami iz komplementarne in alternativne medicine, ki temeljijo na potrebah
pacientov. Integrativna medicina združuje oba medicinska sistema in jih prilagaja
posamezniku ter upošteva najvarnejši, najmanj invaziven in najbolj ekonomičen pristop
in jih združuje v holistično razumevanje posameznika.

Montgomery Dossey in Keegan (2013) nas usmerjata k razmišljanju o stopnji našega
zdravja, o tem, ali je naše zdravje izvrstno, dobro, lepo ali slabo. Ugotavljata, da so
odgovori ljudi v zadnjih letih na to preprosto vprašanje, kakšno je njihovo zdravje,
postali boljši napovedniki o tem, kdo bo živel ali umrl v naslednjem desetletju, kot pa
poglobljeni fizični pregledi in laboratorijski testi. Vprašanje nam omogoča nadaljnje
vprašanje, kaj nam zdravje pomeni – kaj nam predstavlja ali simbolizira v naših mislih in
domišljiji. Kaj nam pomeni? Kaj počnemo z njim? Kako ga ohranjamo? Pomeni so
individualni in osebni. Povezani so z izkušnjami posameznikov, z dogodki, s
pričakovanji, prepričanji in ključnimi vrednotami. Vsak posameznik ima svojo življenjsko
zgodbo preteklosti in prihodnosti. In le če je pomen jasen, lahko izkušnja postane
paradigma, ki jo izberemo kot osnovo za uporabo v prihodnosti. Nesmiselne izkušnje je
bolje pozabiti.

3 KONCEPTI METAPARADIGME V HOLISTIČNI OBRAVNAVI
Celostna ali holistična zdravstvena nega je koncept, ki je nejasen, različno definiran in
slabo razumljen (Tjale & Bruce, 2007). Avtorja navajata, da holistična zdravstvena nega
obsega dve dimenziji: dimenzijo celotne osebe in dimenzijo uma, telesa in duha.
Celotna oseba vključuje fizični, psihični, emocionalni in duhovni vidik, med tem ko
McGeorge (2010) v holistično zdravstveno nego vključuje fizični, psihični, socialni in
duhovni vidik, prav tako tudi Hajdinjak in Meglič (2006). Montgomery Dossey, Keegan
in Guzzetta (2005) namesto fizičnega vidika navajajo biološkega. Vsi vidiki so
medsebojno soodvisni.
Nadomestni izrazi za holistično zdravstveno nego so celotna oseba, holizem, biološka,
psihološka, socialna, duhovna in kulturna komponenta, ki vključuje vrednote in
prepričanja (Tjale & Bruce, 2007). Holistična zdravstvena nega ne pomeni, da nekaj
delaš, je odnos, je filozofija in način življenja.
Dimenzija uma, telesa in duha, kot navajata Tjale in Bruce (2007) je v povezavi z
drugimi, z naravo in okoljem. Za boljše razumevanje je treba vsak vidik analizirati v
odnosu do pacienta.

Visoka zdravstvena šola v Celju

Bolezen lahko pomeni za osebo, ki zboli, življenjsko krizo. Ljudje lahko gledamo na
bolezen iz najmanj osem zornih kotov: bolezen kot izziv, bolezen kot sovražnik, kot
kazen, slabost, olajšanje, strategija, nepopravljiva izguba ali škoda in bolezen kot
vrednota. Izbira je ključna. Preprosto se moramo osredotočiti na to, kaj nam bolezen
pomeni v življenju. To je lahko reči, vendar težko narediti. Lažje se je koncentrirati na
nivo našega holesterola, krvnega tlaka, na dieto, jemanje vitaminov, telesno težo, letne
fizične preiskave kot pa na pomen v našem življenju. Če verjamemo, da lahko umremo
ne-le zaradi srčnega popuščanja, temveč tudi zaradi »pomena«, potem bomo morda
bolj pozorni na pomene, ki smo si jih ustvarili v svojih življenjih (Montgomery Dossey & 15
Keegan, 2013).

Telo (telesni, fizični, biološki vidik) ni nič drugega kot urejenost mehaničnih sistemov,
sestavljenih iz celic, tkiv in biokemije in to telo je razumljeno kot stroj brez uma in duše
(Holden, 2002 cited in Tjale & Bruce, 2007).
Duševni (psihični, psihološki) vidik temelji na delovanju psihičnih procesov, od katerih
so najpomembnejši procesi mišljenja, čustvovanja, spomina, zaznav, temperamenta in
osebnostnih lastnosti. V idealnem svetu so človekove psihološke potrebe
zadovoljevane ves čas. Priest (2010) meni, da so posamezniki stalno izpostavljeni
negativnim življenjskim dogodkom, kot so žalovanje, preobilje in slabo zdravje.
Naravne emocije in misli, kot so strah, žalost, jeza in dvom, so prav tako prisotne.
Medicinske sestre morajo torej pričakovati, da imajo pacienti tudi psihološke potrebe.
Socialni (sociokulturni) vidik poudarja, da družba in kultura vplivata na intelektualni in
emocionalni razvoj posameznika, prav tako tudi religija. Vsekakor moramo razlikovati
med kulturo in religijo, vendar se moramo zavedati njune medsebojne povezanosti.
Religija je, kot navajajo Holand, et al. (2008), sistem prepričanj, med tem ko kultura
poleg religije vključuje še vrednote, prepričanja, pravila obnašanja in življenjski stil.
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Duhovni vidik je ključen za naše življenje in nam pomaga razjasniti, kdo in kaj smo,
namen našega življenja in naše notranje vire. Duhovnost je aktivna in izrazna. Oblikuje
jo način življenja in naša življenjska pot (Montgomery Dossey, Keegan & Guzzetta,
2005). Avtorica Periček Krapež (2011) navaja, da je duhovnost od človeka neločljiva in
neodtujljiva razsežnost. Meni tudi, da je za večino ljudi najmanj poznana in raziskana,
zunanjim očem nevidna in skrita. Če ni duhovno prebujenih posameznikov, se v družbi
širijo grabežljivost, tekmovalnost, izkoriščanje soljudi in narave, nezaupanje, strah in
sovraštvo.
Holistična zdravstvena nega po avtorjih Tjale in Bruce (2007) obsega tri kategorije: k
pacientu usmerjeno oskrbo, kulturno občutljivo oskrbo in duhovno dobro počutje. K
pacientu usmerjena oskrba vključuje osem dimenzij (Miles & Vallish, 2010): dostopnost
do oskrbe; spoštovanje pacientovih vrednot, prednostne in izražene potrebe;
koordinirano in integrirano oskrbo; informiranje in izobraževanje; fizično udobje;
čustveno podporo in zmanjševanje strahu ter tesnobe; vključevanje družine in
prijateljev; stalnost in spreminjanje.
Pelzang (2010) navaja, da je k pacientu usmerjena oskrba: obravnava pacienta kot
enkratnega posameznika, spoštovanje pacienta kot osebnost, postavljanje ciljev s
pacientom, povečanje informiranosti pacienta, razumevanje pacienta kot osebe in ne
kot skupek bolezni; navaja pa tudi, da k pacientu usmerjena oskrba vključuje več
holistične obravnave. McGeorge (2010) pa k pacientu usmerjeno oskrbo enači s
holistično zdravstveno nego, ki vključuje vse vidike pacientovih fizičnih, psiholoških,
socialnih in duhovnih potreb.

Sodobna zdravstvena nega potrebuje velik obseg znanja, ki ga črpa iz humanističnih,
družboslovnih, naravoslovnih in filozofskih ved. Navedena znanja so tudi vključena v
izobraževalne programe zdravstvene nege. Zdravstvena nega je znanost in umetnost
(Filej, 2001) in kot znanstvena disciplina potrebuje lastna specifična znanja, po katerih
se razlikuje od drugih disciplin. Tudi v zdravstveni negi se je razvila strukturna hierarhija
znanja od najbolj abstraktnega do najbolj konkretnega.

Metaparadigma zdravstvene nege je sestavljena iz konceptov – človek, okolje, zdravje
in zdravstvena nega (Kittrell Chitty & Perry Black, 2011). Ker je holizem tako zelo širok
koncept, je možno koncepte metaparadigme razložiti skozi teorijo integralne
zdravstvene nege, ki spada med velike teorije. Montgomery Dossey in Keegan (2013)
osebo definirata kot posameznika (pacient, član družine, pomemben drugi), ki sodeluje
z medicinsko sestro na način, da ta spoštuje človekove subjektivne izkušnje z zdravjem, 17
prepričanja o zdravju, vrednote, spolno usmerjenost in osebne prednosti. Oseba pa je
lahko tudi posamezna medicinska sestra, ki sodeluje s člani negovalnega in
zdravstvenega tima ali s skupino ljudi iz lokalnega okolja. Zdravje avtorja vidita kot
proces, v katerem medicinska sestra preoblikuje osnovne predpostavke in poglede na
dobro počutje in vidi smrt kot naraven proces življenja. Zdravje je odvisno od situacije
in stopnje osebnega odnosa do zdravja, prepričanj o zdravju in od vrednot. Zdravje
prehaja na višjo stopnjo zavedanja, kjer lahko bolje razumemo naravo svoje biti kot
energijskega polja in sposobnost izražanja integritete – fizične, mentalne,
emocionalne, socialne in duhovne dimenzije. Okolje delimo na notranje in zunanje.
Notranje okolje vključuje posameznikove občutke, pomene, mentalno, emocionalno in
duhovno dimenzijo, posameznikovo možgansko deblo, možgane in druge anatomske
dele. Notranje okolje vključuje tudi vzorce, ki jih mogoče ni možno razumeti, vendar
manifestirajo v različnih situacijah in povezavah, kot npr. v odnosu do življenja, umrlih,
misli, spomina, živali. Zunanje okolje vključuje objekte, ki so lahko vidni in merljivi.
4 SKLEP
V slovenski strokovni literaturi za področje zdravstvene nege najdemo članke, ki
poudarjajo pomen holistične obravnave pacientov, vendar noben članek ne razlaga
celotnega koncepta, čeprav bi bilo to nujno, saj si vsak pacient na svoj način
predstavlja, kaj holistična obravnava je (McBrien, 2006).
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Najbolj abstraktna stopnja znanja je metaparadigma, ki je globalni koncept neke
discipline in je filozofsko nevtralen in stabilen (Peterson & Bredow, 2009). Definira in
opisuje odnose in povezave med glavnimi idejami in vrednotami, je osnova teorijam in
modelom in pomeni bistvo vsebine in osnove znanja zdravstvene nege. Z navedenim
se strinjata tudi Hajdinjak in Meglič (2012), ki še poudarjata, da je metaparadigma
najsplošnejša podoba samostojnega področja stroke. Fawcett (2005) navaja, da
metaparadigma opredeljuje fenomene, ki so ključnega zanimanja neke discipline,
opisuje koncepte in povezave med njimi.

Za izvajanje holistične zdravstvene nege je potreben čas, ki ga medicinske sestre v času
omejitev zaposlovanja v zdravstvenih zavodih nimajo, saj so vsakodnevno
preobremenjene. Klemenc (2011) navaja, da nam po izračunih iz kategorizacije
pacientov v slovenskih bolnišnicah na hospitalnih oddelkih dnevno primanjkuje 20 %
diplomiranih medicinskih sester.
Pomanjkanje časa je eden izmed glavnih vzrokov neizvajanja holistične zdravstvene
nege, poleg tega pa še pomanjkljivo znanje in izkušnje, slabo definirana vloga
zdravstvene nege in nezadostna komunikacija s pacienti (Portillo & Cowley, 2010).
Pojavlja se torej vprašanje, ali smo sploh sposobni izvajati holistično zdravstveno nego.
Ko bomo pridobili več znanja, bo to zagotovo mogoče in kot priporočata Mongomery
Dossey in Keegan (2013), začnimo z izvajanjem danes. Korak za korakom bomo osvojili
to »znanost in umetnost« razumevanja holistične zdravstvene nege.

Visoka zdravstvena šola v Celju

18

LITERATURA IN VIRI
1. American Holistic Nursing Association. Mission, vision, statement of purpose.
Available at: http://ahna. org/AboutUs/MissionStatement/tabid/
1931/Default.aspx [26. 7. 2012].
2. Fawcett, J., 2005. Contemporary nursing knowledge: Analysis and evaluation of
nursing models and theories, 2nd ed. Philadelphia: F.A. Davis.
3. Filej, B., 2011. Celostna obravnava pacienta – kako jo razumejo medicinske sestre =
Holistic treatment of patients – how it is understood by nurses. In: Filej, B., ed.
Celostna obravnava pacienta – kako daleč smo še do cilja? Pomen integralne nege in
integrativne medicine za paciente: znanstveni simpozij z mednarodno udeležbo, 20.
in 21. 10. 2011. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo, p. 19.
4. Filej, B., 2001. Profesionalna načela v zdravstveni negi/Professional principles in
nursing care. Obzornik zdravstvene nege, 35(3/4), pp. 71–74.
5. Hajdinjak, G., & Meglič, R., 2006. Sodobna zdravstvena nega. Ljubljana: Univerza v
Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, pp. 61–66, 171–180.
6. Hajdinjak, G., & Meglič, R., 2012. Sodobna zdravstvena nega. Ljubljana: Univerza v
Ljubljani, Zdravstvena fakulteta.
7. Henderson, V., 1998. Osnovna načela zdravstvene nege. Ljubljana: Zbornica
zdravstvene nege Slovenije, pp. 19–31.
8. Holland, K., Jenkins, J., Solomon, J., & Whittam, S., 2008. Application of the Roper,
Logan and Tierney Model of Nursing in Practice, 2nd ed. UK: Churchill Livingstone,
Elsevier, Edinburgh, pp. 2–23.
9. Holizem. Available at: http://www.holist.eu/holizem.html [26. 7. 2012].
10. International Council of Nurses, 2014. Definition of Nursing. Available: Katz Ressler,
P., What is »Holistic Nursing«? Available at: http://www.nursetogether.com [28. 8.
2011].
11. Kittrell Chitty, K. & Perry Black, B., 2011. Professional nursing. Concepts & Challenges.
Sixth ed. Missouri: Saunders Elsevier, pp. 272–323.

Predstavitev avtorjev
Dr. Bojana Filej je docentka zdravstvene nege ter organizacije in menedžmenta v
zdravstvu in zdravstveni negi. Na področju zdravstva je bila zaposlena 27 let, od leta
2005 pa je zaposlena v visokem šolstvu. V Zdravstvenem domu Maribor se je najprej
zaposlila kot patronažna medicinska sestra, nato kot predstojnica enote pomoči na
domu, vodja službe zdravstvene nege bolnika na domu in kot pomočnica direktorja za
zdravstveno nego. Na področju izobraževanja je opravljala naloge prodekanice za
izobraževalno dejavnost in dekanice fakultete. Od leta 2013 je koordinatorica študijskih

Visoka zdravstvena šola v Celju

12. Klemenc, D., 2011. Aktualnost trenutka – zdravstvena nega ponovno na
preizkušnji/Current challenges and issues facing nursing profession. Obzornik
zdravstvene nege, 45(1), pp. 1–3.
13. McBrien, B., 2006. A concept analysis of spiritually. British Journal of Nursing, 15(1),
pp. 42–45.
14. McEvoy, L., & Duffy, A., 2008. Holistic practice – A concept analysis. Nurse
Education in Practice, 8, pp. 412–419.
Available at: http://217.219.202.60/documents/10129/36463/Holistic [25. 7. 2012].
15. McGeorge, N., 2010. The science of holistic nursing. Journal of Community Nursing,
24(5), pp. 32–34.
16. Miles, K.S., Vallish, R., 2010. Creating a Personalized Professional Practice
Framework For Nursing. Nursing Economics, 28(3), pp. 171–189.
17. Montgomery Dossey, B., & Keegan L., 2013. Holistic nursing. A handbook for
practice. 6th ed. Massachusetts: Jones & Barlett Learning, pp. 1–57.
18. Montgomery Dossey, B., Keegan, L. & Guzzetta, C., 2005. Pocket Guide for Holistic
Nursing. American Holistic Nurses Association, pp. 1–38.
19. Peterson, S.J. & Bredow, T.S., 2009. Middle range theories: application to nursing
research. Lippincott: Williams & Wilkins.
20. Periček Krapež, V., 2011. Se duhovnost pojavi kar sama od sebe? Available at:
http://www.karmaplus.net/index2 [1. 9. 2011].
21. Pelzang, R., 2010. Time to learn: understanding patient-centred care. British Journal
of Nursing, 19(14), pp. 912–917.
19
22. Portillo, M.C. & Cowley, S., 2010. Working the way up in neurological rehabilitation:
the holistic approach of nursing care. Journal of Clinical Nursing, 20: pp. 1731–1743.
23. Priest, H., 2010. Effective psychological care for physically ill patients in hospital.
Nursing Standard, 24(44), pp. 48–56.
24. Stanišić, S., Dunjić, M. & Deljanin, A., 2015. Klinička implementacija integrativne
medicine. Clinical implementation of integrative medicine. In: Filej, B., ed. Znanost
in kultura za zdravo družbo: 3. mednarodna znanstvena konferenca, 20. in 21. marec
2015. Maribor: Alma Mater Europaea – ECM, pp. 468–471.
25. Tjale, A.A. & Bruce, B., 2007. A concept analysis of holistic nursing care in
paediatric
nursing.
Curationis,
30(4),
pp.
45–52.
Available
at:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18402420 [20. 7. 2012].

programov na Alma Mater Europaea – ECM. Kot visokošolska učiteljica je vključena v
pedagoški proces na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto in Visoki zdravstveni
šoli v Celju. Bila je tudi vodja Kolaborativnega centra SZO za primarno zdravstveno
nego in predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Mag. Boris Miha Kaučič je zaposlen na Visoki zdravstveni šoli v Celju kot prodekan za
izobraževalno dejavnost in visokošolski učitelj. Izvoljen je v naziv višjega predavatelja
za predmetni področji Zdravstvena nega ter Organizacija in menedžment v zdravstvu.
Je strokovni vodja mednarodnega raziskovalnega in razvojnega projekta Healty
Lifestyle for Aging Well (HLAW). Aktivno deluje v Evropskem združenju direktorjev
zdravstvene nege (ENDA) kot član generalnega komiteja. V letu 2014 ga je Nacionalna
agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) imenovala za strokovnjaka
(evalvatorja). Za svoje aktivno delo na področju zdravstvene nege je v letu 2010 prejel
najvišje priznanje Zbornice – Zveze, zlati znak. Njegova bibliografija šteje preko 300
enot.
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Kadar rečemo komu:
»Bodi pogumen,«
mu hkrati recimo: »Nisi sam.«
Phil Bosmans
Med številnimi aferami, ki si jih bomo še kako zapomnili, je zagotovo zdravniška, znana
kot prvi, a le domnevni primer evtanazije v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani.
Ob podatkih, da je bil na smrt bolnemu pacientu vnesen kalij, pa tudi da je šlo za prvi
primer evtanazije pri nas, je bila razdeljena tako strokovna kot laična javnost. Vsak zase
je hitel razpravljat tudi o tem, ali evtanazija res pomeni »dobro smrt« in pomoč
umirajočemu, pa tudi zakaj je prepovedana, kako je z odločitvijo pacientov za rešitev
bolečin in načrtovano smrtjo, kako bi se kdo odločil, če bi se znašel v takem položaju,
kako je z vlogo medicinskih sester, ali morajo te »ubogati« zdravnike, četudi jim
21
naročijo, naj pacientu dajo smrtonosni odmerek, kako je z etiko in moralo, kako je v
tujini, kakšne so razlike med aktivno in pasivno pomočjo umirajočim, zakaj ljudje, ko še
niso bolni, ne ravnajo po Zakonu o pacientovih pravicah.

Ko je opozoril, da je to storil zato, da bi opozoril, da gre za težke razmere v
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer se ponekod celo ne pogovarjajo, zlasti
da je na oddelku, kjer imajo najtežje paciente, odsotna komunikacija, smo imeli spet
zelo različne občutke. Zagotovo pa smo si bili enotni, da tudi če je ali če bi bilo res, to ni
prava pot.
To je tako, kot bi izpostavili otroka za »talca«, da bi opozorili, da se ravnateljica in
vzgojitelji ne pogovarjajo ali imajo v vrtcu težave. Tega ni moč primerjati z nobeno
odločitvijo sodišča, pa čeprav mnogi menijo, da so nekatere nepravične, celo
nezakonite. Za zdravnikovo odločitvijo o tem, da ostane nekdo pri življenju ali ne, tako
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Časopisni stolpci in medijske hiše so prinašale številne novice o tem, ali je z imenom in
priimkom, in kasneje celo s svojo fizično pojavo na ekranih, točno imenovani zdravnik,
res namerno povzročil smrt. Ko nas je nekega dne sam seznanil, da je medicinski sestri
res naročil pripravo kalija in je to storila, vendar je stekel mimo in ne v pacienta, smo se
spet razdelili. Bi mu verjeli?

kot v tem primeru, pa čeprav je šlo za neozdravljivo bolnega in starejšega človeka, ne
stoji nihče. Smrt pride in življenja ni več. Zato upamo, da ni bilo tako.
Za vsako sodno odločitvijo, kakršna koli je že, pravična ali celo nezakonita, če obstajajo
napake ali kršitve pravic, so številna pravna sredstva. Sodbe je moč razveljaviti oziroma
vsaj presojati na višjem ali vrhovnem sodišču, na ustavnem ali celo Evropskem sodišču
za človekove pravice.
Smrtne kazni že davno ni več. Dosmrtna nikoli ni bila izrečena. Zato ni prav nobene
možnosti primerjave med usodnimi napakami, ki jih storijo zdravniki, in med tistimi, ki
jih storijo sodniki.
A tokrat govorimo o evtanaziji kot o »dobri smrti«, ki je lahko pasivna, pomeni
prekinitev zdravljenja, ali aktivna, ki prinaša neizbežno takojšnjo smrt. Skoraj ni sporno,
da ko ni rešitve za pacienta in ni moč pričakovati uspehov zdravljenja, saj ni več
nobenih možnosti, ki bi jih medicina ponujala, se življenje konča.
Črta med obema je izjemno izjemno tanka in ne kaže, da je kdo kdaj ne prestopi zaradi
prevelike doze zdravil, ki zmanjšajo bolečine umirajočim. V dobri veri, zaradi pomoči ali
…
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Nedvomno je torej, da je evtanazija pri nas prepovedana. Kaj pa za take ljudi potem
prinaša odrešitev? Kako rešiti tako hudo bolne? Kdaj?
Spominjam se predavanja na lanskoletnem posvetu Medicina in pravo, na katerem nas
je tuj strokovnjak seznanil z resničnim dogodkom. Pripovedoval je zgodbo o ženski, ki
se je v državi, kjer je to mogoče, odločila, da se odreši vsega hudega in dopusti
evtanazijo. Tik pred tem je zbrala svoje sorodstvo in v trenutku slovesa pojasnila, da se
je ob pogledu nanje odločila, da bi še živela, koliko ji bo pač dano. Sorodnikov se je
polastil velik nemir. Začeli so spraševati, zakaj tako, saj je dejala, da se bo za vedno
poslovila. Na koncu so ji priznali, da bi »morala« umreti, saj na pogreb prihaja sestra iz
daljne Avstralije, prav tako pa so tudi že vse organizirali. Šok in povod za razmišljanje.
Torej, človek mora imeti možnost, da prekliče svojo prvotno odločitev, da nekega dne
tega ne zlorabijo drugi; morda celo zaradi dedovanja.
Poznam primer, saj gre za prijateljico, ki se zadnje mesece zaradi hudega možganskega
tumorja poslavlja. Hudo … Nadaljnje zdravljenje je očitno brez uspeha. Nekajkrat je bila
tik pred smrtjo. Vsi smo menili, da ne bo dočakala novega dne in se je zgodil čudež.
Spet se je zavedela vsega, sedla na voziček, se peljala naokoli, odšla na novo
kemoterapijo in dočakala celo vnuka, ki se je rodil zadnje dni februarja, kar si je močno
želela. Ko sem ji neke noči pred meseci napisala sporočilo, sem bila prepričana, da ga
nikoli več ne bo prebrala. Ko se je zjutraj oglasila, s sicer nerazumljivim sporočilom, sem
vedela, da živi. Govorila sem z njo in dala mi je vedeti, da si želi živeti. Kljub obupu vseh

zdravnikov in nerealnosti pričakovanj, da bo bolezen premagala, uživa v vsaki uri, ki ji je
podarjena. Do kdaj? Nihče ne ve. A živi, ker ne verjame, da bo še kdaj imela to možnost.
John Milton je zapisal, da je »pot v pekel tlakovana z dobrimi nameni« in zagotovo so
dobri nameni pri vseh zdravnikih, ki želijo pomagati in rešiti vsako življenje, ki odhaja.
Sodobna medicina omogoča lajšanje trpljenja umirajočih, te želje so tudi pri večini
njihovih svojcev, ki se s takimi primeri srečujejo. Nihče si ne bi želel trpeti, brez dvoma.
Nedvomno pa je tudi res, da mora biti prehod iz življenja v smrt danes vreden človeka,
njegovega spoštovanja in lajšanja bolečin, torej celostna skrb za umirajočega je tista, ki
mora prinesti prihodnost.
Kot varuhinja človekovih pravic sem že marca 2013 obiskala hospic. Srečevala sem se s
smrtjo – prijazni ljudje, prijazni umirajoči. Kar verjeti nisem mogla, ko sem se srečala z
njimi, ne glede na starost. Ob starejšem moškem, ki mu je vnuk krajšal čas, nisem imela
občutka, da bo gospod umrl čez nekaj dni. Pa se je to zgodilo. Srečala sem zelo bolno
gospo, ki mi je kazala album in sorodnike v njem, opisovala svoje življenje in življenje
njenih najbližjih. Pripovedovala je, da so daleč in zato ne morejo priti. Ni bila žalostna,
saj je bilo ob njej veliko prijaznih ljudi.
Najbolj nerazumljivo in težko sprejemljivo pa je bilo dogajanje v sobi, ko se je
poslavljala še ne 40-letna gospa. Zapuščala je otroke in moža ter starše. Slovo je bilo 23
ganljivo. Prosila me je, naj pridem. Odlašala sem, saj se mi je zdelo, da tega ne bom
zmogla. In nenadoma se je zgodilo. Hiteli so na pomoč, saj se ji je stanje poslabšalo,
zato mi ni bilo treba k njej in čutila sem olajšanje.

Človek mora ohraniti največjo mero dostojanstva. Tudi v službi imamo prostovoljca, ki
tam dela. Ne pripoveduje veliko, a ko ga nekaj dni ni, vemo, da je šel na počitnice z
otroki, ki žalujejo, ker morajo žalovati za najbližjimi, saj sicer na njihovi mladi duši
ostane zastaran velik madež nečesa, česar niso predelali in bi morali.
Imamo pravico do življenja in tudi pravico do smrti, če se tako odločimo. Zato se kot
varuhinja še kako zavedam, da ima vsak pravico do najboljšega zdravljenja, vse do
tedaj, ko je še upanje. Menim, da je prav, da bi bili ljudje seznanjeni z Zakonom o
pacientovih pravicah tedaj, ko še lahko z njim razpolagajo, saj so prištevni in lahko
napišejo izjavo, za katero je sicer kar nekaj formalnosti, in s tem preprečijo svoje
vegetiranje v primeru neozdravljivih bolezni.

Visoka zdravstvena šola v Celju

Zaposleni v hospicu so mi pripovedovali, kako lepo je živela pri njih, ker so jo redno
obiskovali vsi njeni najbližji, se pogovarjali, odšla je brez bolečin in v lepem okolju. Tudi
zato je taka institucija nujno potrebna.

Pa se vrnimo k primeru, ki je razburil slovensko javnost in v ospredje postavil zdravnika,
ki je medicinski sestri naročil pripravo kalija. Prepričeval nas je, da je kalij tekel mimo,
obdukcije ni bilo in zagotovo se bo zato močno zapletlo raziskovanje zadeve, vendar
kot da poleg ni bilo medicinske sestre. Sprašujem se, ali ta nima pravice do ugovora
vesti, ali res mora narediti vse, kar zahteva zdravnik? Saj ima vendar svojo voljo,
presojo, pa tudi znanje in moč. Ali jo res to lahko reši odgovornosti? Veliko odgovorov
bo treba dati tudi glede na to, da je bil leta 2014 sprejet Kodeks etike o zdravstveni negi
in skrbi v Sloveniji, ki narekuje, da odklonijo vsak poseg, ki bi bil po njihovem
strokovnem prepričanju škodljivi.
Menim, da lahko v skladu z načeli svoje poklicne etike medicinska sestra uporabi
ugovor vesti in zaščiti paciente ter prepozna morebitne napake, pa četudi zdravnikove.
Zato izgovori o neurejenih odnosih in poskusu, da bi pokazali, da v zdravstvu,
konkretno v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, ni vse v redu, ne vzdržijo
nobene resne presoje. Četudi gre za starega in na smrt bolnega pacienta. Igra s kalijem,
manipulacije z ljudmi, pacienti ali osebjem, tudi z medicinsko sestro, niso primerni,
vredni so vsega obsojanja in obravnave ustreznih služb.
Zagotovo je primer prinesel odprtje še kako pomembne teme; o paliativi, tanki črti med
življenjem in smrtjo, dovoljenem in prepovedanem.
24

Zavedam se, da moramo za dobro paliativo storiti še marsikaj, saj nimamo dovolj
prostorov, osebja, drugih možnosti za oskrbo in pomoč umirajočim, ki pa jih je iz dneva
v dan več. Prav vsi bi radi umrli doma, a jih večina ne more, zato je skrb države za
pravice o umirajočih toliko večja.
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Vsak od nas lahko na tem področju prispeva nekaj; morda razmišljanje, znanje idr.
Država pa je tista, ki nanje ne sme pozabiti.
Pravice in dolžnosti se objamejo,
kjer ljudje postanejo soljudje,
kjer je ljubezen vodilo
za vse medčloveške odnose.
Tu se porajata mir in prijateljstvo.
Tu vsakdo rad stori svojo dolžnost.
Tu je vsakomur zagotovljena njegova pravica.
Človeška veličina je v tem,
da z majčkeno srca storiš svojo dolžnost.
Phil Bosmans

Predstavitev avtorice
Varuhinja Vlasta Nussdorfer je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani diplomirala leta
1977 ter pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica. Leta 1980 je opravila
pravosodni izpit. Vse od leta 1978, ko se je kot pripravnica zaposlila na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani, pa do prevzema funkcije varuhinje, je delovala na
tožilstvu: namestnica temeljnega javnega tožilca v Ljubljani (1980 – 1994); okrožna
državna tožilka (1995 – 2003); višja državna tožilka (vodja Oddelka za mladoletniško,
družinsko in spolno kriminaliteto) na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani (2003 –
2005); višja državna tožilka na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije (2005
– 2012) in od leta 2012 na istem tožilstvu kot vrhovna državna tožilka.
Poleg profesionalnega dela na tožilstvu je vseskozi sodelovala pri oblikovanju novih
sistemskih ukrepov, zakonodaje in podzakonskih aktov ter pri strokovni evaluaciji
njihove učinkovitosti. Pri tem je sodelovala z Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom
za notranje zadeve, Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za delo, družino
in socialne zadeve (priprava Zakona o preprečevanju nasilja v družini).

Je ena od pobudnic projekta Zagovornik – glas otroka, ki vse od leta 2007, ob
sodelovanju nevladnih in vladnih organizacij, deluje v okrilju Varuha človekovih pravic
RS. Sodelovala je kot članica projektne skupine in predavateljica na vsakoletnem
izobraževanju za zagovornike. Dejavna je v okviru izobraževanja prostovoljcev v
nevladnih organizacijah v Sloveniji (Zveze prijateljev mladine Slovenije in Slovenska
filantropija). Aktivno je sodelovala z Inštitutom za psihoterapijo in psihiatrijo v
Ljubljani, s centri za socialno delo, varnimi hišami, materinskimi domovi in vzgojnimi
zavodi. Aktivna je bila tudi v Društvu državnih tožilcev Slovenije, kjer je bila od leta 1999
do leta 2005 njegova predsednica in leta 2003 je dala pobudo za ustanovitev Belega
obroča Slovenije, društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Društvu je predsedovala
vse do nastopa funkcije varuhinje.
Dala je tudi pobudo za ustanovitev dveh dobrodelnih skladov: »Sklad Plamen dobrote«
za pridobivanje prostovoljnih denarnih prispevkov za pomoč žrtvam nasilja, zlorabe in
trpinčenja ter sklad »Hipokrat« za zbiranje donacij za pomoč pri nakupu posebne
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Bogata je tudi njena predavateljska dejavnost. Predavala je: v okviru podiplomskega
študija pediatrije na Medicinski fakulteti v Ljubljani; študentom Pravne fakultete v
Ljubljani; študentom Fakultete za varnostne vede v Ljubljani; na seminarjih v
organizaciji Zbornice za zasebno varovanje v Republiki Sloveniji, Zbornice babiške in 25
zdravstvene nege, Zbornice medicinskih sester, Urada za intelektualno lastnino,
Socialne zbornice in drugih; pripravnikom na Višjem sodišču v Ljubljani; policistom;
kriminalistom; v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah; staršem, učiteljem in vzgojiteljem, v
knjižnicah in kulturnih domovih ter na Univerzi za III. življenjsko obdobje. Organizirala
in izvedla je številne seminarje v okviru Društva državnih tožilcev Slovenije.

medicinske opreme, ortopedskih pripomočkov, za skrajševanje čakalnih dob za izbrane
zdravstvene storitve v Sloveniji ter za preiskave krvi za pomoč bolnikom, ki potrebujejo
presaditev kostnega mozga.
Poleg službenih obveznosti je mesečno opravila vsaj 170 ur brezplačnega dela,
namenjenega ranljivim skupinam.
Njena bibliografija je izjemno bogata, v zadnjih desetih letih je napisala tudi deset knjig,
katerih izkupiček je šel v dobrodelne namene. Od leta 2007 dalje je kolumnistka na
pravniškem spletnem portalu IUS-INFO, občasno o pravni tematiki piše tudi za revijo
Pravna praksa. V okviru spletnega portala IUS INFO je bila v letih 2006 - 2013 izbrana
med deset najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji.
V Evropskem letu prostovoljstva je bila ambasadorka prostovoljstva v Republiki
Sloveniji, v letu 2012 pa tudi Ambasadorka aktivnega staranja in medgeneracijske
solidarnosti.
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EXPERIENCE OF RELATIVES WITH MOBILE PALLIATIVE CARE

1 INTRODUCTION
Cancer is the leading cause of death worldwide and impacts the whole family
(Hopkinson, Brown, Okamoto, & Addington-Hall, 2012). In medical treatment and
palliative care the family often stays in the background and attention is usually focused
on the patient (Osse, Bart H P, Vernooij-Dassen, Myrra J F J, Schadé, & Grol, Richard P T
M, 2006). Study results show that there is a relationship between illness experience in
cancer patients and their family carers (Hodges, Humphris, & Macfarlane, 2005). The
family suffers greatly from the patient’s disease, but the shared suffering is caused and
experienced very differently and leads to a different prioritisation of factors that cause
distress. For example, the loss of appetite causes more distress for family members
(Gott, Seymour, Bellamy, Clark, & Ahmedzai, 2004) than for the patient. Usually the
spouse bears most of the caregiving burden and from the patient’s perspective family
caregivers are so-called “ellow sufferer” (Proot et al., 2004, p. 60).
For many dying people and their relatives the home is the preferred place of care at
the end of life and two-thirds prefer to die at home (Bell, Somogyi-Zalud, & Masaki,
2009; Gomes, Calanzani, Gysels, Hall, & Higginson, 2013; Higginson & Sen-Gupta, 2000). 27
Public health strategies such as home-based care and palliative care are essential for
providing different kinds of relief for cancer patients and their families (World Health
Organization, 2015). The need for home palliative care is rising steadily as the number
of deaths increase constantly and the dying patient spends most of their last months
of life at home (Gomes & Higginson, 2013). But care at home also leads the family
caregivers, besides the illness of the patient, to multi-faceted experiences of
psychological, social and spiritual stress (Gomes & Higginson, 2006). In particular, the
last weeks and days of life—when more and more terminal care is required and the
family caregiver carries the full burden of responsibility—is an important challenge.
Therefore terminal care where death can be expected within 12 months is an
important part of palliative care for the families and individuals (Proot et al., 2004).
Palliative terminal care focuses on relieving the suffering during the last phase of life; it
includes all other aspects besides the physical symptoms that cause critical situations
and crises at home (Proot et al., 2004). Proactive care in the form of timely communitybased palliative care prevents vulnerable people at the end of life and their families
from stressful events and provides relief for patients and their families at home
(McNamara, Rosenwax, Murray, & Currow, 2013). Home palliative care services can,
therefore, outperform traditional services and can enhance the possibilities of terminal
care at home (Gomes, Calanzani, Curiale, McCrone, & Higginson, 2013).
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1.2 Problem-setting
The Mobile Palliative Care Bridging Service (MPBS) is one of three consultation areas
of the Cancer League Eastern Switzerland, one of the 19 cantonal Cancer Leagues.
Advisory levels comprise the so-called bridging service, social counselling and stoma
counselling. The Cancer League Eastern Switzerland, a non-profit-organisation, is
seated in St. Gallen and was founded in January 2012 as a subsidiary of the Swiss
Cancer League. The MPBS is funded primarily by donations from its supporting
organisation, the Cancer League Eastern Switzerland. Only one fifth of the
expenditures are financed by health insurance contributions (Statutes of the Cancer
League, 2012; Fusion Report Cancer League, 2011).
The tasks of the MPBS consist of counselling and supporting seriously ill and dying
persons, as well as their relatives. It serves as a bridge between hospital care and
home care. Additionally, the wish to die at home motivates persons to contact the
bridging service with the aim of spending their last stage of life under the best possible
conditions. At this stage the persons concerned are not only confronted with an
experience of diversity due to their life-limiting condition, they also suffer from a
variety of different symptoms (Schnell & Schulz, 2014). The existence of multiple and
severe ailments is enormously challenging for relatives and requires special support.
Due to various and complex conditions, symptoms and courses of disease,
multiprofessional cooperation in a network of health care experts is indispensable. In
this case, the MPBS can provide adequate support in complex situations.
After ten years of existence of the MPBS, the aim of the current study was to ask
relatives of former patients about their experiences with relief and support. The
following questions were addressed in this study: What was the experience of relatives
with the MPBS at the end of life? How do they assess the assistance they received?
2 METHOD
To answer the research questions a standardised survey with questionnaires was
chosen. To develop the questionnaire a literature research was performed in the
PubMed and CINAHL databases. In a pre-test, five people evaluated the questionnaire.
Subsequently it was validated by the members of the MPBS. The results of the pre-test
indicated that only minor revisions were needed. Finally, the questionnaire was
submitted to the senior physician of the Palliative Care Department of the St. Gallen
Canton Hospital for final control and approval.
2.1 Sampling and data collection
The questionnaires were sent to family members of former patients who had used the
MPBS. Due to changes in residence and deaths of family members, it was not possible
to reconstruct addresses of all former patients´ relatives. For this reason, the survey
was limited to the previous five years (2009–2013). Former patients over 80 years old
were included only when the primary family caregiver was a daughter or a son, but not
a spouse because contacting the spouse was barely possible and also time consuming.

Another inclusion criterion was availability by phone. Thus, a preliminary sample size of
307 people with verified availability took part in the survey:
 N=251 relatives identified from patient documentation with a verified telephone
number and address.
 N=56 family members with verified phone numbers who provided us with the
address of the primary family caregiver and gave informed consent to take part
in the survey.
Of the 307 potential participants, 83 persons could not be included for the following
reasons:
 family members refused to participate in the survey
 persons were not reachable due to invalid phone numbers
 the relatives suffered from mental health problems.

2.2 Data analysis
The returned questionnaires were continually entered in a preliminary SPSS file. Also,
the open responses were completely retyped in the same file. After the data collection
phase was completed the data accuracy was checked. A sample of 15% of the
questionnaires was randomly selected and the data between the original
questionnaires and the SPSS file was proofed. Since no errors could be identified, the
process did not need to be repeated.
Descriptive statistics used to describe the associations of categorical data included
frequency distributions, means, median and standard deviation. These were analysed
using either Pearson’s chi square (x2) test or Wilcoxon signed rank test to compare
group differences. Ratings on Likert scales were treated as ordinal data and explored
with nonparametric tests. Missing answers were treated as a failure. Differences
between groups were assessed using the Mann-Whitney U-test. Statistical significance
was defined as P < 0.05 throughout.
Content analysis was used for open-ended questions (Schreier, 2012) that were
afterwards partially transformed into quantitative data (Boyatzis, 1998). For example,
the question “what were the greatest difficulties in which the MPBS could support
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All 224 former clients, patients of family members of the MPBS, were contacted via
postal service and were invited to participate in the survey. The potential participants
received an envelope that contained a cover letter, the informed consent, the
questionnaire and a stamped return envelope addressed to the principal investigator.
The participants also had the opportunity of completing a web-based questionnaire.
The cover letter contained an internet link to access the digitalized questionnaire. A
total of ten persons made use of this option and filled out the survey digitally. The data
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collection phase lasted from September to November 2014.
Finally, a total of 224 questionnaires were despatched. They were answered by 106
primary family carers. This was a response rate of 47.3%.

you?” was in a first step paraphrased, then coded and afterwards bundled into subcodes. The sub-codes were finally transformed (Boyatzis, 1998) into a number so that
frequency could be calculated. The responses were read several times to obtain
familiarity with the answers.
2.3 Ethical considerations
Ethical approval for this study was granted by the Cantonal Ethics Committee of St.
Gallen (Ref. No.: EKSG 14/077/U). All participants received an envelope that contained
the questionnaire and also an information letter (informed consent) about the study
describing the implications of their participation, what happens to their answers, their
rights and that at any time irreversible anonymity was assured.
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3 RESULTS
Up to 62.7% of partners or spouses (woman 30.2%; men 69.8%) were supported by the
MPBS. The parents or in-laws comprised 21.6% of the assisted persons. In 7.8% of the
cases the siblings were in a terminal stage. The proportion of terminally ill and dying
children amounted to 2.9%, while 4.9% were reported as other persons. In two cases
this was a girlfriend, in one case a member of a religious congregation and in another
case a neighbour.
The average age of the primary family carer was 58.67 years (minimum 23; maximum
89; SD = 12.72), while the average age of the deceased was 64.77 years (minimum 22;
maximum 89; SD = 12.24). Overall, 98.9% of the respondents indicated that the
terminally ill or deceased person was suffering from cancer. The remaining percentage
was not specified by the respondents.
The majority of participants (62.7%) stated that they were informed about the MPBS at
the hospital. Thus, the hospital (in particular the Palliative Care Centre at the St. Gallen
Canton Hospital) functioned as the gatekeeper for access to specialised palliative
home care. Furthermore, 10.8% of the respondents reported that their family doctor
had informed them about the MPBS. In 9.8% of the cases, the participants were
informed by the Cancer League Eastern Switzerland. The high visibility of the Cancer
League via internet and flyers ensured access to supporting services in end-of-life
situations at home. The remaining participants (8.8% and 2.9%) indicated that they
were informed by general home care services and friends, respectively. In 4.9% of cases
the respondents were informed otherwise. It became clear that the hospital, family
doctor and the Cancer League are the most important gatekeepers (83.3%).
The duration of the MPBS depended on disease progression as well as the course and
duration of disease. Analysis of the utilisation period revealed three almost equally
large groups: The first group (26.7%) used the MPBS between one and seven days. The
second group (33.7%) made use of the services between two and four weeks. The third
group (26.7%) utilised the MBPS between one and three months. A small portion of
respondents (6.9%) made more extended use of the services, extending from three to
six months. Only 5% of family members indicated that they utilised the MPBS between
six and 12 months. In one case support from MPBS lasted more than a year. These

figures show that approximately one third of the respondents needed support up to
seven days to stabilise their end-of-life situation at home. The remaining two thirds of
respondents illustrate how the length of end-of-life situations can influence family life.
The frequency of service utilisation shows the intensity of the domestic end of life
crisis. In 20.6% of the cases the MPBS was claimed only once. The majority of
respondents (44.3%) used the service up to five times. In 16.5% of the cases the MPBS
had been called daily. In one case it was even required several times a day. Family
members who could not provide more information about the frequency of utilisation
(17.5%) reported that they had used the MPBS regularly.

With regard to other symptoms, the respondents reported unconsciousness, wound
healing, digestion problems, unstable social situations and excessive suffering. Based
on this enumeration, it became clear that pain management is the major challenge and
leads to domestic crises. In the second place, loss of appetite and problems relating to
food intake are challenging. This underlines that social crises often begin with
nutrition-related problems and lead to severe suffering for all persons involved in endof-life situations.
Furthermore, relatives were asked for which particularly challenging symptoms they
had received support from the MPBS. They named the following major symptoms of
the deceased persons:
 Pain (60%)
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The duration and frequency of service utilisation provides information about the
domestic situation, as well as the kind of professional treatment that the persons
concerned had received beforehand. Affected people who had previously been
supported in a specialised palliative care unit or centre totalled 25.7%, while 33.7% of
the patients had formerly been treated without palliative care services. In 39.6% of the
cases, previous care at home by either the physician or general home care services
without specialised palliative care services was reported. In one case, the patient lived
in a nursing home where he was supported by the MPBS. At the time of return from an
institutional setting into domesticity, the symptoms of palliative care patients were
under control in only 37.5% of the cases; this was not achieved in 62.5% of the cases
despite previous professional care. Inadequately controlled symptoms comprised:
 Pain (47.4%)
31
 Loss of appetite/nutrition-related problems (32.6%)
 Fatigue/sleeplessness (29.8%)
 Nausea/vomiting (22.1%)
 Fear (19.1%)
 Dyspnoea (10.5%)
 Delirium (9.6%)
 Depression (6.4%)
 Other symptoms (7.4%).
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Loss of appetite/nutrition/swallowing difficulties (25.5%)
Vomiting/nausea (21.3%)
Dyspnoea (21.3%)
Mobilisation/weakness (18.1%)
Gastrointestinal symptoms (15.8%)
Fear (9.6%)
Delirium (7.4%)
Sleeping disorder/tiredness (7.2%)
Cardiovascular problems (5.3%)
Cachexia/loss of weight (4.1%)
Epilepsy (3.2%)

3.2 Benefits of the MPBS from the relatives’ perspective
Contact with the MPBS helped 73.1% of the participants to better understand the
course of the disease (“I strongly agree“ 35.5%; “I agree“ 37.6%). However, for 26.9% of
the respondents this was not correct (12.9%) or only partly correct (14.0%). Support
from the MPBS resulted in a better understanding of symptoms for 72.8% of the
participants (“I strongly agree“ 29.3%; “I agree“ 43.5%). For 27.1% this was only partly
true (14.1%) or not true at all (13%). Assistance from the MPBS promoted a better
understanding of the relatives´ prognosis for 63% of the participants (“I strongly
agree“ 22.8%; “I agree“ 40.2%). For 37% of the respondents this was not true (18.5%) or
partly true (18.5%). Respondents (81.5%) reported having participated in the care for
their relatives due to support they received from MPBS (“I strongly agree“ 54.3%; “I
agree“ 27.2%). In 18.5% of the cases participation was not possible (10.9%) or only partly
possible (7.6%).
According to participants the MPBS responded to the changing needs of the family in
89.1% of the cases (“I strongly agree“ 52.2%; “I agree“ 37.0%). Only 10.8% reported that
this was not true (5.4%) or only partly true (5.4%). The existence of the MPBS motivated
87.4% (“I strongly agree“ 57.9%; “I agree“ 29.5%) of the participants to support their
relatives at the end of life at home. For 12.7% of the participants this was only partly
correct (5.3%) or not correct at all (7.4%). The MPBS helped in clarifying social matters
for 48.8% of the respondents (“I strongly agree” 23.3%; “I agree” 25.6%), while 51.2% did
not agree (37.2%) or partly (14.0%) agreed with this question. The MPBS helped 73.3% of
the respondents (“I strongly agree“ 41.1%; “I agree“ 32.2%) to make the end-of-life
situations for their relatives more bearable and 26.7% reported that this was only partly
correct (17.8%) or not correct at all (8.9%). For 73.7% of the respondents the MPBS
increased their confidence and security in the interaction with their relatives (“I
strongly agree“ 44.0%; “I agree“ 29.7%). Almost over one fourth of the respondents
disagreed (26.4%) and estimated this as only partly true (14.3%) or not true at all (12.1%).
According to 82.6% of the participants the MPBS positively contributed to symptom
alleviation (“I strongly agree“ 53.3%; “I agree“ 29.3%). Only 17.4% reported that this was
only partly correct (8.7%) or not correct at all (8.7%). Support by the MPBS allowed

3.3 Experiences with the MPBS
The MPBS was helpful for 77.6% of the relatives (“I strongly agree“ 37.6%; “I agree“
40%). Due to the support that they received they were able to control the changing
situations in the home care setting. For 22.3% of the participants this was partly not
possible (14.1%) or impossible (8.2%). According to 68.2% of the respondents the MPBS
contributed to better symptom management (“I strongly agree 35.3%; “I agree“ 32.9%).
About one third (31.8%) agreed to this statement either partly (22.4%) or completely
disagreed (9.4%). For 59.3% of the participants the MPBS enabled relatives to cope
better with psychological strains. All in all, 40.7% of the respondents agreed with this
statement partly (18.6%) or not at all (22.1%). The ability to more easily regulate financial
matters with support from the MPBS was possible for only 20.3% of the participants (“I
strongly agree“ 7.6%; “I agree“ 12.7%). For 79.8% this was only partly correct (15.2%) or
not correct at all (64.6%).
The MPBS provided access to more comprehensive information concerning support
and assistance for 64% of the respondents (“I strongly agree“ 32.6%; “I agree“ 31.4%).
For 36% this was only partly true (18.6%) or not true at all (17.4%).
The use of MPB services enabled 60.5% of participants to achieve regularity and safety
in everyday life (“I strongly agree“ 29.1%; “I agree“ 31.4%). For 39.5% of the respondents 33
this was only partly correct (22.1%) or not correct at all (17.4%). Assistance from the
MPBS contributed to better sleep at night for 55.3% of the relatives (“I strongly agree“
24.7%; “I agree“ 30.6%). For 44.7% this was only partly true (21.2%) or not true at all
(23.5%).
According to 72.3% of the participants, MPB services prevented or delayed
hospitalisations (“I strongly agree“ 51.8%; “I agree“ 20.5%). For 27.7% of the
respondents this was only partly correct (12%) or not correct at all (15.7%). Having more
time for oneself due to support from MBPS was the experience of 44.6% of the
participants (“I strongly agree“ 16.9%; “I agree“ 27.7%). For 55.4% this was only partly
true (24.1%) or not true at all (31.3%). The MPBS helped 65.9% of the respondents make
decisions according to the will of caring and supporting relatives (“I strongly agree“
30.5%; “I agree“ 35.4%). For 34.1% of the participants this was only partly correct (13.4%)
or not correct at all (20.7%).
4 CONCLUSION
In summary, it is clear that the relatives of the patients had good experiences with the
MPBS and that the service led to a stabilisation of the palliative care or terminal care
situation at the home. The MPBS supports the family caregiver, helping them to
reduce crises and to continue care at home.
The MPBS thereby not only responds to the changing needs of the terminal patient,
but encourages family members to continue the care at home. In illness transitions at
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most of the respondents (64.4%) to arrange the course of everyday life (“I strongly
agree“ 32.2%; “I agree“ 32.2%). For 35.6% this was only partly true (17.2%) or not true at
all (18.4%).

the end of life, MPBS helps the carer to adapt the care needs. MPBS also positively
influences the situation at home and helps to alleviate different kinds of uncontrolled
symptoms.
Despite professional care of the patient in the hospital or in specialised palliative care
wards before being discharged to the patient’s home, there were symptoms that were
not under control. In particular, pain and nutrition-related problems must be
mentioned here. It is also interesting that these two uncontrollable symptoms were
also the biggest challenge for the family members in home care. In particular, it is
noteworthy to emphasize the nutrition-related problems in this context since
withdrawal of the dying patient from the living others lead to social conflicts and
crises.
The MPBS helps to support and protect the vulnerable patient and their family
members and protects them from further crises. In addition to general home care
services and general practitioners, mobile palliative care teams are important for
fulfilling the person’s wish to die at home. Unnecessary costs and hospital admissions
in the last phase of life can thereby be avoided or delayed.
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1 UVOD
Rak je vodilni vzrok smrti po vsem svetu in kot takšen bolezen, ki ima močan vpliv na
vso družino (Hopkinson, Brown, Okamoto& Addington-Hall, 2012) . Pri zdravljenju in
paliativni oskrbi pa družina pogosto ostane v ozadju, saj je pozornost ponavadi
posvečena bolniku (Osse, et al., 2006). Rezultati študij kažejo, da obstaja povezava
med izkušnjo bolezni pri bolnikih z rakom in njihovih družinskih negovalcih (Hodges, et
al., 2005). Družina močno trpi zaradi bolezni bolnika, toda celotno trpljenje doživljajo
zelo različno, kar vodi do različnega vpliva dejavnikov, ki povzročajo stiske. Na primer,
izguba apetita povzroča več stiske družinskim članom kot bolniku (Gott, et al., 2004).
Običajno je zakonec tisti, ki nosi večino bremena negovanja bolnika, tako da so z vidika
bolnika družinski negovalci tako imenovani »sotrpini« (Proot, et al., 2004, p. 60).

Visoka zdravstvena šola v Celju

36

Za veliko umirajočih ljudi in njihovih sorodnikov je domače okolje željeno mesto nege
ob koncu življenja in dve tretjini ljudi bi raje umlo doma (Bell, et al., 2009; Gomes, et al.,
2013; Higginson & Sen-Gupta, 2000). Javnozdravstvene storitve, kakršni sta nega na
domu in paliativna oskrba, sta bistveni za lajšanje različnih stisk bolnikov z rakom in
njihovih družin (World Health Organization, 2015). Potreba po paliativni oskrbi na
domu se nenehno povečuje, saj se povečuje število smrtnih primerov, in umirajoči
bolniki lahko tako preživijo večino svojih zadnjih mesecev življenja doma (Gomes &
Higginson, 2013). Toda nega na domu predstavlja poleg bolnikove bolezni tudi za
družinske negovalce večplastno izkušnjo stresa, ki je tako psihološki kot tudi socialen
in duhoven (Gomes & Higginson, 2006). Zlasti zadnji tedni in dnevi življenja, ko človek
potrebuje vedno več paliativne oskrbe in družinski negovalec prenaša celotno breme
odgovornosti, predstavljajo velik izziv. Zato je paliativna oskrba, kjer lahko pričakujemo
smrt v 12 mesecih, pomemben del paliativne oskrbe za družine in posameznike (Proot,
et al., 2004). Paliativna oskrba se osredotoča na lajšanje trpljenja v zadnji fazi življenja
ter vključuje vse ostale vidike oskrbe, ki utegnejo povzročiti kritične situacije in krize
doma, razen fizičnih simptomov (Proot et al., 2004). Proaktivna nega v obliki
pravočasne, v skupnost usmerjene paliativne oskrbe, ščiti občutljive ljudi ob koncu
njihovega življenja in njihove družine pred stresnimi dogodki ter zagotavlja olajšanje
bolnikom ter njihovim družinam na njihovem domu (McNamara, et al., 2013). Usluge
paliativne oskrbe na domu so lahko tako boljše od ustaljenih storitev ter izboljšajo
nego bolnika v terminalni fazi v domačem okolju (Gomes, et al., 2013).
1.2 Predstavitev problema
Mobilni tim za paliativno oskrbo - The Mobile Palliative Care Bridging Service (MPBS) je
eno od treh svetovalnih področij Društva obolelih za rakom vzhodne Švice (Cancer

League Eastern Switzerland). Društvo je eno izmed 19 regijskih društev obolelih za
rakom. Svetovalna področja društva obsegajo tako imenovane premostitvene storitve,
socialno svetovanje in svetovanje pri stomi. Društvo obolelih za rakom vzhodne Švice,
neprofitna organizacija, ima sedež v St. Gallenu, in je bila ustanovljena v januarju 2012
kot podružnica Švicarskega društva obolelih za rakom. MPBS se financira pretežno iz
donacij njihove podporne organizacije, Društva obolelih za rakom vzhodne Švice. Zgolj
ena petina izdatkov je financirana s prispevki za zdravstveno zavarovanje (Statutes of
the Cancer League, 2012; Fusion Report Cancer League, 2011).
Naloge MPBS zajemajo svetovanja in podporo resno bolnim in umirajočim osebam kot
tudi njihovim sorodnikom. Mobilne storitve tako predstavljajo most med bolnišnično
oskrbo in domačo nego. Poleg tega želja, umreti doma, motivira osebe, da stopijo v
stik z izvajalci mobilnih premostitvenih paliativnih storitev, z namenom preživeti zadnji
stadij življenja v najboljših možnih pogojih. V tej fazi so prizadete osebe ne zgolj
soočene z doživljanjem različnih situacij, ki so pogojene z njihovim omejujočim stanjem,
trpijo tudi za različnimi bolezenskimi simptomi (Schnell & Schulz, 2014). Hkraten obstoj
večih hudih bolezni je za bolnikove sorodnike namreč izjemno zahteven, zato zahteva
posebno podporo. Zaradi različnih in zapletenih pogojev, simptomov in potekov
bolezni je multiprofesionalno sodelovanje v mreži zdravstvenih strokovnjakov
nepogrešljivo. V tem primeru lahko MPBS zagotovi ustrezno podporo v kompleksnih
situacijah.
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2 METODA
Za namen raziskave je bila izbrana standardizirana metoda ankete s pomočjo
vprašalnikov. Pri razvoju vprašalnika je bila izvedena raziskava literature v podatkovnih
bazah Pub-Med in CINAHL. V predhodnem testu je vprašalnik ocenilo pet oseb.
Naknadno je bil potrjen s strani članov MPBS. Rezultati predhodnega preizkusa
vprašalnika so pokazali, da so potrebni le manjši popravki. Na koncu je bil vprašalnik
predložen izkušenemu zdravniku paliativne oskrbe oddelka bolnišnice kantona St.
Gallen v namene končne kontrole in odobritve.
2.1 Vzorčenje in zbiranje podatkov
Vprašalniki so bili poslani družinskim članom nekdanjih bolnikov, uprabnikom storitev
MPBS. Zaradi spremembe prebivališča ter že umrlih članov družine naslovov vseh
sorodnikov nekdanjih oskrbovancev ni bilo mogoče ugotoviti. Iz tega razloga je bila
raziskava omejena na preteklih pet let (2009–2013). Svojci bolnikov, starih več kot 80
let, so bili vključeni le, kadar je bil primarni družinski negovalec hči ali sin, ne pa tudi
zakonec, saj je bilo stopiti v stik z zakoncem večkrat komaj mogoče in tudi zamudno.
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Po desetih letih obstoja MPBS je bil cilj pričujoče študije pridobiti mnenje sorodnikov
nekdanjih bolnikov o njihovih izkušnjah s pomočjo in podporo, ki so jo prejeli s strani
MPBS. V tej študiji so bila obravnavana naslednja vprašanja: Kakšna je bila izkušnja
svojcev z MPBS ob koncu življenja? Kako ocenjujejo prejeto pomoč?

Drugo merilo za vključitev je bila razpoložljivost po telefonu. S pomočjo teh kriterijev je
bila določena velikost predhodnega vzorca 307 ljudi s preverjeno razpoložljivostjo:
 251 sorodnikov, identificiranih s pomočjo dokumentacije bolnika s preverjeno
telefonsko številko in naslovom,
 56 družinskih članov s preverjenimi telefonskimi številkami, ki so posredovali
naslov primarnega družinskega negovalca in podali soglasje k sodelovanju v
raziskavi.
Izmed 307 potencialnih udeležencev, 83 oseb ni bilo mogoče vključiti iz naslednjih
razlogov:
 družinski člani so zavrnili udeležbo v raziskavi,
 osebe niso bile dosegljive zaradi neveljavne telefonske številke,
 osebe (sorodniki) so trpele zaradi težav z duševnim zdravjem.
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Z vsemi 224 nekdanjimi uporabniki MPBS so stopili v stik preko običajne pošte ter jih
povabili k sodelovanju v raziskavi. Potencialni udeleženci so prejeli ovojnico, ki je
vsebovala spremno pismo, obrazec za prostovoljno soglasje, anketni vprašalnik ter
žigosano povratno ovojnico, naslovljeno na glavnega raziskovalca. Alternativno so
udeleženci imeli možnost izpolniti spletni vprašalnik. Spremno pismo je vsebovalo
spletno povezavo za dostop do digitaliziranega vprašalnika. Anketni vprašalnik je
elektronsko izpolnilo 10 oseb. Faza zbiranja podatkov je trajala od septembra do
novembra 2014.
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Odposlanih je bilo skupaj 224 vprašalnikov. Nanje je odgovorilo 106 primarnih
družinskih negovalcev. Stopnja odzivnosti je tako bila 47,3 %.
2.2 Analiza podatkov
Vrnjeni vprašalniki so bili sproti vnašani v preliminarno datoteko SPSS. Tudi odgovori
na vprašanja odprtega tipa so bili prepisani v isto datoteko. Potem, ko je bila končana
faza zbiranja podatkov, je bilo potrebno preveriti točnost podatkov, vnešenih v
datoteko SPSS. Naključno je bil izbran vzorec 15 % vprašalnikov. Podatke, vsebovane v
izvirnih vprašalnikih, ter datoteko SPSS so medsebojno preverili. Ker niso odkrili
nobenih napak, procesa ni bilo potrebno ponoviti.
Opisna statistika, uporabljena za opis povezav kategoričnih podatkov, je vključevala
frekvenčne porazdelitve, povprečne vrednosti, mediano in standardni odklon. Ti so bili
analizirani z uporabo bodisi Pearsonovega preizkusa Hi-kvadrata ali Wilcoxonovega
preizkusa vsote rangov, da bi primerjali razlike med skupinami. Ocene na Likertovi
lestvici so bile obravnavne kot ordinalni podatki ter raziskane z neparametričnimi testi.
Manjkajoči odgovori so se smatrali kot napaka. Razlike med skupinami so bile ocenjene
z uporabo Mann Whitneyevega u-testa. Statistična pomembnost je bila opredeljena
kot P < 0.05.

Analiza vsebine je bila uporabljena pri vprašanjih odprtega tipa (Schreier, 2012), ki so
bila pozneje delno preoblikovana v kvantitativne podatke (Boyatzis, 1998). Na primer,
vprašanje »Katere so bile največje težave, pri katerih vam je MPBS pomagal?«, je bilo
najprej parafrazirano, nato kodirano in zatem združeno v pod-oznake. Pod-oznake so
bile na koncu preoblikovane (Boyatzis, 1998) v številke, tako da je bilo pogostost
odgovorov mogoče izračunati. Odgovore so prebrali večkrat, da bi se z njimi bolje
seznanili.
2.3 Etična vprašanja
Etično odobritev za to študijo je podelil Kantonski etični odbor St. Gallena (Ref. št.:
EKSG 14/077/U). Vsi udeleženci so prejeli ovojnico, ki je vsebovala vprašalnik ter
informacijsko pismo (prostovoljno soglasje) o študiji, kjer so bile opisane posledice
njihovega sodelovanja, kakšna bo uporaba njihovih odgovorov, pravice anketirancev
ter informacijo o zagotovljeni anonimnosti.
3 REZULTATI
62,7 % bolnikov, ki jim je pomagal MPBS, je bilo partnerjev ali zakoncev anketirancev,
od tega 30,2 % žensk in 69,8 % moških. Starši ali partnerjevi starši so predstavljali 21,6 %
oseb, ki so prejemale pomoč MPBS. V 7,8 % primerih so bili umirajoči bratje ali sestre.
Delež neozdravljivo bolnih in umirajočih otrok je znašal 2,9 %, medtem ko so o 4,9 %
poročali kot o drugih osebah. V dveh primerih je bilo to anketirančevo dekle, v enem
primeru član verske skupnosti in v enem primeru soseda.
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Večina udeležencev (62,7 %) je navedla, da so bili o storitvah MPBS obveščeni v
bolnišnici. Tako je bolnišnica (zlasti Center za paliativno oskrbo v bolnišnici kantona St.
Gallen) delovala kot nekakšen posrednik za dostop do specializirane paliativne oskrbe
na domu. Poleg tega je 10,8 % vprašanih poročalo, da jih je o obstoju MPBS obvestil
njihov družinski zdravnik. V 9,8 % primerov je anketirance o obstoju MPBS obvestilo
Društvo bolnikov z rakom vzhodne Švice. Promocija Društva bolnikov z rakom preko
svetovnega spleta in letakov je pripomogla k dostopnosti te podporne storitve v
domačem okolju. Preostali udeleženci (8,8 % in 2,9 %), so izjavili, da so bili o MPBS
obveščeni s strani ponudnikov storitev nege oziroma prijateljev. V 4,9 % primerov so bili
anketiranci obveščeni iz druga vira. Tako je bilo ugotovljeno, da so bolnišnice, družinski
zdravniki in Društvo obolelih za rakom najpomembnejši viri obveščanja o MPBS (83,3
%).
Trajanje in pogostost pomoči MPBS je bila odvisna od stadija bolezni, kakor tudi od
poteka in trajanja bolezni. Analiza obdobja koriščenja uslug je pokazala tri skoraj enako
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Povprečna starost primarnega družinskega pomočnika je bila 58,67 let (najmanj 23;
največ 89; SD=12.72), medtem ko je bila povprečna starost umrlega 64,77 let (najmanj
22; največ 89; SD=12.24). 98,9 % anketirancev je navedlo, da je neozdravljivo bolna ali
pokojna oseba trpela za rakom. Preostali anketiranci sorodnikove bolezni niso
opredelili.

velike skupine: prva skupina (26,7 %) je uporabljala MPBS od enega do sedem dni.
Druga skupina (33,7 %) je uporabljala storitev med dvema tednoma in štirimi tedni.
Tretja skupina (26,7 %) je uporabljala MBPS od enega do treh mesecev. Majhen del
vprašanih (6,9 %) je storitve uporabljalo dlje časa, od tri do šest mesecev. Le 5 %
družinskih članov je navedlo, da so uporabljali storitve MPBS med 6 in 12 meseci. V
enem primeru je podpora MPBS trajala več kot eno leto. Te številke kažejo, da je
približno tretjina anketirancev potrebovala podporo za umiritev domačih razmer ob
izteku sorodnikovega življenja zgolj do sedem dni. Odgovori preostalih dveh tretjin
vprašanih kažejo, kako močno lahko trajanje situacije ob koncu sorodnikovega življenja
vpliva na družinsko življenje.
Pogostost uporabe storitev MPBS kaže na intenzivnost domače krize ob koncu
življenja. V 20,6 % primerih so MPBS uporabili samo enkrat. Večina vprašanih (44,3 %) je
uporabila storitev do petkrat. V 16,5 % primerov so MPBS uporabili vsak dan. Zgolj v
enem primeru je bilo to potrebno večkrat na dan. Družinski člani, ki niso mogli
zagotoviti več informacij o pogostnosti uporabe (17,5 %) poročajo, da so MPBS
uporabljali redno.
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Trajanje in pogostost uporabe storitev ponujata vpogled v domače razmere, kot tudi v
vrsto strokovne obravnave, ki so jo osebe prejemale prej. Delež oseb, ki so pred tem
prejemali oskrbo v specializiranih enotah ali centrih za paliativno oskrbo je znašal 25,7
%, medtem ko je bilo 33,7 % bolnikov prej oskrbovanih brez paliativne oskrbe. V 39,6 %
primerov so poročali o negi doma s strani zdravnika ali o uporabi splošnih zdravstvenih
storitev brez specializirane paliativne oskrbe. V enem primeru je bolnik živel v domu za
ostarele, kjer ga je podpiral MPBS. V času vrnitve iz institucionaliziranega okolja v
domače okolje, so bili simptomi bolnikov paliativne oskrbe pod nadzorom v zgolj 37,5
% primerih; to pa kljub prejšnji strokovni oskrbi ni bilo doseženo v 62,5 % primerih.
Nezadostno nadzorovani simptomi so vključevali:
 bolečine (47,4 %),
 izgubo apetita/s prehrano povezani problemi (32,6 %),
 utrujenost/nespečnost (29,8 %),
 slabost/bruhanje (22,1 %),
 strah (19,1 %),
 dispnejo (10,5 %),
 delirij (9,6 %),
 depresijo (6,4 %),
 druge simptome (7,4 %).
Glede drugih simptomov so anketiranci poročali o nezavesti, celjenju ran, težavah s
prebavo, nestabilnih socialnih razmerah ter pretiranem trpljenju. Glede na navedeno, je
postalo jasno, da je obvladovanje bolečine velik izziv, ki vodi v poslabšanje razmer v
domačem okolju. Na drugem mestu po pogostosti so težave z izgubo apetita in težave,
ki se nanašajo na vnos hrane. To potrjuje domnevo, da se težave v družinah s

paliativnimi bolniki pogosto začnejo s problemi, povezanimi s prehrano, ki vodijo v
hudo trpljenje za vse osebe, vključene v situacije ob koncu življenja.
Poleg tega so sorodnike prosili naj navedejo, pri katerih še posebej zahtevnih
simptomih so prejeli podporo MPBS. Poimenovali so naslednje poglavitne simptome
umrlih oseb:
 bolečine (60 %),
 izgubo apetita/prehrana/ težave pri požiranju (25,5 %),
 bruhanje/slabost (21,3 %),
 dispnejo (21,3 %),
 težave z mobilnostjo/šibkost (18,1 %),
 gastrointestinalne simptome (15,8 %),
 strah (9,6 %),
 delirij (7,4 %),
 motnje spanja/utrujenost (7,2 %),
 srčno-žilne težave (5,3 %),
 kaheksijo/izgubo teže (4,1 %),
 epilepsijo (3,2 %).

Po mnenju udeležencev se je MPBS odzval na spreminjajoče se potrebe družine v 89.1
% primerov (»Močno se strinjam« 52,2 %; »Strinjam se« 37,0 %). Samo 10,8 % je poročalo,
da to ni res (5,4 %) ali je res zgolj delno (5,4 %). Obstoj MPBS je motiviral 87,4 %
anketirancev (»Močno se strinjam« 57,9 %; »Strinjam se« 29.5 %). Za 12,7 % udeležencev
je to držalo le delno (5,3 %) ali pa sploh ne (7,4 %). MPBS je pomagal pri razjasnitvi
socialnih zadev 48,8 % vprašanih (»Močno se strinjam« 23,3 %; »Strinjam se« 25,6 %),
medtem ko se jih 51.2 % s tem ni strinjalo (37,2 %) ali se jih je strinjalo zgolj delno (14,0 %).
MPBS je 73.3 % vprašanim (»Močno se strinjam« 41.1 %; »Strinjam se« 32,2 %)
pripomogel, da je bila situacija ob koncu življenja za njihove svojce bolj znosna in 26,7 %
jih je poročalo, da je bilo to res zgolj delno (17,8 %) ali pa sploh ne (8,9 %). 73,7 %
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3.2 Koristi MPBS z vidika sorodnikov
Stik z MPBS je 73,1 % udeležencem pomagal bolje razumeti potek bolezni (»Močno se
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strinjam« 35,5 %; »Strinjam se« 37,6 %). Kljub temu pa to sploh ni veljalo za 12,9 %
udeležencev, za 14 % pa je veljalo zgolj delno. Podpora MPBS je povzročila boljše
razumevanje simptomov bolezni pri 72,8 % udeležencev (»Močno se strinjam« 29,3 %;
»Strinjam se« 43,5 %). Za 27,1 % je bilo to le deloma res (14,1 %) ali sploh ne (13 %). 63,0 %
udeležencem (»Močno se strinjam« 22,8 %; »Strinjam se« 40,2 %) je pomoč MPBS
omogočila boljše razumevanje razvoja bolezni. Za 37 % anketirancev pa to ni veljalo
(18,5 %) ali je veljalo le delno (18,5 %). 81,5 % anketirancev je poročalo, da so pri skrbi za
svoje sorodnike sodelovali zaradi podpore, ki so jo prejeli od MPBS (»Močno se
strinjam« 54,3 %; »Strinjam se« 27,2 %). V 18,5 % primerov sodelovanje ni bilo mogoče
(10,9 %) ali je bilo mogoče le delno (7,6 %).

anketirancem je MPBS povečal občutek zaupanja in varnosti pri interakciji s sorodniki
(»Močno se strinjam« 44,0 %; »Strinjam se« 29,7 %). Malo več kot četrtina anketirancev
se s tem ni strinjala (26,4 %) in je ocenila, da je to le deloma res (14,3 %) ali sploh ne (12,1
%).
82,6 % udeležencem je MPBS pozitivno prispeval k lajšanju simptomov (»Močno se
strinjam« 53,3 %; »Strinjam se« 29,3 %). Le 17,4 % jih je poročalo, da to drži le delno (8,7
%) ali pa sploh ne (8,7 %). Pomoč MPBS je večini anketiranih (64,4 %) omogočila ureditev
vsakdanjega življenja (“Močno se strinjam« 32,2 %; »Strinjam se« 32,2 %). Za 35,6 % je bilo
to res le deloma (17,2 %) ali pa sploh ne (18,4 %).
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3.3 Izkušnje z MPBS
MPBS je koristil 77,6 % sorodnikom (»Močno se strinjam« 37,6 %; »Strinjam se« 40 %).
Zaradi podpore, ki so jo prejeli, so bili sposobni obvladovati spreminjajoče se razmere v
okolju domače oskrbe. Za 22,3 % udeležencev je to veljalo le delno (14,1 %) ali pa sploh
ne (8,2 %). Po mnenju 68,2 % vprašanih je MPBS prispeval k boljšemu poznavanju
simptomov (»Močno se strinjam 35,3 %; »Strinjam«32,9 %). Približno ena tretjina (31,8 %)
pa je odgovorila, da se s to izjavo strinjajo bodisi delno (22,4 %) ali pa sploh ne (9,4 %).
59,3 % udeležencem je MPBS omogočil boljše obvladovanje psihičnih pritiskov. 40,7 %
anketirancev se je s to trditvijo strinjalo deloma (18,6 %) ali sploh ne (22,1 %). Lažje
urejanje finančnih zadev s pomočjo MPBS je bilo mogoče zgolj za 20.3 % udeležencev
(»Močno se strinjam« 7,6 %; »Strinjam se« 12,7 %). Za 79,8 %, je to držalo le delno (15,2 %)
ali pa sploh ne (64.6 %).
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MPBS je omogočil dostop do celovitejših podatkov o podpori in pomoči 64 %
anketirancev (»Močno se strinjam« 32.6 %; »Strinjam se« 31,4 %). Za 36 % je bilo to le
deloma res (18,6 %) ali pa sploh ne (17,4 %).
Uporaba MPB storitev je 60,5 % udeležencem omogočila doseči stabilnost in varnost v
vsakdanjem življenju (»Močno se strinjam« 29,1 %; »Strinjam se« 31,4 %). Za 39,5 %
anketiranih, je to držalo zgolj delno (22,1 %) ali pa sploh ne (17,4 %). Pomoč iz MPBS je k
boljšemu spancu ponoči pripomogla 55,3 % sorodnikom (»Močno se strinjam« 24,7 %;
»Strinjam se« 30,6 %). Za 44,7 % je bilo to res zgolj deloma (21,2 %) ali sploh ne (23,5 %).
Po mnenju 72,3 % udeležencev, so storitve MPB preprečile ali odložile hospitalizacijo
oskrbovanca. (»Močno se strinjam« 51,8 %; »Strinjam se« 20,5 %). Po mnenju 27,7 %
anketirancev pa je to držalo le delno (12 %) ali sploh ne (15,7 %). Zaradi podpore MPBS je
imelo več časa zase 44,6 % udeležencev (»Močno se strinjam« 16,9 %; »Strinjam se« 27,7
%). Za 55,4 % je bilo to res le deloma (24,1 %) ali pa sploh ne (31,3 %). MPBS je 65.9 %
anketirancem pomagal sprejeti odločitve po volji pomoč in podporo nudečih
sorodnikov (»Močno se strinjam« 30,5 %; »Strinjam se« 35,4 %). Za 34,1 % udeležencev je
to držalo le delno (13,4 %) ali pa sploh ne (20,7 %).

4 SKLEP
Zaključimo lahko, da so sorodniki bolnikov imeli z MPBS dobre izkušnje in da je storitev
privedla do izboljšanja razmer paliativne oskrbe na domu. MPBS podpira družinske
negovalce, pomaga zmanjšati njihove težave tako, da lahko nadaljujejo z nego na
domu.
MPBS se tako ne odziva zgolj na spreminjajoče se potrebe umirajočega bolnika,
temveč spodbuja družinske člane k nadaljni skrbi doma. Ob spremembah stadija
sorodnikove bolezni proti koncu njegovega življenja, MPBS pomaga negovalcu, da se
uspešno prilagodi negovalnim potrebam. MPBS tudi pozitivno vpliva na položaj doma
ter pomaga pri lajšanju različnih vrst nenadzorovanih simptomov.
Kljub strokovni negi bolnikov v bolnišnici ali v specializiranih oddelkih paliativne oskrbe,
so pred odpustom bolnika domov v večini primerov obstajali simptomi, ki niso bili pod
nadzorom. Tu moramo omeniti predvsem bolečine ter probleme, povezane s
prehrano. Zanimivo je tudi, da sta ti dve vrsti neobvladljivih simptomov predstavljali
tudi največji izziv za družinske člane v obdobju domače oskrbe. V tem kontekstu je
zlasti potrebno omeniti s prehrano povezane težave, ki pogosto pomenijo umik
umirajočih bolnikov od živečih, ter vodijo v socialne konflikte in krize.
MPBS pomaga podpirati in ščititi ranljive bolnika in njihove družinske člane ter jih
varuje pred nadaljnimi krizami. Poleg uslug zdravstvene oskrbe na domu in zdravnikov 43
splošne medicine, so mobilne ekipe za paliativno oskrbo tiste, ki so pomembne za
izpolnjitev želje posameznika po umiranju doma. Nepotrebnim stroškov in sprejemom
v bolnišnico v zadnji fazi življenja se lahko tako izognemo ali jih odložimo.
LITERATURA IN VIRI – navedeno na str. 34-35

Prof. dr. André Fringer je strokovnjak na področju zdravstvene nege, je tudi
znanstvenik in predavatelj na tem področju tako na univerzah kot tudi na visokih šolah
v Švici, Nemčiji in Avstriji. Dodiplomski in magistrski študij je končal na Univerzi v
Wittnu/Herdecke v Nemčiji, kjer je tudi služboval. Njegovo področje je bila zdravstvena
nega, ki je usmerjena v družino in skupnost (pri prof. dr. Wilfried Schnepp-u). Po
dokončanju doktorskega študija leta 2010 je služboval kot podoktorski raziskovalec na
Univerzi za uporabne znanosti v Zürichu (ZHAW) na Inštitutu za raziskave in razvoj v
zdravstveni negi. Od leta 2011 dalje je zaposlen kot projektni vodja na Inštitutu za
uporabne znanosti v zdravstveni negi in tudi kot vodja študijskega programa Magister
naprednih študij v paliativni oskrbi na FHS St. Gallen, Univerza za uporabne znanosti.
Glavne tematike njegove dela so povezane s paliativno oskrbo, v družino usmerjeno
zdravstveno nego, s prostovoljstvom in civilnimi storitvami na področju zdravstvene
nege, kot tudi z neformalnim sistemom zdravstvene nege.
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Izvleček
Večina bolnikov z napredovalo neozdravljivo boleznijo ima bolečine v zadnjih dneh
življenja. Bolečina in drugi simptomi napredovale bolezni bolniku povzročajo trpljenje, ki
se stopnjuje proti koncu življenja. Obvladovanje telesne bolečine je pomemben del
celostne obravnave bolnika, ki obsega lajšanje njegove telesne, duševne, socialne in
duhovne stiske.
Osnovna vodila pri izbiri zdravila za obvladovanje bolečine ob koncu življenja so ocena
jakosti in kakovosti bolečine, iskanje sprožilnih dejavnikov za bolečino, že prisotno
zdravljenje bolečine in bolnikovo splošno stanje ter izbira zdravljenja.
Z obvladovanjem bolečine na koncu življenja v sklopu celostne paliativne oskrbe bolniku
omogočimo dostojno življenje do smrti.
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Ključne besede: konec življenja, obvladovanje bolečine
Abstract
The majority of patients with a progressive incurable disease experience severe pain at
the end of their lives. Pain and other symptoms of progressive disease cause suffering,
which is increasing towards the end of the life. The control of bodily pain is therefore a
significant part of holistic care, which comprises alleviation of physical, psychological,
social and spiritual distress.
The main principles for pharmacological pain control at the end of the life are pain
assessment, pain etiology, previous pain management and patient’s condition and
preferences.
With effective pain control at the end of the life and in the range of holistic palliative care
we can enable the patients a respectable life up to their death.
Key words: end of life, pain control

1 UVOD
Definicije
Obdobje ob koncu življenja je termin, ki se uporablja za opis podpore in zdravstvene
oskrbe bolnika v času napredovanja bolezni, ki lahko povzroči smrt. Včasih to obdobje
opisujejo kot terminalno fazo bolezni. Obdobje ob koncu življenja ni časovno natančno
opredeljeno in se ne nanaša na neposredno umiranje. V določenih situacijah to lahko
predvidimo in ugotovimo, pri marsikateri bolezni pa tega prehoda ni lahko opredeliti.
Iz izkušenj in utemeljenih podatkov so najpomembnejši dejavniki oskrbe bolnika in
družine ob koncu življenja: obravnava bolečine, priprava na smrt, povezave med
bolniki, družinskimi člani in zdravstvenimi skrbniki in doseganje občutka izpolnjenosti.
Bolečina je neprijetna osebna čutna in čustvena izkušnja, ki je povezana z okvaro tkiva
ali z opisi v smislu takšne okvare. Bolečina ob koncu življenja je najpogostejši simptom
bolnikov z neozdravljivo boleznijo.
Paliativna oskrba je termin, ki se nanaša na model aktivne, celostne oskrbe bolnikov z
napredujočo neozdravljivo boleznijo. Oskrba ob koncu življenja je le del paliativne
oskrbe, s katero bolniku in njegovim bližnjim manjšamo trpljenje in stisko. Cilji
paliativne oskrbe na koncu življenja so lajšanje bolečine in drugih simptomov ter
ustvarjanje ugodja, omogočanje izbire bolnika in najboljše kakovosti življenja,
podpiranje njegove osebnosti, skrb za psihosocialne in duhovne potrebe ter podpora
bolnikovim bližnjim. Pri tem se omejujejo nepotrebne in obremenjujoče zdravstvene 45
storitve in zagotavlja okolje oskrbe v mejah možnega.

Podatki o pojavnosti bolečine pri bolnikih z napredujočo neozdravljivo boleznijo so
znani enako kot podatki, da ti bolniki, kljub obstoječim smernicam in standardom za
obravnavo bolečine v specifičnih situacijah, še vedno nimajo optimalnega zdravljenja
(Van den Benken, et al., 2007; Singer, et al., 2010).
V prispevku so navedeni dosegljivi podatki in osnovni principi obravnave bolečine pri
bolniku z napredovalo neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja.
Podatki o pojavnosti in obvladovanju bolečine pri bolnikih z neozdravljivo boleznijo
Bolečina je prisotna pri 70 % bolnikov z napredovalo rakavo boleznijo in pri 65 %
bolnikov z napredovalo kronično boleznijo, ki ni posledica raka. Pojavlja se v terminalni
fazi pri 90 % bolnikov s HIV, pri 75 % bolnikov s srčnim popuščanjem, običajno zaradi
sočasne obolevnosti, kot sta osteoartritis in sladkorna bolezen. Trajna bolečina je
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Večina bolnikov s kronično neozdravljivo boleznijo doživlja bolečino, ki se v poteku
bolezni različno pojavlja (Teunissen, et al., 2007). Bolečina se zaradi napredovale
bolezni običajno stopnjuje z napredovanjem bolezni in bolniku povzroča vedno večje
trpljenje (Douglas, et al., 2008; Seow, et al., 2011). Obvladovanje bolečine ob koncu
življenja je prioriteta zdravstvene in paliativne oskrbe bolnika.

prisotna pri različnih populacijah bolnikov z nevrološkimi boleznimi, kot so multipla
skleroza in možganske žilne bolezni. V veliki meri je prisotna tudi pri bolnikih z
demenco (Colvin, et al., 2006).
Smith s sodelavci (2010) je ugotovil, da proti koncu življenja bolniki trpijo močnejše
bolečine (srčno popuščanje, rak, nenadna smrt, drugi vzroki). Dve leti pred smrtjo jih je
bolečine imelo 30,7 %, mesec dni pred smrtjo pa 47,4 %. Bolečine so se začele
stopnjevati 4 mesece pred smrtjo. Pred smrtjo srednje močno in močno bolečino čuti
50 % bolnikov. Bolniki z rakavimi boleznimi imajo najboljše obvladano bolečino, bolniki
z drugimi kroničnimi napredujočimi boleznimi imajo slabše obvladano bolečino,
najmanj pa bolniki s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (Romem, et al., 2015).
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Ovire za učinkovito obvladovanje bolečine ob koncu življenja
Ovire za optimalno obvladovanje bolečine na koncu življenja so različne (tabela 1).
Večina bolnikov ima predpisano analgetično terapijo, vendar z napredovanjem bolezni
proti koncu življenja bolečina postane močnejša in je analgetično zdravljenje treba
sprotno prilagajati stanju bolnika. Saunders s sodelavci (2013) je ugotovil, da se v 20–33
% primerov zdravljenje niti ne izvaja po navodilih. Razlogi so prepričanja, strah,
nerazumevanje zdravljenja, nejasni odnosi med izvajalci zdravljenja in neželeni učinki
zdravil. V paliativni oskrbi je tudi pomembno vedeti, da je bolnikovo sprejemanje
zdravljenja odvisno od njegove izbire. Za izboljšanje odnosa do predpisanega
zdravljenja ne zadostuje sama edukacija, treba je sprotno svetovanje in nadzorovanje
zdravljenja, zlasti pri starejših.
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Oskrba na koncu življenja na domu je povezana s hudo stisko domačih. Predvsem jih
skrbi, ali bodo dali pravilne odmerke in pravočasno, da ne povzročijo predoziranja ali
ne pospešijo smrti. Pogosto so navodila za zdravljenje zapletena, niso pripravljeni
sodelovati v zdravljenju ali ne najdejo skupnega jezika z izvajalci zdravstvene oskrbe.
Svojci, ki sodelujejo v zdravljenju, potrebujejo več informacij o poteku zdravljenja ob
koncu življenja, o zdravilih in njihovih učinkih, potrebujejo stalno podporo in praktično
urjenje (Payne, et al., 2014).
Osnove analgetične terapije
Bolečina je zapletena osebnostna izkušnja, na katero močno vpliva čustveno stanje.
Bolečina, ki jo trpi bolnik z napredovalo boleznijo, ima več sestavin, zato se omenja kot
celostna bolečina (totalna). Ob fizični bolečini, ki izhaja iz nociceptivnega sistema,
obsega psihično in duhovno počutje ter socialno vsebino. Zato je primerna psihološka
podpora zelo pomembna za optimiziranje zdravljenja bolečine. Psihološki in duhovni
načini podpore paliativnem bolniku so enako pomembni kot zdravila, ki jih
uporabljamo za zdravljenje bolečine.
Pomemben dejavnik učinkovitosti zdravljenja bolečine je ugotoviti vzroke bolečine, ki
so lahko različni in se lahko pojavijo ob že obstoječem bolečinskem stanju. Za

opredelitev bolečine so pomembni njeni fizični simptomi in celotna klinična slika ter
vpliv bolečine na funkcioniranje, psihosocialno in duhovno stanje. Vse te ocene nam
lahko poda le bolnik sam. Ko bolnik več ni možen podati samoocene, uporabljamo
opazovalne lestvice za oceno bolečine.
Na učinkovitost zdravljenja bolečine vpliva bolnikovo razumevanje bolečine in kaj
pričakuje od zdravljenja. Zato moramo bolnikom, ki še niso imeli vpeljanega
analgetičnega zdravljenja, natanko razložiti vzroke bolečine in načrt zdravljenja ter
prepričati njega in njegovo družino, da sami v zdravljenju aktivno sodelujejo. Bolniku in
svojcem moramo plan in namen zdravljenja bolečine razložiti tudi, ko spreminjamo
način analgetičnega zdravljenja, kaj se dokaj pogosto pojavlja v zadnjem obdobju
paliativne oskrbe.
Stadij bolezni ni pomemben za izbiro zdravil za zdravljenje bolečine, osnova je vedno
jakost in kakovost bolečine. Za izbiro analgetika glede na jakost bolečine nam še vedno
lahko pomaga lestvica Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 1996). Pri trajni
bolečini moramo zagotoviti redno uporabo analgetikov z daljšim delovanjem in drugih
zdravil za zdravljenje bolečine, ob tem pa mora biti bolnik vedno preskrbljen z
dodatnim zdravilom za primer nenadnega ojačenja bolečine.
Bolniki, ki so že uporabljali opioidne analgetike, običajno z napredovanjem bolezni
potrebujejo večje odmerke zdravila. Odmerke preurejamo po navodilih za zvišanje 47
odmerka glede na uporabo dodatnih dnevnih odmerkov. V nekaterih napredovalih
boleznih se potreba po analgetičnem zdravljenju pojavi pozneje in takrat se držimo
pravil za uvajanje močnih opioidov.

Predpisana zdravila je treba prilagajati glede na bolnikove ocene bolečine in potek
bolečinskega stanja, zato je redna kontrola bolečine in drugih simptomov obvezna. Ob
skrbi za olajšanje bolečine ne smemo spregledati bolnikovega prenašanja
predpisanega zdravljenja in neželenih učinkov zdravljenja. Če je treba, slednje tudi
zdravimo ali zamenjamo način zdravljenja.
Pri manjšem odstotku bolnikov je bolečina težje obvladljiva in takrat uporabljamo
posebne pristope in dodatna zdravila za obvladovanje bolečine.
Obvladovanje bolečine ob koncu življenja
Večino bolnikov je strah, da bodo trpeli bolečino v zadnjih dnevih in urah življenja
(Higginson, et al., 2014; Ruijs, et al., 2013). Ta skrb je odveč, če upoštevamo smernice za
zdravljenje bolečine ob koncu življenja. Osnovna zdravila za lajšanje srednje močne in
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Bolečino zdravimo na čim bolj enostaven način uporabe zdravil – z vnosom skozi usta
ali čezkožno. V napredovali bolezni pogosto moramo zamenjati pot vnosa zdravila in
takrat uporabljamo pretvorbo odmerkov zdravil po priporočanih navodilih.

močne bolečine so opioidi, predvsem morfij (Lorenz, et al., 2008; Quaseem, et al.,
2008). Nekatere bolnike, njihove svojce in nekatere zdravstvene delavce pa skrbi, da
jim bo zdravljenje bolečine z opioidi pospešilo smrt. V številnih študijah je ugotovljeno,
da je ta skrb odveč in da zdravljenje bolečine z močnimi opioidi ne vpliva na dolžino
življenja bolnika z napredovalo boleznijo (Berovitch & Adunsky, 2004; Sykes & Thorn,
2003; Radha Krisna, et al., 2010; Berger & Vadivelu, 2013; Ellershaw & Wilkinson, 2003).
V zadnjih 48 urah življenja je obvladovanje bolečine in simptomov prioritetno, manj
pomembna je narava bolezni. Zdravila, ki jih je bolnik prej uporabljal za svoje kronične
bolezni, niso več potrebna, bolnikova temeljna zdravila postanejo analgetiki in zdravila
za lajšanje drugih simptomov bolezni. Ta zdravila so priporočena kot osnovna zdravila
v paliativni oskrbi (WHO, 2013). Načini, kako jih uporabljajo, so odvisni od klinične
situacije in vrste zdravila (slika 1). Pogosto bolniki več niso zmožni zaužitja zdravila in
alternativne poti vnosa zdravila so podkožno ali rektalno. Če se v tem obdobju začne
analgetična terapija, ni potrebe po uvajanju dolgo delujočih opioidov, če bolnik že ima
takšne preparate, pa se z njimi nadaljuje zdravljenje kot bazična analgezija.
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V zadnjih dneh in urah življenja se pri bolnikih pogosto pojavi zoženje zavesti in niso
zmožni uporabe zdravila skozi usta, takrat treba uporabiti druge možne poti dovajanja
analgetika v telo. Bolniki prav tako ne morejo podati ocene bolečine, zato jih
opazujemo in ocenimo, ali obstajajo znaki trpljenja in neudobja ter na osnovi tega
izberemo primerno zdravilo. Bolečinsko stanje in potrebo po analgetikih ocenjujemo in
dokumentiramo vsake štiri ure (Ellershaw & Wilkinson, 2003) (tabela 1).

Slika 1: Obvladovanje bolečine na koncu življenja
(sc = subkutano, pp = po potrebi)

Bolečina

•
•

Ali že uporablja
oralni morfin?

da

ne

Predpiši morfin sc
5–10 mg pp

Odsotna

Kontrolirana
peroralno

•
•

Preveri analgezijo
Razmisli
zamenjavo vnosa
v subkutano
Razmisli o CSCI
Nadaljuj z
rešilnimi odmerki
po potrebi

Predpiši morfin sc
5–10 mg pp

•
•

•
•
•
•

Preveri analgezijo
Razmisli zamenjavo vnosa v
subkutano
Razmisli o CSCI
Nadaljuj z rešilnimi odmerki
po potrebi

Po 24 urah preveri
uporabo zdravil
Če potrebuje 3 in več
odmerkov pp, razmisli o
CSCI

Tabela 1: Ocenjevan je bolečine v obdobju umiranja
Cilj
Ocena
Bolnik brez bolečine
Zavesten bolnik – samoocena
Ni znakov bolečine pri premikanju
Bolnik je miren
Premika se samo zaradi udobnejše lege
Izbira analgetične terapije
Izbira analgetične terapije je prilagojena jakost bolečine, njenem vzroku in stanju
bolnika ter bolezni. Splošno vodilo za izbiro analgetika glede na jakost bolečine je
tristopenjska lestvica Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 1996). Bolniki z
napredovalo boleznijo imajo običajno kronično analgetično zdravljenje, ki se pogosto
stopnjuje z napredovanjem bolezni. Opioidni analgetiki so osnovna zdravila za
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Prisotna

zdravljenje srednje močne in močne bolečine (Lahajnar, et al., 2008; Higginson & Gao,
2012). V zadnjem obdobju napredovale bolezni in paliativne oskrbe morajo pogosto
zamenjati pot vnosa analgetikov zaradi splošnega stanja bolnika in potrebi po
obravnavi drugih simptomov. Pogosto se uporablja podkožno dovajanje morfina in
drugih učinkovin za lajšanje preostalih simptomov. Trajno podkožno dovajanje
analgetika in drugih učinkovin za lajšanje bolečine in simptomov je enako učinkovito
kot intravensko dovajanje, lahko se izvaja tudi izven bolnišnice. Tudi pri tej metodi je
treba zagotoviti dodatne odmerke analgetika, če se pojavi prebijajoča bolečina. Za
prebijajočo bolečino imamo na razpolago možnosti apliciranja dodatnih odmerkov s
tableto pod jezik ali na sluznico ličnice, pršilom za nos ali z dodatno podkožno injekcijo.
Opioidi niso čudežno zdravilo za vse vrste bolečin. Slabo učinkujejo na nevropatsko
bolečino, ki se vsaj delno pojavlja pri več kot polovici bolnikov z bolečino zaradi
napredovale rakave bolezni. Pri bolnikih z nevropatsko komponento bolečino morfinu
in drugim opioidnim analgetikom dodamo zdravila za nevropatsko bolečino,
antidepresive in antiepileptike. Če uporabljamo podkožni pot vnosa zdravil, uporabimo
ksilokain in/ali ketanest (Smith, 2007; Webster & Walker, 2006; Ferrini & Paice, 2004).
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2 SKLEP
Napredovanje kronične neozdravljive bolezni običajno spremlja naraščanje bolečine.
Obvladovanje bolečine ob koncu življenja ima ključno vlogo v celostni paliativni oskrbi
bolnika.
Na uspešnost lajšanja bolečine vplivajo številni dejavniki. Na razpolago imamo različne
metode lajšanja bolečine, ki jih uporabljamo glede na stanje bolnika in bolečine.
Osnovno zdravljenje se izvaja po priporočilih, osnovna zdravila za srednje močno in
močno bolečino so opioidi.
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V zadnjih dneh življenja se lajšanje bolečine in drugih simptomov lahko zagotovi s
trajnim podkožnim dovajanjem zdravil v vseh okoljih, kjer bolnik je.
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VKLJUČEVANJE SVOJCEV V PALIATIVNO OSKRBO IN POMEN
MEDPOKLICNEGA SODELOVANJA
THE INVOLVEMENT OF RELATIVES IN PALLIATIVE CARE AND THE
IMPORTANCE OF TRANSPROFESSIONAL COOPERATION

Izvleček
Vključevanje svojcev in ostalih bližnjih v oskrbo neozdravljivo bolnega ima v paliativni
oskrbi še poseben pomen. Ko bližnja oseba zboli, ji želijo svojci nameniti čim več
razpoložljivega časa in ji pomagati po svojih najboljših močeh. To lahko za njih predstavlja
preveliko obremenitev poleg vsakdanjih obveznosti, nimajo ustreznega znanja in
pripomočkov za nego in oskrbo ter so tudi sami čustveno prizadeti zaradi prihajajoče
izgube svojega bližnjega. Bolnik pa v času neozdravljive bolezni potrebuje prisotnost 53
nekoga, ki mu je blizu, okolje, ki mu je domače. Svojci so v paliativno oskrbo bolnika
vključeni ne glede na to, kje se ta izvaja, vendar imajo najbolj neposredno in zahtevno
vlogo ravno takrat, ko oskrbujejo bolnika doma. Da so lahko kos tako zahtevni nalogi,
potrebujejo vsestransko pomoč strokovnjakov – članov paliativnega tima, s pomočjo
katerih skupaj naredijo načrt paliativne oskrbe, od katerih pridobijo potrebne informacije,
znanja in veščine in od katerih so deležni naklonjenosti in nepretrgane podpore in pomoči
v času bolezni in tudi po smrti bolnika.
Bolnik in njegovi bližnji imajo v času neozdravljive bolezni kompleksne potrebe in težave,
ki jih bodo učinkoviteje reševali strokovnjaki z različnimi znanji in spretnostmi, ki bodo
med seboj sodelovali. Medpoklicno sodelovanje je eden od osrednjih načel paliativne
oskrbe. Temelji na učinkoviti komunikaciji, enakopravnosti, spoštovanju članov tima in
usmerjenosti k istemu cilju, to je k najboljši možni oskrbi bolnika.
Ključne besede: paliativna oskrba, paliativni tim, svojci v paliativni oskrbi
Abstract
Involving family members and other closely related people in the care of a terminally ill
person is in palliative care of special importance. When a family member falls ill, the
relatives want to dedicate him or her as much time as possible, and help them as much as
they can. For them such a situation often represents an unreasonable burden in addition
to their everyday obligations, as they do not have the proper knowledge and means for
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the required care and attention, and they are also emotionally affected by the upcoming
loss of their loved one. The patient at the time of an incurable disease requires the
presence of someone who is close to him as well as the home environment he or she feels
comfortable in. The relatives are involved in palliative care irrespective of where it is
taking place, but they have the most direct and challenging role when the care for the
patient is taking place at home. To be able to cope with such a demanding task, they need
a comprehensive assistance of the experts – the members of the palliative team. In this
way they can make a plan for palliative care together, and the relatives get the necessary
information, skills and knowledge. From the palliative care team they also receive the
much needed affection as well as continuous support and assistance during the period of
illness as well as after the death of the patient.
The patient and his relatives are at the time of an incurable disease faced with complex
needs and problems, which can be more effectively solved by different experts
cooperating with each other. Interprofessional collaboration is therefore one of the core
principles of palliative care. It is based on effective communication, equality, respect
between team members and orientation towards the same goal - that is the best possible
patient care.
Key words: palliative care, palliative team, relatives in palliative care
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1 UVOD
Neozdravljiva bolezen ne poseže samo v življenje bolnika, ampak tudi v življenje
njegovih bližnjih. Bolezen postane »nezaželeni gost« v družinskem življenju, zaradi
česar se spremeni identiteta družine in usklajevanje vlog ter vsakodnevnih aktivnosti.
Ko bližnja oseba zboli za neozdravljivo boleznijo, ji svojci želijo nameniti čim več
razpoložljivega časa in ji pomagati po najboljših močeh. Vendar pa skrb za bolnega
bližnjega postavlja svojce pred zahtevno nalogo; kako uskladiti skrb za bližnjega z
vsakodnevnimi obveznostmi na eni strani, z neznanjem v zvezi z boleznijo, potekom
bolezni in postopki nege in oskrbe na drugi strani, ob vsem tem pa so tudi sami
čustveno prizadeti, saj se zavedajo prihajajoče izgube svojega bližnjega.
Bolnik in njegovi bližnji se v času neozdravljive bolezni srečujejo z mnogoterimi
problemi in dilemami, ki jih niso zmožni reševati sami. Zato potrebujejo pomoč in
podporo strokovnjakov različnih področij, ki imajo poleg strokovnega znanja svojega
poklicnega področja tudi znanja iz paliativne oskrbe, komunikacije in sposobnost
razumevanja stiske bolnika in njegovih bližnjih. Vse te strokovnjake med seboj
povezuje paliativna oskrba, ki pomeni tisti način skrbi, ki stremi k dosegu najvišje
možne kakovosti življenja za bolnika in njegove svojce v času neozdravljive bolezni.
Paliativna oskrba uresničuje pravico, da bolnik umre mirno in ne prestrašen ter
osamljen. Pomaga bolniku, bolnikovi družini in njegovim bližnjim med boleznijo in v
času žalovanja.

2 VLOGA SVOJCEV V ČASU NEOZDRAVLJIVE BOLEZNI
Družina igra ključno podporno vlogo pri bolnikih s kronično napredovalo boleznijo.
Ljubezen, navezanost in pogled na življenje so glavni razlogi za prevzemanje te
odgovornosti. Povečana zavest o plemenitih vrednotah poglobi odnose v družini, kar
povzroči osebno rast in predstavlja močno motivacijo. Nekateri to storijo zato, ker
želijo, nekateri zato, ker menijo, da bi morali, nekateri zato, ker drugi pričakujejo, da bi
morali, in drugi, ker vedo, da je takšna želja obolelega (Hudson & Hudson, 2012).
Mnogi družinski člani kažejo izredno prožnost in prilagajanje na nastalo situacijo,
nekatere pa prizadene hud stres. Nekateri občutijo tesnobo, ranljivost in depresijo ter
pogosto trpijo zaradi težav, povezanih z zdravjem (Cronfalk, et al., 2009; Gaudio, et al.,
2012). Podatki kažejo, da je stopnja depresija med 12 in 59 % in stopnja anksioznosti
med 30 in 50 % (Thomas, et al., 2010). Na drugi strani pa bolezen dostikrat poveže
družinske člane, ki pokažejo ljubezen skozi skrb za bližnjega (Cronfalk, et al., 2009;
Gaudio, et al., 2012).

Družinski člani opravljajo različne naloge, kot so pomoč bolniku pri opravilih,
usklajevanje nege med različnimi ponudniki zdravstvenih storitev in tudi z
zagotavljanjem telesne nege. Nekateri bolniki zahtevajo posebno ravnanje z različnimi
cevkami, ranami, drenažnimi sistemi, injekcijami itd. Mnogi sorodniki razvijejo
pomembne spretnosti pri zagotavljanju te nege (Sand, et al., 2010; Hudson & Hudson,
2012). Družinski člani zagotavljajo čustveno podporo – tako da poslušajo in tolažijo
svojega sorodnika, zagotavljajo pomoč s pripravo obrokov, preskrbo in dajanjem
zdravil in prevozi na zdravstvene in druge preglede. Nekateri bližnji želijo biti vključeni
v nekatere bolj intimne vidike oskrbe, kot so osebna higiena, pomoč pri odvajanju
(Hudson & Hudson, 2012).
Tudi če je sorodnik v bolnišnici, lahko družinski člani sodelujejo v paliativni oskrbi. V
bolnišnico mu lahko prinesejo najljubše stvari, ki mu pričarajo domačnost in udobje.
Prav tako lahko pomagajo zdravstvenemu osebju, ki jim je v pomoč, če lahko
sodelujejo z enim ali dvema članoma družine, da bolje spoznajo bolnika, njegove
kulturne in duhovne želje. Če bolnik v paliativni oskrbi biva v ustanovi, je pomembno,
da ima zagotovljen mir, da se lahko pogovarja z družino in prijatelji in preživi te
trenutke v miru (Hudson & Hudson, 2012).
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Ko družinski člani prevzamejo vlogo negovalca, lahko občutijo vrsto čustev:
razočaranje, veselje, odrekanje, obup, krivdo, negotovost, žalost, tujost, zmedenost,
strah, jokavost, zamere, srečo, jezo, zaupanje in upanje. Nekaterim je zelo težko in se
na trenutke počutijo precej preobremenjene. To so običajni odzivi. Skrb za nekoga, ki je
zelo bolan, je lahko na trenutke fizično in čustveno naporna (Brumec & Tušek Bunc,
2006; Hudson & Hudson, 2012).
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Vsi bolniki in njihove družine, ki potrebujejo podporo paliativne oskrbe, bi morali imeti
možnost, da se njihovim potrebam ugodi na kraju, ki si ga sami izberejo (Bobnar,
2008). Paliativna oskrba se lahko izvaja na bolnikovem domu, v bolnišnici, domu
starejših občanov in hiši hospic.
Svojci so v paliativno oskrbo lahko vključeni ne glede na to, kje se izvaja. Vendar imajo
še najbolj neposredno vlogo ravno na bolnikovem domu. Izkušnje potrjujejo, da večina
paliativnih bolnikov želi preostanek življenja preživeti doma (Huntley & Rice, 1996), kar
se da kakovostno, v krogu družine. Zelo pomembno je, da je ob umirajočem v zadnji
fazi nekdo, ki si vzame zanj veliko časa. To pa bodo lahko predvsem svojci, kajti za
umirajočega človeka je morda najpomembnejše, da ima v zadnjih dneh svojega življenja
ob sebi nekoga, ki mu je povsem blizu. Sliši besede, ki mu dobro denejo, najde uho za
stvari, ki bi jih rad sporočil. Tu je roka, ki se ga nežno dotika. Ima pomoč, ki si jo zelo
želi; ne čuti se zapuščenega (Lindner, 1978 cited in Skoberne, 1986).
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Vloga svojcev v paliativni oskrbi je odvisna od bolnika, odnosa in zmožnosti svojcev.
Pomembno za svojca, ki skrbi za bolnika, je zavedanje lastnih čustev. Čustva žalosti,
strahu, tesnobnosti, jeze in nemoči so ob soočanju z napredovanjem bolezni
pričakovana in normalna. Za preprečevanje izgorevanja bližnjih je pomembno, da imajo
ob sebi osebo, ki ji lahko izrazijo svoje dileme, tesnobo, čustva, da ohranjajo odnose z
ljudmi, ki jim lahko povedo, kako se počutijo, da vsaj malo ublažijo stresne trenutke.
Pomembno je, da si vzamejo čas zase, skrbijo za zadosti spanca, pravilno prehrano,
telesno aktivnost.
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Svojci nudijo pomoč po svojih najboljših močeh, včasih celo preko meje svojih
zmogljivosti, tudi na račun svojega lastnega zdravja, občutijo krivdo, če vseh
obremenitev ne zmorejo. Za kakovostno paliativno oskrbo je priporočljivo, če je
možno, da za obolelega skrbi več članov, po potrebi se vključujejo tudi službe za
pomoč na domu, le tako se lahko svojci razbremenijo. Skrb za obolelega je za njegove
bližnje obremenjujoča, vendar lahko okrepi družinske in prijateljske vezi.
V primeru hude neozdravljive bolezni, ko bolnik ni več sposoben skrbeti zase, so
bolnikovi svojci člani negovalnega tima. Po odpustu iz bolnišnice jim predamo bolnika v
oskrbo in nego. Člani družine, ki oskrbujejo bolnika, morajo biti na tako oskrbo
pripravljeni in seznanjeni z možnostjo stalne strokovne pomoči, ki jo nudijo družinski
zdravnik, patronažna medicinska sestra, območni odbori hospica, telefonski posveti
(Červek, 2006).
Andershed (2006) v svoji pregledni študiji o položaju svojcev v okviru paliativne oskrbe
ugotavlja, da je zanje najpomembnejša dobra oskrba bolnikov, dobra komunikacija,
informiranost in naklonjenost zdravstvenega osebja.

Z ustrezno pomočjo v paliativni oskrbi na domu je veliko bolnikom omogočeno, da
konec življenja preživijo doma s svojimi bližnjimi, ne da bi porušili vsakodnevni ritem in
čustveno ravnotežje družine ter povzročali hude stiske svojcem.
Primer dobre prakse vključevanja svojcev v Kliniki Golnik
Paliativna oskrba v Kliniki Golnik se izvaja predvsem v neakutni obravnavi na
negovalnem oddelku, kjer je lociran tudi tim specialistične paliativne oskrbe – paliativni
tim.

Na negovalnem oddelku Klinike Golnik je bil od junija 2013 do julija 2014 opravljen
družinski sestanek pri 138 bolnikih od 167 vključenih v paliativno obravnavo, kar
predstavlja 83 % vključenih bolnikov. Pri ostalih 17 % vključenih bolnikih v paliativno
oskrbo, kjer družinski sestanek ni bil opravljen, je bilo izvedeno informiranje bolnika in
svojcev s strani zdravnika ter zatem tudi obravnava ostalih članov paliativnega tima
(Mikloša, 2014). Družinskega sestanka pri teh bolnikih v večini primerov ni bilo možno
organizirati zaradi njihovega slabega zdravstvenega stanja oziroma prepozne
vključitve bolnikov v paliativno oskrbo.
Paliativni tim se poveže tudi s timom osnovne paliativne oskrbe na primarnem nivoju in
članom tima posreduje informacije o bolniku in njegovih svojcih. Za vodenje pacienta v
paliativni obravnavi obstaja tudi enotna dokumentacija, t. i. Klinična pot paliativne
oskrbe (KPPO), kamor paliativni tim dokumentira pomembne informacije o pacientu. Z
dokumentiranjem nadaljuje tim osnovne paliativne oskrbe na primarnem nivoju tudi po
odpustu bolnika iz bolnišnice bodisi domov bodisi v socialno ustanovo. Z
dokumentacijo seznanimo tudi svojce, saj bolnik KPPO ob odpustu odnese s seboj,
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V dogovoru z bolnikom organiziramo družinski sestanek, ki ga z bolnikovimi svojci in
člani paliativnega tima koordinira socialna delavka. Na družinskem sestanku, ki poteka
v prijetno urejenem okolju negovalnega oddelka – v sobi za razgovore, v primeru slabe
pomičnosti bolnika pa v bolniški sobi – bolnika in svojce seznanimo z diagnozo in s
prognozo bolezni. Po izražanju čustev žalosti, pri katerem je paliativni tim bolniku in
svojcem v oporo, člani paliativnega tima skupaj z bolnikom in svojci naredimo načrt
nadaljnje obravnave, postavimo nove cilje. Bolniku in svojcem nikoli ne odvzamemo
upanja, vendar pa vedno naredimo načrt oskrbe za primer, če bolezen napreduje.
Bolnika in svojce seznanimo, kakšno bo stanje v primeru, če bolezen napreduje, kako
ukrepati, svojce tudi poučimo o negi. Svetujemo in pomagamo jim pri preskrbi s
pripomočki za nego, organizaciji pomoči na domu ali premestitvi v socialno ustanovo
ali v hišo hospic, seznanimo jih s terapijo, ki jo pacient prejema za lajšanje simptomov.
Dobro je, če bolnik svojcem pove, kako naj se odločajo zanj v primeru, ko sam ne bo 57
več mogel podajati odločitev zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja. Bolnika in
svojce obvestimo, da bomo po odpustu iz bolnišnice ostali z njimi v kontaktu preko
telefona. Informiramo jih tudi o telefonski številki, na kateri smo neprekinjeno
dosegljivi.

tako da je na voljo tudi timom na primarnem nivoju, ob morebitni vrnitvi v bolnišnico
prinese bolnik izpolnjeno dokumentacijo ponovno s seboj. Člani paliativnega tima
spremljajo bolnika po odpustu iz bolnišnice preko telefona vse do smrti. Tako je
poskrbljeno za kontinuirano oskrbo pacienta (Slak, 2014) in za pomoč, podporo ter
svetovanje bližnjim pri oskrbi obolelega svojca.
V letu 2014 je bilo na negovalni oddelek sprejetih 154 bolnikov, vključenih v paliativno
oskrbo. V bolnišnici je umrlo 78 bolnikov, 76 pa jih je bilo odpuščenih domov, v socialno
varstvene ustanove ali v hišo hospic. Vseh 76 bolnikov je bilo koordiniranih po odpustu,
pri njih je bilo opravljenih 197 telefonskih klicev s strani koordinatorja odpusta (Klinika
Golnik, 2014).
V primeru, da se bolnik v paliativni oskrbi in svojci odločijo za bivanje bolnika na
negovalnem oddelku, imajo ti možnost sobivanja ob bolniku v enoposteljni bolniški
sobi.
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3 MEDPOKLICNO SODELOVANJE
Celostno oskrbo bolnikov v paliativni oskrbi – s tako raznoliko in široko paleto potreb –
lahko zagotovi samo skupina različnih strokovnjakov – multiprofesionalni tim – ki ga
sestavljajo zdravniki, medicinske sestre, psihoterapevti, socialni delavci, prostovoljci in
duhovni spremljevalci. V primeru zelo hude neozdravljive bolezni, ko bolnik ni več
sposoben skrbeti zase in ga po odpustu iz bolnišnice predamo svojcem v oskrbo in
nego, so tudi bolnikovi svojci člani negovalnega tima (Červek, 2006). Timsko delo
strokovnjakov različnih strok je pogoj za uspešno paliativno oskrbo.
Znanja in veščine se med poklici prepletajo, saj lahko le redko kdo prevzame na svoja
ramena vse težave, s katerimi se sooča bolnik. Zato je smiselno, za osnove vseh
pristopov (telesnih, psihičnih, socialnih ter duhovnih), pridobivati znanja sodelujočih v
timu v vsakem poklicu. Vsak član tima naj poleg svoje specifične vloge poklicne skupine
obvladuje komunikacijske veščine, oceno telesnih težav in osnove lajšanja telesnih
simptomov, oceno psihične stiske in osnove lajšanja te, oceno socialne problematike in
njeno reševanje, osnove ocene duhovne stiske in potreb ter reševanje teh (Lunder,
2011).
Najtežje v obravnavi bolnika z neozdravljivo boleznijo je priznanje bolniku, da
zdravljenje ni bilo uspešno in da je potrebna paliativna oskrba. S pomočjo dodatnih
izobraževanj in usposabljanj se zdravstveni tim nauči, kako voditi pogovor in bolniku
povedati resnico. Bolnik mora poznati svoj položaj, da lahko opravi aktivnosti, ki jih še
želi in zmore (Skela Savič, 2005).
Timsko delo
Vsak tim na začetku deluje kot skupina in se šele nato oblikuje in razvije v tim. V
primerjavi z delom v skupini pomeni timsko delo izboljšano kakovost in možnost
delovanja, saj pospešuje sproščanje ustvarjalnih potencialov in kreiranje novih zamisli.

Time druži skupna stvar, cilji in delo. Pri skupnem delu ne gre le za seštevek
individualnih načinov reševanja problemov (2 + 2 = 4), temveč za bistveno
kakovostnejše delo (2 + 2 = 5). Tim je običajno združba ljudi iz različnih strokovnih
področij, ki želijo rešitev problema doseči na timski način. To pomeni, da med seboj
sodelujejo, se podpirajo, združujejo svoje moči, znanja, izkušnje, izmenjujejo
informacije, sodelujejo, so pri tem ustvarjalni in skupno odgovorni za opravljeno delo.
Tim vključuje manjše ali večje število ljudi, ki se morajo med seboj sporazumeti, zato
pride do procesa usklajevanja, ki ga pri individualnem ali skupinskem delu ni (Musič,
2006). Tim je skupina ljudi, pogosto z različnimi znanji in spretnostmi, ki med seboj
sodelujejo v smeri doseganja skupnega cilja (Goodman & Clemow, 2010).
Clements, Daultin & Priest (2005) poudarjajo pomen timskega dela v zdravstvu. Timsko
delo izboljšuje kakovost dela, zagotavlja večjo varnost bolnikom in zmanjšuje
izgorevanje članov tima. Člani učinkovitih timov zaupajo v svoje sposobnosti za
reševanje problemov, so pozitivno naravnani do svojega dela in si zaupajo med seboj.
Prednosti timskega dela:
 višja kakovost oskrbe,
 večja učinkovitost, doseganje boljših rezultatov,
 boljša izraba virov,
 večja stroškovna učinkovitost,
59
 skupno reševanje problemov,
 večje zadovoljstvo članov tima, zmanjševanje fluktuacije kadra in odsotnosti z
dela,
 boljše razumevanje bolnikov,
 povečevanje znanja članov tima, učenje drug od drugega (Fletcher, 2008;
Goldsmith et al., 2010).

Učinkovita komunikacija je ključnega pomena za uspešno delovanje tima. Odprta
komunikacija omogoča članom, da izrazijo svoje poglede, misli in občutke brez strahu
(Goodman & Clemow, 2010).
Ključne medosebne spretnosti za učinkovito timsko delo vključujejo:
 aktivne veščine poslušanja,
 reševanje problemov,
 odločanje,
 verbalne in neverbalne sposobnosti komuniciranja,
 samozavest,
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Za učinkovito delovanje tima je pomembno, da se člani tima čutijo pripadni skupini in
verjamejo v namen skupnega delovanja. Potrebno je tudi medsebojno spoštovanje in
dobro poznavanje ter razumevanje vloge posameznikov v timu (Sargeant, et al., 2008).

 obvladovanje stresa in jeze ter
 reševanje konfliktov.
Timsko delo je eden od osrednjih načel paliativne oskrbe. Paliativna oskrba uporablja
timski pristop za reševanje potreb bolnikov in njihovih družin (World Health
Organisation, 2013). Bolniki v paliativni oskrbi in njihovi svojci imajo kompleksne
potrebe, ki jih bodo posamezniki učinkoviteje reševali z različnimi znanji in spretnostmi,
ki bodo sodelovali med seboj. Vsaka strokovna skupina bo obravnavala potrebe z
drugega zornega kota, kombinacija različnih pogledov na problem pa omogoča bolj
celovito obravnavo in boljše možne rešitve posameznih problemov (World Health
Organisation, 2010).
Izvajalci paliativne oskrbe se pogosto srečujejo z žalostjo, trpljenjem in etičnimi
dilemami, zato obstaja nevarnost za izgorelost posameznih članov tima (Pereira, et al.,
2012). Potrebna je medsebojna skrb in podpora, pogovori med člani tima in pomoč
supervizorja celotnemu timu, saj ti mehanizmi ponujajo možnosti za izmenjavo težkih
izkušenj in občutkov s sodelavci (Meier & Beresford, 2008).
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Primer dobre prakse medpoklicnega sodelovanja v Kliniki Golnik
V Kliniki Golnik izvaja paliativno oskrbo na negovalnem oddelku tim specialistične
paliativne oskrbe – paliativni tim, ki ga sestavljajo različni strokovnjaki, ki imajo širša
specifična znanja (več izobraževanj na področju paliativne oskrbe, neposredno delo z
bolniki, dodatna znanja iz komunikacije).
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Potrebe po paliativni oskrbi bolnika v Kliniki Golnik se prepoznajo s pomočjo širšega
zdravstvenega tima; zdravnik specialist internist, zdravnik specialist paliativne
medicine, medicinska sestra z dodatnimi znanji iz paliativne oskrbe, socialna delavka
idr.
Vsi člani paliativnega tima naredijo začetno oceno potreb skupaj z bolnikom. Enkrat na
teden se na negovalnem oddelku izvede sestanek paliativnega tima, ki ga sestavljajo
zdravnica – specialistka paliativne medicine, medicinske sestre, socialna delavka,
psihologinja; po potrebi pa še drugi člani – fizioterapevtka, dietetičarka, farmacevt,
prostovoljec. Na sestanku paliativnega tima se skupno vrednotijo aktivnosti, ki so bile
izvedene, ugotavljajo se nove potrebe bolnika in njegove družine v okviru paliativne
oskrbe, postavlja cilje in načrtuje nadaljnje postopke obravnave. Poudarijo se
posamezne dileme, ki se pojavljajo ob oskrbi bolnikov, vsak član tima ima možnost
izraziti svoje mnenje, skrbi in stiske ob podpori celotnega tima. Na sestanku
paliativnega tima se skupno ovrednoti tudi celoten potek obravnave umrlih bolnikov,
izpostavi možne izboljšave in doživljanje svojcev ob smrti bolnika ter tudi doživljanje
članov tima.
Bolnik in njegovi bližnji imajo pri obravnavi aktivno vlogo in so enakopravni partnerji pri
odločanju. V pomoč pri odločitvah, ki se sprejemajo skupaj z bolnikom in njegovimi

bližnjimi, je družinski sestanek, ki ga v dogovoru z bolnikom organizira socialna
delavka. Na družinskem sestanku so poleg bolnika in vseh njegovih pomembnih bližnjih
prisotni zdravnica specialistka paliativne medicine, medicinska sestra, socialna delavka
in po potrebi drugi člani tima. V večpoklicnem timu lažje sprejemamo odločitve, imamo
boljše razumevanje bolnikovega celostnega življenjskega konteksta in s tem njemu in
svojcem nudimo širši pogled na situacijo.
Sodelovanje večpoklicnega tima v paliativni oskrbi poteka ves čas obravnave bolnika v
bolnišnici, s tem se omogoča pretok informacij in učinkovita ter kakovostna obravnava
bolnikov in njihovih svojcev.

4 SKLEP
Bolnik in njegovi bližnji imajo v času neozdravljive bolezni mnogo problemov, potreb,
stisk in dilem, za reševanje teh potrebujejo pomoč skupine strokovnjakov različnih 61
poklicnih skupin, ki sodelujejo pri reševanju problemov s specifičnim znanjem svoje
stroke. Tako bolnik in svojci pridobijo pomoč, podporo, informacije, znanja in veščine
od strokovnjakov vseh poklicnih skupin, kar omogoča oskrbo bolnika tam, kjer si bolnik
z neozdravljivo boleznijo oskrbe najbolj želi; to je na njegovem domu med najbližjimi.
Oskrba in nega bolnika z neozdravljivo boleznijo predstavljata za bolnikove svojce
močno fizično in čustveno obremenitev, zato obstaja nevarnost za njihovo izgorevanje.
Tako kot je potrebna neprestana medsebojna skrb in podpora ter pogovori med člani
paliativnega tima za preprečevanje izgorelosti ob pogostem srečevanju z žalostjo,
trpljenjem in etičnimi dilemami, tako moramo poskrbeti tudi za bolnikove svojce, ki ob
prevzemu bolnika v domačo oskrbo postanejo člani paliativnega tima, ki so
permanentno fizično in čustveno močno obremenjeni. Zato je naloga paliativnega
tima, da je bolniku in svojcem neprestano v pomoč in podporo, da pomaga organizirati
oskrbo bolnika na domu tako, da zanj skrbi več članov, po potrebi se vključijo tudi
službe za pomoč in oskrbo. Če pa oskrba težko bolnega traja dalj časa, je lahko tudi
preteča izgorelost svojcev vzrok za začasno hospitalizacijo bolnika z razlogom
razbremenitve svojcev.
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VPLIV VNAPREJŠNJEGA NAČRTOVANJA PALIATIVNE OSKRBE NA
KAKOVOST ŽIVLJENJA LJUDI – IZKUŠNJE NEKATERIH SLOVENSKIH
ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH ZAVODOV: INTEGRATIVNI PREGLED
THE IMPACT OF ADVANCE PALLIATIVE CARE PLANNING ON THE QUALITY
OF LIVES OF PEOPLE – THE EXPERIENCES OF SOME OF THE SLOVENE
HEALTH AND SOCIAL INSTITUTIONS: AN INTEGRATIVE REVIEW
Branka Červ, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika
Urška Lunder, dr. med.,
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Paliativna enota
Izvleček
Teoretična izhodišča: V svetu poteka prehod iz osredotočenosti na dokument, o vnaprej
izraženi volji, na proces pogovorov o prihodnji oskrbi, ki so lahko tudi del družinskega
sestanka v paliativni oskrbi. Raziskave kažejo, da vnaprejšnje načrtovanje oskrbe (VNO)
pozitivno vpliva na kakovost življenja ljudi. Namen tega pregleda je ugotoviti, ali to velja
tudi za slovensko okolje.
Metoda: Opravljen je bil integrativni pregled. Iskanje literature je potekalo po bazi 65
podatkov COBIB.SI in s pregledom zbornikov s strani dveh pregledovalk. Opravljena je bila
opisna tematska analiza podatkov.
Rezultati: Vključenih je bilo 13 člankov. Prepoznani sta bili dve glavni temi: pozitivni vpliv
VNO in negativni vpliv pomanjkanja tega na vpletene.
Razprava: Splošna ugotovitev je, da ima VNO pozitiven vpliv na kakovost življenja ljudi.
Zaznati je potrebo po metodološko bolj rigoroznih raziskavah, ki bi obenem predstavile
tudi poglede pacientov in njihovih bližnjih.

Abstract
Theoretical background: There is a worldwide change of focus; from advance directive
documents to a process of discussions regarding future care which may also be part of
palliative care family meetings. Evidence shows that advance care planning (ACP)
positively impacts individuals’ quality of life. The aim of this review is to identify whether
this is also the case in Slovene environment.
Method: An integrative review was conducted. Literature search was done by searching
the COBIB.SI database and by examining the collections of lectures by two reviewers.
Descriptive thematic analysis was performed.
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Ključne besede: vnaprejšnje načrtovanje oskrbe, paliativna oskrba, kakovost življenja

Results: Thirteen papers were included. Two main themes emerged: positive impact of
ACP and negative impact of lack of ACP on the quality of people’s lives.
Discussion: General finding is that ACP has a positive impact on the quality of people’s
lives. There is a need for an improved methodological rigour of the future research and
for the inclusion of the views of patients and their loved ones.
Key words: advance care planning, palliative care, quality of life
1 UVOD
Napredek v tehniki in tehnologiji zdravljenja ne pomeni nujno boljše kakovosti življenja
pacientov in njihovih bližnjih, ki se srečujejo z napredovalo kronično boleznijo. To je bil
eden od poglavitnih razlogov, da se je v 60-tih letih preteklega stoletja pojavilo gibanje
za omejitev uporabe agresivnih načinov zdravljenja v zadnjem obdobju bolezni (Street
& Ottmann, 2006). V takem vzdušju je vzniknila idejo o vnaprej izraženi volji,
dokumentu, v katerem bi posameznik zabeležil svoje želje glede oskrbe ob koncu
življenja.
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Praksa in raziskave so kasneje pokazale, da tako dokumentiranje uporabijo le redki
posamezniki (Teno, et al., 1994; Teno, et al., 1997; Hammes & Briggs, 2007). Tako
zapisane želje so lahko nejasne in za zdravnike težko razumljive. Želje glede oskrbe so
največkrat izražene med stresnim dogajanjem ob sprejemu v bolnišnico. Pacient se
pogosto z osebo, ki naj bi ga zastopala, ne pogovori temeljito in zato ta ni seznanjena z
njegovimi željami ali jih težko razume. Zgodi se, da je dokument pogosto izgubljen ali
založen in zato zdravniku ni na voljo takrat, ko je najbolj treba (Hammes & Briggs,
2007).
Ker se je mehanizem dokumentiranja vnaprej izražene volje v praksi izkazal za
nezanesljivega in redko uporabljenega, so v začetku 90-ih let začeli s testiranjem bolj
izpopolnjenih in kompleksnejših modelov VNO. Novosti, ki so jih ti modeli prinesli, so
bile:
 pomoč usposobljenih strokovnjakov pri pogovorih o prihodnji oskrbi;
 organizacijske spremembe v zdravstvenih in socialnih zavodih;
 seznanjanje in pritegnitev javnosti ter
 neprestano izboljševanje kakovosti storitev (Hammes & Briggs, 2007).
Uspešnost takega načina obravnave je bila kmalu vidna. Približno 2 leti po vpeljavi
novega načina VNO na področju ene od lokalnih skupnosti v ZDA je bilo z raziskavo
ugotovljeno, da je imelo dokument o vnaprej izraženi volji napisanih kar 85 % vseh
umrlih na tem območju. Poleg tega so bili dokumenti v 95 % v medicinski dokumentaciji
pacientov. Pomembno pa je, da so bile želje, zabeležene v dokumentu, v 98 % tudi
spoštovane (Hammes & Rooney, 1998).

Prospektivna randomizirana kontrolirana študija, ki so jo opravili Detering, et al. (2010),
je pokazala, da so bile želje pacientov, ki so bili deležni pogovora in pomoči glede VNO,
v 86 % poznane in spoštovane, za razliko od 30 % tistih, ki tega niso bili deležni. Njihovi
bližnji, ki so bili vključeni v VNO, so imeli pomembno manj težav s stresom, tesnobo in
depresijo. Poleg tega pa so bili tako pacienti kot bližnji bolj zadovoljni z zdravstveno
obravnavo.
V sistematičnem pregledu literature o vplivu VNO na oskrbo ob koncu življenja
(Brinkman Stoppelenburg, et al., 2014) je bilo ugotovljeno, da VNO neredko pripomore
k zmanjšanju pogostosti ukrepov za ohranjanje življenja, poveča pogostost napotitev v
hospic in zmanjšuje pogostost hospitalizacij ter tako prispeva k boljši kakovosti
življenja pacientov v obdobju pred smrtjo. Uporaba kompleksnih modelov VNO se je
izkazala za bolj učinkovito glede upoštevanja pacientovih želja kot zgolj izpolnjevanje
dokumenta o vnaprej izraženi volji. Do podobnih zaključkov je privedla tudi raziskava, v
kateri je bila pregledana dokumentacija 4394 umrlih oseb, od katerih jih je bilo 76 %
vključenih v VNO. Osebe so redkeje umirale v bolnišnici in so bile pogosteje sprejete v
hospic, kar naj bi prispevalo k boljši kakovosti njihovega življenja v obdobju pred smrtjo
(Bischoff, et al., 2013).

V Sloveniji imajo odrasle osebe na podlagi Zakona o pacientovih pravicah (2008)
možnost izpolniti dokument, v katerem vnaprej zavrnejo zdravstveno oskrbo in
dokument, v katerem določijo zdravstvenega pooblaščenca. Pomoči pri VNO oziroma
pogovorih s pacienti in njihovimi bližnjimi Zakon o pacientovih pravicah (2008) ne
predvideva, se pa organizirani pogovori, v okviru katerih poteka takšno načrtovanje, v
nekaterih zdravstvenih ustanovah odvijajo v okviru družinskih sestankov.
Družinski sestanek je proces podajanja informacij, pojasnjevanja in soodločanja o
prihodnji oskrbi med pacientom, njegovimi bližnjimi in zdravstvenimi delavci. Cilji
družinskega sestanka so:
 informirati pacienta in njegove bližnje o bolezni, njenem poteku, možnih zapletih
in verjetni prognozi;
 ugotoviti pacientove cilje, vrednote in želje;
 oblikovati vnaprejšnji načrt oskrbe (Lunder & Červ, 2014).
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Glede na pozitivne ugotovitve raziskav o vplivu procesa VNO na kakovost življenja ljudi
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pogovorov, ki so namenjeni pomoči pacientu, da razume, razmisli in se pogovori o
svojih ciljih, vrednotah in željah glede oskrbe v prihodnosti s svojimi bližnjimi in z
zdravstvenimi delavci. Rezultat teh pogovorov naj bi bil dokument z jasno izraženimi
željami glede oskrbe in dobro pripravljen bližnji, ki bi se v primeru potrebe lahko vključil
v soodločanje o oskrbi (Hammes & Briggs, 2007).

Pilotni projekt Izvajanje celostne paliativne oskrbe v ljubljanski, gorenjski in prekmurski
regiji (Peternelj & Lunder, 2010) je pokazal, da je delež družinskih sestankov, ki
potekajo v okviru specialistične paliativne oskrbe in so dokumentirani, med 47,4 in 84
%. Namen tega pregleda je ugotoviti, kako v Sloveniji proces VNO predvsem v obliki
družinskega sestanka vpliva na kakovost življenja ljudi.
2 METODA
Opravljen je bil integrativni pregled literature, ki dopušča vključevanje raznorodnih
člankov, tako empirične kot teoretične narave (Whittemore & Knafl, 2005). Vključeni so
bili vsi članki, ki so govorili o vplivu VNO na kakovost življenja ljudi.
Iskanje in zbiranje literature je potekalo po vzajemni bibliografsko-kataložni bazi
podatkov COBIB.SI v obdobju od oktobra 2014 do marca 2015. Uporabljeni so bili
naslednji slovenski in angleški iskalni izrazi: vnaprejšnje načrtovanje oskrbe, advance
care planning, advanced care planning, vnaprej izražena volja, advance directive,
advanced directive, družinski sestanek in family meeting. Dodatno so bili ročno
pregledani zborniki predavanj na temo paliativne oskrbe s strani dveh pregledovalk.
Čas objave člankov ni bil omejen. Vključeni so bili članki, napisani v slovenskem jeziku,
ki so vsebovali opis vpliva VNO.
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Od 36 enot, pridobljenih iz baze podatkov COBIB.SI, je le ena ustrezala kriterijem za
vključitev. To je bil zbornik predavanj, posvečen VNO v paliativni oskrbi. Ročno je bilo
nato pregledanih 6 zbornikov predavanj, v katerih je bilo najdenih 13 člankov, ki so
ustrezali kriterijem za vključitev v pregled. Opravljena je bila opisna tematska analiza
podatkov.
3 REZULTATI
Od 13 člankov, ki so bili objavljeni med leti 2010 in 2014, jih 5 obravnava primere
pacientov, 7 pa jih opisuje klinično prakso v slovenskih zdravstvenih in socialnih
zavodih. V člankih sta bili prepoznani dve glavni temi:
 pozitivni vpliv VNO na oskrbo in počutje pacientov, njihovih bližnjih in na delo ter
počutje zdravstvenih delavcev;
 negativen vpliv pomanjkanja ali pomanjkljivega VNO na kakovost življenja
pacientov, njihovih bližnjih in zdravstvenih delavcev.
Pozitivni vpliv VNO na kakovost življenja pacientov
Vnaprejšnje načrtovanje oskrbe, ki poteka med družinskimi sestanki, pacientu
omogoča odprt pogovor o bolezni (Koštomaj, 2014) in ga spodbuja k izražanju
občutkov in željá glede obravnave (Benedik, 2012; Koštomaj, 2014). To je prvi pogoj, da
je lahko deležen oskrbe, ki je prilagojena njegovim željam in potrebam (Benedik, 2012;
Koštomaj, 2014). Pogovor o VNO omogoča vzpostavitev odnosa in zaupanja med
pacientom, njegovimi bližnjimi in zdravstvenimi delavci (Lunder, 2010; Mikloša, 2012),
kar pacientu daje občutek varnosti (Mikloša, 2012) in omogoča, da ga zdravstveni

delavci bolje spoznajo in tako boljše poskrbijo ne samo za njegove telesne težave,
ampak tudi za čustvene in praktične potrebe (Koštomaj, 2014). Pacientu je omogočena
enakovredna in aktivna vključitev v reševanje težav in načrtovanje lastne oskrbe
(Jakhel, 2013), kar pripomore, da je oskrba, ki jo prejema, v skladu z njegovimi
prepričanji in vrednotami (Figelj, 2014). To pripomore k ohranjanju njegovega
človeškega dostojanstva. Poglobljeni pogovori glede možnosti oskrbe v prihodnosti
omogočajo razjasnitev pacientovih ciljev in prednostnih želja (Mikloša, 2014) in
preusmeritev želja z agresivne obravnave na realnejše cilje, ki se osredotočajo na
zagotavljanje kakovosti življenja (Lunder, 2010). Ne nazadnje je za paciente, vključene v
VNO, ki ne želijo umreti v bolnišnici, to tudi lažje omogočeno (Lunder & Cecunjanin,
2012), saj so z njihovimi željami seznanjeni tako bližnji kot zdravstveni delavci, ki ob
koncu življenja skrbijo zanje. Statistični podatki iz DSO Fužine kažejo na vztrajno
zmanjševanje števila njihovih stanovalcev, ki so umrli v bolnišnici: od 57 % pred vpeljavo
sistematičnega načrtovanja oskrbe do 26 % eno leto po vpeljavi, na 16 % dve leti po
vpeljavi VNO (Genorio, 2014).

Pozitiven vpliv VNO na kakovost življenja zdravstvenih delavcev
Pacienti in njihovi bližnji, ki so seznanjeni s potekom bolezni in možnimi poslabšanji,
manj pogosto iščejo pomoč ekip nujne medicinske pomoči ter manjkrat zahtevajo
oživljanje in intenzivno zdravljenje (Hajdinjak, 2012). Delo zdravstvenih delavcev je
olajšano (Koštomaj, 2014), saj v primeru seznanjenosti bližnjih z željami pacienta in ob
prisotnosti pisnega dokumenta o vnaprej izraženi volji odpadejo dileme o tem, kako
obravnavati pacienta ob koncu življenja (Hajdinjak, 2012). Delo je lažje tudi zaradi
zaupnega odnosa in lažjega sporazumevanja med vsemi vpletenimi (Mikloša, 2014).
Odpadejo organizacijski napori premestitev, kadar si jih pacienti ne želijo (Koštomaj,
2014), izboljša se koordiniranje odpusta (Mikloša, 2013). Prehod v domačo oskrbo je
tako lahko izpeljan varneje (Mikloša, 2013). VNO omogoča zdravstvenim delavcem
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Pozitivni vpliv VNO na kakovost življenja bližnjih
Z vključenostjo v VNO je kakovost življenja pacientovih bližnjih boljša in njihovo
zadovoljstvo večje (Benedik, 2012; Lunder & Cecunjanin, 2012; Koštomaj, 2014), saj so
zaradi pogovorov deležni natančnih in izčrpnih informacij o pacientu (Lunder &
Cecunjanin, 2012; Koštomaj, 2014). Možnost imajo aktivno sodelovati pri odločanju o
oskrbi (Lunder & Cecunjanin, 2012; Jakhel, 2013), kar zmanjšuje njihov strah in zanje 69
pomeni olajšanje (Koštomaj, 2014). Pogovori o prihodnji oskrbi zmanjšujejo njihovo
stisko tudi zato, ker jim omogočajo dobro pripravo na odpust pacienta v domače
okolje, saj so seznanjeni tako s pričakovanim poslabšanjem kot z ukrepi v takih
primerih (Lunder, 2010; Lunder, et al., 2011). Med sodelovanjem v načrtovanju oskrbe in
soodločanjem se pripravljajo na proces umiranja in na možnost spremljanja obolelega
svojca v času umiranja (Lunder & Cecunjanin, 2012). Ob doživljanju umiranja in smrti
niso sami, ampak so deležni podpore (Lunder & Cecunjanin, 2012), kar jim lajša stiske
tudi v procesu žalovanja (Jakhel, 2013; Mikloša, 2014).

boljšo organizacijo obravnave (Benedik, 2012), ki je lahko usmerjena proaktivno in
prispeva k nižjim stroškom (Koštomaj, 2014).
Negativni vpliv pomanjkanja ali pomanjkljivega VNO na kakovost življenja pacientov,
njihovih bližnjih in zdravstvenih delavcev
Kadar pogovori o vnaprej izraženi volji niso opravljeni, dovolj izčrpni, dokumentirani,
kadar pacient v nujnih primerih napisanega dokumenta nima pri sebi ali pa zdravstveni
delavci niso seznanjeni s pacientovimi željami, se odpirajo tako strokovna kot etična
vprašanja in je zmanjšana kakovost življenja vseh vpletenih (Žakelj, et al., 2012).
Neizvajanje VNO lahko povzroča trpljenje, frustracije in občutke krivde pri svojcih
(Benedik, 2012). Ravno tako pa neupoštevanje vnaprej izražene volje poleg trpljenja
pacienta in njegovih bližnjih povečuje stisko in nemoč tudi med zdravstvenimi delavci
(Brumen, 2012).
4 RAZPRAVA
Kljub temu, da je bilo iz vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB.SI
pridobljenih 36 enot, se je samo ena dotikala VNO v smislu procesa sooblikovanja
načrta za prihodnjo oskrbo pacientov. Iz pregleda zbornikov je razvidno, da je tema
VNO v Sloveniji mlada, vsi članki so bili objavljeni med leti 2010 in 2014, kar nakazuje
veliko potrebo, da se v prihodnje temu področju nameni več pozornosti.
70

Članki opisujejo zaznave strokovnjakov, zaposlenih v zdravstvenih in socialnih zavodih
o tem, kaj prinaša VNO oziroma pomanjkanje tega za zanje, paciente in njihove bližnje.
Primanjkuje tako metodološko rigoroznih raziskav in posledično člankov kot tudi
raziskav in člankov, ki bi predstavljali poglede pacientov in njihovih bližnjih na to temo.
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Splošna ugotovitev v slovenskih člankih o vplivu VNO na kakovost življenja ljudi je
podobna ugotovitvam v tuji literaturi in sicer, da proces VNO oziroma proces
pogovorov med zdravstvenimi delavci, pacienti in njihovimi bližnjimi o oskrbi v
prihodnosti, predvsem o oskrbi ob koncu življenja, prispeva k boljši kakovosti življenja
ljudi (Bischof, et al., 2013; Brinkman Stoppelenburg, et al., 2014).
Zanimivo je, da je tudi v slovenskih člankih zaznati proces VNO kot proces
vzpostavljanja odnosa med vpletenimi (Mikloša, 2014). To je pomembna, a prav tako
slabo raziskana tema tudi v tuji literaturi (Briggs, 2004; Rhee, et al., 2012). Posebno
pomembna je ta tema v paliativni oskrbi, če upoštevamo dejstvo, da so odnosi tisti, ki
polnijo človeška življenja s smislom (Wittenberg Lyles, et al., 2013).
5 SKLEP
Razpoložljiva literatura kaže, da je vpliv VNO na ljudi pozitiven. To velja za paciente in
njihove bližnje ter za zdravstvene delavce, zaposlene v nekaterih zdravstvenih in
socialnih zavodih. Majhno število člankov, predvsem pa omejitve glede njihove
kakovosti, zahtevajo previdnost pri posploševanju ugotovitev.
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Izvleček
Teoretična izhodišča: Študenti zdravstvene nege doživljajo oskrbo umirajočih in umrlih
kot najbolj stresno izkušnjo. Za delo z bolniki ob koncu življenja bi potrebovali znanje in
sposobnosti, ki jih pridobijo s formalnim izobraževanjem in praktičnimi izkušnjami. Z
raziskavo smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri vplivajo izkušnje študentov zdravstvene
nege z umiranjem in smrtjo na njihovo samooceno usposobljenosti ter potrebo po
podpori kliničnih in šolskih mentorjev za delo z bolniki ob koncu življenja.
Metoda: Narejena je bila kvalitativna raziskava, v kateri je sodelovalo 28 študentov 2.
letnika zdravstvene nege v treh fokusnih skupinah. Podatki so bili pridobljeni oktobra
2014 in analizirani s Colaizzijevim postopkom sedmih korakov.
Rezultati: 21 študentov zdravstvene nege ima izkušnje z umiranjem in smrtjo. Od teh jih je
13 pridobilo izkušnje v okviru kliničnega usposabljanja v bolnišnici ali domu starejših
občanov. Delo so občutili stresno, ker jih zdravstveni delavci o tem niso seznanili, poučili
ali ker je bilo prvič. Zdravstveno nego umirajočih so izvajali, vendar niso prepoznali znakov
umiranja in smrti. Oskrbo umrlega so redko izvajali ali pa so jo zavrnili. Samo 7 jih meni, da
niso usposobljeni za izvajanje zdravstvene nege pri bolnikih ob koncu življenja, vsem pa
primanjkuje komunikacijskih in organizacijskih sposobnosti. Mentorji bi morali biti ves čas
dostopni, razumevajoči, pripravljeni svetovati in jih učiti na osnovi svojih izkušenj.
Razprava: Študenti zdravstvene nege bi potrebovali izobraževanje o umiranju in smrti ter
izkustveno učenje. Na kliničnem usposabljanju se želijo vključevati v delo z bolniki ob
koncu življenja, ki naj bi bilo postopno, vodeno in s podporo šolskega in kliničnega
mentorja.
Ključne besede: izobraževanje, oskrba ob koncu življenja, klinični in šolski mentorji
Abstract
Theoretical background: Caring for patients with life limiting illnesses is one of the most
stressful and traumatic experiences reported by the nursing students. Palliative and
hospice care requires adequate knowledge and competences acquired through formal
education and practical training. The aim of the study was to identify to what extent the
students’ background experiences with death and dying influence their self-assessment
of competency and their need for the support of clinical and school mentors when
providing care at the end of life.

Method: For this study, a qualitative research method was used with a sample of 28
second study-year nursing students, classified into three focus groups. The data were
collected in October 2014 and processed by Colaizzi's seven step method of descriptive
phenomenological data analysis.
Results: Over half of those surveyed (21) have already cared for the dying patients or
witnessed death. 13 of those gained experience during the course of their clinical training
in hospital or nursing home settings. They reported that this experience was highly
stressful mainly due to the lack of information or because it was their first encountering
with death and dying. The students provided care to the terminally ill patients but did not
recognize the signs of approaching death. They rarely performed personal care after
death or they refused to do so when requested. Only a small number (7) of the
participants believe that they are not professionally competent for the nursing care at
the end of life. All the participants acknowledged their insufficient communication skills
and organizational skills. The mentors should offer the students their constant,
understanding support and counselling, drawn from their own life experiences.
Discussion: Palliative care and the end of the life care are an essential component of
nursing education, which should be based on experiential education. In clinical training,
the care for palliative and dying patients should be introduced gradually and always
supported and monitored by the school mentor as well as by clinical mentors.
Key words: education, care at the end of life, clinical and school mentors
1 UVOD
Srečanje s smrtjo predstavlja študentom zdravstvene nege (ŠZN) eno izmed najbolj
stresnih izkušenj v času njihovega kliničnega usposabljanja (Edo Gual, et al., 2014).
Raziskave kažejo, da imajo ŠZN pogosto velike težave pri soočenju z umiranjem in
smrtjo oziroma odgovornostjo pri oskrbi bolnikov ob koncu življenja, z velikim
razponom čustev, kot so: strah, groza, žalost, razočaranje, nemir in anksioznost
(Tatano Beck, 1997). O življenju in smrti bolnikov razmišljajo, ko pri njih izvajajo
celostno zdravstveno nego in so v oporo tudi bližnjim (Hurtig & Stewin, 1990; Tatano
Beck, 1997; Peterson, et al., 2010; Jawahar, et al., 2013). Izobraževanje medicinskih
sester o umiranju in smrti se je začelo v 60-ih letih prejšnjega stoletja (Drummond &
Blumberg, 1962; Wagner, 1964), ko se je iz gibanja hospic v Angliji, začela razvijati
paliativna oskrba (PO) in se potem razširila po Evropi (Clark, et al., 2000). Tako je
izboljšanje oskrbe ob koncu življenja, postalo glavna prioriteta zdravstveno-socialne
politike v zadnjem desetletju, v državah Evropske unije, Severne Amerike in Avstralije
(Kennedy, et al., 2014). V Sloveniji je pripravljen Državni program PO (2010), vendar še
ni sistemsko urejen. Temu programu se mora približati tudi izobraževanje študentov
zdravstvene nege (ŠZN) na visoko strokovnih šolah za zdravstveno nego.
Proučevanje odnosa do smrti je težka naloga, ki se začne v času študija in je pogosto
povezana s strahom do lastne smrti in predhodnimi izkušnjami z umiranjem in smrtjo
(Mallory & Allen, 2006; Jawahar, et al., 2013). Dodatne izkušnje, ki jih ŠZN dobijo na
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kliničnem usposabljanju, nimajo pomembnega vpliva na strah do lastne umrljivosti,
ampak na njihovo nelagodje v interakciji z umirajočimi pri zdravstveni negi ob koncu
življenja, ki se z več izkušnjami na tem področju še povečuje (Hurtig & Stewin, 1990).
ŠZN doživljajo občutke nemoči, ko so v vlogi zastopnikov bolnikov ob koncu življenja
(Tatano Beck, 1997), ko so prisotni pri njihovem trpljenju, smrti ter poslušajo ali se
pogovarjajo z bolniki o njihovi neizogibni bližnji smrti (Burnard, et al., 2008). Chen in
sodelavci (2006) so vpliv izkušenj z oskrbo bolnikov ob koncu življenja proučevali med
tremi skupinami: ŠZN z izkušnjami, ŠZN brez izkušenj, kontrolno skupino (niso bili ŠZN).
Njihove ugotovitve so, da imajo ŠZN z izkušnjami več strahu pri oskrbi bolnikov ob
koncu življenja kot ŠZN brez izkušenj in v kontrolni skupini. Poleg tega pa je več strahu
pred neznanim v času umiranja in smrti prisotnega pri obeh skupinah ŠZN kot pri
študentih, ki niso ŠZN. Avtorji menijo, da se strah pred smrtjo razvije na začetku
izobraževanja in se ne ve, koliko časa je ta občutek pri njih prisoten. To so poskušali
ugotoviti pri študentih medicine (ŠM), s spremljanjem v času 6-letnega izobraževanja.
ŠM so v prvih treh letih izobraževanja predvsem pridobivali znanja s področja PO,
kamor je vključena tudi oskrba bolnikov ob koncu življenja. V tem času so imeli negotov
odnos do PO, v drugi polovici njihovega izobraževanja, s pridobivanjem kliničnih
izkušenj z bolniki ob koncu življenja, refleksivnimi pogovori in dodatnim znanjem s tega
področja, pa se je njihov odnos do PO pozitivno spremenil in s tem tudi vplival na bolj
kakovostno izvajanje oskrbe bolnikov ob koncu življenja. Njihova čustvena prizadetost
pa je bila ves čas izobraževanja prisotna (Barclay, et al., 2015).
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ŠZN pogosto poročajo, da so slabo pripravljeni za oskrbo bolnikov ob koncu življenja,
se počutijo nelagodno, pogrešajo možnost pogovora o tem, kar doživljajo z bolniki in
da kljub temu občutijo to kot koristno izkušnjo (Allchin, 2006; Liu, et al., 2011). To je
tako imenovana transformacijska teorija učenja, ko so študenti pripravljeni evalvirati
svoja prepričanja preko samorefleksije in s pomočjo novih spoznanj preoblikujejo ali
zavrnejo stara (Mallory & Allen, 2006). Tako so Billings in sodelavci (2010) ugotovili, da
so izkušnje z oskrbo bolnikov ob koncu življenja močno povezane s samooceno
kompetenc ŠM na tem področju. ŠM, ki so opravili kakovostno izobraževanje o PO in
usposabljanje ob bolniški postelji, so imeli bolj pozitiven odnos do PO, kot tisti, ki so se
tega učili brez dodatnega izobraževanja. Oboji pa so imeli občutek, da so usposobljeni
za delo z bolniki ob koncu življenja. Podobno se je zgodilo tudi ŠZN v Avstraliji, ki so bili
2 tedna na oddelkih za PO. V tem okolju so imeli podporo s strani profesionalcev PO, ki
so pripomogli k njihovim pozitivnim izkušnjam pri oskrbi bolnikov ob koncu življenja
(Gallagher, et al., 2014).
Raziskave kažejo, da ima izobraževanje o umiranju in smrti ali PO, pomemben vpliv na
profesionalni razvoj ŠZN (Mallory, 2003; Iranmanesh, et al., 2008; Peterson, et al., 2010;
Jawahar, et al., 2013; Gallagher, et al., 2014) in da imajo pri tem pomembno vlogo
mentorji (Van Rooyen, et al., 2005; Mallory & Allen, 2006; Harrawood, et al., 2011;
Poultney, et al., 2014). Avtorji verjamejo, da je teoretično izobraževanje podprto z
usposabljanjem v praksi najboljša priložnost za ŠZN, da postanejo kompetentni za delo

z bolniki ob koncu življenja. V nasprotnem primeru pa pri ŠZN poslabšanje
zdravstvenega stanja bolnikov povzroči bojazen, da so naredili napako, ker se navadno
osredotočajo na to, da delajo za ljudi najboljše (Deffner & Bell, 2005), ali negativno
razmišljajo o umiranju, kar jim ostane v živem spominu še nepojasnjeno dolgo obdobje
(O'Shea & Kelly, 2007; Kent, et al., 2012). Nekateri pa poročajo, da ŠZN povzroča strah
umrla oseba, ko jo vidijo in se jo dotikajo pri izvajanju zdravstvene oskrbe po smrti
(Cooper & Barnett, 2005; Parry, 2011).
PO in oskrba bolnikov ob koncu življenja tradicionalno ni vključena v študijski program
zdravstvene nege, razen v zadnjih letih, v državah, kjer je najbolj razvit ta način oskrbe
(Dickinson, et al., 2008; Cavaye & Watts, 2010, 2014). V Sloveniji je PO na voljo ŠZN
samo kot izbirni klinični predmet (Ovijač & Starc), klinične izkušnje pa so običajno
prikrite in naključne. ŠZN, ki imajo priložnost izvajati oskrbo bolnikov ob koncu
življenja, so nepripravljeni in v nekaterih primerih z malo podpore s strani kliničnih in
šolskih mentorjev. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri vplivajo izkušnje ŠZN
z umiranjem in smrtjo, na njihovo samooceno usposobljenosti ter potrebo po podpori
kliničnih in šolskih mentorjev za delo z bolniki ob koncu življenja.
2 METODE
Fokusne skupine (FS) s ŠZN so potekale v Ljubljani, Sloveniji, oktobra 2014. Njihove
osebne izkušnje in usposobljenost za oskrbo bolnikov ob koncu življenja smo raziskali z
opisno fenomenološko metodo dela. Osnova za to so bile izkušnje ŠZN in refleksiven 77
hermenevtičen proces.

Raziskava jim je bila predstavljena s strani raziskovalca na uvodnem seminarju, pred
odhodom na klinično usposabljanje s področja internistične zdravstvene nege. Na 5urnem seminarju je bila izvedena tudi didaktična oblika predavanj ter delo po skupinah
z naslednjimi temami: umiranje in smrt v naši družbi, proces umiranja, oskrba ob koncu
življenja in oskrba umrlega ter podpora pomembnim drugim. Vsebine so bile povzete
po ameriškem izobraževalnem programu o paliativni oskrbi in oskrbi ob koncu življenja
bolnikov z rakom (EPEC Project, 2005). Vsi udeleženci, ki so dali informiran pisni
pristanek in podatke o spolu, starosti ter dokončani izobrazbi, so se razdelili v 3i FS po
10 do 8 ŠZN. Izvedene so bile v naslednjih 3 dneh po uvodnem seminarju z
moderatorjem, z izkušnjami in znanjem s področja PO, na Univerzi v Ljubljani,
Zdravstveni fakulteti in vsaka je trajala okoli 1 ure. Pogovori so bili snemani in prisoten
je bil en opazovalec (predavatelj zdravstvene nege). Moderator je uporabil tematska
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V raziskavi je sodelovalo 28 ŠZN drugega letnika, rednega študija, Univerze v Ljubljani,
Zdravstvene fakultete. Pogoj za vključitev je bila ustna in pisna prostovoljna privolitev v
raziskavo. Sodelovanje je odklonilo 10 ŠZN. Za sodelovanje sta se odločila 2 ŠZN
moškega spola in 26 ženskega. Stari so bili od 19 do 27 let oz. 20 v povprečju ter s
predizobrazbo na srednji zdravstveni šoli (18), gimnaziji (7), srednji zobozdravstveni
šoli (1), ekonomski srednji šoli (1). En ŠZN je bil z univerzitetno izobrazbo.

navodila z odprtimi in kratkimi vmesnimi vprašanji (tabela 1). Ta tematska navodila so
obsegala več tem: izkušnje z umiranjem in smrtjo, samoocena usposobljenosti, vloga
formalnega izobraževanja in kliničnega usposabljanja.
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Tabela 1: Tematska navodila za izvedbo FS s ŠZN in vprašanja
Uvod, predstavitev
1. tema: izkušnje z umiranjem in smrtjo
Opišite prvo izkušnjo z umiranjem in smrtjo osebe, ki se je spomnite v času kliničnega
usposabljanja ali v družini. Kaj se je zgodilo? Kako ste se počutili? Kaj ste izvajali pri tej
osebi? Kje? Kdo je bil prisoten? Na kaj menite, da je izkušnja vplivala pri vas? Česa se
spomnite o oskrbi umrle osebe? Ali bi tisti, ki nimate te izkušnje, imeli kakršne koli
težave v taki situaciji?
2. tema: samoocena usposobljenosti za izvajanje zdravstvene nege bolnikov v času
umiranja in smrti
Opišite svojo usposobljenost za izvajanje zdravstvene nege bolnikov v času umiranja in
smrti. Ali je potrebno teoretično znanje? Ali bi znali izvajati zdravstveno nego po
načelih PO? Ali bi se pogovarjali z bolnikom/bližnjimi o smrti?
3. tema: vloga formalnega izobraževanja in kliničnega usposabljanja
Kaj pričakujete od kliničnega in šolskega mentorja pri oskrbi bolnikov v času umiranja in
smrti? Kdo ali kaj menite, bi vam bil/bilo pri tem v oporo? Ali bi moral biti mentor ves
čas prisoten? Ali mentorji lahko kaj storijo, da ne bi bil za vas to stresni dogodek?
Zaključek; odgovori na vprašanja; zahvala udeležencem
Posnetki so bili zapisani dobesedno in vsi podatki, ki bi lahko razkrili identiteto
udeležencev, so bili odstranjeni, zaradi zagotavljanja anonimnosti. Zapisani podatki so
bili analizirani v skladu s Colaizzijevim postopkom v sedmih korakih (Colaizzi, 1978): 1.
poslušanje posnetih pogovorov, zapis, branje; 2. izpis pomembnih izjav v povezavi s
temami pogovorov; 3. tematsko oblikovanje pomembnih izjav; 4. razvrstitev
pomenskih oblik v kategorije; 5. večkratna primerjava različnih prepisov in podtem, za
opredelitev neskladij in veljavnosti rezultatov; 6. opredelitev in opis osnovne strukture
fenomena, teme; 7. predstavitev prepisov in rezultatov udeležencem, zaradi potrditve
ugotovitev. Celoten proces pridobivanja rezultatov je bil narejen s strani raziskovalca z
uporabo tem v navodilih. Temu je sledil posvet z opazovalcem FS, dokler ni bilo
doseženo enotno mnenje. Končni rezultati s temami in podtemami so bili zbrani in
predstavljeni ŠZN, ki so bili prisotni na zaključnem seminarju kliničnega usposabljanja
internistične zdravstvene nege, decembra 2014, z namenom potrditve veljavnosti.
Sočasno je te rezultate ocenil še en raziskovalec, ki ni bil udeležen pri izvedbi FS. Vsi so
potrdili rezultate in niso predlagali nobene dodatne teme ali podteme.
3 REZULTATI
Rezultati 3 FS (FS 1, FS 2, FS 3) so razdeljeni na 3 teme in podskupin. V raziskavo je bilo
vključenih 28 ŠZN (2. letnik zdravstvene nege, redni študij), 21 z izkušnjami z umiranjem
in smrtjo in 7 brez izkušenj.

Posledice različnih občutkov po prvi izkušnji s smrtjo bolnika pri ŠZN so različne:
 Umiranja in smrti me je strah. O tem se ne pogovarjam rada, tudi doma v družini ne.
(FS 1)
 Umiranja in smrti se bojim. (FS 2)
 /.../ neprijeten občutek ob pogovoru o umiranju in smrti z bolnikom in svojci, ker me
je strah, da bi oseba pred mano umrla. (FS 2)
 /.../ mislila sem, da mi bo težje. (FS 3)
 To je del življenja. Najbolj hudo pa je na pogrebu in še nekaj tednov je bilo naporno.
(FS 2; ŠZN z osebno izkušnjo)
ŠZN niso opisali čustvene obremenitve umiranja in smrti, zaradi izkušenj z doživljanjem
trpljenja bolnikov in njihovih bližnjih. Bolniki, ki so umrli, so bili starejši in z njimi niso
navezali tesnejših, dolgotrajnih odnosov. Tudi tisti ne, ki so opisali osebne izkušnje v
družini, ker so bili še mlajši in so doživljali smrt bližnjih posredno, preko staršev:
 Moji občutki glede smrti so precej negativni, saj nisem vedela, kaj se dogaja z
dedkom. Ali me vidi, sliši ... Težko mi je bilo gledati žalostne in objokane obraze
sorodnikov. (FS 1)
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Izkušnje z umiranjem in smrtjo
Podtem v okviru pridobivanja izkušenj je 5: opis dogajanja (kraj, čas, umirajoča/umrla
oseba, izvajanje zdravstvene nege), oskrba umrle osebe, vpliv na odnos do smrti, strah
pred čustveno obremenitvijo, profesionalen odnos zdravstvenih delavcev. Med ŠZN z
izkušnjami jih je 13 izvajalo zdravstveno nego starejših bolnikov obeh spolov ob koncu
življenja in smrti, v okviru kliničnega usposabljanja v bolnišnici ali domu starejših
občanov; 8 pa jih je imelo osebne izkušnje z umiranjem in smrtjo starih staršev na
domu ali v bolnišnici. Tisti z izkušnjami so opisovali prvo srečanje v času kliničnega
usposabljanja v okviru formalnega izobraževanja na srednji zdravstveni šoli. Samo dva
sta te izkušnje pridobila v zadnjem letu, ko sta bila v vlogi ŠZN. Zdravstveno nego so
izvajali pri vseh bolnikih enako, s poudarkom na lajšanju fizičnih simptomov:
 /.../ vstavljena trahealna kanila, nazogastrična sonda, večino časa je spala. Pogledala
je le ob obračanju, hranjenju, aspiraciji. (FS 1)
 /.../ sprejem zaradi padca, anemije. Dobila je transfuzijo koncentriranih eritrocitov in
trombocitov in ves čas infuzijske tekočine. Trajalo je 4 dni. (FS 3)
Mrtvo osebo je videlo malo ŠZN in le redki so imeli pozitivno izkušnjo ob prvem
srečanju z umrlim, zaradi različnih razlogov:
 /.../ niso dovolili blizu. (FS 1)
 Ne bi mogla izvajati oskrbe umrle osebe, zato sem dejala, naj to storijo oni. (FS 2)
 Medicinska sestra mi je razložila, kako za umrlega poskrbijo, nisem pa bila zraven,
ker so med tem že vse opravili. (FS 3)
79
 Medicinske sestre v /.../ so pokazale sočutje do umrlega pri oskrbi. (FS 1)

Pričakovanja oz. strah pred čustveno obremenitvijo bodo ŠZN po njihovem mnenju
odpravili z izkušnjami:
 Verjamem, da me bodo izkušnje okrepile, saj sem se morala s tem slej ko prej
srečati. (FS 2)
 Mislim, da mi bo laže sprejeti smrt, ko bom to prestala enkrat, čeprav je vsaka smrt
težek trenutek. Želim, da se srečam z umrlim, ko sem še ŠZN; ko bom zaposlena, se
bom morala sama soočiti s tem. (FS 3)
Pri oskrbi bolnikov ob koncu življenja ŠZN nikoli niso bili sami. Imeli so priložnost
opazovati in razmišljati o različnih odnosih zdravstvenih delavcev:
 Dogajalo se je veliko reči, ki ne želim, da se kdaj dogajajo tudi meni. (FS 1)
 Ko sem prišla povedat, da je bolnik umrl, se je zdravnik nasmehnil, medicinska
sestra pa še nekaj delala in šele potem šla z mano v sobo. (FS 2)
 /.../ vzeli so si čas za pogovor s svojci. (FS 2)
 Zdravstveni delavci nam ne povedo, da izvajamo zdravstveno nego pri bolniku, ki bo
umrl. Nikjer niso zabeleženi znaki umiranja, ker se vse dela kot po navadi. (FS 3)
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Samoocena usposobljenosti za izvajanje zdravstvene nege bolnikov ob koncu življenja
Tema vključuje 4 podteme: vpliv izkušenj na usposobljenost, vpliv teoretičnega znanja
na usposobljenost, izvajanje zdravstvene nege po načelih PO, pogovori o umiranju in
smrti. 7 ŠZN meni, da niso pripravljeni »za samostojno izvajanje zdravstvene oskrbe
umirajočih in umrlega« (FS 1), saj imajo premalo izkušenj in znanj. Ostali (21) menijo, da
so usposobljeni za izvajanje zdravstvene nege umirajočih, ne pa umrle osebe, ker imajo
premalo izkušenj. Teoretično znanje se jim zdi pomembno do te mere, kot ga
potrebujejo pri zdravstveni negi vseh bolnikov:
 /.../ ne zdi se mi, da bi za to potrebovali kakšno posebno znanje, ker umirajo. Vedno
jim poskušaš biti na voljo za njihove želje in potrebe ter seveda pogovor, vendar vse
to izvajaš tudi pri drugih pacientih. (FS 3)
 /.../ biti moramo trdni, močni, odločni, da nam stanje bolnika ne pride do živega, ker
to lahko bolnik opazi. (FS 2)
Zdravstvene nege po načelih PO ne bi mogli izvajati, ker se še ne izvaja povsod, ni
vključena v redni učni program zdravstvene nege in o umiranju in smrti se malo
pogovarjajo. Menijo, da bi se morali o umiranju in smrti več pogovarjati, da bi bili
pripravljeni na pogovore z bolniki ob koncu življenja in njihovimi bližnjimi. Samo v eni
FS je bilo povedano, kako pomemben je pogovor o tem za bolnika, svojce in
zdravstvene delavce:
 O PO smo se prvič pogovarjali pri uvodu v zdravstveno nego. Zaradi časovne stiske
nam ni uspelo vsega predelati, zato je bil 5-urni seminar odlično dopolnilo tega
znanja.
 Bila sem zadržana /…/ čez čas sva si zaupali in se o vsem pogovarjali odprto. /…/ saj
se počutijo veliko bolje, ko z njimi govoriš iskreno. (FS 2)

Vloga kliničnega in šolskega mentorja pri pridobivanju izkušenj
Tema o podpori ŠZN s strani kliničnih in šolskih mentorjev ima 3 podteme:
usposobljenost za oskrbo umrlega, spopadanje z umiranjem in smrtjo, učenje in
profesionalni razvoj. ŠZN so poudarili, da bi jim morali biti v kliničnem okolju mentorji
vedno na voljo:
 /.../ biti dosegljivi in si vzeti čas za pogovor, da nas pripravijo, postopoma uvedejo in
so v oporo. (FS 3)
 Ne seznanijo nas z bolniki, ki umirajo, samim potekom oskrbe, podrobnostih o
smrti, komunikaciji z bolniki in svojci. Zdi se, kot da nam prikrivajo /.../ ali nas hočejo
zaščititi? (FS 1)
Sprejemanje smrti kot del življenja ŠZN pomeni zelo veliko in vsi pričakujejo, da se bodo
s pridobljenimi izkušnjami v kliničnem okolju naučili živeti. Od mentorjev pričakujejo, da
so s trdnimi stališči, izkušnjami, človeški in da spoštujejo ljudi in njih, ki so še neizkušeni
in da jih tega naučijo:
 Bolj bi nas morali vključiti v proces umiranja in smrti. (FS 1)
 /.../ pustiti opazovati, kako se pogovarjajo z bolniki in svojci. (FS 1)
 /.../ predstaviti, opisati njihova prva srečanja s smrtjo, kako so oni odreagirali,
doživljali smrt, ker bi nam s tem pomagali premagati stiske, ki jih doživljamo. (FS 3)

4 RAZPRAVA
Rezultati raziskave, s katerimi smo želeli ugotoviti, ali izkušnje ŠZN z umiranjem in
smrtjo vplivajo na njihovo usposobljenost izvajanja zdravstvene nege bolnikov ob
koncu življenja in kaj pričakujejo od kliničnih in šolskih mentorjev kažejo, da so prve
izkušnje z umiranjem in smrtjo pomembne za ŠZN, vendar ne v tako veliki meri, kot je
opisano v drugih raziskavah (Chen, et al., 2006; Kent, et al., 2012; Edo Gual, et al., 2014).
Smrt druge osebe lahko vpliva na doživljanje smrti ali sprejemanje naše umrljivosti kot
tudi naših bližnjih, zato so ti rezultati pomembni. Pri ŠZN, z izkušnjami umiranja in smrti
v kliničnem okolju in osebno, so se pokazali določeni zaščitni mehanizmi, ki so jih
sprejeli verjetno zaradi predhodnih izkušenj in to lahko vpliva na njihove nadaljnje
odzive z žalostjo pri zdravstveni negi bolnikov ob koncu življenja (Gerow, et al., 2010) in
jim daje občutek (ne)usposobljenosti (Billings, et al., 2010). Samo tretjina ŠZN meni, da
niso usposobljeni za to delo, ostali pa menijo, da znajo izvajati zdravstveno nego pri
bolnikih ob koncu življenja tako kot pri drugih bolnikih in se ne zavedajo, da bi bilo
potrebno tak pristop spremeniti (EPEC Project, 2005). Ne čutijo se kompetentni za
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ŠZN menijo, da so se pripravljeni učiti o umiranju in smrti s strani profesionalcev
zdravstvene nege in znajo prikazati teoretično znanje na lastnih izkušnjah, ki so jih 81
pridobili pri spremljanju bolnikov in bližnjih v procesu umiranja in lajšanja simptomov.
Tak način učenja so zelo dobro sprejeli (na uvodnem seminarju), ker so mnenja, da
samo z izkušnjami ne bodo izboljšali svojih kompetenc pri delu z bolniki ob koncu
življenja. To jim pomaga tudi pri lastnem oblikovanju odnosa do smrti.

oskrbo umrle osebe, ker jih je tega strah, tako kot opisujejo tudi drugi avtorji (Cooper &
Barnett, 2005; Parry, 2011), si pa želijo to doživeti v času formalnega izobraževanja, ker
bodo imeli možnost podpore s strani mentorjev. Pomembno vlogo kliničnih mentorjev
so opisali tudi drugi avtorji (Gallagher, et al., 2014; Poultney, et al., 2014).
Razgovori s ŠZN v FS so jasno razkrili njihovo potrebo po pridobitvi komunikacijskih
sposobnosti na temo umiranja in smrti in da si želijo od svojih mentorjev, da bi se z
njimi lahko o tem pogovarjali, jih opazovali, kako to oni izvajajo in da bi jih postopno
vključevali v izvajanje zdravstvene nege pri bolnikih ob koncu življenja. Želijo si socialno
in čustveno kompetentne mentorje, ki jim bodo pomagali razviti empatičen in spoštljiv
odnos do umirajočih in mrtvih, ki je potreben za zagotavljanje sočutne oskrbe (Adam &
Taylor, 2014). ŠZN se tudi zavedajo, da ni dovolj, da sprejemajo smrt kot del življenja in
da imajo podporo profesionalnih mentorjev, ampak želijo govoriti o smrti z njimi in se
učiti na njihovih profesionalnih izkustvih ter aktivnem učenju. Izkustveni način učenja
se je že izkazal kot najbolj uspešen pri ŠZN v Barceloni (Edo Gual, et al., 2014). Vse to
naj bi bilo izvedeno postopno, vodeno in s podporo kliničnega in šolskega mentorja.
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Raziskava ima tudi omejitve. Za izpoved osebnih prvih izkušenj z umiranjem in smrtjo
se je izkazalo, da ŠZN nisi vajeni govoriti o tej temi nasploh in kaj šele pred skupino, ker
so to individualna doživljanja in od poslušalcev zahtevajo določeno empatičnost.
Njihovi opisi so bili zato morda manj poglobljeni, kot bi si želeli. FS so bile sestavljene
homogeno glede na vrsto študija, spol in geografsko okolje, kar ponovno ni spodbudilo
razprav med udeleženci.
5 SKLEP
Prve izkušnje z umiranjem in smrtjo so ŠZN pridobili razmeroma pozno ali pa sploh ne.
To jih po eni strani vznemirja, ker ne vedo, kako bodo to doživeli prvič v kliničnem
okolju, čeprav že imajo določeno znanje in izkušnje z oskrbo bolnikov ob koncu
življenja. Ker se pri njih še niso razvili negativno občutenje, prizadetost in nemoč pri
oskrbi bolnikov ob koncu življenja, lahko klinični in šolski mentorji pripomorejo k dvigu
njihovega znanja, razumevanja in sprejemanja zdravstvene nege bolnika, ki umira, in
bližnjih. S tem se bodo njihove sposobnosti, udobje in samozavest pri oskrbi bolnikov
ob koncu življenja verjetno izboljševale. Vključitev vsebin iz PO v študijski program
zdravstvene nege ali še več – izkustveno učenje podprto s kliničnim usposabljanjem,
ponuja najboljšo možnost ŠZN, da se aktivno vključijo v zdravstveno nego bolnikov ob
koncu življenja. Verjetnost, da se bo s tem izboljšala oskrba posameznikov in njihovih
bližnjih, je večja, saj se ŠZN soočajo z izkušnjami, ki so neločljivo povezane z življenjem.
ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujem študentom zdravstvene nege, ki so sodelovali, in obema
sodelavcema.
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Izvleček
Teoretična izhodišča: Namen prispevka je predstaviti, kako se negovalno osebje v
socialnovarstvenih zavodih sooča s procesom umiranja in smrtjo, kako se odzivajo nanju,
kakšno znanje imajo ter kako sprejemajo smrt in umiranje v določeni situaciji. Cilj je bil
raziskati, ali imajo medicinske sestre in ostalo osebje v zdravstveni negi zadosti
teoretičnega znanja in veščin na področju procesa umiranja in smrti ter ali poznajo pomen
soočanja in preprečevanja stresa pri delu z umirajočim.
Metoda: Uporabili smo deskriptivno (opisno) metodo dela. Kot instrument smo uporabili
vprašalnik, ki smo ga oblikovali za potrebe raziskovanja in je zajemal 19 vprašanj zaprtega
tipa.
Rezultati: Na vprašanje, kaj občuti osebje v zdravstveni negi ob umirajočem oz. ob smrti,
dobri dve tretjini (n=39) anketirancev odgovarja, da občuti žalost. Nemočnega se počuti
22 anketirancev, 8 anketirancev pa ne občuti ničesar, ker do stanovalca ne čutijo
navezanosti. Nadalje se 63 % anketiranih redko kdaj pogovarja o smrti s stanovalci, le 14
anketirancev se z njimi pogovarja o smrti. Anketiranci dobro prepoznavajo znake,
značilne za zadnjih 48 ur življenja, v ospredju so predvsem akutna odpoved srca, zmanjšan
tek in vnos tekočin ter izgubljanje zavesti, iz česar sklepamo, da imajo dovolj teoretičnega
znanja.
Razprava: Pri doživljanju stresa igrajo čustva pomembno vlogo. Doživljanje napetosti,
strahu, pričakovanj, soočanje z umiranjem in smrtjo vodi naše telo v stresno situacijo, ki je
na dolgi rok telo ne more več uspešno kompenzirati in se posledice poznajo tako v
vedenju kot v fiziološkem delovanju telesa. Spoznanje in razumevanje procesa umiranja in
smrti je pomemben element v preprečevanju izgorelosti pri zaposlenih v
socialnovarstvenih zavodih.

Ključne besede: stres, znanje, zdravstvena nega, starostnik, svojci
Abstract
Theoretical background: The purpose of this paper is to show how the nursing staff in
social care institutions is faced with the process of dying and death, how they respond to
it, what knowledge they have and how they accept death and dying in a particular
situation. The aim was to investigate whether nurses and other nursing staff have
sufficient theoretical knowledge and skills in the process of dying and death, and if they
are aware of the importance of tackling and preventing stress at work with the dying.
Method: We used a descriptive method. As an instrument we used a questionnaire that
was designed to meet the needs of the research. The questionnaire consisted of 19 closedended questions.
Results: The question what they fell when faced with dying or death of a patient, was in
more than two thirds (n=39)of the respondents answered by “sadness”. 22 of the
respondents feel helpless, whereas 8 respondents do not feel anything because they do
not feel attachment towards the patient. Furthermore, 63 % of respondents only rarely
talk about death with the residents, whereas only 14 respondents talk with them about
death. The respondents generally speaking recognize the symptoms characteristic for the
last 48 hours of a patient’s life very well, in the foreground are especially the acute heart
failure, decreased appetite and decreased fluid intake, as well as the loss of
consciousness, which suggests that they have sufficient theoretical knowledge.
Discussion: When experiencing stress, emotions play an important role. Experiencing 87
stress, fear, expectations, coping with death and dying leads our body into a stressful
situation, a situation to which in the long run, the body can no longer effectively adapt,
and the consequences are visible both in the behaviour of the affected member of staff as
well as in the physiology of their body. Therefore knowing and understanding the process
of dying and death is an important element in the prevention of burnout in staff in social
care institutions.

1 UVOD
V mnogih pogledih je znanost preteklega stoletja naredila življenje udobnejše, umiranje
pa težje (Lunder, 2010). Osebje v zdravstveni negi je še posebej izpostavljeno vsemu,
kar umirjanje in smrt prinašata s seboj (stres, izgorelost na delovnem mestu, lastne
stiske, strahove in podobno), vendar pa se v poklicu medicinske sestre težko izognejo
srečanju z umiranjem.
Klevišarjeva (2006) izpostavlja simptome izgorelosti ob delu z umirajočimi, kot so
praznina, poklicna kriza, emocionalna in psihična preobremenitev, izčrpanost,
distanciranje od stanovalcev ter premalo skrbi zase.
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V domovih starejših občanov je največ ljudi, ki so stari od 80 do 90 let. Spremembe
zdravstvenega stanja v tem obdobju so zelo pogoste. Večina ima več bolezni (Poredoš,
2004, pp. 536). Osebje v zdravstveni negi v domovih starejših občanov se bolj kot kdor
koli srečuje z umiranjem in mnogim stanovalcem nadomesti njihove svojce, zato je
doživljanje smrti stanovalcev za osebje v zdravstveni negi toliko težje.
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V Sloveniji v organiziranosti paliativne oskrbe v javnem zdravstvu močno zaostajamo za
vsemi zahodnoevropskimi in celo nekaterimi vzhodnoevropskimi državami. Razlogi so
verjetno kompleksno zgodovinski, kulturni in tudi gmotni. Paliativna oskrba v
slovenskem prostoru še nima pravega mesta v sistemu zdravstvenega varstva kot tudi
ne v sprejemanju med strokovno in laično javnostjo. Pravica in potreba po paliativni
oskrbi je opredeljena le v nekaterih domačih aktih (Peternelj, 2008). Še pred nedavnim
je v zdravstvenih ustanovah umrla manj kot polovica vseh umrlih v Sloveniji. Zaradi
medikalizacije umiranja vse več stanovalcev umira v zdravstvenih in socialnih
ustanovah. V zadnjih dveh desetletjih se je delež smrti, povezan s smrtjo v domovih
starejših občanov, postopno povečal, kar pa je pripeljalo do povečanega spoznanja
med strokovnjaki za ostarele, da je paliativna oskrba bistvena komponenta
(Kristjanson & Toye, 2005). »Vedno manj imajo ljudje izkušenj z umiranjem in smrtjo v
vsakdanjem življenju, zato osebje v zdravstveni negi potrebuje temeljita poglabljanja
teoretičnega znanja glede vprašanja umiranja in smrti. S poglabljanjem vprašanja o
umiranju in smrti se veča odgovornost in senzibilnost na področju skrbi za umirajočega
stanovalca« (Kristjanson & Toye, 2005).
2 TEORETIČNA IZHODIŠČA
2.1 Izobraževanje osebja v zdravstveni negi na področju paliativne oskrbe
Med prebivalstvom, ki se stara, se pojavlja vse več kroničnih in rakavih bolezni, zato
morajo načrtovalci zdravstvene politike preusmerjati pozornost k drugačni medicini. V
mnogih državah že uvrščajo paliativno oskrbo pri načrtovanju in financiranju javnega
zdravstva med prednostne naloge. Na področju izobraževanja so mnoge države že
ugotovile, da potrebuje paliativna oskrba znatni delež ur v dodiplomskem in tudi
specialističnem študiju (Lunder, 2003). Paliativna oskrba je sestavni del zdravstvenega
in socialnovarstvenega sistema na vseh ravneh in s tem neodtujljiv element človekove
pravice do zdravstvenega in socialnega varstva (Peternelj, 2006). V dokumentu, ki ga je
izdalo Ministrstvo za zdravje, so podana izhodišča za uvajanje celostne organizirane
paliativne oskrbe v Republiki Sloveniji, ki bo omogočala paliativno oskrbo v domačem
okolju, bolnišnicah in izvajalcih institucionalnega varstva v dnevnih in celodnevnih
oblikah, za kar je treba zagotoviti: pravne podlage, finančna sredstva, organizacijo
mreže paliativne oskrbe ter ustrezno izobražene izvajalce za to specializirano
dejavnost (http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/dokumenti_strategije_
resolucije/).
Čeprav ima večino osebja v ustanovah za dolgotrajno oskrbo veliko izkušenj s smrtjo in
umiranjem, jim primanjkuje formalne prakse v paliativni oskrbi. Vprašanje izobrazbe in

prakse je pomembno za kakovostno oskrbo v teh ustanovah. Raziskave so pokazale
podobne potrebe po izobraževanju med osebjem v zdravstveni negi, ki si želi povečati
kompetenco v zagotavljanju telesne, psihološke in duševne oskrbe umirajočih
stanovalcev (Brazil & Vohra, 2005). Razlog za izobraževanje je potreba po znanju o
smrti. Umiranje in paliativna oskrba naraščata skupaj z naraščanjem starejših ljudi v
družbi in če bo smrt ostala nevidna, se bo zelo težko pogovarjati o tej potrebi
(Osterlind, et al., 2008).

2.3 Izgorevanje osebja v zdravstveni negi
Ob smrti medicinska sestra nudi sočutno prisotnost z upoštevanjem spoštovanja
načina slovesa in enkratnosti ter hkrati različnost reakcij posameznih družinskih članov. 89
Z družino medicinska sestra ostaja kot sočutni poslušalec, saj družinski člani želijo le, da
bi jih razumeli in sprejeli njihov lastni način žalovanja (Utrip, 2011). Delo medicinskih
sester je zelo stresno, saj se pri svojem delu srečujejo z zelo težkimi situacijami. Vzrok
za izgorelost je lahko v vrsti dela, kjer se medicinske sestre stalno soočajo z
neozdravljivo bolnimi in umirajočimi, imajo ves čas stik s trpečim človekom, s smrtjo in
žalovanjem. Pogosto se srečujejo s slabo diagnozo in prognozo ter z veliko
odgovornostjo, da ne pride do napak pri delu. K prekomerni obremenitvi prispeva tudi
organizacija dela: delo v treh izmenah, pomanjkanje osebja, nefunkcionalni delovni
prostori, neprimerna timska razporeditev, pomanjkanje strokovnega znanja in
nepoznavanje novih postopkov, slabi medsebojni odnosi, pomanjkljiva komunikacija
(Leskovic & Leskovar, 2012). Prizadeti posamezniki izkazujejo znamenja čustvene
izčrpanosti, pomembno oslabljeno delovno učinkovitost in celo odkrito odklonilen
odnos do ljudi. Tako psihološko vedenje se razvije navadno postopno, zlasti na začetku
precej neopazno in se počasi stopnjuje (Leskovic, 2014). Delovni ritem škoduje
kakovosti, krha tvorne delovne odnose, ubija inovativnost in povzroči izgorevanje na
delovnem mestu. Večina medicinskih sester čuti, da so preobremenjene pri delu, med
najbolj stresnimi dejavniki pa so problemi, povezani s stanovalci (Kobal Straus, 2006).
Medicinske sestre so del postmoderne družbe, za katero je značilna razdvojenost med
različnimi življenjskimi in poklicnimi alternativami. So del močno hierarhičnega, težko
spremenljivega sistema zdravstvenega varstva in hkrati del globalne družbe, za katero
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2.2 Paliativna zdravstvena nega v domovih starejših občanov
Ker je življenjska doba daljša, se večajo potrebe po namestitvi v domovih starejših
občanov zaradi oskrbe v terminalni fazi in zaradi skrajševanja hospitalizacije, a domovi
ne dopuščajo povečevanja števila stanovalcev (Lunder, 2003). Domovi za starejše
občane zaradi neustrezne strukturne izobrazbe in števila zaposlenih ne zagotavljajo
interdisciplinarnega tima za obravnavo umirajočega. Medicinske sestre imajo
najpogostejši stik s stanovalcem in njihovimi svojci, vloga medicinskih sester je
nepogrešljiva. Stanovalcem in svojcem stanovalcev dajejo psihično oporo v procesu
sprejemanja napredovanja bolezni, ne nazadnje pa tudi posredujejo svoje znanje in
sodelujejo pri raziskovalnem delu na tem področju.

so značilne hitre spremembe, ki zahtevajo od posameznika veliko sposobnost
prilagajanja in sprejemanja drugačnosti (Kobal Straus, 2006).
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3 METODA
Uporabili smo deskriptivno in kvantitativno metodo dela. Kot instrument pa anketni
vprašalnik, s pomočjo katerega smo pridobili podatke in odgovore na raziskovalna
vprašanja. Vprašalnik zajema 19 vprašanj zaprtega tipa, ki so bila sestavljena za namen
raziskave s pomočjo študija strokovne literature obravnavanega področja.
Demografski del anketnega vprašalnika zajema vprašanja o spolu, starosti, stopnji
izobrazbe in času zaposlenosti v instituciji. Z ostalimi vprašanji smo ugotavljali, kakšne
osebne izkušnje imajo anketiranci ob stiku s smrtjo oziroma z umirajočim ter kako
ocenjujejo svoje znanje o paliativni oskrbi in potrebo po dodatnem izobraževanju.
Želeli smo tudi ugotoviti, na koga se anketiranci obrnejo v primeru težav ob soočenju z
umirajočim, ter poizvedeti, ali je delo z umirajočim stanovalcem za anketirance
obremenjujoče. Anketirance smo spraševali tudi o vplivu na njihovo psihično počutje in
občutkih ob umirajočem stanovalcu. V zadnjem sklopu vprašanj so anketiranci
odgovarjali na vprašanja o paliativni oskrbi. V anketo smo vključili osebje v zdravstveni
negi (bolničar/negovalec, srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik, diplomirana
medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik). Anketiranje je potekalo po dogovoru s
pomočnicami direktorjev za zdravstveno nego v posameznih institucijah. Vprašalniki so
bili poslani v dve instituciji; in sicer v Dom upokojencev Center – Tabor v Ljubljani, ki je
prejel 41 vprašalnikov, kar predstavlja 35 % osebja od 117 zaposlenih v zdravstveni negi,
ter Dom Tisje Litija, ki je prejel 19 vprašalnikov, kar predstavlja 38 % osebja od 50
zaposlenih.
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Vrnjenih je bilo 60 anketnih vprašalnikov, kar pomeni, da je bila odzivnost na
anketiranje 100 %. Anketiranje je potekalo v obdobju med 10. in 21. marcem 2011.
Pridobljene podatke iz anketnih vprašalnikov smo obdelali s pomočjo računalniškega
programa Microsoft Office Excel 2003. Rezultate smo predstavili v odstotkih in
frekvencah.
4 REZULTATI
V raziskavo je bilo zajetih 60 zaposlenih v zdravstveni negi, od tega 5 moških in 55
žensk. Med anketiranci je sodelovalo največ bolničarjev – negovalcev, in sicer 48,3 %
(n = 29), srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je bilo 43,3 % (n = 26),
diplomiranih medicinskih sester pa 8,3 % (n = 5). Manj kot 2 leti delovne dobe ima 15
anketirancev, 9 anketirancev ima 2–5 let delovne dobe, prav tako ima 9 anketirancev
10–15 let delovne dobe. Največ anketirancev, kar 24 (40 %), ima več kot 15 let delovne
dobe, najmanj anketiranih pa ima 5–10 let delovne dobe, in sicer 3 (8,3 %), diplomiranih
medicinskih sester pa 8,3 % (n = 5). V starostno skupino od 18 do 30 let sodi 18 (30 %)
anketirancev, 10 (16,7 %) anketirancev sodi v starostno skupino od 31 do 40 let, 28 (46,7
%) anketirancev sodi v starostno skupino od 41 do 50 let in 4 (6,7 %) anketiranci sodijo v
starostno skupino nad 50 let.

V instituciji se anketiranci pri svojem delu srečuje z umirajočimi stanovalci najpogosteje
nekajkrat na leto (tabela 1).
Tabela 1: Srečevanje osebja v zdravstveni negi z umirajočim stanovalcem
Srečavanje anketirancev z
f
%
umirajočim
Nekajkrat na leto
41
68
1–3-krat mesečno
17
28
1–2-krat tedensko
2
4
Vir: Anketni vprašalnik, 2011
Večina anketiranih meni, da ima dovolj teoretičnega znanja o procesu umiranja in smrti
(tabela 2).
Tabela 2: Ocena znanja v procesu umiranja in smrti
Ocena znanja anketirancev o
procesu umiranja in smrti
Malo vem o tem
Imam dovolj informacij o tej
temi
O tem sem informiran
Imam dovolj teoretičnega
znanja
Vir: Anketni vprašalnik, 2011

f

%

2
25

3,3
41,7

12
21

20
35
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Tabela 3: Potreba po dodatnem izobraževanju za delo z umirajočimi stanovalci
Potreba po dodatnem
f
%
izobraževanju za delo z
umirajočimi
Da
39
65
Ne
21
35
Vir: Anketni vprašalnik, 2011
Več kot dve tretjini anketirancev delo z umirajočimi delno ali popolnoma obremenjuje
(tabela 4).
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Večina anketiranih je izrazila potrebo po dodatnem izobraževanju (izpopolnjevanju
formalno ali neformalno) za delo z umirajočimi stanovalci. Ena tretjina meni, da
dodatnega izobraževanja ne potrebujejo (tabela 3).

Tabela 4: Obremenitev pri delu z umirajočim stanovalcem
Delo z umirajočim
f
stanovalcem
Sploh me ne obremenjuje
19
Delno me obremenjuje
37
Popolnoma me obremenjuje
4
Vir: Anketni vprašalnik, 2011

%
31,7
61,6
6,6

Več kot polovica anketirancev je potrdila, da delo z umirajočim stanovalcem vpliva na
psihično počutje osebja v zdravstveni negi (tabela 5).
Tabela 5: Vpliv na psihično počutje pri delu ob umirajočih stanovalcih
Vpliv na psihično počutje
f
%
Da
28
46,7
Ne
14
23,3
Včasih
18
30
Vir: Anketni vprašalnik 2011
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Iz analize rezultatov ugotavljamo, da anketiranci dobro prepoznavajo znake, značilne
za zadnjih 48 ur življenja, v ospredju so predvsem akutna odpoved srca, zmanjšan tek
in vnos tekočin ter izgubljanje zavesti Najbolj med vsemi naštetimi znaki izstopa akutna
odpoved srca, ki je v večji meri anketirancem glavni pokazatelj, da se bliža stanovalčev
konec. Zanimivo je tudi to, da so anketiranci pljučnico opredelili kot znak umiranja.
Pljučnica ima sama po sebi lahko drugačen izid kot smrt, v veliko primerih je s pomočjo
primernega zdravljenja ugodnejša za stanovalca. Manj kot tretjina anketirancev
nepremičnost (obležal/obležala v postelji) ne prišteva k znakom umiranja. Verjetno
anketiranci tega znaka ne prepoznavajo, saj je po domovih za upokojence veliko
stanovalcev, ki so nepremični zaradi starosti ali spremljajočih bolezni. Iz rezultatov
anketnega vprašalnika je razvidno, da se osebje v zdravstveni negi ustrezno odzove na
proces umiranja in smrti – to bi bila lahko tudi razprava.
5 RAZPRAVA
V raziskavi, ki smo jo izvedli, je sodelovalo 60 oseb s področja zdravstvene nege in
oskrbe. Kakovostno izobražen kader je pogoj za zagotavljanje kakovosti storitev.
Kadrovski normativi, ki so predpisani za področje dela v domovih za starejše občane,
so nedohranjeni, nespremenjeni od leta 1986 in ne upoštevajo zahtevnosti stanovalcev
po obsegu pomoči in zdravstvene nege. Dejstvo je, da je v domovih zaradi neustrezne
izobrazbene strukture zaposlenih čutiti pomanjkanje določenega znanja zaposlenih pri
oskrbi umirajočih, zato se pojavljajo številne s tem povezane težave (bolniške
odsotnosti, izgorelost pri zaposlenih, delovne poškodbe). Posebna težava pri
normiranju kadrov je dejstvo, da so kadrovski normativi popolnoma fiksirani tako po
obsegu kot strukturi, zato ni mogoče prilagajati strukture zaposlenih specifikam

posameznega uporabnika in konkretnim potrebam uporabnikov
posameznem domu (http://www.ssz-slo.si/apl/doc/164BBCFF.pdf.).

storitev v

Glede na dobljene rezultate lahko sklepamo, da imajo anketiranci manj izkušenj z
umiranjem in smrtjo, saj je več kot dve tretjini anketirancev zaposlenih v instituciji manj
kot 15 let. Analiza vprašalnika je pokazala, da ima 77 % anketirancev dovolj informacij
ter dovolj teoretičnega znanja o procesu umiranja in smrti. Ne glede na to še vedno
čutijo potrebo po dodatnem izobraževanju – izpopolnjevanju za delo z umirajočimi.
Več kot dve tretjini anketirance delo z umirajočimi delno ali popolnoma obremenjuje
(tabela 4). Da delo z umirajočim stanovalcem vpliva na psihično počutje osebja v
zdravstveni negi, je več kot polovica anketirancev pozitivno potrdilo da vpliva.
Leskovic, et al. (2014) ugotavljajo, da zaradi preobremenjenosti zaposlenih v domovih 93
za starejše občane postopoma prihajajo iz ene faze izgorelosti v drugo. Skozi dlje
trajajoče (dolgotrajno) izpostavljenosti – delovnim stresogenom – prehajajo v stadij
visoke stopnje izgorelosti. Ista avtorica ugotavlja, da medicinska sestra, ki dela na
oddelku, kjer je umrljivost bolj pogosta (negovalni in dementni oddelki), doživljajo višjo
stopnjo izgorelosti na dimenziji čustvene izčrpanosti in depersonalizacije, za razliko od
ostalih zaposlenih, ki imajo višjo stopnjo na dimenziji osebne neproduktivnosti
(Leskovic & Vukovič, 2011). Opravljena raziskava je primerljiva z drugimi, saj smo
ugotovili, da delo z umirajočim stanovalcem vpliva na psihično počutje osebja v
domova, ki je odvisno od pogostosti srečavanja z umirajočim in smrtjo. Kobal
Štrausova (2006) meni, da osebje v zdravstveni negi kljub zahtevnosti dela in nalog ne
dvomi o pravilnosti ter kakovosti svojega dela. Leskovic & Leskovar (2012) sta
ugotovila, da ravno entuziasti, ki so zelo angažirani in predani delu, prej začutijo
posledice na področju čustvene izčrpanosti. Rakovec Felser (2006) dodaja, da je treba
prisluhniti svojemu telesu in umu ter se zavedati nevarnih signalov, si priznati svoja
čustva.
Ostaseski (2004, pp. 11) dodaja: »V življenju načrtujemo vse mogoče stvari, ki se morda
nikoli ne bodo zgodile. Za edino stvar, ki se bo gotovo zgodila, pa se nikoli ne
pripravimo.« Da bi lahko načrtovali paliativno oskrbo, je pomembno, da prepoznamo
umiranje. Iz rezultatov lahko sklepamo, da anketiranci dobro prepoznavajo znake,
značilne za zadnjih 48 ur življenja, v ospredju so predvsem akutna odpoved srca,
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V raziskavi je bilo največ anketirancev starih med 40 in 50 let (n = 28), kar pomeni, da jih
dve tretjini spada v drugo življenjsko obdobje. V tem obdobju je večina odraslih v
dobrem zdravstvenem stanju, upad zaznavnih sposobnosti še ni očiten, mišljenje je
prožno, odprto in prilagodljivo. Dandanes to obdobje v glavnem sovpada s službenimi
leti do redne upokojitve. Zaradi majhnega števila zaposlenih medicinskih sester smo v
raziskavo zajeli tudi drugo osebje v instituciji. V raziskavi so bili zajeti vsi zaposleni na
področju zdravstvene nege in oskrbe; in sicer 29 bolničarjev – negovalcev, 26 srednjih
medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov in 5 diplomiranih medicinskih sester. Poleg
tega ena tretjina (n = 24) anketirancev dela na istem delovnem mestu več kot 15 let.

zmanjšan tek in vnos tekočin ter izgubljanje zavesti. Najbolj med vsemi naštetimi znaki
izstopa akutna odpoved srca, ki je v večji meri anketirancem glavni pokazatelj, da se
bliža stanovalčev konec. Zanimivo je tudi to, da so anketiranci pljučnico opredelili kot
znak umiranja. Pljučnica ima sama po sebi lahko drugačen izid kot smrt, v veliko
primerih je s pomočjo primernega zdravljenja za stanovalca ugodnejša. Manj kot
tretjina anketirancev nepremičnost (obležal/obležala v postelji) ne prišteva k znakom
umiranja. Verjetno anketiranci tega znaka ne prepoznavajo, saj je po domovih za
upokojence veliko stanovalcev, ki so nepremični zaradi starosti ali spremljajočih
bolezni. Iz rezultatov anketnega vprašalnika je razvidno, da se osebje v zdravstveni
negi v domovih za starejše ustrezno odziva na proces umiranja in smrti.
6 SKLEP
Smrt, umiranje in žalovanje so manj prijetne teme v življenju, ki se jih bojimo, zato se
jim izogibamo in izmikamo vse do tistega trenutka, ko tega ne zmoremo več. Z njimi se
ukvarjamo šele, ko se moramo. Zaradi tega o stvareh premalo vemo, v trenutku, ko se
z njimi soočamo, ne vemo, kako ravnati, kar še povečuje naš strah. Raziskovanje na
tem področju je izjemnega pomena zaradi ozaveščanja povezave med rojstvom in
smrtjo.
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Ob trpljenju in umiranju se dogajajo veliki trenutki življenja, v katere ne moremo
posegati, pač pa smo umirajočemu stanovalcu lahko le bolj ali manj dobri sopotniki.
Naša naloga je, da se zavestno odločimo in uporabimo vse možnosti, ki stanovalcu,
temveč tudi drugim umirajočim ljudem, ki nas obkrožajo (domači, prijatelji).
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DUHOVNOST V PRAKSI PALIATIVNE OSKRBE
SPIRITUALITY IN PALLIATIVE CARE PRACTICE
Marija Cehner, viš. med. ses.
Slovensko društvo hospic
marija.cehner@gmail.com
Izvleček
Duhovnost ni le religiozna naravnanost, ampak je vključena v vsa področja življenja.
Povezana je z našim ravnanjem v vsakem odnosu. Kot posebej občutljivo to vedenje
začutimo v kriznih obdobjih, kar je vsekakor umiranje in žalovanje. Praksa duhovnosti se
pokaže v tem, koliko znamo stopiti iz svojih profesionalnih okvirjev in dopustimo, da se
nas trpljenje drugega dotakne, kar nas naredi ranljive in občutljive. Ali ni to največ, kar
lahko poklonimo sočloveku?
V prispevku je opisana duhovna pot, ki se dotika dostojanstva, skrivnosti, nemoči, poraza,
trpljenja, vprašanj brez odgovorov … Dotika se življenja.
Ključne besede: živeti do konca, dostojanstvo, nemoč, prisotnost, sočutje

Key words: living until the end, dignity, helplessness, being present, compassion
1 UVOD
Duhovnost je na izobraževanju v hospicu in paliativni oskrbi pogosto prisotna tema.
Običajno ob tem razmišljamo o vprašanjih, od kod, kam, zakaj. Velika vprašanja so sicer
prisotna ob spremljanju umirajočih in žalujočih. Pogosteje pa pozabljamo, da ima
duhovnost v praksi široko dimenzijo. Je stanje duha, ki nas popelje v osebno
raziskovanje ob soočanju s trpljenjem, minevanjem, obupom, jezo, strahom in tudi
pogumnim sprejemanjem in predanostjo. Ob srečevanju z življenjskimi zgodbami in
usodami ljudi ob koncu življenja stopamo na osebno in skupno pot, na kateri ima
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Abstract
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Spirituality is not only a religious stance, but something that is included in all areas of our
lives. It is something that influences our behaviour in each and every relationship.
Spirituality in our lives is especially strongly felt in periods of crisis, such as when we have
to deal with dying and grieving. Spiritual practice often shows itself at times when we can
step out of our professional frames and allow ourselves to be touched by someone’s
suffering, which makes us vulnerable and sensitive. Is that not the greatest tribute we can
pay to another human being?
This article describes a spiritual way that touches on dignity, mystery, helplessness,
defeat, suffering, questions with no answer … It touches on life.

človek pravico živeti in imeti svojo religijo in svetovni nazor, zato ne smemo biti
»misijonarji« za nekaj drugega.
O duhu celostne podobe
Spoštovanje življenja in sebe je osnova za upoštevanje dostojanstva drugih ljudi,
pacientov in njihovih svojcev.
Ljudje, ki se bližajo smrti, izgubljajo stvari, ki so jim bile pomembne in samoumevne,
eno za drugo. Izgubljajo življenjske vloge, funkcije, veljavo, samopodobo. Ob tem se
spremljevalci soočamo z vprašanjem dostojanstva in s preizkušnjo dopolnjevanja naše
moči, da povežemo človeka s tem, kar stoji za njegovo vlogo in se je izgubilo v bolezni.
Pomembna je njegova celostna podoba. Pomagamo mu jo ustvariti le, če smo mu
dodali svojo celostnost.
Ko služimo, ne služimo s svojo močjo, služimo s svojimi ranami, mračnostjo, mejami.
Celostnost v nas služi celostnosti drugega. Pacienti se ne obračajo na nas: »Ti, ki me
zdraviš, neguješ, spremljaš, kako me vidiš? Ali nisem nič drugega kot propadajoče telo,
ki bo kmalu izginilo? Kakšno vrednost mi daješ?«
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Priznavanje človeka pomeni sprejemati človekovo celostno podobo, tudi notranjo.
Priznavati človeka, ga mogoče v grozečem ali izgubljenem dostojanstvu dopolniti, je
veliko več kot spoštovanje, pomeni duhovno priznavati.
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O duhu ohranjanja skrivnosti
Dopustiti sprejemanje skrivnosti pacienta je posebna moč, ki je pomembna v hospicu in
paliativni oskrbi. Preveč strokovnega znanja včasih ustvarja preveč vprašanj in strahu
(kaj vse se mi lahko zgodi; kdo sem; če se je vse tako nedolžno začelo, lahko tudi jaz
zbolim ipd.).
Tudi pri ravnanju z zmedenimi, drugimi področji trpljenja pogosto doživljamo marsikaj,
človeško željo, hrepenenje razkriti to skrivnost. Lahko smo hvaležni mnogim
praktičnim izkušnjam, ki nas učijo razumeti nelogična izražanja, za nas nerealna
občutja, v katerih so se znašli ljudje.
Včasih je narobe razumljeno in neetično preverjanje pacientovih občutkov, da se
čutimo poklicani za analiziranje vsake besede in da z različnimi metodami »pridemo do
dna« zmedenim osebam in si njihovo sliko prenesemo v svoj jezik. To ni spoštovanje,
ne pozornost, ne strah pred približevanjem in ne zaupanje. Učiti se je drža, ne metoda,
je duhovna drža, da vsak človek sme notranje ostati neodkrit in zmeden (zapleten).
O duhu opustitve in prisotnosti
Pri psihosocialnih in duhovnih potrebah se pri spremljanju umirajočih srečujemo pri
pomoči iskanja smisla. Pogosto spregledamo, da prenašamo lastne izkušnje, da bi jim

vlivali pogum in smisel, ki je v resnici bolj naš kot njihov. Drugič se lahko zgodi
razlastitev, če kot pomočniki skrbimo za nekaj, kar ni naše in za kar nimamo nobenega
naročila. Ko mislimo, da bi morali rešiti probleme umirajočih in žalujočih, smo
velikokrat prezahtevni do sebe. Reševati problem drugega človeka pomeni, ločiti ga od
njegove naloge, dvoma, vprašanja in zahteve, odrezati ga od njegove biografije, mu
vzeti zaupanje, da lahko sam najde izhod.
Veliko časa in moči včasih izgubljamo s svojimi željami. Več pozornosti bi bilo treba
usmeriti v to, kar je resnično neodvisno od nas. Življenje ima svoj dnevni red, ki vedno
ni podoben našemu.
Vera v dostojanstvo pacienta, njegovo življenjsko moč, tudi v času umiranja, v obstoj
njegovega prostora nam pomaga, da se previdno približamo njegovi osebnosti z vso
nevidno dimenzijo, njegovi intimnosti in skrivnosti, sprejemamo njegove zunanje
slabosti z zaupanjem, odpremo notranjo moč in sposobnost ter ga tako podpremo.
Niso spremljevalci tisti, ki iščejo smisel, pojasnjujejo in učijo, temveč tisti, ki so priče,
mir, ki ne komentirajo in znajo molčati, če je umirajoči pripravljen sam hoditi svojo pot
do konca in se odpreti temu, kar iz njega izhaja.
Postavljata se vprašani: »Kako lahko spremljamo nekoga, ne da bi ga usmerjali? Na
kakšen način lahko vadimo, da se umaknemo notranjemu in opustimo običajni dnevni
red?« Če ravnamo po intuiciji, postanemo del skrivnosti. Včasih ne moremo razložiti, 99
zakaj smo v nekem določenem trenutku nekaj storili ali opustili. Naredimo, ker to
ustreza trenutku in je najprimernejše.

Medtem ko vadimo aktivno poslušanje, polagoma prenehamo poslušati s fikcijo,
vrednotenjem in namero. Vendar tega ni lahko narediti. Nagnjeni smo k temu, da to,
kar nam drugi pripoveduje, povezujemo z lastnim mnenjem, standardi in merami.
Poslušamo skozi filter lastnih namer in čakamo, da drugi naredi premor, da povemo
svoje mnenje. Pogosto smo motivirani pri pogovoru, tudi s hudo bolnim in žalujočim,
želimo mu nekaj razložiti, ga prepričati, namesto da mu prisluhnemo, kaj nam ima
povedati. Tako pogosto slišimo malo tega, kaj je resnično povedanega, in še manj
razumemo. Če preslišimo besede, preslišimo človeka, ki jih je izgovoril.
Edina možnost, da sodbo in namen omilimo, je, da to ozavestimo. Pri spremljanju
umirajočega in njihovih svojcev nismo več vsemogočni spremljevalci nemočnih, temveč
partnerji. Takšni trenutki so trenutki delitve nemoči, so trenutki, ko nimamo strahu
stopiti v kontakt. Ustvari se soglasje v nemoči pri vprašanjih trpljenja in smrti. Vsak od
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Zaupanje ustvarja intuicijo. Razumeti svet ne pomeni segati po njem, temveč odpreti
roke. Pomeni tudi, da intuicije ni mogoče doseči na silo. Pri njej gre za to, da
zaznavamo in se pustimo prizadeti. Veliko lažje pridemo do tega, če se »jaz« umakne in
se poveže z drugim človekom.

nas raste v tej izkušnji, kajti sprejemanje lastne nemoči in bede je prvi korak k
resničnosti samega sebe.
O resnični prisotnosti duha
Vse to, da si zares resnično prisoten, da zaznavaš dostojanstvo in skrivnost drugega
človeka, mu zaupaš, da stvari rešuje na svoj način, in mu pustiš, da hodi lastno pot,
zahteva izjemno koncentracijo in pozornost, globoko usmerjenost nanj v trenutku
srečanja. Kako pogosto nam uspeva, da smo resnično prisotni v svojem vsakdanjem
življenju, v pogovoru s pacienti, z njihovimi svojci? Večkrat smo z mislijo drugje, pri
drugih, pri predstavi, kaj se še da narediti, ali pri ohranjanju spomina na to, kar je bilo še
pred tem. Nato gremo k naslednjemu bolniku in se čudimo, če v nas ni nobenega
prostora za srečanje z njim.
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Na izobraževanjih pogosto slišimo: »Da, vse je v principu lepo in prav, ampak nam za to
enostavno manjka časa.« Razlog drži le delno, vprašanje pa je, s kakšno držo izpolnimo
čas, ki nam je na voljo. Že samo pogled, ki ga namenjamo pacientu, ga z njim
zajamemo, sporoča, ali sprejemamo njegovo trpljenje in ponujamo zanj zaupno okolje.
Ker se zaradi skrbi pred lastnim in tujim trpljenjem radi umaknemo, nam le redko uspe
biti popolnoma prisotni – resnično »biti tu«. Kajti le takrat, ko smo v trenutku zavestno
prisotni, ga tudi zavestno doživimo, odkrijemo njegovo enkratnost, dragocenost. Če
nam uspe z zbranostjo v sedanjosti biti pri drugem, bodo vse tehnike in spretnosti
spremljevalcev nepomembne.
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O duhu nemoči
Gibanje v hospicu in paliativni medicini je nastopilo proti zdravniški, negovalni in
psihosocialni nemoči in nebogljenosti ob vstopu v doživljanje trpljenja pacientov v
zadnji fazi življenja. Toda tudi tukaj pridemo do točke, ko mora čez prag notranje
spremembe stopiti in iti naprej pacient sam s svojim obupom, z vsemi neodgovorjenimi
vprašanji, neodkritim smislom, s svojim bridkim življenjskim načrtom.
Zdravniki, negovalci, dušebrižniki, prostovoljci, psihologi in socialni delavci na tem
pragu stojijo brez moči, odgovorov in zato pogosto čutijo veliko nemoč. Včasih nas ob
smrti prijatelja ali družinskega člana ujame zavedanje, da je smrt neizogibna in bo tudi
nas doletela. Čeprav nas prizadene, paralizira, nas skrbi za prizadeto družino, v sebi
razmišljamo: »To bi lahko bil tudi jaz. In kaj sedaj?« Ponovno zapremo oči in zdrsnemo
nazaj v svet, ki bo vedno obstajal. Naš strah pred smrtjo zamegli pogled na življenje
tako, kot je – omejeno. Preneseno v paliativno medicino in delo hospica to pomeni, da
verjamemo, da bomo smrt lahko prenesli, če se bomo od nje distancirali.
Pri resničnem vživljanju v pacienta in njegovo umiranje se postavlja vprašanje našega
odnosa do smrti. Vzpostavi se v času doživetega, tistega kar smo pretrpeli. Obstaja ena
pot in veliko drobnih smrti, ki nam puščajo sledi v toku življenja: doživljanje izgub,
trenutki porazov, odpovedovanja, ki jih moramo najprej opaziti, prepoznati in končno

sprejeti, jih tako oblikovati, da jih prenesemo. Kdor ima do sebe pozitiven odnos v vsej
krhkosti življenja, zmore prenesti strahoten prelom, kar smrt pomeni. Tako v
najboljšem primeru zorimo v sprejemanju smrti, kar je veliko več kot intelektualno
sprejemanje smrti.
V procesu umiranja ni vselej mogoče vsega nadzorovati. Lahko se zgodi, da pri
pacientu obvladamo bolečino ali jo dobro kontroliramo, toda njegov strah pred smrtjo
ostaja nezmanjšan. Želja, še nekaj narediti, se v paliativni medicini iz cilja zdravljenja
premakne v cilj lajšanja in kakovosti življenja. Pri tem pa se moramo natančneje zazreti
v dostojanstvo, moč, kajti kjer se uveljavlja moč, je pogosto prisoten njen dvojček –
občutek nemoči, običajno na področju, kjer stvari ni (več) možno obvladovati.
Spoznanje tega sindroma in opustitev kažeta na modrost in pogum. V takšni situaciji
velja premisliti in preveriti vsemogočnost medicine. So stanja, ko se moramo soočiti »s
ponižnostjo do življenja«. Pogosto idealiziranje ciljev je treba zmanjšati in jih usmeriti
na paciente in njihove potrebe, na njihove danosti in možnosti. Idealen vzor je le smer,
ki ji sledimo, nikoli pa edino merilo. Edino merilo je umirajoči, ki ne sme biti žrtev
kakršne koli ideologije.
Iz obeh polov pomoči in nemoči nastane napetost, ki jo zaznamo v paliativni oskrbi in
hospicu. V primeru, da bi obstajal samo en pol, bi pomenil mir do stagnacije. Če je
nemoč motor našega prizadevanja, jo lahko ovrednotimo kot pozitivno čustvo. Brez
občutka nemoči v kurativni medicini danes ne bi bilo paliativne medicine, brez nemoči v 101
negi ni kreativnosti in fleksibilnosti v kontroli simptomov, brez nemoči v odnosu do
umiranja ne ideje hospica. Nemoč je tista, ki nas ohranja aktivne, uravnotežene, modre.

O duhu vprašanj in kako jih prenesemo
»Kaj naj rečem?« je pogosto vprašanje na izobraževanjih. Živimo v kulturnem okolju,
kjer visoko vrednotimo primerna vprašanja in odgovore. Izčrpen in jasen odgovor
pomeni razumevanje stvari, vpogled, kompetenco in vključuje varnost. Vsi nosimo v
sebi predstavo, da so vprašanja nekaj, kar zahteva odgovor z besedami, mnenjem,
rezultati preiskav, spoznanjem. Menimo, da smo poklicani pojasnjevati, če poznamo,
zakaj in čemu, da je občutek lažji, svobodnejši. Vzdržati ganljiva vprašanja umirajočega
ali ljudi, ki jih ob tem srečujemo in so na meji svojih moči, pomeni, spopasti se skupaj z
njimi z življenjskimi vprašanji, s poplavo predstav in stisk, brez upiranja.
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Nemoč se prevrednoteno kaže kot moč:
 opraviti nekaj, kar koristi drugim,
 v potrpljenju, kjer ni hitrih uspehov,
 v spoštovanju do vedno novega poskusa, kjer grozi razočaranje,
 vzdržati to, česar ni mogoče spremeniti.

Kdor daje odgovor, prevzema tudi odgovornost. »Zakaj Bog dopušča, da moj mož tako
trpi?« je vprašanje, na katerega se ne da odgovoriti. Če kljub temu to storimo, moramo
računati, da tisti, ki postavlja takšno vprašanje, potrebuje veliko energije in moči, da se
znajde v odgovoru ali ga celo sprejme. Verjetno pa mu odgovor ostaja vedno tuj.
O duhu poraza
V družbi smo pozabili ceniti tako imenovane pasivne lastnosti: biti potrpežljiv, se
ukloniti, počakati, vaditi mirnost, potrpeti, pretrpeti, se predati itd. Za današnji čas so
to celo sporne lastnosti. Za vrednote, kot so predanost, poraz, opustiti, izpustiti,
izgubiti, ponižnost, nimamo pozitivnega ozadja. Duh poraza ni nekaj glasnega, temveč
je tih in notranji. Prav tako ga ni mogoče doseči z močno voljo, temveč s počasno
rastjo. Če vadimo duh poraza, pomeni, da svojo rano in trpljenje prepoznamo kot
možnost učenja in rasti.
O duhu sotrpljenja
Pripravljenost in sposobnost sotrpljenja je nekaj, kar mnoge prostovoljce in zaposlene
v hospicu in paliativni oskrbi pritegne k sodelovanju in hkrati predstavlja skrb, ali bodo
temu sploh kos.
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Sočutje kot duhovna drža
V družbi predstavlja sočutje veliko moralno vrednoto in je hkrati sprejeto z
nasprotujočimi si mnenji. Pri socialnem delu, v medicinskih in negovalnih poklicih je
želeno sočutje po eni strani etično načelo, po drugi strani pa po mnenju nekaterih
slabost. Mogoče predstavlja tudi strah, da si ne bi znali postaviti meje in se preveč
vživeli v trpljenje drugih. Vedno pogosteje se izraža strah pred sočutjem kot
profesionalna deformacija ob srečevanju s šibkostjo, boleznijo in trpljenjem. V tej
povezavi se pričakuje jasna opredelitev tega problema.
Sočutje kot človeška solidarnost
Najpomembnejše je doživeti sočuten odnos. Sočutje in doživeti sotrpljenje ni nekaj, kar
je treba hoteti, za kar se je treba odločiti, kar je treba poskusiti. Sočutje se zgodi.
Sočutje se pretaka v naših srcih, če ga dojamemo in to dojemanje dopustimo. V tej
odločitvi je etični dosežek etična moč. Sočutje kaže, kako smo povezani s soljudmi v
svoji človeškosti. Resnično sočutje ne izvira iz nujne želje, pomagati drugemu, ki mu
gre slabše, temveč iz spoznanja, da smo povezani z vsemi živimi bitji. Sočutja ni
mogoče prevzeti, ga zadržati, se ga polastiti, ga odkriti. Sočutje se zgodi, ko to
dopustimo. Želja po občutenju sočutja je kot ujeti veter. Vsak od nas ima sposobnost,
da se pusti dotakniti ali drugače rečeno, »zapusti svojo hišo« oz. je odprt za tisto, kar
srečamo zunaj. Dopustiti, da se nas zgodba, bitje, obraz, smeh, jok ali srce drugega
človeka dotakne, je človeška solidarnost. Nobena naučena tehnika ne bo učinkovita, če
za njo ne stoji sočutno srce.

Sočutje v obrambi in približevanju
Eno je sočutje doživeti s srcem in popolnoma drugo, če je to srce preobremenjeno,
premagano. To je vzrok naše odklonitve sočutja. Ko tuje trpljenje pride preblizu,
postane premočno in ne vidimo možnosti nadzora, bolečino morda doživimo tako
močno, da ogrozi naše bitje, uniči naše dosedanje upanje in nam grozi z obupom. Zato
previdno tehtamo, koliko človeškega trpljenja bomo dopustili, da se nas dotakne, in kaj
ima prednost, da naša krhkost ne bo ogrožena. To je najpogosteje močen boj med
glavo in srcem. Če se začne srce odpirati, pride misel: »Ali ni ta problem pretežak? Ga
imam sploh moč in sposobnost obvladati? Se bom sploh znal kdaj osvoboditi, če se
bom s tem soočil?« Razum vztraja v samozaščiti. Strah in nadaljnje odklanjanje strahu je
reakcija razuma na naravno velikodušnost srca.
Sočutje potrebuje odprtost do lastne bolečine
Da smo lahko prisotni v trpljenju ljudi, moramo vsaj poskusiti srečati njihovo bolečino
brez omahovanja, izogibanja, odvrnitve, čeprav nam je v mnogih primerih bližji in lažji
pobeg ter odvrnitev pogleda. To predstavlja našo pripravljenost za srečanje z lastnim
trpljenjem. Če je namera na poti skozi življenje, da se izognemo neprijetnim situacijam,
se tudi ne bomo vključili v težke situacije drugih.
Ni poti in žive izkušnje, ki ni povezana s trpljenjem. Izkušnja ljubezni prinaša možnost
zapustitve, v sebi nosi ranljivost, razočaranja, odpovedovanja, žrtve, frustracije, boleča
poslavljanja in strah pred novimi začetki – vse to je vsakodnevna življenjska vsebina. 103
Zavrnitev izpostavljanju življenju (vključno s trpljenjem), pomeni tudi nesposobnost in
odvrnitev od sočutja. Sočutje do drugih vsebuje tudi sočutnost do sebe. Naše globoko
sočutje ne omamlja ali sprosti čustev, zaradi katerih drugi trpijo, temveč pripravi
prostor za spoznanje, da so bili slišani. Začutijo, da nam zanje ni vseeno, zato se ne
čutijo nevredne.

Ko slišimo besedo sočutje, za nas največkrat pomeni, da moramo za drugega skrbeti in
zanj prevzeti odgovornost. Dokler se bomo čutili odgovorne za druge in želeli
odstraniti trpljenje, v resnici ne bomo sposobni sotrpljenja.
Iskreno sožalje
To je način sočutja, ki ne posega in ne sili v rešitev. Pomeni biti ob nekom in vzdržati
njegovo trpljenje. Sožalje sprejema trpljenje, daje sočloveku vrednost in pomembnost,
se odpove reševanju (odrešitvi), zaupa drugemu ravnanje s trpljenjem.
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Smrtno sočutje
V kontekstu debate o evtanaziji v sodobnem svetu pride ta izraz vedno na površje.
Smrtno zato, ker posledično tako imenovani akt smrti vodi do pomoči k smrti. Ob tem
je pojem sočutja na napačnem mestu.

O duhu oklepanja, zadrževanja in izpuščanja
Izpuščanje je beseda, ki je zelo pogosto povezana z umiranjem in žalovanjem. Dejstvo,
da se tega pojma tako oklepamo, dokazuje tako vprašljivost kot protislovje. In redko je
v pomoč, čeprav je namenjeno v podporo in delno tudi opravičuje pravilnost. Ko ljudje
tako svetujejo, verjetno mislijo, da bi svojci lahko uvideli, da ni možno nič več narediti in
tako umirajočemu dali možnost, da lahko odide. Toda akt izpuščanja je nekaj
najtežjega, kar imamo opraviti. Odtrgati se je dejanje, ki zahteva veliko energije in
življenjske moči, ki je v tem času ni veliko.
Duh humorja
Sodi humor, šala, smeh k življenju, ki se bliža koncu? Sodi k procesu počasnega
poslavljanja? K bolečinam in trpljenju? Se smejo žalujoči smejati? Je primerno, če se
umirajoči šali? Odgovarja predstavam pomočnikov in spremljevalcev, če umirajoči
izbruhne v krohot? Je napačno, če sta tudi na področju umiranja, smrti in žalovanja
tragika in komičnost ena ob drugi in imata enakomerno pravico obstoja? Ali je nepisano
pravilo, da se ob soočanju zaključka življenja ni primerno in se ni čemu smejati?
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Humor in smeh sta pomembna v preprečevanju izgorevanja, kadar smo vključeni v
stisko drugih ljudi, v spremljanju umirajočih in žalujočih. Humor je zdrav in zmanjšuje
stres. Človek je edino bitje, ki se je sposobno smejati; tudi v tragičnih situacijah
življenja, v brezizhodnosti in velikem strahu. Resnost ni nasprotje humorju. Resnost
pozna tragičnost situacije in njeno brezizhodnost. Humor pa to dopolnjuje in gre še
korak naprej. Brez zadrege imenuje usodnost in ne olepšuje (Müller, 2004 cited in
Cehner, 2012).
2 SKLEP
Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. Kako je
umreti, ne vemo. To ni nekaj, česar se lahko naučimo, prakticiramo. Imamo mnogo
predstav o tem, kaj se bo zgodilo, toda v resnici nikakršnega poznavanja, sporočila. Ko
gre za umiranje, potrebujemo nekoga, ki je z nami, da nam pojasni, kaj se dogaja, nas
spomni, kaj nam je bilo pomembno, nekoga, ki mu lahko zaupamo, ki se zaveda, kaj se
dogaja, nam ne daje površnih odgovorov in širi dobro razpoloženje in je pripravljen z
nami hoditi po poti strahu in se v tem ne izgublja.
V hospicu smo vedno znova presenečeni nad stopnjo intimnosti, ki nam je kot tujim
ljudem zaupana. Ljudje nam dovolijo prisotnost v globini njihovega trpljenja in v temi
strahu. Z nami delijo vprašanja in zgodbe. Ob tem nas ne ločujejo po izobrazbi, vzgoji,
imetju, starosti ali česar koli drugem.
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Predstavitev avtorice
Marija Cehner je Srednjo medicinsko šolo v Mariboru zaključila 1966 in se zaposlila na
infekcijskem oddelku Splošne bolnišnice Maribor. Od 1972 je bila zaposlena na Srednji
zdravstveni šoli Maribor. Ob delu je študirala v Ljubljani in VŠZD končala leta 1974.
Upokojila se je leta 2001.
Takoj po ustanoviti Območnega odbora društva hospic v Mariboru leta 1996 se je
vključevala v izobraževanja in že naslednje leto postala prostovoljka in strokovna
sodelavka pri Slovenskem društvu hospic, kjer je še danes aktivna.
Občutljivost do odnosa in komunikacije s pacientom in njihovimi svojci jo je vodila pri
njenem izobraževalnem delu, nadaljnjem izobraževanju in kasneje pri aktivnosti v
hospicu. Iskala je tovrstno domačo in tujo strokovno literaturo ter jo ob branju tudi
delno prevajala. Rezultat tega je pričujoči prispevek.
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POMEN KOMUNICIRANJA V PALIATIVNI OSKRBI
THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION IN
PALLIATIVE CARE
Viš. pred. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.
Splošna bolnišnica Celje in Visoka zdravstvena šola v Celju
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Izvleček
Izjemno pomemben del kakovostne paliativne oskrbe je komuniciranje. Ob koncu življenja
besede izgubljajo pomen, vedno bolj pomembno postaja neverbalno komuniciranje. Bolj
kot besede postane pomemben ton in barva glasu, pogled, gibi, dotik.
Pomembna naloga zdravstvenih delavcev v paliativni oskrbi je, da v proces poslavljanja
vključimo pacientove svojce oziroma njemu drage osebe. Zato pa je treba poznati proces
paliativne oskrbe, dobro poznati pacienta in njegove svojce in vse posebnosti
komuniciranja z neozdravljivo bolnim oziroma umirajočim pacientom.
Ključne besede: komuniciranje, paliativna oskrba
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Abstract
Communication is an extremely important part of quality palliative care. At the end of
someone’s life words are losing their meaning, and non-verbal communication is
becoming more and more important. The looks, the movements and the sense of touch
become more important than the words, the tone and the colour of our voice.
Therefore it is an important task of nursing care workers in palliative care to engage
patient’s relatives and his nearest and dearest into this process of saying goodbye. In
order to achieve that, it is essential to know the process of palliative care, to know a
patient and his relatives well, and to know all the specialties in the communication with a
terminally ill and/or dying patient.
Keywords: communication, palliative care
1 UVOD
Na splošno lahko rečemo, da nastaja največ težav v našem življenju zato, ker ne znamo
komunicirati med seboj. Dobra komunikacija je še prav posebej pomembna takrat, ko
je človek bolan in umira. Bolj kot sicer prihajata takrat do izraza obe obliki človeškega
komuniciranja: besedna (direktna, simbolična) in nebesedna (pogled, dotik, nasmeh
idr.). Vsako komuniciranje s hudo bolnim in umirajočim je pot v neznano. Nobenih
receptov ni, vedno znova smo začetniki, vedno znova moramo sproti presoditi, kaj naj
storimo, kaj naj rečemo. Zato ni čudno, da se ljudje na splošno bojimo te komunikacije.
Slaba komunikacija v zadnjem obdobju življenja povzroča stres tako za paciente,

njegove svojce kot tudi za zdravstvene delavce. Pomemben del paliativne oskrbe je
prav komunikacija s pacienti in njihovimi svojci.
Komuniciranje s hudo bolnimi in umirajočimi pacienti
Kadar želimo razumeti pacienta, ki nam govori o svojih strahovih in konfliktih ob
soočanju s težko boleznijo ali umiranjem, se moramo najprej soočiti z lastnimi strahovi.
Biti moramo pripravljeni razmišljati in spregovoriti o svojem odnosu do bolezni,
umiranja in smrti (Klevišar, 1994). Sluga (2013) navaja, da o lastni minljivosti in smrti
razmišlja 86 % medicinskih sester, ki delajo s težko bolnimi in umirajočimi.
Ko vstopamo v odnos z umirajočim pacientom in njegovimi svojci, se moramo zavedati,
da je njihovo doživljanje in funkcioniranje spremenjeno. Nastane lahko zaradi stresnega
doživljanja ob soočanju s težko boleznijo in umiranjem ali pa zaradi pacientovega
pešanja in odpovedi čutil. Soočamo se z različnim čustvenim doživljanjem pacienta in
njegovih svojcev. Govorimo o procesu razvoja bolezni, kot ga je dr. Elisabeth Kubler
Ross raziskovala in predstavila pri spremljanju umirajočih pacientov (Wolf, 2014).
Prepoznavanje dogajanja pri pacientu in družini nam omogoča razumeti in sprejeti
reakcije, vedenje in komunikacijo (Wolf, 2011).

Doživljanja oz. faze si ne sledijo po zaporedju ali časovnem obdobju. So zelo
individualna in odvisna od številnih dejavnikov, ki so v človeku oz. izhajajo iz vplivov
dogajanja v okolju (Klevišar, 2006).
Komunikacijski odnos se začne s poslušanjem. Poslušati ne pomeni biti tiho, pomeni
biti v stiku z osebo, »biti eno uho« (Klevišar, 1994). Prisotnost ob pacientu nam
omogoča spoznati njegov notranji svet, gradi zaupanje in daje pogum, da vprašanje
postavimo mi ali pa ga postavi pacient. Ne razlagamo si po svoje in ne interpretiramo.
Preverimo, ali smo pravilno razumeli sporočila, ki so nam posredovana na nerazumljiv
način ali s simbolično govorico.
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Najpogostejša čustvena doživljanja ljudi ob soočanju z boleznijo
Nekateri avtorji najpogostejša čustvena doživljanja ob soočanju z boleznijo opisujejo 107
kot faze procesa, in sicer:
 zanikanje – to ne more biti res;
 jeza – drugi so krivi za mojo bolezen;
 pogajanje – če ozdravim, bom delal dobra dela;
 depresija – umik, nimam volje za zdravljenje;
 nevednost, zanikanje – niso mi povedali, zakaj gre, nihče mi nič ne pove;
 sprejetje – bolezen je del življenja, del mene, izpuščanje, sprava.

Ob pacientih si večkrat postavljamo vprašanje: »Ali bodo besede, ki jih bomo izmenjali
z njimi, zares prave, da bodo pomagale?« Heinrich Pera (1998), v svoji knjigi Razumeti
umirajoče, pravi: »Pomembneje od samih besed, ko spremljamo bolnega ali
umirajočega, je sprejeti in zaznati občutke, čustva.« Kadar smo v stiku s čustvi,
najdemo tudi pravo besedo. Kadar je besedno sporazumevanje oteženo, si pomagamo
sporazumevati s pomočjo slik, glasov, gibov, prstov, rok, mežikanja, pisanja in
pogledov.
Zavedati se moramo, da govori umirajoči pogosto drug jezik kot zdrav človek, tudi zato
ker je njegov svet drugačen. Zdravi ljudje smo neprestano v akciji, govorimo,
načrtujemo, neprestano se nam mudi. Umirajoči doživljajo življenja drugače, zanj so
sedaj pomembne druge stvari. Tudi čas doživljajo drugače. Bolan človek postane
izredno občutljiv za vse, kar prizadene njegovo človeško dostojanstvo. Pacient pravi:
»Dvakrat sem ponižan: ker se moram sleči in ker moram odkrivati svojo notranjost«
(Klevišar, 2006).
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Komunikacija z umirajočimi je nekoliko drugačna od tiste, ki smo jo običajno navajeni.
Manj poudarka je na pogovoru, ko z besedami jasno povemo, kaj hočemo, in
pričakujemo jasen odgovor. Pacient se pogosto izraža simbolično in tako preverja, ali je
njegov spremljevalec sposoben razumeti sporočilo simbolike. Preko simbolike izraža
svoje strahove, želje in upanje (izrazi željo po topli juhi, mora pospraviti pridelek,
ponuditi hrano obiskovalcem, oditi na pot ipd.). Če pri njem čuti to razumevanje, ve, da
s tem človekom lahko pogovor nadaljuje. Če tega razumevanja ne čuti, se mu ne zdi
vredno izgubljati energije za pogovor z njim. V površnih pogovorih ne vidimo povezave
in smiselnosti, če pa dobro poznamo pacienta, nam pogovori lahko pomagajo k
boljšemu prepoznavanju njegovih potreb in doživljanja. S pogovorom o sanjah lahko
zaznamo neizrečene stiske (sanje so kraljevska pot do podzavesti) (Klevišar, 1996;
Wolf, 2011).
Nebesedno komuniciranje
Kadar je besedno sporazumevanje oteženo, postane posebej pomembno nebesedno
komuniciranje; to je govorica celega človeka: dotik, pogled, kretnja, molk idr. Pozorni
moramo biti na vsako kretnjo, pogled, dotik, ton glasu itd. Človek lahko laže z besedo,
ne more pa s pogledom. Pacient iz tona glasu čuti, kaj mu drugi govori, čuti, ali je z njim
iskren, ali z njim upa, ali ga je pripravljen spremljati kot človeka. Cankar je nekje zapisal:
»Zakaj v glasu, ne v besedi je ljubezen!« Pacient iz tona glasu čuti, kaj mu drugi govori,
tudi če besed ne more več razumeti. Čuti, ali je z njim iskren, ali z njim upa, ali ga je
pripravljen spremljati kot človeka. Pacient ne bo verjel besedam, če jih ne bo podpirala
govorica celega telesa. Zelo pomemben del komunikacije je poslušanje in molk. Besede
izgubijo pomembnost. Ob pacientu je treba začutiti, kdaj so besede odveč. Morda je
največja akcija takrat, ko smo povsem tiho in poslušamo, se vživljamo vanj in ga
skušamo razumeti (Klevišar, 1994).

Dotik pomirja, pomaga pregnati strah, daje občutek, da nisi sam (Wolf, 2011). Prav je,
da se zavedamo možnosti, ki nam jih daje nebesedna komunikacija in jih v običajnih
medosebnih odnosih neprestano preizkušamo; ko na primer srečujemo ljudi, ki jim je
dotik tuj, se ga bojijo ali jim je neprijeten. Pomembno je, da preverimo odziv na dotik
ter se ravnamo po pacientovih merilih in ne po lastni presoji. Dotik naj dopolnjuje naše
medosebne odnose. Znati ga moramo dajati in sprejemati.
Ko pristopamo k pacientu, tudi če je v komi ali spremenjeni zavesti, izražamo
spoštovanje z uradnimi izrazi (potrkamo pred vstopom v sobo, ga pogledamo v obraz).
Dobrodošlo je tudi vprašati za dovoljenje, ali smemo prisesti ali na primer pomagati
odpreti omaro ipd. (Wolf, 2011).
Pri nebesednem komuniciranju si lahko pomagamo s slikami, gibi s prsti rok,
mežikanjem, pisanjem, usmerjanjem pogleda. Ob napredovanju bolezni, ko ni več
možnega besednega sporočanja s strani pacienta, nam postane nebesedno
komuniciranje pomemben in edini način komuniciranja s pacientom, ki nam sporoča,
kaj se z njim dogaja (Wolf, 2014).

V ZDA so izdelali teoretično utemeljen učni načrt za poučevanje komuniciranja v
paliativni oskrbi in ga poimenovali COMFORT. Communication (komuniciranje,
sporočanje), Orientation and opportunity (usmerjenost in priložnost), Mindful
presence (zavestna prisotnost), Family (družina), Openings (odprtost), Relating
(povezovanje), Team (tim). Gre za sklop celovitih načel, ki se morajo upoštevati v
komuniciranju s pacientom in njegovimi svojci. Pristop je osredotočen na pacienta in
poudarja sodelovanje zdravstvenih delavcev, pacienta in svojcev (Wittenberg Lyles, et
al., 2014).
Komuniciranje s svojci
Bolezen člana družine se dotakne vseh članov. Družina se mora prilagajati na
spremenjeno dinamiko. Spremembe povzročijo podobne ali celo večje stiske, kot jih
doživlja pacient. Čutijo odgovornost do svojca za pomoč, nego in skrb, ki vplivajo na
potek in razvoj bolezni. Zaradi naših predstav, kakšen naj bo odnos svojcev do bolnih
ali umirajočih, se prav svojci večkrat srečujejo s podobnimi ali celo večjimi stiskami kot
pacienti. Njihovo doživljanje prehaja v različna čustvena doživljanja, ki največkrat niso
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Zdravstveni delavci smo v odnosu z neozdravljivo bolnimi in umirajočimi pacienti
pogosto v stiski: »Ali bom razumela pacientove želje ali bom pravočasno opazila in
prepoznala njegovo zgovorno govorico telesa, obraza, morda ne bom spregledala
vprašanja v njegovih očeh, gibu roke ipd.?« Sluga (2013) v svoji raziskavi, ki je bila 109
izvedena leta 2012 v Splošni bolnišnici Celje med medicinskimi sestrami, ki delajo s
težko bolnimi in umirajočimi, potrjuje, da se medicinske sestre v večini zavedajo, kako
pomembno je neverbalno komuniciranje, vendar bi sporočilo neverbalnega
komuniciranja le 26 % anketiranih zagotovo prepoznalo.

enaka kot pacientova. Že samo spremljanje pacienta zahteva velike fizične in psihične
napore. Svojci potrebujejo spremljevalce, ki jih lahko razbremenijo fizičnih naporov.
Potrebujejo razumevanje v stopnjah težkega procesa in stisk, osebo, s katero lahko
spregovorijo brez bojazni pred kritiziranjem in očitki, česa vsega ne zmorejo.
Potrebujejo strokovno pomoč z jasnimi navodili in praktičnimi prikazi veščin nege in
oskrbe pacienta. Potrebujejo sočutno podporo, ki jo lahko nudimo če izvemo, kaj
doživljajo in kakšne so njihove predstave in vedenje. Vse te informacije dobimo le z
aktivnim poslušanjem (Wolf, 2011).
Nekateri svojci imajo hude občutke krivde, če v trenutku smrti niso bili pri umirajočem,
ker so šli telefonirat, nekaj pojest ali so morali prej odpotovati. Potem imajo občutek:
»Pustil/-a sem ga na cedilu, ravno v najvažnejšem trenutku sem ga pustil/-a samega!
Zakaj vendarle nisem še ostal/-a? Zakaj tega nisem čutil/-a?« Izkušnje kažejo, da
umirajoči pogosto umre, ko je sam. Morda se tako laže odtrga od tega sveta in
ljubljenih ljudi. Trenutek smrti pripada umirajočemu, to je njegov trenutek prehoda.
Včasih nam je podarjeno, da smo zraven in tako nekaj zaslutimo o tem drugem svetu.
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Prav je, da s tem seznanimo svojce, kljub temu pa je prav, da jih opogumimo, da
zberejo pogum, ostanejo ob umirajočem svojcu in prisluhnejo skrivnosti umiranja,
prisluhnejo umirajočemu. Morda bodo to najdragocenejši trenutki v njihovem življenju.
Pomagajmo jim premagati lastne strahove, ko ne vedo, kaj bi rekli, naredili. Preprosto
naj bodo z njim, ob njem, brez besed, pustijo, da spregovori tišina, oči, dotiki rok.
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Strah – negotovost
Vse prevečkrat zdravstveni delavci lahko spregledamo resnične stiske, s katerimi se
soočajo pacienti. Preprosta, sočutno izrečena vprašanja (odprta vprašanja), ali vas je
strah, česa vas je (najbolj) strah, kaj vas skrbi, lahko ob primernem trenutku izreče tudi
medicinska sestra, seveda ob predpostavki, da to ni beseda, izrečena mimogrede, in bo
ob pacientu tudi počakala, da bo, če bo želel, spregovoril o svojih bolj ali manj perečih
strahovih. Simoničeva (2008) navaja, da pacienti o svojih čustvenih stiskah ne
spregovorijo sami, če niso vprašani, kljub temu da se mnogi soočajo z depresijo,
anksioznostjo ter z mnogimi težavami.
Ko zdravstveni delavci trpečim ter umirajočim pacientom gledajo dobesedno v obraz,
se neizogibno soočajo tudi z lastnimi strahovi in minljivostjo. Ob tem lahko
spregledamo, da je biti ob ljudeh v teh trenutkih tudi svojevrstna čast in privilegij, saj so
to trenutki, ko maske in ves balast odpadejo. Takrat lahko s pomočjo ljudi, ki se
poslavljajo, spoznavamo prave vrednote ter smisel bivanja. Vsi zdravstveni delavci, ki
delajo s tako ranljivimi ljudmi, morajo krepiti svojo rahločutnost, nežnost, občutljivost
in empatičnost, da lahko ostanejo ob potrebnih; hkrati pa jim bo to omogočilo, da ne
bodo le izgorevali, ampak se bodo tudi notranje bogatili (Ovijač, 2011).

Smisel
Smo v času, ko že zdravi ljudje, tudi mladi, pogosto težko najdejo smisel življenja. Vse
jim je brez zveze, tj. brez smisla. Horvat (2008) navaja, da bolni ljudje trpijo zaradi
izgube smisla in nadzora nad svojim življenjem.
Zdravstveni delavci, ki delamo s pacienti, se moramo truditi prepoznati smisel bivanja
tudi v najbolj skrajnih oblikah, kar je v današnjem, s produktivnostjo obremenjenem
svetu morda še težje kot v preteklosti. Frankl (2005), eden izmed vodilnih teoretikov
smisla, je zapisal: »Koristnost za skupnost naj nikdar in nikoli ne bo edino merilo, po
katerem presojamo človeško bitje. Kako neproduktivna je eksistenca kakšne uboge
starke, ki napol hroma sedi doma v naslonjaču pri oknu in drema – pa vendar. Kako
njeni otroci in vnuki skrbijo zanjo in jo zasipajo z ljubeznijo? Kajti v tej ljubezni je ona
pač edina babica – nič več in nič manj. Kot taka je v tej ljubezni nenadomestljiva – ravno
tako nenadomestljiva, kot je kdo drug, še poklicno dejaven človek nenadomestljiv v
svoji vlogi v družbi.« K temu dodaja: »Ni življenjske situacije, ki bi bila nesmiselna.«
Zgodi se, da zdravstveni delavci gledamo na umirajoče paciente, kot da ti le še čakajo
na smrt. Monteverde (2009) prikazuje primer 10-letnega dečka z levkemijo po
neuspešni presaditvi krvotvornih matičnih celic. Pred njim je bilo le še dobrih 10 dni
življenja. Čas, ki ga zdravstveni delavci lahko vidimo le kot čakanje na smrt, je za
pacienta lahko globoko in polno doživetje življenja. Pojem časa lahko dobi druge
dimenzije. Po nasvetu prostovoljke, ki je dečka vsakodnevno obiskovala, je ta začel 111
pisati dnevnik. Dogovorila sta se, da bo zanj vsak dan življenja predstavljal 10 let. Iz
dnevnika je razvidno, kako je deček miselno bogato in polno preživel svoje zadnje dni.
Zadnji vpis v njegovem dnevniku se glasi: »Dragi bog, zdaj imam 110 let. To je visoka
starost. Mislim, da bom zdaj kmalu umrl.« Iz dnevnika je prav tako razvidno, kako
zdravstveni delavci, ki so skrbeli za dečka, niso bili sposobni prepoznati bogastva ter
smisla dni, ki jih je umirajoči deček preživljal.

2 SKLEP
»Pacient, ki je pravzaprav človek,« so premisleka vredne besede slovenske zdravnice
Marte Jerman. Vsak človek je svet zase, je neponovljivo, enkratno človeško bitje. Zato
pri sporočanju slabe novice nikoli ne smemo le slepo slediti protokolom sporočanja,
ampak je treba začutiti človeka, ki mu novico sporočamo, in slediti njegovim čustvenim
ter miselnim, besednim in nebesednim odzivom. Zato je tako zelo pomembno, da
osebje, ki je neposredno ali posredno vpleteno v sporočanje slabe novice, ima ter
razvija sposobnost empatije; da s tako ranljivimi pacienti delajo rahločutni ljudje, ki se
upajo soočiti s situacijo in ki ne bodo prisotni le fizično, ampak bodo s trpečimi
vzpostavili globok medčloveški odnos. Tako vstopamo v osrčje tako imenovane etike
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Smisla ni mogoče nikomur dati, lahko pa rahločutno stojimo ob strani tistim, ki ga
iščejo.

skrbi, za katero Tschudinova (2004) pravi, da temelji na odnosu in sposobnosti, da se
odzovemo.
Saj ljubiti pomeni, »ostati z«! V zdravstvu to pomeni biti prisoten, tudi ko je zdravljenje
izčrpano in tudi ko preidemo v območje onkraj besed ter nam ostane le še dotik skrbna roka, ki ostaja, pogled v oči, ki sporoča, da nismo pobegnili, ampak smo tu, v
pomoč, pripravljeni blažiti bolečine, strah ter osamljenost, ne glede na vse, kar koli se
ima zgoditi (Ovijač, 2011).
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Izvleček
V prispevku bo poudarek na terapevtski komunikaciji z vidika logoterapije. Že v osnovnem
aksiomu o smislu življenja je poudarjeno, da je življenje vrednota, ki ne more nikoli postati
nesmiselna, celo ob hudih boleznih in umiranju.
Postavlja se namreč vprašanje, ali nezadržno dogajanje ne izbriše smisla sedanjega
trenutka, ali minljivost ne izbriše smisla življenja, Vprašanje se ne zastavlja samo ostarelim
in hudo bolnim, ampak tudi vsem svojcem, ki so priče hitremu propadanju svojih najbližjih
in to spremljajo z veliko bolečino. V. E. Frankl je večkrat poudaril, da človek ni postavljen
na svet z rojstvom, ampak se uvrsti vanj s svojo smrtjo.
V komunikaciji s hudo bolnimi ali umirajočimi pa si mora terapevt prizadevati, da osvetli in
pri pacientu prikliče tista njegova dejanja, odnose, uspehe, ki jih je uresničil sam ali preko
drugih in jih smrt ne more uničiti. Minljivost našega bivanja torej ne more odvzeti smisla
temu bivanju. Na svojo preteklost lahko vsakdo pogleda kot na zaklad, ki je varno
spravljen. Prav tako je lahko vsakdo ponosen na vsa dela, ki jih je opravil, na vse težave, ki
jih je premagoval in reševal, lahko je hvaležen za vse tisto, kar je bilo storjeno in doseženo.
In tega je bilo v življenju gotovo zelo veliko.
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Abstract
In the article, the emphasis will be on the therapeutic communication from a logo
therapeutic point of view. As it is emphasized in the basic axiom about the meaning of
life, life itself is a value that can never become meaningless, even when one is faced with a
major disease or dying.
Yet frequently we ask ourselves the question whether an inevitable event does not erase
the meaning of the present moment, does impermanence of everything not erase the
meaning of life? That question is not asked only by the elderly and the severely ill, but also
by the relatives that are witnessing a quick deterioration of their closest relative that is
very painful to them. V. E. Frankl often emphasized that a man is not put in the world by
his birth, but is placed in it with his death.
When communicating with severely ill or dying people, a therapist must endeavor to help
the patient recall those actions, relations and moments of success that the patient
achieved by himself or with the help of others, and that cannot be erased by death. The

impermanence of our existence therefore cannot take away the meaning of our lives.
Everyone can look at their past as a treasure that is safely stored. Also, everyone can be
proud of everything good they have done in their lives and of all the conquered
difficulties and solved problems, they can be grateful for all that has been done and
accomplished. And there must have been a lot of that in their lives.
Key words: meaning of life, communication, logotherapy
1 UVOD
Sodobni čas ni naklonjen doživljanju življenja kot skrivnosti, ker želimo vse analizirati,
izmeriti, obvladovati, predvideti. V resnici pa poteka življenje kot velika skrivnost in bo
tudi veliko lepše, če bomo kot posamezniki za te skrivnosti odprti.
Po Franklu (2006) ni osnovna človekova težnja k užitku, moči, materialnim dobrinam in
podobno, temveč težnja po smiselnosti. Logoterapija izhaja iz osnovne antropološke
postavke, da je človek relativno svobodno in s tem odgovorno bitje. Usmerjena pa je v
pomoč človeku, da se te svobode zaveda in jo skupaj z odgovornostjo v življenju tudi
uresniči.

Duhovno dimenzijo poimenuje Frankl (2006) tudi noogeno, po grški besedi »noos« –
duh. Poudariti je treba, da ne gre za religiozno, mistično ali filozofsko razlago
duhovnosti, temveč za specifično človeške prvine, kot so: ideje, ideali, kreativnost,
imaginacija, odgovornost, intuicija, transcendenca, skratka celotno polje človekove
svobode. Vse te prvine v svojem vsakdanu zelo dobro poznamo, zato je nujno, da
spoznamo tudi njihovo antropološko razlago.
2 VOLJA DO SMISLA
Frankl (2014) je iz njih izpeljal svojo osnovno premiso, voljo do smisla, kot osnovo
človekovega ravnanja. Če zopet potegnemo vzporednico s telesno in duševno
razsežnostjo, ki sta pogojeni z lastnimi zakonitostmi, gre pri duhovni razsežnosti vedno
za osebno odločitev in osebno odgovornost posameznika. Osebno svobodne odločitve
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Determinizmu, ki je dominiral v psiholoških interpretacijah človeka, se je postavil po
robu Frankl (2006), ki je opisal duhovno razsežnost, ki jo sicer vsi čutimo in se z njo tudi
veliko ukvarjamo. Ker je po definiciji duhovna razsežnost dimenzija človekove svobode, 115
tudi ne podleže determinističnim zakonitostim.
Svoboda pa ne pomeni svobode od različnih telesnih in duševnih danosti, ne gre torej
za svobodo od nečesa, temveč za svobodo za nekaj, za svobodno stališče do teh
danosti, možnosti izbora glede na odgovor lastne usode. Človek v nobenem primeru in
v nobenih okoliščinah ni svoji usodi izročen na milost ali nemilost. Usodo sestavlja skup
nespremenljivih faktorjev, toda usoda je tudi tisto, na podlagi česar se lahko razvija
človekova svoboda in je zato tudi izziv za človeka, ker se s svojo usodo lahko sreča na
najrazličnejše načine.

ni mogoče reducirati in razlagati z drugimi vzroki, ker je svoboda samo tisto, kar je
samemu sebi vzrok. Prav tako se svoboda tudi izmika znanosti (ni določena, ni
merljiva) in nihče razen tistega, ki se je odločil, ne ve za vzrok.
Verjetno je najboljša enostavna definicija duhovne dimenzije tista, ki pravi, da duhovna
dimenzija ponazarja pot, ki vodi od svobode k odgovornosti in je hkrati tudi pot
vsakega zorenja osebnosti. Čim več svobode si posameznik vzame, tem večja je tudi
njegova odgovornost.
Vendar osebna zavest posameznikov deluje mnogokrat raje v smeri nesvobode in
svobode brez odgovornosti. Zato se ne smemo začuditi dejstvu, da so ljudje raje
vodeni ali si celo sami nadenejo neke spone, samo da so nesvobodni. V mislih imam
nevrotične primere, ko posamezniki niso srečni, če niso »nesrečni«.
Prvi logoterapevtski aksiom se glasi: človek je svobodno bitje. Če bi ostali pri
predpostavki, da je človekovo vedenje determinirano z raznimi dražljaji, potem bi ga
bilo možno tudi vedno določiti ali vsaj predvideti po vzorcu dražljaj – reakcija. Odgovori
na dražljaje so tako enoumni, jasni in enoznačni. Vendar del človekovega vedenja ni
determiniran z nobenim dražljajem ne od znotraj ne od zunaj, temveč lahko človek sam
kot subjekt nekaj doda v pozitivni ali negativni smeri, glede na »odločitev v meni«.
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Hipoteza pa že temelji na logoterapevtskem aksiomu, da je človek svobodno bitje.
Svobodo mu omogoča ravno duhovna dimenzija, kjer s pomočjo svoje zavesti v dani
resničnosti odkriva najbolj optimalne možnosti in s tem tudi svoje naloge. Vse
objektivne okoliščine so konstante, ki človeka motivirajo za življenje. Kljub temu pa je
človek tudi v okviru meja (objektivnih okoliščin) svoboden, kajti odločitev v vsaki
situaciji nastopi v njem samem in ne v pogojih ali motivih.
Prva značilnost duhovne razsežnosti je torej v tem, da ima človek v sleherni situaciji
številne možnosti. Naša zavest torej najprej spoznava različne možnosti. Nato mora
spoznati, katera od teh možnosti je v dani situaciji smiselna in katera je nesmiselna in
se zanjo tudi odločiti. Vendar že naletimo na prve ovire. Ko se je treba odločati za
smiselno ali nesmiselno možnost, bi se seveda vsakdo raje odločil za smiselno in po
navadi se človek tudi ne odloči za nekaj, kar jasno vidi pred seboj kot nesmiselno.
Težave nastanejo pri smiselnih odločitvah. Lahko so telesne narave, kar pomeni, da je
človeku težko narediti, za kar se je odločil, lahko so duševne, kadar je v prvi vrsti želja
po uživanju, in drugi duševni vzgibi, ki vlečejo k trenutnim zadovoljitvam. Za vsako
smiselno možnostjo obstaja v ozadju neka naloga, ki jo je treba opraviti. Čim večja je
vrednota, ki opredeljuje takšno nalogo, tem več zahteva tudi napora, da se ta naloga
opravi.

Samo po sebi pa se nam ponuja vprašanje, kaj pa je tisto v človeku, na podlagi česar se
človek lahko odloči, kaj je prav in kaj ni prav oziroma kaj je smiselno in kaj ne. Kadar
smo na različnih predavanjih prišli do tega vprašanja, so bili zame vedno zanimivi
odgovori. Največ odgovorov se je nanašalo na občutke odgovornosti, intuicijo, notranji
glas, tako da je nujno dobro definirati to zmožnost.
Pravimo ji vest in je imanentna duhovna zmožnost, kar pomeni, da posameznik
intuitivno dojame edinstven in neponovljiv smisel vsake situacije. Frankl (2014) je vest
definiral kot duhovni organ in jo primerjal z magnetno iglo kompasa, ki vedno kaže
sever oziroma v prispodobi pravo smer. Vsi tisti, ki so torej razmišljali o neki intuiciji in
notranjem glasu, so bili na pravi poti.
V človeku ne obstaja le nagonsko nezavedno, ampak tudi duhovno nezavedno.
Človeško bitje za razliko od živali ni nagonsko, temveč bitje, ki odloča. Kriterij, po
katerem se človek odloča glede eksistencialno pomembnega v življenju, sega v globino
nezavednega. To so področja in odločitve vesti, ki se ne sprejemajo z glavo, ampak s
srcem.

3 SMISEL ŽIVLJENJA
Preden se lotimo podrobne razložitve, bomo navedli še drugi temeljni aksiom, ki ga je
Frankl (2014) postavil zaradi lažjega razumevanja celote o smislu. Pravi, da je stvarnost
smiselna celota, torej ima vrednost sama po sebi. Rekli smo, da gre za aksiom, kar
pomeni, da gre za zakonitost, ki se ne dokazuje. Pa vendar, če se hočemo vprašati,
zakaj smo tukaj, nam razum na to ne da odgovora, ker enostavno smo in življenje samo
ima svoj smisel. Smisel življenja je torej v življenju samem, človek pa se tega zaveda in
je lahko hvaležen, da živi.
Tu pa smo se že dotaknili tretjega logoterapevtskega aksioma, ki pravi, da je človekova
temeljna potreba – potreba po smiselnosti. V naši objektivni danosti je torej ena od
možnosti za človeka kot posameznika najbolj prikladna, in to je njegova naloga ali
smisel. Vsak človek je edinstven in enkraten in živi v enkratnem zgodovinskem
kontekstu in ima zato tudi posebne možnosti in zahteve, ki so namenjene ravno njemu.
V tem smislu je vsakdo kot posameznik nenadomestljiv za opravljanje določene naloge.
Tudi možnost, da nekaj storimo v zvezi z določeno situacijo, je edinstvena. Če je ne
izkoristimo za osmišljanje življenja, jo izgubimo za vedno. Prav tako smisel ni dosežen
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Povedali smo že, da je odločilna posledica osebne svobode osebna odgovornost. Vsak
ve le zase, kdaj in kje bi lahko naredil dobro ali pa opustil slabo. Človek je torej
avtonomen glede na svoja dejanja in glede na svoje vedenje. Avtonomen v tem, za kar
se odloča, kot tudi glede na izbiro merila, po katerem se odloča. V nasprotju s tem 117
ljudje pogosto ugovarjajo, da poteka velik del človekovega vedenja nezavedno in
avtomatično, ne da bi se ljudje zavestno odločali.

enkrat za vselej, temveč se neprestano spreminja, v skladu s situacijo. Ne moremo ga
podeljevati stvarem po lastni izbiri ali si ga izmisliti, temveč ga lahko le najdemo.
Tudi vsaka bolezen in končnost bivanja ima svoj smisel. Toda smisel bolezni ni v
obolelosti, ampak v bolnikovem odnosu do bolezni, v stališču, ki ga zavzame do tega
stanja.
4 TERAPEVTSKA KOMUNIKACIJA V PALIATIVNI OSKRBI
Terapevtska komunikacija je vrsta komunikacije, ki je usmerjena v zadovoljevanje
pacientovih potreb. Njen namen je vzpostavljanje ustreznega odnosa med medicinsko
sestro in pacientom, v katerem sta oba enakovredna člana, končni cilj tega odnosa pa
je doseganje skupnih ciljev. Temeljna razlika terapevtske komunikacije od običajne je v
tem, da se osredotoča izključno na pacientove potrebe (Kogovšek, 2010).
Dobro sporazumevanje je eden od najpomembnejših vidikov oskrbe pacienta, saj je
osnova za izgradnjo odnosov s pacientom (Lunder, 2003). Dobre veščine
sporazumevanja so potrebne predvsem ob sporočanju slabe novice, ob pacientovem
ali svojčevem zanikanju stanja bolezni, ob težavnih neposrednih vprašanjih in ob
močnih čustvenih reakcijah.
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Glavna značilnost terapevtske komunikacije je proces, ki zajema skupno doseganje
ciljev v razmerju med pacientom in zdravstvenim delavcem, kjer sta oba enakovredna
in aktivna udeleženca in spoštujeta medsebojni odnos. Vzpostavljanje terapevtskega
odnosa torej sloni na spoštovanju pacienta ter prepoznavanju njegovih težav in potreb.
Čuteči zdravstveni delavec v pogovoru z bolnikom spozna:
 kakšnega človeka ima pred seboj, kakšne so njegove težave, strahovi in
pričakovanja;
 izbere prave besede, ko bolnika seznanja tudi z neprijetno novico;
 kljub sočutju do bolnika zna ohraniti trezno glavo;
 dopusti, da bolnik izrazi svoje strahove in pomisleke;
 ni prizadet, če bolnik želi poiskati drugo strokovno mnenje;
 zna si pridobiti bolnikovo brezpogojno zaupanje.
Želimo odgovoriti tudi na vprašanje (Frankl, 1994), ali časovna končnost človekovega
bivanja – dejstvo smrti naredi človekovo bivanje nesmiselno. Velikokrat se namreč
srečamo z vprašanjem, da smrt postavlja pod vprašaj smisel vsega bivanja, ker se s
smrtjo uniči tisto, kar je bilo doseženo v življenju. Toda kaj bi se zgodilo, če bi vsako
dejanje lahko neskončno dolgo odlašali, najbrž ga nikoli ne bi opravili do konca. Ravno
zaradi smrti pa smo prisiljeni, da izkoristimo čas svojega življenja in ne dovolimo, da bi
enkratne možnosti šle neizkoriščene mimo nas.
Smiselnost smrti je torej zelo konstruktivna, ker se tako zavedamo, da smo omejeni pri
uresničevanju svojih življenjskih nalog. Življenjsko odgovornost vsakega posameznika

lahko razumemo kot odgovornost glede na časovnost in enkratnost bivanja. Življenje
torej ima smisel in ga tudi obdrži neodvisno od tega, ali je bilo dolgo ali kratko, ali pa
nima smisla in ga tudi ne dobi, čeprav bi trajalo zelo dolgo. Torej sam čas ali minljivost
življenja ne moreta ničesar proti njegovemu smislu in vrednosti. Že s tem, da je nekdo
bival, je najizrazitejša oblika bivanja. Tudi v primeru, da nihče ni zapisal ali celo opazil
tega bivanja, to še ne pomeni, da ga ni bilo. Ravno obratno, čeprav je minilo, je v
preteklosti spravljeno na varno in na neki način tudi rešeno pred minljivostjo, ker je
shranjeno v preteklosti. V preteklosti so shranjena vsa naša dela, vse osebe, ki smo jih
ljubili, vse lepote, ki smo jih doživeli, in tudi vsa trpljenja, ki smo jih pretrpeli.
Vsak pacient v paliativni oskrbi ima za sabo svoj »film življenja«, ki je samo njegov, torej
enkraten. Zdravstveni delavci lahko v komunikaciji pokažejo ravno ta nepovratni značaj
človekovega življenja. Na koncu je pravzaprav najbolj pomembno, kaj je ta posameznik
naredil, ustvaril, preživel ali pretrpel.
V svojem življenjskem obdobju vsak posameznik obdeluje svojo usodo, zdaj ustvarja,
potem veliko lepega ali tudi slabega doživi in tako poskuša iz svojega življenja narediti
neko smiselno obliko. Ker nikoli ne vemo, kdaj nas življenje odpokliče iz svojega
bivanja, se trudimo izkoristiti čas, ki nam je na razpolago, da naša dela ne ostanejo
neuresničena. Pa tudi v primeru, da nam ne uspe dokončati vseh nalog, vse tisto, kar
smo že postorili, ohrani svojo vrednost.
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5 SKLEP
Tudi smiselnost dela vsakega zdravstvenega delavca je povezana z njegovim osebnim
prepričanjem, da je življenje smiselno v vseh okoliščinah in to lahko vsakodnevno
dokazujejo z izpolnjevanjem svojih nalog. Gre torej za vprašanje, kako dela, ali tisto
mesto, na katerem je, tudi dejansko izpolnjuje. Zelo pomembno je, kakšen odnos ima
zdravstveni delavec do kakšne omejitve v človekovem življenju. Gre za držo, kot je
pogum v trpljenju, dostojanstvo tudi med propadanjem ali neuspehom. Zavedati se
moramo, da je umiranje vedno umiranje tistega posameznika, zato sodi v njegovo
življenje in ga zaokroža v smiselno celoto. Noben zdravstveni delavec ni poklican za
presojanje o vrednosti ali nevrednosti življenja. Njegova naloga je, pomaga po svojih
najboljših močeh, da lajša bolečine, kolikor je največ možno. Ravno iz tega odnosa
izhaja tudi zaupanje pacientov in svojcev. Če v takšen način dela in razmišljanja ne bi bili
prepričani, zaupanja ne bi bilo več.
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Življenja namreč ne vrednotimo po dolžini trajanja, temveč po bogastvu njegove
vsebine. Ne gre torej zato, da je delo končano, ampak da je veliko vredno. Tako je treba
razumeti končnost in vzeti v zakup konec. Tako smrt pravzaprav sodi k življenju.
Lukasova (2002) primerja življenje z gorenjem sveče. Tudi, ko je sveča dogorela, ko
ostane samo še stenj, je imelo smisel, da je svetila. Nobenega smisla pa ne bi imelo, če
bi si podajali to svečo, ki ne bi gorela, neskončno dolgo. Takrat ko sveča gori, pa mora
prenašati, da dogori do konca.

Da bodo bolniki življenje imeli za vrednoto in za nekaj, kar ima v vsakem primeru
smisel, jim je treba pomagati pri iskanju življenjskih vsebin, da bodo v svojem bivanju
našli namen in cilj.
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VLOGA KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN OB ETIČNIH DILEMAH V PALIATIVNI
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DILEMMAS IN PALLIATIVE CARE
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Izvleček
Komuniciranje ob koncu življenja je v številnih komponentah povezano z etičnimi
dilemami in pri tem so odlične veščine komuniciranja osrednjega pomena. Primeri takšnih
situacij so: ob zagotavljanju avtonomije in pravice do informiranosti (sporočanje slabe
novice), pri pravici o soodločanju in možnosti zavrnitvi zdravljenja, ter druge.
Vloge posameznih poklicev v zdravstveni oskrbi in s tem tudi medicinskih sester v odnosu
do bolnikov in zdravnikov se spreminjajo. Timsko delo postaja bolj in bolj pomembno in
nujno za doseganje zaželenih izidov za bolnika. Pri komuniciranju in reševanju etičnih
dilem ob koncu življenja potreba po sodelovanju med poklici prihaja še bolj do izraza. Ob
srečevanju z etičnimi dilemami, kot so informiranje bolnikov o njihovi zdravstveni situaciji
in verjetnem poteku bolezni, o procesu informiranega pristanka ali odklonitve, 121
raziskovanju bolnikovih ciljev oskrbe, vnaprejšnjem načrtovanju in vnaprejšnji volji,
odločanju o zadržanju ali opustitvi postopkov zdravljenja, prehrani in hidraciji po
medicinski poti, paliativni sedaciji in drugih, lahko uporabimo učinkovit pristop z
razumevanjem etičnih principov odločanja ter z vključevanjem odličnih komunikacijskih
veščin.
V prispevku so navedene bistvene prvine reševanja etičnih dilem ob komuniciranju ob
koncu življenja in predvsem pri vnaprejšnjem načrtovanju.

Abstract
In a number of their components, communication skills are connected to a number of
ethical dilemmas, for the solving of which excellent communication skills are of crucial
importance. There are several examples of such situations: assuring the autonomy and
the right of the patient to be informed, the right for the shared decision-making, the right
of the patient to refuse a specific treatment and others.
The roles of different professions in health care system and relationships between nurses,
patients and physicians are changing. Team-working is becoming more and more
important and necessary in order to achieve a desired outcome for the patient. In
communication, when dealing with the ethical dilemmas at the end of someone’s life,
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Ključne besede: paliativna oskrba, etične dileme, komunikacijske veščine, vnaprejšnje
načrtovanje oskrbe

such cooperation becomes even more important. Ethical dilemmas, such as informing a
patient about their health situation and about the probable trajectory of the disease, the
process of informed consent, exploring patient’s goals of care, advance care planning,
advance directive, withdrawing and withholding treatments, medical nutrition and
hydration, palliative sedation and others, can be approached only by the understanding
of the use of ethical principles in decision-making processes, and by the inclusion of
excellent communication skills.
In this article the essential elements of solving ethical dilemmas in communication at the
end of someone’s life are explored, with the main focus on advance care planning.
Key words: palliative care, ethical dilemmas, communication skills, advance care
planning
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1 UVOD
Negotovost pri odločanju pri etičnih dilemah glede oskrbe ob koncu življenja je še
vedno zelo prisotna v slovenskem zdravstvu. Ne le v intenzivnih enotah (Grošelj, et al.,
2013), interni medicini (Detering, et al., 2010), v nevrologiji (Zidar, et al., 2012), tudi na
drugih ravneh zdravstvene obravnave, domovih starejših občanov (Givens, et al., 2009)
in urgenci (Hajdinjak, 2014), so etične dileme pri odločanju ob koncu življenja ena
najbolj težavnih področij etike. Kljub jasnim etičnim principom v paliativni oskrbi
naletimo na velike razlike med odločanji in presojanji zdravstvenih delavcev in
sodelavcev v klinični praksi. Medicinske sestre doživljajo stres in nelagodje ob
nenaslovljenih etičnih dilemah pri svojem delu. Ulrich s sodelavci (2013) prikaže, da gre
za pet najbolj pogostih etičnih problemov: zaščita bolnikovih pravic, avtonomija in
informiran pristanek, vzorci obnašanja med osebjem, vnaprejšnje načrtovanje oskrbe
in odločanje bolnikovega predstavnika, ko bolnik tega ne zmore. Med pogosto
omenjenimi stresnimi etičnimi dilemami je tudi odločanje ob koncu življenja.
Etične dileme so zato področje negotovosti v zdravstvu in slonijo na individualnih
vrednotah in vrednotah kulturnih okolij, oblikujejo se na osnovi etičnih temeljev in s
prakso ter izmenjavo stališč do skupnega soglasja (Lunder, 2013). V prispevku se bomo
osredotočili predvsem na komunikacijske etične dileme, zlasti na področju
vnaprejšnjega načrtovanja paliativne oskrbe. Ob tem so podane osnove za uporabo
štirih etičnih principov odločanja in nekatere specifične komunikacijske veščine.
2 NAJPOGOSTEJŠI IZZIVI ETIČNIH DILEM V PALIATIVNI OSKRBI
Na področju komuniciranja je v paliativni oskrbi veliko etičnih izzivov (Bruera, 2006).
Poglejmo si nekatere:
 Etično sporno je obveščanje bolnikovih svojcev brez njegovega pristanka ali še
preden je o svoji bolezni izvedel bolnik. Prav tako je etično vprašljivo zamolčanje
informacij. Med zdravstvenimi delavci se razlikujejo mnenja o tem, kaj vse lahko
posamezni poklicni predstavnik v zdravstvu sporoča, o čem vse se lahko
pogovarja z bolnikom. Vsekakor je jasno, da o diagnozi in prognozi z bolnikom in
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njegovimi bližnjimi govori zdravnik, vendar je še mnogo drugih informacij in
potrebnih pogovorov, ki jih lahko vodijo tudi drugi poklici v zdravstvu. Razvoj
odnosov in razdelitev kompetenc med poklici v zdravstvu se v zadnjem času hitro
spreminja.
Informirani pristanek opisuje odgovornost zdravstvenega delavca, da je zavezan
bolniku razložiti toliko informacij, da se bolnik oziroma njegov skrbnik lahko
odloči o določenem vprašanju. Pri tem pozna koristi in tveganja ob svoji odločitvi.
Bolnik prostovoljno izrazi svoj pristanek (ali odklonitev) in kadar je to potrebno,
ga izrazi tudi pismeno.
Ugotavljanje bolnikovih pričakovanj in ciljev - za načrtovanje paliativne
obravnave v skladu z bolnikovimi vrednotami je nujno posvetiti pozornost
pogovoru o bolnikovih vrednotah, prioritetah in pričakovanjih ter načrt
obravnave v paliativni oskrbi prilagoditi le-tem, kot je v danih okoliščinah možno.
Vnaprejšnje načrtovanje oskrbe. Vnaprejšnji načrt oskrbe lahko poleg
zdravstvenih ukrepov vključuje bolnikove izbire, ki jih želi ob koncu življenja: kraj
umiranja, prisotnost bližnjih ali specifične rituale in druge želje. Kadar bolni izrazi
vnaprejšnjo zavrnitev specifičnih zdravstvenih ukrepov, jih lahko pove bližnjim in
zdravstvenim delavcem, oziroma je lahko tovrstna zavrnitev zapisana v
zdravstveni dokumentaciji kot priporočilo za ravnanje v bodočnosti. Če pa jih
oseba zapiše v Vnaprejšnji volji zavrnitve oskrbe, je to pravno veljavni dokument,
ki določa bolnikove želje glede odstopa od postopkov oživljanja in/ali procesov
podaljševanja življenja: intubacije, umetne ventilacije, traheostome, transfuzije, 123
dialize, antibiotikov, hidracije in prehrane z vzpostavitvijo medicinske poti vnosa
ter še druge. Dokument je pravno veljaven po Zakonu o pacientovih pravicah
(2008) in zavezujoč za zdravstvene delavce, če jim je dosegljiv. Kadar pogovori o
vnaprej izraženi volji niso opravljeni učinkovito, kadar bolnik v nujnih primerih
napisanega dokumenta nima pri sebi ali pa zdravstveni delavci niso seznanjeni s
bolnikovimi željami, se odpirajo tako strokovna kot etična vprašanja in je
zmanjšana kakovost življenja vseh vpletenih ob koncu bolnikovega življenja
(Zidar, et al., 2012).
Ta problem rešujejo novi modeli vnaprejšnjega načrtovanja, ki poudarjajo
predvsem proces vodenih pogovorov s strokovno usposobljenim zdravstvenim
delavcem in bolnikom ter njegovimi bližnjimi in osredotočenost ni le na
izpolnjevanju dokumenta. Poudarek je na spodbujanju razumevanja, premisleka
in pogovora bolne osebe z njenimi bližnjimi, zapis je pri tem dobrodošel in ni
zakonsko zavezujoč, a takšen način je kljub temu dokazano učinkovit (Detering,
et al., 2012).
Prehrana in hidracija: dovajanje hrane in tekočin po medicinsko vzpostavljeni
poti, ko bolnik ne more več požirati, je pogosto eno najbolj strokovno in čustveno
zahtevnih odločanj za zdravstvene delavce in bolnika/bolnikove bližnje. V
primeru, ko bi bolniku ob dovajanju hrane in/ali tekočin ob koncu življenja z

medicinsko pomočjo povzročili več škode kot koristi, je etično od teh postopkov
odstopiti.
 Paliativna sedacija je možnost lajšanja neobvladljivih simptomov ob koncu
življenja s sedativi, ko z nobenim drugim pristopom ne moremo zadovoljivo lajšati
bolnikovega trpljenja. Največkrat je v svetu uporabljena za neobvladljivi
terminalni delirij, dispnejo ali neobvladljivo eksistencialno stisko, ko so vsi drugi
znani pristopi lajšanja izčrpani. Mnoge države urejajo odločanje in sam proces
izvedbe paliativne sedacije z natančno določenimi smernicami.
3 ETIČNI PRINCIPI ODLOČANJA OB ETIČNIH DILEMAH
Pogovori o etičnih dilemah so v paliativni oskrbi še posebno pomembni. Kompleksnost
problemov je lahko velika, presojanje o odločitvah pa temelji na vrednotah bolnika,
vrednotah njegovih bližnjih in zdravstvenih delavcev. Vsak med njimi ima lahko različne
vrednote in poglede, kar je povsem legitimno, a lahko predstavlja veliko negotovosti v
odločanju.
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Načela biomedicinske etike temeljijo na osnovnih štirih podmenah etičnih vrednot
(Beauchamp & Childress, 2013) in tudi v paliativni oskrbi se za vodilo pri odločanju
najpogosteje sklicujemo nanje (Hanks, et al., 2011):
1. Ne-škodovanje
Zdravstveni delavci imamo v prvi vrsti moralno obvezo, da z ukrepi v sklopu
zdravstvene obravnave bolni osebi ne škodujemo. Ob koncu življenja je prav to eno
najbolj občutljivih področij, ko je potrebno ob hitrem spreminjanju zdravstvene
situacije vedno znova pretehtati možne učinke in škodovanje ukrepov v vsakem
obdobju napredovale bolezni. Glede postopkov oživljanja in vzdrževanja življenja je to
še prav posebej velika dilema, če bolna oseba ne more več izražati svoje volje ob
napredovali neozdravljivi bolezni in ni na razpolago njene zapisane vnaprejšnje volje
zavrnitve oskrbe, oziroma se svojci v preteklosti niso poučili o bolnikovih preferencah
in pričakovanjih o ukrepanju ob koncu življenja.
2. Koristnost postopkov
Pri odločanju za vsak postopek in ukrep v paliativni oskrbi je pomembno pretehtati
umestnost vseh postopkov, ki so že uvedeni in ki jih vpeljujemo na novo. Vprašamo se
o njihovi koristnosti za bolnika v skladu z ocenjeno verjetno prognozo preživetja. To
velja za diagnostične postopke in preiskave, za terapevtske odločitve in negovalne
procese. Ob vsakem poslabšanju smo dolžni premisliti glede vseh zdravstvenih in
medicinskih postopkov, ki so do sedaj imeli cilj zdravljenja, če so v novi situaciji
poslabšanja bolezni še koristni. Pri zbiranju informacij o celostni situaciji bolne osebe
velja poudariti pomen tesnega sodelovanja bolne osebe, če je tega zmožna, njenih
bližnjih in vseh poklicnih skupin, ki sodelujejo v obravnavi bolnika. Šele s takšnim
sodelovanjem lahko zdravnik sprejme čim bolj dobro informirano odločitev glede
koristnosti specifičnih ukrepov medicinske obravnave in odgovorna medicinska sestra
dobro informirano odločitev glede specifičnih ukrepov zdravstvene nege, vse to pa v
skladu z bolnikovimi vrednotami.

3. Avtonomija bolnika
Še pred nekaj desetletji je veljalo, da odločanje glede medicinskih postopkov in
negovalnih procesov sloni izključno na strani zdravstvenih delavcev. Danes vemo, da se
moramo še posebej v paliativni oskrbi ravnati po vrednotah ter prioritetah bolne
osebe. Bolnikova pravica je sodelovati pri odločitvah in če se bolnik strinja, sodelujejo v
odločitvah tudi njegovi bližnji. Sodelovanje v odločanju pa je možno le ob polni
obveščenosti bolnika (in njegovih bližnjih, če se bolnik s tem strinja) o posledicah
določenih odločitev, in s poznavanjem vseh možnih izbir in postopkov. S pogovori, ki
so usmerjeni v prihodnost, o verjetnih poslabšanjih ter odločitvah ob tem, lahko
pripomoremo, da se v vnaprejšnjem odločanju izognemo nepotrebnim intervencijam,
ki si jih bolna oseba ne želi, oziroma se z njimi ne strinja. Le s sodelovanjem bolnika v
odločanju lahko zagotovimo obravnavo in postopke, ki so bolnemu pomembni in
usklajeni z njegovimi vrednotami.
4. Pravičnost
Načelo pravičnosti predstavlja enakost pri obravnavi za vse bolnike in za vse vrste
diagnoz ob koncu življenja. Žal je to zelo težko v praksi tudi uresničiti. Danes na primer
vemo, da bolniki z napredovalim rakom pogosto prejemajo več podpore v paliativni
obravnavi kot bolniki z drugimi napredovalimi kroničnimi boleznimi, kot so srčno
popuščanje, kronična obstruktivna pljučna bolezen, napredovala demenca in druge. To
načelo nas vodi tudi v premislek, da omogočimo bolniku takšno obravnavo, kot bi jo
vsakemu drugemu v podobni zdravstveni situaciji, ne glede na lokacijo obravnave, ter
bolnikove demografske danosti (starost, spol, narodnost,…).
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4 VNAPREJŠNJE NAČRTOVANJE
Za paliativno oskrbo je še posebej značilno vnaprejšnje načrtovanje oskrbe, ki kot
proces pogovorov o ciljih in zapisih o tem, kaj so bolnikove prednostne želje, pomaga v
času, ko bo bolnik v prihodnosti izgubil kapaciteto odločanja in komuniciranja. Gre za
proces razumevanja, premisleka in izražanja vrednot, ciljev oskrbe in prednostnih želja
(angl.: preferences) (Hammes & Briggs, 2007). V načrtovanju prihodnje oskrbe
sodelujejo poleg bolnika tudi njegovi pomembni bližnji, če se bolnik s tem strinja (Ho,
2008).
V razvitih zdravstvenih sistemih je promocija vnaprejšnjega načrtovanja ob koncu
življenja močno podprta in promovirana (Seymour, et al., 2010). V načrtovanje oskrbe v
paliativni obravnavi niso vključeni le zdravniki, temveč tudi drugi poklici v zdravstvu.
Seymour s sodelavci opisuje osrednjo vpetost patronažnih medicinskih sester v
pogovor z bolniki in njihovimi bližnjimi, da jih podprejo pri oblikovanju njihovih vrednot
in želja ter le-te zapišejo. Tudi Walczak s sod. (2014) v randomizirani kontrolni študiji
opisuje učinkovitost takih pogovorov, kadar jih vodijo medicinske sestre. Za to vlogo je
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Kritiki štirih etičnih principov odločanja za uporabo v paliativni oskrbi izpostavljajo
pomanjkljivo celostno vrednotenje soodvisnih dejavnikov, med katerimi so
najpomembnejši sočutje, verska prepričanja, kulturološki pogoji in družinska dinamika.

vsem poklicem potrebna dodatna izobrazba in trening veščin. Kadarkoli je ta proces
prepuščen naravnim danostim brez strukturiranega izobraževanja, je proces
pomanjkljiv in neučinkovit (Silvester, et al., 2012).
5 PRIMERI IZ PRAKSE - KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
Najpogostejši primeri odločanja pri vnaprejšnjem načrtovanju oskrbe so v klinični
praksi enote paliativne oskrbe na Univerzitetni kliniki Golnik predvsem ukrepi in
ravnanja ob okužbah ob koncu življenja, ob težavah s požiranjem hrane in tablet, o
lajšanju motečih simptomov (bolečina, težka sapa in drugi), problemi ob
neorientiranosti in nemiru ter premestitvi v domačo ali drugo oskrbo.
Med najbolj težavnimi etičnimi odločitvami pa je opuščanje zdravljenja, ko ta povzroča
več trpljenja kot koristi. Tak primer je odločanje o prekinitvi mehanskega neinvazivnega oziroma invazivnega predihavanja preko ventilatorja. Čeprav gre za etično
in pravno enakovredno odločitev, kot je odločitev o ne-vpeljevanju mehanskega
predihavanja, pa je za zdravstvene delavce, bolnika in njegove bližnje mnogo težje
sprejeti prekinitev postopka, kot se strinjati, da ga sploh ne uvedemo. V takšnih
procesih so komunikacijske veščine, vključevanje vseh vpetih v oskrbo in dobro
dokumentiranje izrednega pomena. Nemalokrat ne potrebujejo sočutne podpore le
bolniki in njihovi bližnji temveč, je potrebna podpora ali supervizija tudi za osebje.
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Najpogostejše možne etične dileme za prihodnje situacije so vključene v pogovore na
družinskih sestankih specifično glede na verjeten potek bolezni pri posameznem
bolniku (Mikloša, 2014). Poleg bolnika in njegovih bližnjih na sestanku sodelujejo
zdravnik, medicinska sestra in socialni delavec, po potrebi pa še drugi poklici (psiholog,
dietetik, fizioterapevt).
Veščine komuniciranja, ki naj spodbujajo avtonomijo in dobro informiranost, vključujejo
splošne in specifične veščine. Splošne so odprtega tipa, kot npr. postavljanje odprtih
vprašanj (kaj, kako, zakaj?), poizvedovanje o nejasnih pojmih, razumevanju
zdravstvenega stanja in druge. Specifične veščine komuniciranja pa so usmerjene v
točno določen cilj: ugotavljanje bolnikovih vrednot in želja, oz. upanj in ciljev oskrbe
glede na bolnikovo pričakovanje njegove kakovosti življenja in lokacije zadnje oskrbe
(Hammes & Briggs, 2007). Za pridobitev veščin komuniciranja o teh temah je potrebno
izobraževanje. Opisane so mnoge tehnike in modeli. Med pomembnimi so tudi veščine
motivacijskega intervjuja (Resnicow & McMaster, 2012), kjer učinkovito peljemo
pogovor predvsem ob tranzicijah, oziroma spremembah kot trenutku za pripravo
načrta ob novih problemih. Teoretična podlaga za razvoj takšnih veščin sloni na teoriji
samo-odločbe (angl.: self-determination theory), ki pojasni princip neprestanega
človekovega uravnavanja motivacije za katerokoli dejanje (Ryan & Deci, 2000).
Novo opisana veščina ob ugotavljanju bolnikovih prednostnih želja za bodočo oskrbo
je tudi način pogovora, kjer prepoznamo družinsko dinamiko in življenjsko zgodovino,

ki vplivajo na vrednote in prednostne želje (Abdul-Razzak, et al., 2014). Bolniki so
označili kot še posebej pohvalno, da so bili povabljeni k strukturiranim družinskim
sestankom in so bili z občutljivostjo nagovorjeni toliko, kolikor so se bili pripravljeni
odpreti za težavne teme.
Pomembno je torej zavedanje, da tu ne gre le za tehnično pridobivanje informacij,
temveč v prvi vrsti za spodbujanje širšega razumevanja, razmisleka ter pogovarjanja
med bolnikom in njegovimi bližnjimi kot procesa gojenja pristnih medosebnih odnosov
tudi ob težavnih temah, kar naj zagotavlja, da svojci resnično poznajo bolnikove
preference za prihodnjo oskrbo (Seymour, et al., 2012).

Ob učinkovito vodenih komunikacijskih veščinah pri reševanju etičnih dilem v paliativni
oskrbi, predvsem pri načrtovanju paliativne obravnave v prihodnosti, so bolniki in
njihovi bližnji izrazili zadovoljstvo, torej je tovrstno sistematično vpeljevanje takšnih
procesov v zdravstvu smiselno (Givens, et al., 2009, Wright, et al., 2008). Družinski
sestanki lahko poleg informiranja prisotnih vključujejo tudi vnaprejšnje načrtovanje
oskrbe z zapisom o bolnikovih prednostnih željah za prihodnjo obravnavo (Lunder &
Červ, 2014). Ti zapisi predstavljajo zakonsko neobvezne usmeritve za zdravnike, ki se
bodo soočili z odločanjem ob koncu bolnikovega življenja in se tako lahko odločijo v
skladu z bolnikovimi izraženimi prednostnimi željami, tudi v primeru, da ti ne bodo več
zmogli komunicirati.
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Predstavitev avtorice

V Sloveniji je leta 2000 s sodelavci ustanovila Zavod za razvoj paliativne oskrbe, kasneje
v okviru delovanja na paliativni enoti Klinike Golnik vodila pilotni projekt vpeljave
paliativne oskrbe v treh regijah na pobudo Ministrstva za zdravje. Bila je ena od
ustanoviteljev in prva predsednica Slovenskega združenja paliativne medicine.
Vodi raziskovalno skupino za paliativno oskrbo v EU projektu ACTION, kjer v 6
evropskih državah preverjajo vnaprejšnje načrtovanje oskrbe po modelu Respecting
Choices.
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ETIČNI RAZMISLEKI PRI OSKRBI UMIRAJOČIH PACIENTOV
ETHICAL CONSIDERATIONS CONCERNING THE CARE OF DYING PATIENTS
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Izvleček
Oskrba bolnikov v hospicu je orientirana k željam – potrebam umirajočih. V oskrbo ni
vključen le bolnik, temveč tudi njegova družina, svojci. Vodilo za načrtovanje in izvajanje
oskrbe so potrebe bolnika: socialne, telesne, psihične in duhovne.
Cilj dobre paliativne oskrbe je ohraniti ali ponovno vzpostaviti kvaliteto preostanka
življenja povsod tam, kjer bolnik umira: doma, v bolnišnici, negovalni bolnišnici, domu za
ostarele ljudi ali hiši hospic. Dobra oskrba za človeka ob koncu življenja temelji na
učinkovitemu in iskrenemu timskemu sodelovanju med vsemi sodelujočimi, pri čemer je v
središču bolnik, ki mora čutiti, da je želen, razumljen, sprejet in vreden največje možne
skrbi do konca.
Skrb za umirajočega človeka je tudi nenehni vir etičnih razmislekov in sproža pri izvajalcih
številne etične dileme, še predvsem v zadnjih dnevih in tednih življenja.
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Abstract
The care for patients in a hospice is oriented towards the wishes and needs of the
dying. Included in the care is not only the patient, but also his family. The guidelines for
planning and for implementing the care are the needs of the patient: psychological,
social, spiritual and bodily.
The goal of a good palliative care is to keep or to re-establish the quality of the remainder
of the patient’s anywhere, where the patient might be dying: at home, in the hospital,
nursing hospital, home for the elderly or a hospice. Good care for an old person at the end
of his or her life is based on effective and honest team collaboration between everyone
involved, with the patient at the centre. The patient has to feel wanted, understood,
accepted and worthy of the best care possible until the end. Care for a dying person is an
inexhaustible source of ethical considerations and triggers many ethical dilemmas with
the caregivers, especially in the last days and weeks of life.
Keywords: Dying, patient’s needs, ethics, palliative care, hospice

1 UVOD
Vsak človek zase je edinstven. Živi na svoj način in tudi umirati želi na svoj način – način,
ki ga sam izbere in je zanj edini pravilen.
Človek hrepeni po varnosti, sprejetosti in dostojanstvu (Ahčin, 2009).
Umirajoči človek je človek z vsemi naštetimi hrepenenji, edinstven z boleznijo, ki se ne
odziva več na zdravila in postopke s ciljem izboljšanja, temveč je zdravljenje in nega
namenjeno lajšanju simptomov.
Umirajoči imajo vrsto želja. Razvrstimo jih lahko v štiri skupine, ki pripadajo štirim
dimenzijam človeka: socialni, telesni, psihični in duhovni. Izstopajoča in
najpomembnejša želja umirajočega je: »Ne želim biti sam.« Pomeni željo biti med
ljudmi, ki so umirajočemu blizu in je povezana z upanjem na poznano, zaupno okolje,
kjer se počuti varno. To je največkrat njegovo domače okolje, ni pa nujno. Druga
najpogostejša želja sloni na telesni dimenziji in se glasi: »Želim umreti brez bolečin.« To
vključuje upanje na smrt brez telesnega trpljenja in duševnih motenj. Tretja skupina
želja sloni na psihični dimenziji: »Želim si dokončati stvari.« To je želja imeti čas za
ureditev poslednjih stvari, razjasniti odnose, izpustiti in želja, da ga drugi lahko
izpustijo. In še duhovna dimenzija želja: »Potrebujem ljudi, ki ostanejo, če vse postavim
pod vprašaj.« Pri tem gre za vprašanje smisla. Gre za upanje, najti še eno možnost za
vprašanje življenja in smrti in tudi vprašanje kaj, ali še sploh kaj, pride za tem. Želja je 131
naravnana na prisotnost ljudi, ki vzdržijo vprašanja o smislu, brez prenagljenega
odgovora in pobega; na prisotnost tudi zdravnika, medicinske sestre in drugih
strokovnjakov, ko ni več kaj narediti, ko so izčrpane možnosti zdravljenja; na zgolj biti
človek za človeka.

Nedavno umrli akademik prof. dr. Jože Trontelj je zapisal: »Govorimo o medikalizaciji
smrti. A mnogokrat to pomeni, da smo umirajočemu ugrabili možnost za dobro smrt –
slovo v miru, potem ko človek uredi svoje zadnje reči, poravna račune in se poslovi od
svojcev in prijateljev« (Trontelj, 2013, p.16).
Tako je v večini razvitega zahodnega sveta, kjer je napredek prinesel možnost daljšega,
celo zelo dolgega življenja na eni strani, na drugi pa ljudem vzel zaupanje in vero v
naravna dogajanja in danosti, ki jih je moč sprejeti. Tako umiranje in smrt ni več naraven
dogodek, ki ima smisel, temveč napaka medicine ali družbe – nesprejemljiva ali vsaj
neželena.
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2 ETIČNI RAZMISLEK O POTREBAH UMIRAJOČIH
Potrebe slehernega umirajočega so individualne. Zaznavanje potreb, želja in
upoštevanje pravic umirajočega je pomembna etična zaveza vseh strokovnih delavcev,
ki nudijo oskrbo, pa tudi zaveza vseh laičnih sodelavcev, ki so člani tima (usposobljeni
prostovoljci).

2.1 Pravica človeka do smrti nasproti »dolžnosti, da umrem«
Spoštovanje življenja je bistvena vrednota filozofije, ki jo sprejema in udejanja hospic.
Vsebuje dvoje: zaščito življenja do njegovega naravnega konca in sprejemanje smrti, pri
čemer je bistvena predvsem kakovost življenja.
Pomembni sta naravnanost delovanja in upoštevanje vrednot, ki v bolnikih ne vzbujajo
občutka, da so v breme družini, instituciji in družbi, ki lahko vodi v razmišljanje o
»dolžnosti, da umrem«. Strah biti nekomu v breme je za mnoge umirajoče, pa tudi
starajoče ljudi, zelo resničen.
Ob tej pravici človeka se v praksi zastavljajo številna vprašanja. Kako obravnavati in
kdaj sprejeti bolnikovo zavrnitev postopkov zdravljenja in zdravstvene nege. Kako
izraziti, uresničevati in kdaj upoštevati vnaprej izraženo voljo bolnika o postopkih
oživljanja in drugih načinih ohranjanja življenja (Ebert Moltara, 2014).
Bolniki svojo voljo ali željo največkrat izrazijo ustno v pogovoru z zdravnikom ali
drugimi zdravstvenimi delavci. Zato je izjemnega pomena slišati bolnika, ga ne
odvračati od tem o slutnji smrti in preusmerjati v »pozitivna razmišljanja« tudi, in še
predvsem zato, ker je pogovor o tem težaven.
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Osnova za odločanje je lahko tudi pravilno izpolnjena, overovljena in hranjena pisna
izjava o vnaprejšnji volji, ki jo bolnik izpolni za časa zdravja. Ta možnost odločanja in
postopek je uzakonjen z Zakonom o pacientovih pravicah. Bolniku ga je dolžan
pojasnjevati in pomagati izpolniti njegov osebni zdravnik. Iz etičnih razlogov je osebni
zdravnik tudi tisti, ki izraženo bolnikovo voljo večkrat preverja, še posebej ob večjih
spremembah zdravstvenega stanja. Bolnik ima pravico svojo vnaprej izraženo voljo
kadar koli preklicati ali spremeniti.
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Pisna izjava in ustna sporočila so v pomoč zdravnikom in drugim zdravstvenim
delavcem, ko se bolnik zaradi napredovale ali nenadne bolezni znajde v stanju, ki vodi v
umiranje, pa sam ni zmožen več sodelovati v odločanju.
Na 3. Paliativni šoli maja 2014 v Mariboru so bila predstavljena Etična priporočila za
odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni
medicini (Grosek, et al., 2014). Njihov namen ni predpisati, kako naj ukrepamo, pač pa,
da bi priporočila omogočila in olajšala strokovno in etično razpravo med zdravniki in
zdravstvenimi delavci, ko se bodo soočili z bolnikom ob koncu življenja in se lažje
odločali v največjo korist bolnika.
V pomoč zdravniku in drugim zdravstvenim delavcem pri odločanju so svojci, ki lahko v
primerih, ko pisne izjave ni, pojasnjujejo bolnikova stališča in želje, ki jih je izražal, ko je
bil zato še sposoben. Pomembna je detabuizacija smrti in umiranja, bolezni pa tudi
starosti in onemoglosti, kajti šele, če bomo tudi te danosti šteli kot možne življenjske

situacije, se bomo o njih pogovarjali. Etična zaveza vseh zdravstvenih delavcev in
sodelavcev je začutiti težko življenjsko situacijo bolnika, katere vzrok je bolezen ali
onemoglost, odpreti pogovor ter nuditi ali pomagati poiskati potrebno obravnavo. Ne
glede na starost ali značaj bolezni mora človek čutiti, da je vreden vse pozornosti, ki jo
je zdravstveni sistem zmožen nuditi.
2.2 Nesmiselnost zdravljenja
Pri oskrbi umirajočih bolnikov pogosto nastanejo situacije, ko svojci ali zdravnik
vztrajajo pri izvajanju različnih preiskav in terapij celo takrat, ko je obojim jasno, da ne
bo prišlo do izboljšanja bolnikovega stanja ali so mu postopki celo v breme (Husebø,
2009). Svojci ne morejo sprejeti smrti zaradi čustvene navezanosti ali zaveze »narediti
vse«, da ne bo ostal občutek krivde, zdravniki in drugi zdravstveni delavci pa vztrajajo
zaradi občutka strokovnega poraza, sledenja utečeni doktrini ali tudi lastnega
nesprejemanja smrti. Bolnik ostane ujet med obojimi; ali želi ustreči eni ali drugi strani
ali kar je še težje, je tako prizadeti, da ni sposoben sprejemati nobenih odločitev.
Ali se zdravljenje in postopki zdravstvene nege lahko opustijo tudi zaradi drugih
razlogov, kot je pomanjkanje sredstev ali nedostopnost ustreznih zdravil ali morda tudi
pomanjkljiva organizirane zdravstvene oskrbe? Razumevanje, dileme, dvomi, iskanje
resnice in prave poti ostanejo in so pomembna etična zaveza vseh v zdravstvenem
sistemu.
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Odločitev za opustitev medicinskih postopkov – preiskave, kemoterapije, antibiotična
zdravljenja in drugo, ni enostavna in se je z etičnega vidika tudi ne da natančno za vse
primere enako definirati. Potrebne so etične razprave med strokovnjaki v timu in
večkrat tudi pritegnitev zunanjih strokovnjakov. Odločitve morajo biti plod obojega:
strokovne ugotovitve in utemeljitve ter soglasja ali želje bolnika ali njegovega
zastopnika. Potrebnih je veliko pogovorov in razlag, tako bolniku kot svojcem. Oboje je
treba na umiranje in smrt pripraviti. Bolnik in svojci potrebujejo čas, da odločitev lahko
sprejmejo. Odgovornost za odločitev mora biti vedno na strokovnem delavcu. Etično
nesprejemljivo je odgovornost za odločitev nalagati ali prelagati svojcu.
Etične dileme večkrat sproža tudi bolnikova potreba po hrani in tekočini, ki v procesu
umiranja največkrat ni v skladu s potrebami svojcev in tudi ne v skladu s potrebo po
njenem zadovoljevanju s strani strokovnih delavcev.
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Pomembno načelo, ki vodi strokovne in druge delavce v hospicu in v paliativni oskrbi,
je, da mora biti bolnik deležen najskrbnejše oskrbe do zadnjega diha. Ta vsebuje
lajšanje in zdravljenje bolečine in drugih simptomov, čuteče izvajanje telesne nege in
smiselno opuščanje medicinskih postopkov in postopkov zdravstvene nege, ki bolniku
niso v korist ali jih zavestno odklanja.

Bolniku ponudimo do konca hrano, ki jo lahko sprejema in jo želi. Upoštevajmo, da
nekateri bolniki tudi uživajo v želeni hrani skoraj do zadnje ure, drugim pa že misel na
hrano povzroča dodatno trpljenje. Tankočutno zaznavanje potreb po hrani,
upoštevanje možnosti zauživanja hrane in velika kreativnost pri tem lahko prispevata h
kakovosti bivanja zadnje dneve. Ne smemo pozabiti, da se preko hrane izražata
ljubezen in skrb, da je tudi sredstvo komunikacije in merilo za dobro oskrbo. Iz etičnega
vidika je treba slediti le zavezi, da je vse našteto želeno in v dobrobit bolniku in da
znamo postaviti svojce in še predvsem spremljevalce umirajočih na drugo mesto.
Umetno hranjenje s ciljem podaljševanje življenja ali pomiritvijo svojcev sproža med
strokovnjaki številna etična vprašanja in dileme (Grošelj, et al., 2013).
2.3 Dostojanstvo in zagotavljanje odločanja bolnika do konca
Dostojanstvo je občutek notranje vrednosti, ki dobi svojo zavedno obliko v odnosu z
drugimi. V času umiranja je bolnikovo dostojanstvo lahko prizadeto predvsem na
področju integritete in avtonomije.
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Bolnikova potreba po zasebnosti, spoštovanju in zagotavljanju intimnosti pri
opravljanju osnovnih življenjskih potreb je osnova za človeka vredno življenje
predvsem takrat, ko mu pešajo telesne in še predvsem duševne moči. Dopustiti
bolnikov način in zmožnost skrbi zase ter uskladiti to z navadami in zahtevami
domačega ali institucionalnega reda, je velika umetnost in izjemna zahteva, ki terja
poleg strokovnih tudi veliko etičnih odločitev in dilem.
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Ni v vprašanju le estetski videz, higienske navade in zahteve, možnost padcev in
poškodb, pač pa tudi prenos okužb, bolnišnične infekcije in še kaj. Mnoge etične
dileme se sprožajo pri sprejemanju paliativnih bolnikov z okužbo v ustanove (domovi,
hospic).
Po podatkih iz tujine si želi umreti doma dve tretjini bolnikov. Najpomembnejša razloga
za željo umreti v bolnišnici pri bolnikih sta: pričakovanje boljše in varnejše oskrbe ter ne
biti v breme svojcem (Lopuh, 2013). Odločanje bolnika o tem, kje in kako želi biti
zdravljen in oskrbovan v zadnjih mesecih, tednih ali dnevih življenja, je pri umirajočih
bolnikih lahko zelo omejeno. Odločanje lahko hromi ali onemogoča tudi neustrezna
komunikacija med bolnikom in zdravnikom med svojci in bolnikom ter drugimi
zdravstvenimi delavci v ustanovi. Bolnik v svojem ranjenem dostojanstvu pogosto
umira z občutkom odrinjenosti in zapuščenosti, ki mu povzroča hudo duševno
bolečino. Težko je reči, da tisti, ki nudimo paliativno oskrbo, ne poznamo človečnosti,
empatije in osnovnih potreb umirajočega in njegove družine. Velikokrat smo vpeti v
pravila organizacije, pristojnosti in kompetence, ki lahko človekovo dostojanstvo zelo
ogrožajo, v nas pa vzbujajo mnoge etične dileme, ki nas obremenjujejo bolj kot vsa
prizadevanja in napori, ki jih vložimo v oskrbo bolnika.

Vedno znova ugotavljamo, da je glavni kamen spotike komunikacija ali njeno
pomanjkanje. Zato je pri sprejemanju etičnih odločitev vedno znova pomembno
osvetljevati probleme, ki se nam pojavljajo, govoriti in se medsebojno posvetovati z
različnimi strokovnjaki, ki smo v proces oskrbe vključeni. Potrebno je timsko delo.
Pomembno je resnično in medsebojno naklonjeno sodelovanje v multidisciplinarnem
timu. Slednje čutim v času razvijajoče se paliativne medicine in oskrbe ter hospic
oskrbe kot prioriteto, žal še ne uresničeno.
Razmišljam o delitvi skrbi; znotraj tima strokovnih delavcev in drugih vpletenih, med
posameznimi oddelki bolnišnice in službami zunaj nje. Kako pomembno se mi zdi, da
lahko združimo skrb družine in strokovnega tima, da se čuti enakovrednost vsakega
vključenega, pa istočasno enkratnost in znanje ter sposobnost slehernega za dobrobit
bolnika. Pa ne samo za dobrobit bolnika, tudi za dobrobit nas strokovnih delavcev, ki
nas ob delu mnogokrat prizadene in rani vse hudo, kar bolnik doživlja, ko nas rani
nemoč, ko se srečamo z mejami medicine in zdravstvene nege, ko se soočamo z
mejami, ki jo predstavlja institucija in ki v odnos vstopamo tudi z lastnimi stiskami in
težavami.
Če znamo deliti skrb drug z drugim in drug za drugega, se tke sočutna skupnost, kjer ni
naše in vaše pristojnosti, je le skrb, v kateri dajemo in dobivamo vsi. Etična zaveza vseh
sodelujočih v paliativni oskrbi je tudi gojiti kulturo resničnega sodelovanja v
multidisciplinarnih timih.
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Prevrednotiti nemoč v moč in delovati s »ponižnostjo do življenja« daje možnost, da
bolniku lahko vse do konca še veliko ponudimo. Čez prag notranje spremembe mora
najprej bolnik sam s svojo stisko, svojim obupom, s svojimi neodgovorjenimi vprašanji,
z bridkostjo prekinjenega življenjskega načrta. Zdravniki, medicinske sestre, negovalci,
prostovoljci, psihologi in socialni delavci stojimo na tem pragu pogosto brez vsake
moči, brez vsakega odgovora, znane strategije, preverjene metode.
2.5 Vodila ob soočanju z nemočjo v paliativni – hospic oskrbi
Zbrati pogum, ostati z bolnikom in za bolnika je najpomembnejše vodilo. Drugo
pomembno vodilo je slediti bolnikovim potrebam, upoštevati njegove želje in
vrednote. In tretje je soglasnost v ciljih, kjer bolnik ohranja svoje dostojanstvo, družina
varnost, tisti, ki zdravimo, negujemo, spremljamo in prilagajamo cilje trenutni potrebi
bolnika ter svojcev.
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2.4 Etične dileme ob soočanju s situacijo nemoči
Umiranje je mnogo več kot le medicinski proces. Je izpuščanje stvari, ljudi, lastne »biti«.
Je zaključevanje odnosov z bližnjimi, svetom, s sabo. Prav tisto »mnogo več« je
bistveno, kar nam ostane, ko začutimo mejo medicine. Zdravnik, ki zdravi, z
obžalovanjem reče: »Izčrpali smo vse načine zdravljenja, nimamo vam več česa
ponuditi.« Bolnik čuti odklonitev, oba pa največkrat veliko stisko nemoči.

Naj nas takrat ne zanese potreba po nadzoru, vodenju in s tem premoči zdravstvenih
delavcev nad bolniki, ker »znamo, smo usposobljeni, smo dolžni, smo odgovorni,
zmoremo … Ker se v naši instituciji tako dela«!
Ko nas ustavijo težki neobvladljivi problemi in stanja pri bolniku, ko se soočamo z
mejami medicinskih in negovalnih ukrepov, ko stojimo pred nerazumljivimi in predpisi
institucij, ko nam zastavljajo vprašanja, na katera ni odgovora, se pogosto znajdemo
nemočni celo pred lastnimi vrednotami, lastno vestjo, lastno etično držo (Brumec,
2009).
2.6 Osebne izkušnje – študija primera
Večkrat se v izobraževanjih srečujem s temo, kako ob vse pogostejšem umiranju v
ustanovah ustvariti vzdušje, kjer bo ohranjeno dostojanstvo bolnika in družine do
konca.
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Doživela sem zase takrat skoraj neverjetno oviro. V bolnišnici je umirala moja dobra
prijateljica, nekoliko starejša od mene. Bila je zdravstvena delavka. Do konca je želela
odločati o postopkih zdravljenja in nege in pri tem našla soglasje zdravnikov in
medicinskih sester. Nekaj ur pred smrtjo sem bila pri njej. Bila je utrujena. »Pridi še
enkrat pozneje,« je rekla. Proti večeru me je poklicala hči in povedala, da je mati umrla,
da so zbrani pri njej v bolniški sobi, če se želim posloviti. Ko sem prišla, so bili svojci –
hči, mož, sestra – vidno vznemirjeni. »Matere nam ne pustijo obleči!« S seboj so imeli
obleko, ki jo je umrla pripravila, in sporočilo, naj jo obleče njena sestra. Menila sem, da
je zaradi vznemirjenja svojcev prišlo verjetno do nesporazuma in odšla iz sobe z
obljubo, da bom to uredila. Pa ni bilo preprosto. Medicinska sestra na oddelku je
pojasnila, da umrlega vedno oblečejo in uredijo na oddelku za patologijo, da je takšen
predpis ustanove in standard oskrbe umrlega. Žal želji svojcev ne morejo ustreči, kljub
temu da je umrla ležala sama v sobi. Dežurni zdravnik je pojasnil, da je protokol takšen.
Da je že klical na patologijo, pa je dobil odgovor, da se je treba držati navodil. S
strokovnega stališča sicer ni videl zadržkov. Klicali smo predstojnika oddelka, pa ni bil
dosegljiv. Naj odneham in pomirim svojce? Obleči mati je zadnja želja, ki ji jo lahko
izpolnijo. Imam pravico zahtevati izjemo in spremembo protokola z umrlim? Kaj če bi to
zahtevali vsi? Vprašanja za in proti so se mi podila v glavi, ko sem šla proti oddelku za
patologijo. To je bilo zadnje, kar sem lahko storila. Dobila sem dovoljenje dežurnega
strokovnega delavca morda zgolj zato, ker sem se predstavila kot delavka hospica.
Ko sem bila priča, s kakšno ljubeznijo, hvaležnostjo, zahvalo se je cela družina v obredu
oblačenja od umrle poslovila, ni bilo več dilem. Še vedno pa je ostalo vprašanje, kako
humanizirati umiranje v ustanovah za bolnika in družino. Včasih je potrebno zelo malo,
lahko pa neizmerno olajša žalovanje bližnjim.

4 SKLEP
Sočutje kot duhovna drža
Sočutje predstavlja moralno vrednoto, hkrati pa je sprejeto z nasprotujočimi mnenji
predvsem v medicinskih in negovalnih krogih. Sočutja se ni moč učiti. V nas je. Treba je
le dopustiti, da se zgodi. Zgodi pa se lahko, če smo pripravljeni stopiti iz svoje vloge,
»zapustiti svojo hišo« in biti odprti za tisto, kar srečamo zunaj (Müller, 2004).
V situacijah, ko se soočam z mejami, ko čutim nemoč in me vleče k begu, je sočutje
osnova za mojo etično držo. In v teh mejnih situacijah bolniki in družine to ne samo
pričakujejo, pač pa to tudi cenijo.

Predstavitev avtorice
Majda Brumec je končala Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani. Leta 2002 je
diplomirala po merilih za prehode na Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru in si
pridobila strokovni naslov diplomirana medicinska sestra. Dve leti kasneje je na isti
visoki šoli uspešno zaključila podiplomski specialistični študij gerontološke zdravstvene
nege. Kot medicinska sestra je delala v otroškem domu v Mariboru, patronažni službi,
domu upokojencev in zadnjih šest let v Slovenskem društvu hospic kot koordinatorka
oskrbe umirajočih in vodja programa detabuizacije in izobraževanja. Po upokojitvi
deluje kot strokovna sodelavka in prostovoljka v Slovenskem društvu hospic. Objavljala
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je članke v strokovnih revijah, glasilu Hospic, Kakovostna starost ter zbornikih
simpozijev in kongresov. Je avtorica brošure Ob umirajočem v domu za ostarele, ki jo je
izdalo Slovensko društvo hospic.
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PROCES ŽALOVANJA V PRAKSI PALIATIVNE OSKRBE
PROCES OF GRIEF IN PALIATIVE CARE IN PRAXIS
Nada Wolf, viš. med. ses.
Slovensko društvo hospic, Območni odbor Maribor
hospic.mb@siol.net
Izvleček
Celostna paliativna oskrba pomeni zaobjeti in slišati človeka, ko neozdravljivo zboli v
njegovih telesnih stiskah, psihičnih, duhovnih in socialnih potrebah.
Doživljanje neozdravljive bolezni, umiranja in smrti je pogosto velika preizkušnja v
življenju ljudi. Bolnik in svojci doživljajo dogajanje in proces, ki pri vseh teče na svojevrsten
način. Številna čustva in odzivi, ki so posledica procesa, zahtevajo prepoznavo,
razumevanje, strokovno in sočutno podporo zdravstvenih in drugih sodelavcev tima.
Žalost in žalovanje, ki sta ob tem prisotna, sta pogosto spregledana in odrinjena, čeprav
gre za normalno in smiselno čustvovanje.
Prepoznavanje odzivov žalovanja in sočutna strokovna podpora spodbuja in lajša potek
procesa. Zdravstveni delavci smo postavljeni pred nalogo, da omogočamo lajšanje
simptomov in podporo s kakovostno zdravstveno oskrbo za bolnike in njihove družinske
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člane.

Abstract
Holistic palliative care means to take care for and listen to a person grieving, or to do the
same for a person who is suffering an untreatable /terminal disease.
To experience a terminal disease, the process of dying and death, is usually one of the
biggest milestones in a person’s life. Patients and families are experiencing events and
processes in their own different ways. A lot of emotions that emerge as a result of the
process, need an expert identification, understanding and compassionate support of
caretakers and the supporting team. The accompanying grief is often misunderstood and
»pushed away«, although it is a perfectly normal and justified feeling.
Identifying those feelings of grief and accompanying professional support can ease the
process of grieving. Medical workers are therefore confronted with the task of offering
support and easing the symptoms through enabling a quality nursing care to the patients
and their family members.
Key words: palliative medical care, family, patient, grieving process, grief, sadness
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Ključne besede: paliativna zdravstvena oskrba, družina, bolnik, proces žalovanja, žalost

1 UVOD
Zaupanje ljudi v zdravstveni sistem, ko se srečujejo s težko boleznijo, bojaznimi pred
neupoštevanjem lastnih odločitev, pred veliko bolečino in drugimi motečimi simptomi,
strah pred težkim umiranjem in smrtjo, lahko in želimo, da bi vzpostavila paliativna
zdravstvena oskrba. Celostna oskrba, ki jo zagotavlja, pomeni zaobjeti in slišati človeka
v njegovih telesnih bolečinah, psihičnih, duhovnih in socialnih stiskah in potrebah.
Izkušnja neozdravljive bolezni in smrti bližnje osebe je pogosto velika prelomnica v
življenju posameznika. Številni odzivi, ki se izražajo pri ljudeh, kot sta žalost in
žalovanje, so v veliki meri v družbi odrinjeni – nesprejeti. V zdravstveni oskrbi pa sta
marsikdaj obravnavana kot moteča simptoma. Cilj zdravstvene oskrbe je izvajati
kakovostno podporo bolnikom in družini. Potrebna so strokovna znanja, izkušnje in
osebni pristop vseh vključenih.
Osebne izkušnje doživljanja bolečine ob neozdravljivi bolezni, izkušnje poslavljanja in
žalovanja oblikujejo odnos in razumevanje vrednosti življenja pri vseh ljudeh.
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Čustvo žalosti, odzivi in proces žalovanja
Žalost je čustvo, ki spremlja žalovanje. Povezujemo ga z doživetjem smrti drage in
pomembne osebe. Manj sprejeto pa je dejstvo, da je žalovanje prisotno ob doživljanju
tudi drugih, za ljudi pomembnih izgub.
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Vsakdo se na izgubo odzove na svojevrsten način z različnimi odzivi in čustvi.
Največkrat se žalost izraža z depresivnim vedenjem, česa pa ne smemo enačiti z
depresivnim obolenjem. Občutek izgube doživimo največkrat zelo intenzivno ob smrti
osebe, izgubi zdravja, spremenjeni zunanji podobi, izgubi statusa, materialnih dobrin,
preselitvi, odhodu od doma, odhodu v domsko ustanovo ipd.
Doživljanje izgube teče v procesu žalovanja. Začne se, ko bolniki in svojci spoznajo
realnost izgube. Odraža se na vseh ravneh človekovega bivanja in ni prijetno.
Spremembe se kažejo na:
 telesni oz. fizični ravni (napetost, bolečine, težave pri dihanju, tesnoba,
spremembe ritma srca idr.);
 kognitivni ravni (spremenjene zaznave, pozabljivost, večja ali zmanjšana
senzibilnost, prisluhi, prividi idr.);
 socialnem področju (spremembe statusa, materialnega položaja, dobrin,
spremembe v okolju, sprememba bivališča, stanovanja, družbeni odnosi idr.);
 duhovni ravni (spremenjen odnos do vrednot, vprašanja smisla, odnos do religije
odnos do življenja).

Žalujoči imajo občutek nemoči in izgube kontrole nad dogajanjem in življenjem
nasploh. Čustvene reakcije povzročajo nelagodje, tesnobo in strah pred prihodnostjo in
spremembami, ki se zdijo neobvladljive.
Z žalovanjem se odzivamo na izgubo, izgubljen odnos med osebama, ki je edinstven in
neprimerljiv. V vsakem odnosu sta dve drugi osebi (mati-hči, mati-sin, mož-žena, stari
starši-vnuki ipd.). Žalovanje ni samo trenutno, je dinamično, teče in se spreminja v
procesu. Proces žalovanja ima svojo nalogo. Daje priložnost za soočanje s čustvi, z jezo,
žalostjo … Je priložnost za uvid v osebne vrednote in vrednote družine, ki so jim
pomembne. Je čas za »bilanco« lastnega življenja, ravnanja, pregled vzponov in
padcev, dosežkov in načrtov za spoznanje smisla svojega bivanja.
Človek, ki ima možnost za izražanje žalosti in žalovanja, občuti olajšanje, fizično
razbremenitev napetosti v telesu. Izražena žalost pomaga pri sprejemanju izgube.
Deluje razbremenjujoče in osvobajajoče. Zadržana ali potlačena čustva povečajo
napetosti v telesu in posledično vplivajo na bolečino, povzročijo duševno in duhovno
težo. Lahko privedejo do psihopatoloških doživetij.
Dinamično dogajanje, ki ga opisujemo pri žalovanju, poteka v obdobjih ali fazah. Ne da
se načrtovati, ima pa določene vzorce. Poteka pri vsakem človeku drugače, odvisno od
številnih vplivov (način življenja, osebnostna zrelost, okoliščine, odnos, spol, starost
idr).
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Banalna, a sicer dobronamerna tolažba v tem obdobju ima lahko za bolnika in svojce
napačno sporočilo, da je to moteči simptom bolezni (npr. »Ne smete biti žalostni, to
slabo vpliva na zdravje. Ne smete izgubiti upanja, še bomo plesali … Mislite na nekaj
lepega!«). Prinese lahko dodatno breme in strah, da je z njim nekaj narobe.
Nerazumevanje ima za posledico zadržane ali potlačene vsebine, ki slabo vplivajo na
drugo bolezensko simptomatiko.
Zdravstveni delavci lahko pomagamo tako, da:
 opazimo žalovanje in s tem sporočamo, da nam je mar za bolnika;
 poučimo bolnika o naravnem procesu, ki je odziv na izgubo;
 sočutno podpremo proces žalovanja, da teče naprej.
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Obdobja žalovanja (faze)
Predhodno pričakovano žalovanje
Proces predhodnega žalovanja sproži zavedanje realnosti izgube. Kaže se pri bolniku
samem ali pri svojcih. Reakcije in čustva, ki so edini razumski odziv na izgubo, so
pogosto zaradi premajhne pozornosti ali lastnih stisk pri zdravstveni oskrbi
spregledana. Večinoma jo pripisujemo le času umiranja in smrti, manj pa prej, v procesu
razvoja bolezni.

Faza šoka ali nepričakovanega čustvenega odziva
Nastopi ob seznanitvi s tragično novico ali sporočilom o smrti drage osebe. Odzivi in
reakcije ljudi so raznoliki in težko predvidljivi glede na nepredvidljivost okoliščine smrti.
So časovno krajše, trajajo do 1 tedna. V tem času se običajno urejajo formalnosti
pogrebnih običajev, poslovitev in pokop. Odzivi imajo nalogo obrambnih reakcij.
Faza upora
Zaznamuje jo prebujanje močnih čustvenih odzivov, obujata se spominjanje in
doživljanje dogodkov ob izgubi. Realnost izgube se ozavešča. Lahko se pojavi telesna
bolečina in depresivno vedenje; upor proti neizogibni resničnosti. Prisotno je
vprašanje, zakaj, iskanje krivde (obdobje lahko traja od 1 meseca do pol leta).
Faza dezorganizacije
V tem obdobju se prepletajo občutenja brezupa in neorganiziranosti. Začnejo se
soočanje in sprejemanje resničnosti izgube, sprejemanje novega načina življenja brez
umrlega. Prisotna je želja po umiku.
Še vedno so prisotne močne čustvene reakcije, telesne spremembe, slaba
koncentracija, težave pri delu, raztresenost, sovražni občutki do sebe, misli o
samomoru. Znižana je energetska raven. To obdobke lahko traja od enega do dveh let.
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Faza reorganizacije in sprejetja življenja brez umrlega
Žalujoči sprejme dejstvo izgube, vrača se samostojnost, začne urejati predmete, stvari
v zvezi z umrlim. Bolečina izgubi ostrino. Ponovno sprejema nove obveznosti,
vzpostavlja se socializacija in vključevanje v običajne življenjske ritme. Trajanje obdobja
variira od 1 do 2 let.
Razumevanje pomena žalovanja
Ljudje, ki niso v procesu žalovanja, ali osebe, ki niso doživele pomembne izgube v
življenju, težko razumejo žalujočega. Videti žalujočega daje neprijeten občutek,
občutek nemoči. Prisotna je težnja k odpravi tega. Težko je sprejeti in razumeti ovire
pri žalujočih, da z voljo ne zmorejo iz čustveno težkega doživljanja ali drugačnega
ravnanja (lačni žejnega ne razume). Razlog za to so številni napotki, kako naj žalujoči
ravna ali razmišlja za izhod iz žalovanja. Žalovanje je smiselno in potrebno. Ima svoj
namen.
Namen žalovanja
Žalujoči v svojih pričakovanjih velikokrat izrazijo željo z besedami: »Da bi bilo spet tako,
kot je bilo prej.« V tem stavku je izražena želja, da bi zmogli ponovno opravljati
vsakodnevne obveznosti, skrbeti zase in dajati drugim, občutiti radost, veselje in
zadovoljstvo. Namen žalovanja je v sprejemanju resničnosti, da nikoli več ne bo tako
kot prej.

Vsa soočanja žalujočega s tem, kje vse pogreša umrlo osebo, pomaga najprej pri
razumskem sprejemanju realnosti, posledično pa tudi v čustvenem doživljanju.
Prisotnost bolečine ob izgubi je realna. Je različno intenzivna, a logična posledica
izgube tega, kar je za nas imelo pomen. Žalovanje je temu namenjeno in uči sprejemati
bolečino. Žalovanje je čas, v katerem se stvari za žalujoče postopno postavljajo na
svoja mesta. Lahko rečemo, da je namenjeno novemu učenju, kako živeti brez umrle
osebe. Namen zaključevanja žalovanja pa je v urejanju odnosa z umrlo osebo, s katero
ostanejo povezani, a vendar ne ujeti v odnosu, kar se pogosto izraža v prispodobi, da
osebo »izpustimo«, da ne moremo živeti brez njene prisotnosti.
Otroci, pozabljeni svojci, žalovalci
Celostna paliativna zdravstvena oskrba spremlja družino bolnika. Otroci v družinah so
pogosto prezrti svojci. Odrasli ljudje premalokrat pomislimo na vzgojo z vzgledom in
učenje o življenju ter spoprijemanjem z boleznijo, umiranjem in smrtjo, ki je normalni
del življenja in je vsem neizbežna.
S tem, kako zmorejo te poti odrasli, daje vzgled in učno uro življenja otrokom. Otroci
potrebujejo prisotnost odraslih. Potrebujejo sporočila, da se izgube da preživeti, da so
to težje izkušnje življenja, ki pa človeka okrepijo, povežejo in ojačajo. Vključujemo jih v
paliativno oskrbo, ko prihajajo v ustanove in v domače okolje. So dobri opazovalci,
dogajanje razumejo po svoje, zelo dobro pa občutijo, da se dogaja nekaj težkega.
Dobiti morajo primerno informacijo, kaj se v družini dogaja. Žalujejo drugače kot 143
odrasli, vendar žalujejo in potrebujejo podporo v svojem procesu.
»Otroci veliko razumejo. Tega pa, kar pred njimi skrivamo, ne morejo razumeti in
predelati« (Husebo, 2009, p. 14).

Skrb za izražanje in razumevanje občutkov in odzivov kot posledica žalovanja je pri
delu z bolniki nujna. Posebej takrat, ko so ostala odprta vprašanja in težki
obremenjujoči občutki.
Dobri odnosi, timski pristop in supervizijski načini dela so nujni za ohranjanje
kakovostne oskrbe.
2 SKLEP
Za izvajanje celostne paliativne oskrbe je potrebno strokovno znanje, ki temelji na
klinični praksi. Pridobljeno znanje in vedenja naj nam ne bodo edino pravilo in merilo,
temveč vodilo pri delu. Vsi udeleženci – izvajalci moramo upoštevati individualnost
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Zdravstveni delavci, pozabljeni žalovalci
Zdravstveni delavci vstopamo v odnose z bolniki na strokovni in osebni ravni. Kljub
jasnim ciljem paliativne oskrbe in razumevanju teorije procesa ob napredovanju bolezni
in smrti bolnikov podoživljamo izgubo. Na to, kako intenzivno je doživljanje, vpliva
veliko dejavnikov. Velik pomen ima občutek, da smo lahko pomagali, lajšali in
zmanjševali trpljenje bolniku in svojcem.

potreb bolnikov in svojcev. Prav to prispeva k večjemu razumevanju in sprejemanju
potreb po paliativni oskrbi in k večji kakovosti dela, kar je naš skupni cilj.
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