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POVZETEK 

 

Uvod: Paliativna oskrba je specialno področje zdravstvene nege, ki je namenjena pacientom 

z neozdravljivo boleznijo in njihovim bližnjim. Namen paliativne oskrbe je vzdrževati 

optimalno kakovost življenja, za zagotavljanje le-tega pa je izjemno pomemben timski 

pristop. Z raziskavo smo želeli ugotoviti stopnjo znanja o delovanju interdisciplinarnega 

paliativnega tima med zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci ter ugotoviti, 

kakšno je njegovo dejansko delovanje v kliničnem okolju.  

Metoda: Raziskava je temeljila na kvantitativnem raziskovalnem pristopu. Podatki so bili 

zbrani s tehniko anketiranja. Uporabili smo neslučajnostni kvotni vzorec. V raziskavi je 

sodelovalo 180 zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, kar predstavlja 78 % 

realizacijo vzorca. Zbrani podatki so bili obdelani s statističnim programom SPSS 23.0. 

Rezultati: 144 (80,1 %) anketiranih v socialno varstvenih zavodih, ne glede na starost ali 

spol, razume termin paliativna oskrba kot oskrbo pacientov z neozdravljivo boleznijo in 

njihovih bližnjih. Podatki kažejo, da med člani paliativnega tima prevladujejo dobri 

medsebojni odnosi (PV = 4,75; p < 0,05), da timski pristop vpliva na kakovost paliativne 

oskrbe (PV = 4,69; p < 0,05) ter da je v njem razvit enakopravni partnerski odnos (PV = 

4,69; p < 0,05). Anketirani svoje strokovno znanje ocenjujejo visoko (PV > 4 od 5). 

Razprava: Raziskava pokaže, da se paliativna oskrba v socialno varstvenih zavodih, kljub 

sistemski neorganiziranosti in počasnemu napredku, vendarle razvija in utira svojo pot. Za 

vzpostavitev in delovanje interdisciplinarnega paliativnega tima je med posameznimi člani 

potrebna vzpostavitev zaupanja, na katerem se gradijo spoštovanje in dobri medosebni 

odnosi. Za zagotavljanje slednjega je pomembno strokovno znanje zdravstvenih delavcev in 

sodelavcev s področja paliativne oskrbe. 

Originalnost: Rezultati raziskave kažejo, da paliativni timi niso organizirani znotraj 

vsakega socialno varstvenega zavoda. Predstavljajo tudi izhodišče za nadaljnje raziskovanje, 

v katero bi vključili še druge dejavnike, ki vplivajo na kakovost življenja neozdravljivo 

bolnih in njihovih bližnjih. 

Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Omejitev raziskave je v izbrani metodologiji in 

izbranem vzorcu. Nadaljnje raziskave bi bilo smiselno usmeriti v spremljanje vzpostavitve 

interdisciplinarnih paliativnih timov v socialno varstvenih zavodih ter v uvedbo enotnih 

smernic in standardiziranih orodij za vključevanje ljudi v paliativno oskrbo. 

 

Ključne besede: komunikacija, medpoklicno sodelovanje, znanje, paliativna oskrba, 

starejša oseba, timski pristop. 
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SUMMARY 

 

Introduction: Palliative care is a special area within the nursing care intended for terminally 

ill patients and their closest ones. The purpose of palliative care is to maintain the optimum 

quality of life. To achieve this, a team approach plays a significant role in this process. The 

aim of the research was to determine the level of knowledge about the functioning of 

interdisciplinary palliative team among health care professionals and health care work 

colleagues, and to identify the actual functioning of such team in its clinical settings.   

Method: The research was based on a quantitative research approach. All the data were 

collected by using the interviewing technique. A non-random quota sample was used in the 

survey. 180 health care professionals and health care work colleagues participated in the 

survey, which accounts for 78 % sample realisation. All the data collected in the survey were 

processed with SPSS 23.0 statistical programme. 

Results: 144 (80.1 %) of the respondents in social care institutions, irrespective of their age 

or gender, understand the term ‘palliative care’ as the care of patients suffering from an 

incurable disease and their closest ones. According to the data obtained, good interaction 

and relations prevail among members of a palliative team (PV = 4.75; p < 0.05), the team 

approach affects the quality of palliative care (PV = 4.69, p < 0.05), and equal partnership 

relationship has been built in the team (PV = 4.69; p < 0.05). The respondents assess their 

expert knowledge as very good (PV > 4 from 5). 

Discussion: The survey shows that palliative care in social care institutions, despite its 

systemic disorganisation and a relatively slow progress, is nevertheless improving and 

paving its way. In order to establish and make an interdisciplinary palliative team functional 

among individual members, it is necessary to establish trust among the members. Trust 

provides the basis for respect and good interpersonal relationship. To assure the latter, it is 

necessary for healthcare professionals and healthcare work colleagues to acquire expert 

knowledge in the field of palliative care. 

Originality: The outcome of the research shows that palliative teams are not organized 

within each social care institution. This outcome can be used as a starting point for further 

research which could also include other factors affecting the quality of life of terminally ill 

patients and their closest ones. 

Restrictions/further research: The research restriction lies in the methodology used and 

the selected sample. Further research could be useful in the field of monitoring the 

establishment of interdisciplinary palliative teams in social care institutions, and the 

introduction of uniform guidelines and standardised tools to include humans in palliative 

care. 

 

Key words: communication, interprofessional cooperation, knowledge, palliative care, 

elderly person, team approach 
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1 UVOD 

 

1.1 Opis raziskovalnega problema 

 

S podaljševanjem življenjske dobe, ki je v zadnjih nekaj desetletjih intenzivnejše, in z 

naraščajočim deležem starajočega se prebivalstva narašča tudi število kroničnih 

neozdravljivih bolezni ter potreba po paliativni oskrbi (Davies, et al., 2014). S tem prihaja 

do kompleksnih in zahtevnih obravnav neozdravljivo bolnih ljudi, do prepletanja in 

usklajevanja različnih zdravstvenih in socialnih storitev ter vedno večjih potreb po 

organizirani paliativni oskrbi (Koštomaj, 2014; Bokkey-Bassett, et al., 2016; Keane, et al., 

2017). Paliativna oskrba ni opredeljena z določenim obolenjem in s starostjo pacienta, 

temveč temelji na osnovi ocene stanja pacienta s katerokoli neozdravljivo boleznijo, ocene 

prognoze ter specifičnih potreb pacienta in njegovih bližnjih (Državni program paliativne 

oskrbe, 2010). 

 

Starejši ljudje imajo številne kronične neozdravljive bolezni, zato so odvisni od pomoči 

strokovno usposobljenega zdravstvenega osebja na različnih področjih. S sprejemom 

posameznika v ustanovo, se mu odvzame del samostojnosti, saj se podredi institucionalnemu 

sistemu. Pomembno je, da so v novem okolju potrebe starejšega ter njegovih bližnjih 

pravočasno prepoznane in obravnavane (Patru, 2017). Ohranjena mora biti tako pravica do 

prilagojene, kakovostne in na individualnem pristopu temelječe oskrbe kot tudi pravica do 

umiranja v dostojanstvu in spoštovanju (Državni program paliativne oskrbe, 2010).  

 

Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje paliativno oskrbo kot oskrbo pacientov z 

neozdravljivo boleznijo in njihovih bližnjih. Njen namen je izboljšati njihovo kakovost 

življenja s preventivnimi ukrepi in z lajšanjem trpljenja tako, da omogoči zgodnje 

odkrivanje, oceno in ustrezno obravnavo bolečine ter drugih telesnih, psiholoških, socialnih 

in duhovnih težav (World Health Organization, 2017). Paliativna oskrba zagotavlja 

spoštovanje veljavnih etičnih in pravnih norm, kot so: človekove pravice, pravice pacientov 

in umirajočih (Državni program paliativne oskrbe, 2010). Je oskrba, ki pomaga 

neozdravljivo bolnim ter njihovim bližnjim doseči optimalno raven kakovosti življenja in 

dostojno življenje do smrti. Omogoča psihosocialno prilagajanje s poudarkom na lajšanju 

fizičnega in duhovnega trpljenja (Fink, 2016; Khudeir, 2017; Namara, et al., 2018). Je 

pomemben del zdravstvenega procesa, ki je povezan z dostojanstvom posameznika. Vsak 

posameznik je s svojo zgodbo, z odnosi, vrednotami in s kulturo edinstven, zato je timski 

pristop k celostni oskrbi pacientovih potreb in potreb njegovih bližnjih bistven predpogoj za 

izvajanje kakovostne paliativne oskrbe (Khudeir, 2017).  

 

Paliativna oskrba je sestavni del zdravstvenega in socialno varstvenega sistema na vseh 

ravneh in s tem neodtujljiv element človekove pravice do zdravstvenega in socialnega 

varstva. Izvajajo jo zaposleni strokovni delavci, ki so za to področje dela dodatno 

usposobljeni in jo prilagajajo okolju, v katerem se izvaja. Izvaja se v okolju, kjer se nahaja 

pacient, ki jo potrebuje, ter v času, skladnim z njegovimi potrebami (Državni program 

paliativne oskrbe, 2010). Delovno okolje naj bo oblikovano tako, da bo čim bolj sprejemalo 
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novosti. Pri tem so vodje ključni dejavniki, ker oblikujejo možnosti za inovativnost, širjenje 

in prenos znanja, potrebnega za doseganje zastavljenih ciljev v zdravstveni negi (Peterka 

Novak, 2016).  

 

Paliativno oskrbo, ne le v javnosti, temveč tudi med zdravstvenimi delavci, še vedno 

prepogosto prepoznavamo kot oskrbo ob koncu življenja in jo enačimo s procesom umiranja. 

Zaradi neznanja in pogosto slabega organiziranja je še vedno prisotno veliko nepotrebnega 

trpljenja, zato bi bilo potrebno paliativno oskrbo načrtno vpeljati po vseh zdravstvenih 

ustanovah in s tem povečati pozornost razvijanju organizirane paliativne oskrbe (Gaber, 

2011; Koštomaj, 2014; Patru, 2017). Vpeljava organizirane paliativne oskrbe vključuje 

postopno spreminjanje ne le znanj in usposobljenosti, temveč vključuje preoblikovanje 

stališč in vrednot tako zdravstvenih delavcev kot celotne družbe (Patru, 2017). 

 

Pristopi v paliativni oskrbi, ki so bili prvotno razviti za paciente z diagnosticiranim rakastim 

obolenjem, so med laično in strokovno javnostjo dobro uveljavljeni, medtem ko je le 20 % 

pacientov z diagnosticirano neozdravljivo nemaligno boleznijo deležnih paliativnega 

pristopa (Zheng, et al., 2013; Davies, et al., 2014; Lopuh, 2014). Zavedanje potreb po 

paliativnem pristopu narašča ne le pri onkoloških boleznih, temveč tudi pri številnih drugih, 

tako pri nevroloških (Davies, et al., 2014, Provinciali, et al., 2016, Lamahewa, et al., 2017; 

Namara, et al., 2018) kot pri drugih kroničnih boleznih (Green & Johnson, 2015; Mana, et 

al., 2017; Maciever & Ross, 2018) ter pri vseh tistih boleznih, ki omejujejo kakovost 

življenja pacientov (Maciever & Ross, 2018).  

 

Osnovno izhodišče za razvoj paliativne zdravstvene nege, ki je sestavni del paliativne 

oskrbe, je interdisciplinarni timski pristop (Skela Savič, 2005), ki temelji na medpoklicnem 

sodelovanju. To je vzajemno koristno in dobro opredeljeno razmerje dveh ali več poklicev 

za doseganje skupnih ciljev ter reševanje kompleksnih problemov in vprašanj. Povezava 

vključuje zavezo k opredelitvi medsebojnih odnosov in ciljev, razvoju strukture in delitvi 

odgovornosti, medsebojni pristojnosti ter odgovornosti za uspeh. Prednosti sodelovanja 

omogočajo udeležencem doseči skupaj več, kot jih lahko posamično, služijo večjim 

skupinam ljudi ter rastejo na individualni in organizacijski ravni (Green & Johnson, 2015; 

Larsen, et al., 2017). Sodelovanje zahteva spodbudno in negujoče organizacijsko okolje 

(Državni program paliativne oskrbe, 2010), s katerim se vsem članom interdisciplinarnega 

tima zagotovi neprekinjena in dobro koordinirana obravnava (Marenk, 2012). Obravnava 

označuje sodelovanje pri odločanju in fleksibilno vodenje ter vključuje interprofesionalen in 

usklajen pristop (Fink, 2016; Klemenc-Ketiš, et al., 2018).  

 

Interdisciplinaren timski pristop je kompleksen proces (Klemenc-Ketiš, et al., 2018), pri 

katerem gre za sodelovanje strokovnjakov različnih disciplin. Področja odgovornosti so 

jasna in opredeljena glede na posameznikov strokovni profil in izobrazbo (Državni program 

paliativne oskrbe, 2010; Klemenc-Ketiš, et al., 2018). Posamezniki med sabo prenašajo 

specifična znanja ter veščine, s katerimi se bolj učinkovito in celostno pokrijejo potrebe 

pacientov ter njihovih družin (Goršak Lovšin, 2012; Bandelj, 2013; Klemenc-Ketiš, et al., 

2018).  
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Struktura delujočega tima in obseg pomoči članov tima sta odvisna od potreb posameznega 

pacienta in njegovih bližnjih ter se glede na trenutno situacijo spreminjata od začetka bolezni 

do smrti. Sočasno se lahko spreminja tudi stopnja vpletenosti pacienta in njegovih bližnjih 

v funkcioniranje paliativnega tima (Državni program paliativne oskrbe, 2010). Učinkovitost 

in uspešnost tima je močno odvisna od jasnih opredelitev odgovornosti posameznih članov, 

ki naj bi bili aktivni in enakopravni (Potisek, et al., 2011; Bandelj, 2013). Vsak posameznik 

potrebuje specialna znanja iz paliativne oskrbe, ki so potrebna za doseganje zastavljenih 

ciljev ter holistično obravnavo (Kennedy Sheldon, et al., 2017). Posameznik mora poznati 

osnovne veščine sporazumevanja s pacienti, svojci in sodelavci. Skupaj morajo prepoznati, 

oceniti in obravnavati simptome neozdravljive bolezni, prepoznati psihične in fizične 

potrebe pacienta, poznati klinične poti, znake in ukrepe za preprečevanje sindroma 

izgorelosti pri zaposlenih (Špiler, 2012; Bandelj, 2013; Hudarin Kovačič, 2017). Le 

opolnomočeni z znanjem lahko vplivajo na kakovost timskega dela, zagotavljajo večjo 

kakovost oskrbe in posledično vplivajo tudi na kakovost življenja pacientov in njihovih 

bližnjih ter na zadovoljstvo zaposlenih (Larsen, et al., 2017; Klemenc-Ketiš, et al., 2018). 

 

V interdisciplinarnem paliativnem timu sodelujejo zdravnik specialist, osebni izbrani 

zdravnik in lečeči zdravnik, medicinska sestra, patronažna medicinska sestra, magister 

farmacije, socialni delavec, klinični psiholog, fizioterapevt, delovni terapevt, dietetik, 

izvajalec duhovne oskrbe in prostovoljci (Državni program paliativne oskrbe, 2010).  

 

Predpisanega strokovnega in kliničnega usposabljanja in znanj o paliativni oskrbi v času 

formalnega izobraževanja ne pridobijo niti zdravniki niti ostali strokovni sodelavci, ki so 

vključeni v interdisciplinarni paliativni tim (Gibbins, et al., 2011; Keane, et al., 2017; 

Lamahewa, et al., 2017; Patru, 2017). Vsak strokovni delavec mora imeti dobro 

izobraževalno podlago o paliativni oskrbi (Pype, et al., 2013; Namara, 2018), saj je le-to 

pogoj dobrega sodelovanja v timskem pristopu (Grymonprea, et al., 2016).  

 

Z znanjem in s poklicnim razvojem se večajo sposobnosti in zmogljivosti strokovnih 

delavcev. Izobraževanja prispevajo k strokovnemu znanju, vplivajo na produktivnost in 

prožnost zaposlenih, na izide zdravstvene oskrbe, kakovost obravnave, zadovoljstvo 

pacientov, svojcev in zaposlenih (Peterka Novak, 2016).  

 

Takšni timski pristopi ne oskrbujejo posameznika, kot bi bil le hudo obolelo fizično telo 

(Fink, 2016), temveč vzpostavljajo sodelovanje ter zagotavljajo celostno in kontinuirano 

obravnavo in dobre medsebojne odnose (De Miglio & Williams, 2012; Plas, et al., 2014; 

Sinha, et al., 2015; Hudarin Kovačič, 2017; Johansen & Ervik, 2018). Medsebojno 

spoštovanje in zaupanje izboljša paliativno oskrbo pacientov ter razvija pozitivne odnose 

med izvajalci paliativne oskrbe pacientov in njihovih družin.  

 

Timski pristop vključuje sodelovanje, zanimanje, sočutje, pogum, ustvarjalnost in krepitev 

zmogljivosti (Kennedy Sheldon, et al., 2017). Čeprav timski pristop od sodelujočih zahteva 

veliko znanj, časa, energije in empatije (Pype, 2013), pomeni dodano vrednost (Mana, et al., 
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2017) njihovega sodelovanja, ki je ključno za zadovoljitev posameznikovih kompleksnih 

potreb (De Miglio & Williams, 2012; Hudarin Kovačič, 2017; Johansen & Ervik, 2018).  

 

Pomanjkanja časa, znanja in dostopnosti zdravnikov, globalnega pomanjkanja zdravstvenih 

delavcev, pomanjkanja njihove opolnomočenosti, vdora trga in tekmovalnosti v zdravstvu 

vpliva na vzpostavitev stresnega okolja. S tem je, zaradi vedno večjih zahtev po višji 

kakovosti, timski pristop onemogočen (Potisek, et al., 2011; De Miglio & Williams, 2012;), 

vzpostavitev medsebojnih odnosov slaba, kljub temu da so le-ti osnova za izvajanje 

kakovostne obravnave paliativnega pacienta in njihovih svojcev (Patru, 2017).  

 

V izogib številnim oviram in težavam Lamahewa s sodelavci (2017) apelira na uporabo 

enotnih smernic ter standardiziranih orodij, ki bi se lahko uporabljala kot sredstvo za 

vključevanje ljudi v paliativno oskrbo, s čimer se strinja tudi Kobentar (2014) in dodaja, da 

so le-te nujno potrebne, saj bodo slehernemu prizadetemu omogočile kakovostno življenje. 

 

Dobro kakovostno oskrbo do konca življenja je treba priznati kot temeljno človekovo 

pravico, ki je zapisana v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih 

pravicah (2017). Trenutno sistem zdravstvenega varstva ni vzpostavljen na način, ki bi bil 

enoten in bi omogočal enotno dostopnost do paliativne oskrbe kot del oskrbe inovativnega 

globalnega javnega zdravja (Khudeir, 2017). Uvedba kontinuirane paliativne oskrbe in 

vzpostavitev paliativnega pristopa v socialno varstvenih zavodih bi pripomogla k izboljšani 

kakovosti življenja starejših ter s tem ohranitvi dostojanstva človeka do konca življenja 

(Koštomaj, 2014; Patru, 2017).  

 

Na podlagi omenjenega raziskovalnega problema smo oblikovali naslednja raziskovalna 

vprašanja:  

 

- Kaj zdravstveni delavci1 in zdravstveni sodelavci2 razumejo pod terminom paliativna 

oskrba? 

 

- Kako pogosto se zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pri svojem delu 

srečujejo s procesom umiranja? 

 

- Kakšen pristop k obravnavi starejših uporabljajo zdravstveni delavci in zdravstveni 

sodelavci v paliativni oskrbi? 

 

- Kako timski pristop vpliva na medosebne odnose med člani paliativnega tima? 

 

- Kakšno je zadovoljstvo zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev z vidika 

timskega pristopa v paliativni oskrbi? 

 
1 Zdravstveni delavci so: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik, magistrica zdravstvene 

nege/magister zdravstvene nege, delovni terapevt/delovna terapevtka, fizioterapevt/fizioterapevtka, lečeči 

zdravnik/zdravnica. 
2 Zdravstveni sodelavci so: dietetik, socialni delavec/socialna delavka. 
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1.2 Namen in cilj raziskovanja 

 

Namen magistrskega dela je predstaviti pomen timskega pristopa v paliativni oskrbi in 

ugotoviti, kaj zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci v socialno varstvenih zavodih 

razumejo pod terminom paliativna oskrba, kakšen pomen pripisujejo timskemu pristopu ter 

kako se splošna teoretična znanja o delovanju interdisciplinarnega paliativnega tima 

prenašajo v klinično okolje.  

 

Cilji so:  

 

- ugotoviti, koliko so zdravstveni delavci in sodelavci opolnomočeni z znanjem s 

področja paliativne oskrbe v socialno varstvenih zavodih; 

 

- ugotoviti, kakšen pomen pripisujejo zdravstveni delavci in sodelavci timskemu 

pristopu v paliativni oskrbi v socialno varstvenih zavodih; 

 

- ugotoviti, ali timski pristop vpliva na kakovost paliativne oskrbe v socialno 

varstvenih zavodih; 

 

- ugotoviti, ali so splošna teoretična znanja o delovanju interdisciplinarnega 

paliativnega tima vpeljana v klinično okolje ter 

 

- ugotoviti, kakšno je strokovno znanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 

sodelavcev v socialno varstvenih zavodih. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Opredelitev in značilnosti paliativne oskrbe 

 

Paliativna oskrba je aktivna celostna pomoč pacientom vseh starosti z napredovano kronično 

neozdravljivo boleznijo ter njihovim bližnjim; slednjim tako v času bolezni kot v procesu 

žalovanja. Paliativna oskrba ni opredeljena z določenim obolenjem, s starostjo pacienta, z 

njegovim prepričanjem in s podobnim, temveč temelji na oceni stanja pacienta s katerokoli 

neozdravljivo boleznijo, oceni prognoze njegove bolezni ter oceni specifičnih potreb 

pacienta in njegovih bližnjih. Paliativna oskrba se lahko začenja že zgodaj po diagnozi 

neozdravljive bolezni ter se nadaljuje v procesu umiranja, smrti in žalovanja (Državni 

program paliativne oskrbe, 2010).  

 

Kljub temu da je osnovni cilj paliativne oskrbe optimizacija kakovosti življenja pacientov in 

njihovih bližnjih ter predstavlja subjektivno blaginjo (MacLeod, et al., 2016), paliativna 

oskrba v slovenskem prostoru še nima pravega mesta ne v sistemu zdravstvenega varstva 

kot ne v sprejemanju med strokovno in laično javnostjo (Peternelj, 2008; Lunder, 2011). 

Rotar-Pavlič (2014) navaja, da v slovenskem prostoru še vedno velja prepričanje, da je 

paliativna oskrba končni dogodek in ne proces, ki ga je treba predvideti zgodaj, nikakor pa 

se ne nanj odzvati šele, ko se pojavi. Prav tako se paliativne oskrbe ne sme razumeti kot 

poraz zdravstvenih služb. 

 

Državni program paliativne oskrbe (2010) je prvi in hkrati temeljni dokument za razvoj 

paliativne oskrbe v Sloveniji. V njem je paliativna oskrba razdeljena na: 

- osnovno paliativno oskrbo, ki se izvaja na vseh ravneh zdravstvenega sistema in 

socialnega varstva: v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, na domu pacienta, v centrih 

za rehabilitacijo, pri izvajalcih institucionalnega varstva v dnevnih in celodnevnih 

oblikah, nevladnih organizacijah – v hospicih in drugih ustanovah. Izvajajo jo 

zaposleni strokovni delavci, ki so za to področje dela dodatno usposobljeni; 

 

- specialistično paliativno oskrbo, ki zajema dejavnosti, ki v celoti pokrivajo 

specifične potrebe po paliativni oskrbi. Te dejavnosti ne nadomeščajo osnovne 

paliativne oskrbe, temveč jo podpirajo in dopolnjujejo glede na specifičnost ter 

kompleksnost ugotovljenih potreb in težav. Izvajajo jo specialistično izobraženi timi 

za paliativno oskrbo na pacientovem domu, v ustanovah za dnevno oskrbo, 

ambulantnih klinikah, pri izvajalcih institucionalnega varstva v dnevnih in 

celodnevnih oblikah, v hospicih in tudi specialističnih bolnišničnih enotah. 

 

Khudeir (2017) navaja, da morajo izvajalci, ki izvajajo paliativno oskrbo, imeti do nje 

razvito kulturo zavesti. Salobir (2001) dodaja, da morajo zaposleni poznati ter obvladati tudi 

njene bistvene elemente, principe in značilnosti, na katerih temelji paliativna oskrba.  
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Te značilnosti so: 

- natančna simptomatska terapija z vidika večdimenzionalne ocene in obravnave bolne 

osebe ob napredovani neozdravljivi bolezni in njenih bližnjih;  

- interdisciplinarni timski pristop; 

- individualna obravnava bolne osebe in njenih bližnjih;  

- natančna in dobra komunikacija s pacientom in z njegovimi bližnjimi, v timu in med 

zdravstvenimi institucijami za zagotavljanje kontinuitete ter 

- vnaprejšnje načrtovanje po vrednotah in pričakovanjih bolnih z uvajanjem družinskih 

sestankov. 

  

2.2 Načela in etični vidik paliativne oskrbe 

 

Paliativna oskrba v svojih načelih sledi spoštovanju individualnosti ter različnosti med 

pacienti in njihovimi bližnjimi (Državni program paliativne oskrbe, 2010). Zajema celovit 

pristop, namenjen pacientu in njegovim bližnjim, ki vključuje medicinsko obravnavo, 

zdravstveno nego, vse aspekte psihološkega, socialnega, duhovnega ter kulturnega pristopa 

(International Association for Hospice & Palliative care, 2018).  

 

Državni program paliativne oskrbe (2010) opredeljuje naslednja načela paliativne oskrbe: 

- lajšanje bolečine in drugih spremljajočih simptomov: pomemben je hiter, čimprejšnji 

dostop do učinkovite obravnave; 

- zagovarja življenje in spoštuje umiranje kot naravni proces: na paciente, ki umirajo, 

ne smemo gledati kot na medicinski neuspeh, deležni morajo biti učinkovitega 

lajšanja telesnih, socialnih, psiholoških in duhovnih potreb ter težav. Vse aktivnosti 

morajo biti usmerjene v izboljšanje kakovosti preostalega življenja; 

- smrti niti ne pospešuje niti ne zavlačuje: na osnovi strokovnih utemeljitev se izvajajo 

le posegi, ki pacientom izboljšajo kakovost življenja; 

- združuje psihološke, socialne in duhovne vidike oskrbe pacienta: potrebe pacienta 

niso zgolj telesne, temveč tudi psihološke, socialne in duhovne narave in vse lahko 

prispevajo k pacientovemu trpljenju; 

- nudi in predstavlja podporni sistem, ki pacientom omogoča živeti aktivno življenje, 

kolikor je to mogoče, glede na njihovo stanje v času bolezni, do umiranja in smrti z 

dostojanstvom: predpogoj za to je na pacienta usmerjena oskrba, ki spoštuje in se 

odziva na pacientove individualne želje, potrebe in vrednote ter zagotavlja, da 

pacientove vrednote vodijo vse klinične odločitve – pacient postavlja cilje 

iztekajočega se življenja in soodloča pri izbiri intervencij; 

- nudi podporni sistem pacientovim bližnjim v času pacientove bolezni in v času 

žalovanja po njegovi smrti: pacientovi bližnji oziroma njegove pomembne osebe so 

deležni podpore in pomoči kot posamezniki z lastnimi stiskami in s težavami, pri 

čemer so vedno obravnavani v kontekstu odnosa s pacientovim in z njegovim ožjim 

ter širšim okoljem; 

- timsko pristopa k celostni oskrbi pacientovih potreb in potreb njegovih bližnjih, 

vključno s svetovanjem v procesu žalovanju, če je to potrebno: ko strokovnjaki 
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različnih disciplin združijo svoja znanja in veščine, lahko z usklajenim timskim 

delom bolj učinkovito pokrijejo potrebe pacienta in njegove družine; 

- izboljša kakovost življenja pacienta in njegovih bližnjih ter lahko tudi pozitivno 

vpliva na potek bolezni oziroma žalovanja: čeprav paliativno zdravljenje lahko tudi 

podaljša pacientovo življenje, to ni primaren cilj paliativne oskrbe ter 

- se izvaja zgodaj po diagnozi neozdravljive bolezni, skupaj s terapijami, kot sta 

kemoterapija in obsevanje ter vključuje le tiste preiskave, ki omogočajo boljše 

razumevanje in obravnavo motečih kliničnih zapletov: paliativno oskrbo potrebujejo 

pacienti vseh starosti z napredovalimi kroničnimi in neozdravljivimi boleznimi. Vsi 

ti lahko imajo različne težave, ki jih z zdravljenjem osnovne bolezni ne moremo 

odpraviti. Zato morajo izvajalci paliativne oskrbe tesno sodelovati s širokim krogom 

izvajalcev zdravstvene oskrbe na vseh ravneh in tudi z drugimi strokovnjaki. 

 

V Kodeksu etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (2014) etična načela predstavljajo 

vodilo pri oblikovanju profesionalnih etičnih in moralnih stališč ter vrednot, podlago za 

etično odločanje, pomoč pri argumentiranju teh odločitev ter omogočajo etično refleksijo 

profesionalnega dela. Izvajalcem zdravstvene nege in oskrbe s tem pomagajo pri 

zagovarjanju vrednot, zavzemanju stališč, argumentiranju odločitev, kar je na področju 

paliativne oskrbe izredno pomembno.  

 

V načelu I navaja, da izvajalci zdravstvene nege in oskrbe skrbijo za ohranitev življenja in 

zdravja ljudi. Svoje delo so dolžni opravljati humano, strokovno, kakovostno, varno, 

sočutno, odgovorno, vestno ter v odnosu do pacienta spoštovati njegove potrebe, vrednote 

in prepričanja. V standardih navaja, da: 

- je potrebno pacienta obravnavati individualno ter celostno; 

- je potrebno upoštevati njegove ne le fizične, temveč tudi psihične, socialne in 

duhovne potrebe ter spoštovati njegovo kulturo in osebna prepričanja ter da 

- se izvajalci zdravstvene nege in oskrbe v soglasju s pacientom vključujejo v 

obravnavo. V obravnavo se vključi tudi člane njegove družine ter zanj pomembne 

druge (Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, 2014). 

 

V načelu II navaja, da izvajalci zdravstvene nege in oskrbe spoštujejo pravico pacienta do 

izbire in odločanja, v načelu III navaja, da izvajalci zdravstvene nege in oskrbe spoštujejo 

dostojanstvo in zasebnost pacienta v vseh stanjih zdravja, bolezni, ob umiranju ter po smrti. 

V standardih navaja: 

- svojo dejavnost izvajajo na način, ki vključuje pacienta kot enkratno, neponovljivo 

osebnost z vsemi njegovimi posebnostmi; 

- upoštevajo in spoštujejo pravico pacienta do zasebnosti, intimnosti, spoštujejo 

življenje in delujejo v smeri lajšanja bolečin ter trpljenja pacienta; 

- pacientu vedno skušajo pomagati najti oziroma vzdrževati upanje ter premagovati 

njegove stiske in strahove ter 

- umirajočemu pacientu omogočajo kakovostno zdravstveno nego in oskrbo, nudijo in 

vzdržujejo razumevajoč ter sočuten medčloveški odnos. Zagotavljajo mu občutek 
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varnosti, bližino sočloveka, lajšanje bolečin in trpljenja (Kodeks etike v zdravstveni 

negi in oskrbi Slovenije, 2014). 

 

Šolar in Mihelič Zajec (2007) dodajata, da se vsa etična načela navezujejo na vrednote 

posameznika, ki so v času in prostoru pod vplivom okolja in družbe. Z dojemanjem človeka 

kot celote omogočajo lažje razumevanje in odločanje, bogatenje z izkušnjami in krepijo 

medsebojne odnose.  

 

2.3 Organizacija paliativne oskrbe v Sloveniji 

 

Slovenija se kot večina drugih držav sooča s problemom staranja prebivalstva. Zaradi 

podaljševanja življenjske dobe, starajoče se populacije in naraščajočega števila kroničnih 

bolezni potreba po organizirani paliativni oskrbi hitro narašča (Državni program paliativne 

oskrbe, 2010; Krajnc, 2013; Koštomaj, 2014), s čimer se strinja tudi Ebert Moltara (2014), 

ki ugotavlja, da trenutna mreža paliativne oskrbe ne zadostuje niti potrebam pacientov z 

neozdravljivimi boleznimi niti potrebam njihovih svojcev, saj je neenakomerno razvejana in 

neustrezno organizirana.  

 

Zasnova za vzpostavitev dostopnega in kakovostnega sistema paliativne oskrbe je teoretično 

dobro zastavljena, a se teoretične osnove ne prenašajo v praktično delo. Obstoječi sistem je 

namreč ozko usmerjen, nesistematičen, nepovezan ter deluje brez strokovnih, kadrovskih in 

stroškovno opredeljenih norm. Posledično pacienti z diagnosticirano neozdravljivo 

boleznijo niso deležni niti specialistične niti celostne paliativne obravnave, ker med 

posameznimi zdravstvenimi organizacijami ne obstajajo povezave delovanja (Peternelj, 

2008; Poplas Susič, 2011; Vrščaj, 2014).  

 

Obravnave pacientov z neozdravljivo boleznijo so še vedno usmerjene pretežno v 

zdravljenje, ki vključuje tudi agresivne postopke (Lunder, 2011) in ne zagotavljajo 

kontinuirane celostne paliativne obravnave (Vrščaj, 2014), s čimer se strinjajo tudi Peternelj 

in Lunder (2010) ter Patru (2017), ki poudarjajo, da je za izvajanje le-te potrebno imeti 

osnovna znanja iz paliativne oskrbe, teh znanj pa je v slovenskem prostoru premalo. Poplas 

Susič (2011) dodaja, da za dobro paliativno oskrbo ni dovolj le primerno obvladovanje 

telesnih simptomov ter drugih težav pri posameznem pacientu in njegovi družini, temveč je 

potrebno razviti celostni pristop. 

 

Paliativna oskrba je kljub državnemu programu paliativne oskrbe še vedno marsikje v 

Sloveniji nepovezana, različno dostopna in nedorečena (Resoluciji o nacionalnem planu 

zdravstvenega varstva 2016–2025). Država bi morala v okviru javnega zdravstva in 

socialnega varstva vsem državljanom omogočati enako uporabo zdravstvenih in socialnih 

storitev, zagotavljati ter omogočiti pa bi morala tudi pogoje za dosego najvišjega možnega 

standarda zdravja posameznika kot ene izmed temeljne človekove pravice (Rebolj & Sotler, 

2014), pravice, zapisane v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih 

pravicah (2017).  
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V Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 (2016) so navedene 

sledeče najpogostejše pomanjkljivosti paliativne oskrbe na primarni ravni zdravstvenega 

varstva:  

- nezadostna priprava pacienta na odpust iz bolnišnice; 

- slaba ocena pacientovih telesnih, psiholoških, socialnih in duhovnih potreb ter ciljev; 

- neustrezna in prepozna obravnava simptomov; 

- nezadostna informiranost pacienta (seznanitev s prognozo bolezni);  

- pomanjkanje informacij o pacientu; 

- pomanjkljiva koordinacija med službami in izvajalci;  

- nepokritost izvajanja paliativne oskrbe prek celega dneva vse dni v tednu ter 

- nezadostna psihološka, socialna in duhovna podpora pacientu ter njegovim bližnjim. 

 

Opredeljene so tudi aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje dostopnosti do paliativne 

oskrbe. Potrebno je: 

- poenotiti in urediti področje paliativne oskrbe, da bo dostopna vsem, ki jo 

potrebujejo; 

- izboljšati kakovost obravnave ter omogočiti celosten pristop vsem pacientom s 

kronično napredovano neozdravljivo boleznijo in njihovim bližnjim; 

- zagotoviti vsem pacientom enako dostopnost do storitev paliativne oskrbe ter 

omogočiti pravočasno obravnavo pacientov v okolju, kjer živijo ter 

- vrednotenje in izvajanje paliativne oskrbe na vseh ravneh; potrebno jo je umestiti v 

redni program storitev zdravstvenega varstva (Resolucija o nacionalnem planu 

zdravstvenega varstva 2016–2025, 2016). 

 

S pomočjo ukrepov in aktivnosti se bo na tem področju za vse paciente z neozdravljivo 

boleznijo zagotovila: 

- enaka dostopnost do kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev;  

- integrirana in celovita obravnava z upoštevanjem spreminjajočih se zdravstvenih 

potreb starajoče se populacije ter 

- uresničitev usmerjenosti v pacienta in njegovo opolnomočenje (Resolucija o 

nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025, 2016). 

 

2.3.1 Izvajanje paliativne oskrbe v institucionalnem varstvu 

 

Institucionalno varstvo starejših je opredeljeno kot posebna oblika socialno varstvenih 

storitev, namenjenih odpravljanju osebnih stisk in težav starejših od 65 let ter drugim 

osebam, ki zaradi bolezni, starosti ali drugih težav oziroma razlogov ne morejo živeti doma. 

Obsega osnovno in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter 

zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva (Skupnost socialnih 

zavodov Slovenije, 2016).  

 

Zdravstvena nega v socialno varstvenih zavodih temelji na osnovnih življenjskih 

aktivnostih, vendar profesionalna skrb in negovanje nista vselej neposredno povezana z 

aktivnostmi zdravstvene nege. Pomembna je pozitivna samopodoba stanovalcev, občutek 
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varnega okolja, zagotavljanje dostojanstva, avtonomije in kakovosti zdravstvene nege, ki je 

osnova za kakovost življenja v instituciji (Habjanič, 2011). 

 

Z vidika zdravstvene stroke socialno varstveni zavodi predstavljajo kompleksne 

multidisciplinarne negovalne enote, kjer so med drugimi nameščeni tudi zdravstveno zelo 

zahtevni stanovalci (Eržen & Eržen Rupnik, 2017). Zdravstveni delavci, zaposleni v socialno 

varstvenih zavodih, se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo z neozdravljivo bolnimi, 

katerih potrebe so zahtevne in kompleksne, vedno večje ter vse bolj izrazite (Patru, 2017). 

Zato bi bilo prav, da vsak zdravstveni delavec, ki obravnava neozdravljivo bolnega, pozna 

osnove paliativnega pristopa (Ebert Moltara, 2017) in prepozna prehod v oskrbo ob koncu 

življenja (Trontelj Zavratnik & Červek, 2016). 

 

V socialno varstvenih zavodih zgodnja vpeljava paliativne oskrbe izboljša kakovost življenja 

neozdravljivo bolnega in njegovih svojcev (Lunder, 2011), s čimer se strinja tudi Koštomaj 

(2017), ki dodaja, da se z zgodnjo vpeljavo paliativne oskrbe trud usmeri v boljše ter 

uspešnejše delo pri oskrbi in negi neozdravljivo bolnih in njihovih svojcev. S tem se 

preprečijo nepotrebne hospitalizacije in neučinkoviti ter pogosti obremenilni diagnostično 

terapevtski posegi (Trontelj Zavratnik & Červek, 2016), kar potrjuje Ebert Moltara (2017), 

ki dodaja, da je v slovenskem prostoru potrebno še jasno opredeliti, kdaj ter za koga je 

obravnava pacienta v paliativni oskrbi v bolnišnici smiselna in potrebna. 

 

Lenherr s sodelavci (2012) poudarja, da je zagotavljanje kakovosti jeseni življenja ob 

podpori lastne odločitve posameznika in njihovih bližnjih, to hkrati etična dolžnost 

zdravstvenih delavcev v socialno varstvenih zavodih. S tem se strinjajo tudi Bandelj (2013), 

Koštomaj (2017) in Poplas Susič (2011), ki dodajajo, da je za zagotavljanje le-tega potreben 

koordiniran interdisciplinaren timski pristop, s poudarkom na izboljšanju kakovosti življenja 

neozdravljivo bolnih in njihovih bližnjih. Koštomaj (2017) poudarja, da ima pri tem velik 

doprinos implicitna naravnanost, kar pomeni, smisel in vrednote v življenju stanovalca ter 

njihovih bližnjih, ki se jih vključi v proces paliativne oskrbe kot aktivne in enakopravne 

partnerje. Roljić (2012) pa dodaja, da so svojci prvi vir informacij, ki predstavljajo most med 

domom in novim institucionalnim okoljem, most med preteklostjo in sedanjostjo. 

 

Kljub temu paliativna oskrba na tem področju še ni sistemsko organizirana, zato še v večini 

socialno varstvenih zavodov aktivnosti izvajajo ločeno in neorganizirano. Razlog temu je 

neprepoznavanje pomena paliativne oskrbe in enačenje s procesom umiranja (Lunder, 2011; 

Patru, 2017), kljub temu da so pogovori o vpeljavi paliativne oskrbe mogoči na različnih 

točkah poteka napredovane neozdravljive kronične bolezni ter so osnova za dobro 

načrtovano paliativno oskrbo (Lunder, 2011). 
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3 TIMSKI PRISTOP V PALIATIVNI OSKRBI 

 

3.1 Opredelitev in značilnosti timskega pristopa  

 

Tim je skupina ljudi različnih strokovnih področij, ki želijo doseči svoj skupno zastavljeni 

cilj, s tem da med seboj sodelujejo pri vseh odločitvah, delijo skupno odgovornost za 

doseganje ali nedoseganje rezultatov in so pri svojem delu ustvarjalni (Grintal, 2011, p. 29) 

ter izboljšujejo kakovost dela, zagotavljajo varnost pacienta in zmanjšujejo izgorevanje 

članov tima (Clements, et al., 2007). Timsko delo je tudi eden od načinov za soočanje z 

delovnimi izzivi v organizaciji (Lahe & Kaučič, 2006). 

 

Vsak tim na začetku deluje kot skupina ter se šele nato oblikuje in razvije v tim. V primerjavi 

z delom v skupini pomeni timsko delo izboljšanje kakovosti in možnosti delovanja, saj  

pospešuje sproščanje ustvarjalnih potencialov ter kreiranje novih zamisli. Time družijo ista 

stvar, cilji in delo (Lahe & Kaučič, 2006; Slak, 2015). Sestava, oblike in značilnosti timskega 

dela na področju zdravstva se med seboj razlikujejo ter posledično zahtevajo drugačne 

rešitve problemov. Le-ti se pojavljajo tudi pri vodenju in izvajanju timskega dela (Zaletel-

Kragelj & Pahor, 2011).  

 

Premik (2007) opredeljuje, da ima v timu pomembno vlogo tudi vodja, Zaletel-Kragelj in 

Pahor (2011) pa dodajata, da vodja sprejema odločitve, odgovarja za način, obseg in izvedbo 

dela. V timih lahko zdravnik nastopa kot vodja ali pa kot enakopravni član tima. Zdravnik, 

ki nastopa kot vodja, je odgovoren za učinkovito in uspešno delo tima, zato potrebuje poleg 

svojega temeljnega strokovnega znanja še medosebne in družbene veščine, s čimer se strinja 

Dobnik (2007), ki dodaja, da je sinteza aktivnosti in medsebojnega sodelovanja vseh članov 

eden izmed pokazateljev uspešnega timskega dela. V odnosu do drugih mora biti 

posameznik pripravljen do angažiranosti, samodiscipline in prilagodljivosti. Pripravljen  

mora biti tudi na sodelovanje, prevzemanje odgovornosti in soodgovornosti. Ovijač (2007) 

izpostavlja osebne značilnosti, pomembne za sodelovanje, kot so samopodoba, 

samospoštovanje, samozavest, čast in moč. 

 

Tim je skupina ljudi z različnimi znanji in s spretnostmi, ki med seboj z delitvijo dela 

sodelujejo v smeri doseganja skupnega cilja (Lahe & Kaučič, 2006; Slak, 2015). Filej (2004) 

dodaja, da delitev dela znotraj tima temelji na izobraževanju in upoštevanju pridobljenih 

kompetenc. Elementi timskega dela so kljub razvoju in izobraževanju vedno isti; to so 

znanje, spretnost in empatija. 

 

Nancarrow s sodelavci (2013) dodaja, da je vsak tim edinstven, a kljub temu med timi 

obstajajo razlike. S pomočjo pridobljenih rezultatov raziskav med britanskimi, kanadskimi 

in avstralskimi raziskovalci je opredelila naslednje značilnosti, ki so podlaga za učinkovito 

interdisciplinarno timsko delo:  

- dobre komunikacijske sposobnosti članov tima, ki so osnova za zagotavljanje dobrih 

medsebojnih odnosov, temelječih na spoštovanju in razumevanju vlog v timu, 
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samoiniciativnosti in veščinah poslušanja, z jasno zastavljeno vizijo, usmerjeno na 

kakovost oskrbe in dobre izide zdravljenja; 

- demokratične sposobnosti upravljanja tima z vodjo, ki prisluhne članom tima in je 

pripravljen na sodelovanje; 

- zagotovljeni ustrezna kapaciteta, postopki in orodja za kakovosten potek dela v 

zaupnem in podpornem okolju ter  

- priložnosti za učenje, razvoj in nagrajevanje zaposlenih. 

 

Timsko delo, partnerstvo ter sodelovanje so vrednote, ki dajejo določene prednosti, s 

katerimi se lažje razumejo potrebe in pričakovanja ljudi, lažje se razpolaga z dragocenim 

znanjem in izkušnjami (Filej, 2004). Prednosti timskega dela se izražajo v: 

- višji kakovosti oskrbe; 

- večji učinkovitosti za doseganje boljših rezultatov; 

- boljši izrabi virov; 

- večji stroškovni učinkovitosti; 

- skupnih reševanjih problemov; 

- večjem zadovoljstvu članov tima;   

- zmanjševanju fluktuacije kadra in odsotnosti zaposlenih z dela; 

- boljšem razumevanju pacientov; 

- povečanem znanju članov tima ter 

- učenju drug od drugega (Slak, 2015).  

 

3.2 Pomen timskega pristopa v paliativni oskrbi 

 

Paliativni timi se spreminjajo tako v svoji strukturi kot v pristopu. Glede na medsebojno 

funkcioniranje članov tima in v odnosu do pacienta ter njegove družine poznamo  

multidisciplinarne, interdisciplinarne ter transdisciplinarne paliativne time (Državni 

program paliativne oskrbe, 2010; Zupančič, 2018).  

 

Zupančič (2018) navaja, da multidisciplinarni timi temeljijo na sodelovanju strokovnjakov 

različnih disciplin, vendar vsak od njih deluje na svojem področju, zato se njihove vloge ne 

prekrivajo, rezultat njihovega dela pa je vsota posameznih del. V interdisciplinarnih timih se 

vloge različnih strokovnjakov prekrivajo, saj delajo na skupnem cilju, rezultat njihovega 

sodelovanja je več kot vsota posameznih delov. Redka oblika tima, uporabljenega v praksi, 

je transdisciplinarni tim, ki vključuje tako strokovnjake sorodnih akademskih področij kot 

tudi izven njih, pri čemer delajo znotraj skupnega konceptualnega okvirja z namenom večje 

integracije slednjega.  

 

Državni program paliativne oskrbe (2010) navaja, da je na področju paliativne oskrbe 

najširše uveljavljen in v praksi dobro sprejet interdisciplinarni timski pristop. Ta je bistven 

predpogoj za izvajanje kakovostne paliativne oskrbe, s čimer se strinja tudi Skela Savič 

(2005), ki dodaja, da ta pristop predstavlja osnovno izhodišče za izvajanje kakovostne 

paliativne oskrbe. 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Transdisciplinarnost&action=edit&redlink=1
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Interdisciplinaren timski pristop je kompleksen proces (Nancarrow et al., 2013; Klemenc-

Ketiš, et al., 2018), v katerem gre za sodelovanje strokovnjakov različnih disciplin. Področja 

odgovornosti so jasna in opredeljena glede na posameznikov strokovni profil in izobrazbo 

(Državni program paliativne oskrbe, 2010; Klemenc-Ketiš, et al., 2018). Posamezniki med 

sabo prenašajo specifična znanja ter veščine, s katerimi se bolj učinkovito ter celostno 

pokrijejo potrebe pacientov in njihovih družin (Goršak Lovšin, 2012; Bandelj, 2013; 

Klemenc-Ketiš, et al., 2018). S tem se strinja tudi Ayed s sodelavci (2015), ki dodaja, da so 

poleg znanj in veščin pomembna tudi stališča ter prepričanja, ki določajo ne le proces, 

temveč tudi njihov odnos do zdravljenja obolelih.  

 

S timskim pristopom v paliativni oskrbi dajemo poudarek na celostni oskrbi pacienta in 

njegovih bližnjih (Simonič, 2009; Reid Ponte, et al., 2011; Ko̎rner, 2013) ter na kakovosti 

življenja in lajšanju fizičnega, psihosocialnega in duhovnega trpljenja (Fink, 2016). V 

medsebojnih odnosih znotraj tima se kaže strokovna, človeška in moralna zrelost njegovih 

posameznih članov. Vsi člani tima imajo etično obvezo za profesionalne in spoštljive 

medsebojne odnose. S partnerskim sodelovanjem so dolžni ponuditi kakovostno zdravstveno 

nego, ki je sestavni del multidisciplinarnega dela. Profesionalna koordinacija aktivnosti 

timskega pristopa je pot do učinkovitosti medsebojnih odnosov ter pot do uspeha, ne glede 

na raznolikost vlog, obseg znanja, izkušenosti in odgovornosti (Dobnik, 2007; Tomazin, 

2014), s katerimi zagotavljajo kontinuirano obravnavo (Mikloša, 2013). 

  

3.3 Paliativni interdisciplinarni tim 

 

S postavitvijo paliativnega tima in s tem razvijanju interdisciplinarnega pristopa, ki omogoča 

izvajanje celostne paliativne oskrbe, je Bolnišnica Golnik – KOPA3 pričela s sistematičnim 

razvojem paliativne oskrbe. Struktura delujočega tima in obseg pomoči članov tima sta 

odvisna od potreb posameznega pacienta in njegovih bližnjih ter se glede na trenutno 

situacijo spreminjata od začetka bolezni do smrti. Sočasno se lahko spreminja tudi stopnja 

vpletenosti pacienta in njegovih bližnjih v funkcioniranje paliativnega tima (Državni 

program paliativne oskrbe, 2010).  

 

Učinkovitost in uspešnost tima je močno odvisna od jasnih opredelitev odgovornosti 

posameznih članov ter zlasti od osebnih odnosov, ki vladajo med člani tima (Zaletel-Kragelj 

& Pahor, 2011; Kitić Jaklič, 2017). Pomemben vidik delovanja tima je tudi način vodenja. 

V kolikor je vodenje usmerjeno v sodelovanje, pripomore k ustvarjanju dobre timske klime, 

kar posledično vodi k varnejši in učinkovitejši oskrbi neozdravljivo bolnih (Sfantou, et al., 

2017).  

 

V interdisciplinarnem paliativnem timu sodelujejo zdravnik specialist, osebni izbrani 

zdravnik in lečeči zdravnik (Državni program paliativne oskrbe, 2010), medicinska sestra, 

ki ima v timu specifično vlogo, da vzpostavlja medsebojno komunikacijo med pacientom in 

družino ter večinsko uresničuje načrt tima ob bolniški postelji s pomočjo izvajanja aktivnosti 

 
3 KOPA - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo  
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zdravstvene nege (Skela Savič, 2005), patronažna medicinska sestra, magister farmacije, 

socialni delavec, klinični psiholog, fizioterapevt, delovni terapevt, dietetik, izvajalec 

duhovne oskrbe ter prostovoljci (Državni program paliativne oskrbe, 2010). Ključen pomen 

v timu ima tudi koordinator, ki usklajuje potrebe pacienta in njegovih bližnjih z 

zdravstvenim sistemom. Koordinator prepozna nastale zaplete ter prepreči nepotrebne 

obremenitve urgentnih in dežurnih služb (Benedik, et al., 2017). 

 

Predpisanega strokovnega in kliničnega usposabljanja in znanj o paliativni oskrbi v času 

formalnega izobraževanja ne pridobijo niti zdravniki niti ostali strokovni sodelavci, ki so 

vključeni v interdisciplinarni paliativni tim (Gibbins, et al., 2011; Keane, et al., 2017; 

Lamahewa, et al., 2017; Patru, 2017). Vsak strokovni delavec mora imeti dobro 

izobraževalno podlago o paliativni oskrbi (Pype, et al., 2013; Namara, 2018), saj je le-ta 

pogoj dobrega sodelovanja v timskem pristopu (Grymonprea, et al., 2016).  

 

Z znanjem in razvojem stroke se večajo sposobnosti in zmogljivosti strokovnih delavcev, 

razvijati se morata tudi samozavest in samopodoba. Izobraževanja prispevajo k strokovnemu 

znanju, vplivajo na produktivnost ter prožnost zaposlenih, na izide zdravstvene oskrbe, 

kakovost obravnave, zadovoljstvo pacientov, svojcev in zaposlenih (Filej, 2004; Peterka 

Novak, 2016). Z vidika članov tima interdisciplinarni način dela prinaša redno sodelovanje 

z različnimi strokovnjaki, kar posameznika bogati v strokovnem in osebnem smislu. Kljub 

znanju in izkušnjam ter vedno večjim potrebam po tovrstnem načinu dela se vsak član lahko 

znajde pred strokovno dilemo ali kakšno drugo težavo, zato je v takšnih primerih pogovor s 

sodelavci iz tima še posebej dragocen (Zupančič, 2018). 

 

Hall in Weaver (2001) navajata, da se potrebe po interdisciplinarnem timskem delu 

povečujejo zaradi: 

- staranja prebivalstva ter posledično večjim številom obolelih s kompleksnejšimi 

potrebami, povezanimi s kroničnimi boleznimi; 

- naraščajoče kompleksnosti, spretnosti in znanja, potrebnih za celovito oskrbo 

neozdravljivo bolnih ter njihovih bližnjih; 

- povečanega obsega strokovnega znanja in specializacij znotraj zdravstvenih 

poklicev; 

- poudarka v političnih dokumentih številnih držav na skupnem delu in razvoju 

skupnega učenja ter 

- prizadevanja za kontinuiteto oskrbe v okviru prehoda na stalno izboljševanje 

kakovosti. 

 

3.3.1 Aktivnosti in naloge interdisciplinarnega tima 

 

Paliativni tim, ki je zadolžen za nepretrgan potek in uskladitev pacientove oskrbe ter oskrbe 

njegovih bližnjih, pripravi osnovno oceno stanja in načrt njegove obravnave. Dejavnosti tima 

paliativne oskrbe so:  

- oskrba pacienta in njegovih bližnjih; 

- podpora;  
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- koordinacija ter  

- svetovanje strokovnim in nepoklicnim izvajalcem pri obravnavi pacienta ter podpora 

njegovim bližnjim v času izgube in v procesu žalovanja (Rotar-Pavlič, 2014). 

 

Jošt in Triller (2007) navajata naslednje aktivnosti paliativnega interdisciplinarnega tima: 

- obravnavanje pacienta in njegove družine kot enakovrednih partnerjev, ki aktivno 

sodelujejo pri načrtovanju zdravljenja; 

- informiranje pacienta in njegove družine o verjetnem poteku bolezni in posledicah 

zdravljenja; 

- informiranje in poučevanje pacienta ter njegovih svojcev, kako prepoznavati 

simptome bolezni in stranske učinke zdravljenja ter kakšne so optimalne možnosti 

obvladovanja le-teh ter 

- omogočanje pacientu bivanje in umiranje v domačem okolju. 

 

Bruera s sodelavci (2012) dodaja, da naloge interdisciplinarnega tima temeljijo na oceni ter  

potrebah pacientov in njihovih bližnjih na fizičnem, psihološkem, socialnem, duhovnem in 

informacijskem področju, saj paliativna oskrba vključuje: 

- farmakološko obvladovanje simptomov; 

- izobraževanje in svetovanje za psihosocialna in duhovna vprašanja ter 

- pomoč pri vnaprejšnjih direktivah ter podporo družini. 

 

Delo v interdisciplinarnem timu prinaša mnoge izzive, kot so reševanje sporov, načrtovanje 

in sprejemanje odločitev ob zagotavljanju kakovostne oskrbe (Nancarrow, et al., 2013).  

Prinašajo tudi težave, ki lahko izvirajo iz pomanjkanja znanja in izkušenj, nejasno 

opredeljenih nalog, pogoste menjave ter pomanjkanja članov tima ter pomanjkanja zaupanja 

(Al Sayah, et al., 2014). S tem se strinja tudi Koštomaj (2014), ki dodaja, da sta v 

institucionalnem varstvu zelo pomembni tudi predanost in učinkovitost članov paliativnega 

tima, ki s tesno povezavo med neozdravljivo bolnimi in umirajočimi pacienti, njihovimi 

bližnjimi in osebjem, natančno komunikacijo, učinkovitimi procesi dela ter strokovnim 

znanjem predstavlja temelj paliativne oskrbe. Trontelj Zavratnik in Červek (2016) 

poudarjata, da je za zagotavljanje slednjega komunikacija ključnega pomena.  

 

3.3.2 Pomen komunikacije znotraj interdisciplinarnega tima 

 

Osnovna veščina timskega dela je učinkovita medsebojna komunikacija, ki predstavlja 

optimalen prenos informacij, potrebnih za učinkovito delo tima (Iršič, 2008). Izredno 

pomembna je tudi v paliativni oskrbi, saj je potrebna za natančno oceno pacientovega stanja, 

bodisi telesnega bodisi čustvenega in psihosocialnega, ki zahteva celostno oskrbo (Štrancar 

& Žagar, 2011; Lunder, 2013;). Kakovostna oskrba je odvisna od jasnih informacij, dobre 

komunikacije ter skupnega sodelovanja in odločanja s člani tima (Štrancar & Žagar, 2011).  

 

Dobre komunikacijske veščine niso pomembne le za vodjo, temveč za vse člane 

interdisciplinarnega tima, ki so ključni pri razreševanju težav (Zupančič, 2018), zato se 
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morajo vsi člani tima v procesu izobraževanja in usposabljanja še zlasti naučiti, kako voditi 

razgovor in pacientu ter njegovim bližnjim povedati resnico (Skela Savič, 2005). 

 

Čeprav delo v interdisciplinarnem timu prinaša svojevrstne težave, ima tudi mnoge 

prednosti. Z vidika pacienta je obravnava celostna in intenzivna, zaradi česar je lahko tudi 

njen učinek precej večji (Zupančič, 2018). Dobro sporazumevanje vodi k bolj kakovostni 

oskrbi (Poplas Susič, 2011), daje obliko, smer in vsebino znotraj delovanja 

interdisciplinarnega tima, v katerem posameznik poklicno in osebnostno raste ter zori 

(Dobnik, 2007) ter pripomore k boljšim odnosom in prav tako boljšim rezultatom opravljene 

naloge (Studen, 2017). Učinkovita komunikacija je temelj za uspešno opredelitev ciljev 

oskrbe. Dobre komunikacijske spretnosti in kulturne kompetence so nujne, ko pride čas za 

razpravo o možnostih opustitve aktivnega zdravljenja (Oliver-McNeil & Vallerand, 2015). 

 

Wolf (2011) dodaja, da se k temu lahko pripomore z upoštevanjem pravice do lastnega 

stališča in da je za dobro komunikacijo znotraj interdisciplinarnega tima potrebno upoštevati 

naslednje pogoje: 

- spoštovanje sočloveka, zaupanje; 

- spoštovanje drugačnosti ljudi; 

- pristnost v odnosu; 

- strpnost v odnosu; 

- vljudnost, prijaznost, izkazovanje pozornosti; 

- humor, pohvala, dobra volja; 

- pozitiven odnos do življenja; 

- pozitivno mišljenje, optimizem ter 

- pozorno poslušanje. 

 

Z vidika komuniciranja znotraj interdisciplinarnega tima lahko prihaja tudi do posledic, ki 

lahko vplivajo na napake pri delu in slabe medsebojne odnose. Možni so tudi konflikti, ki 

rušijo medsebojne odnose in slabšajo raven kakovosti dela (Dobnik, 2007). Wolf (2011) 

navaja, da k temu lahko pripomorejo tudi ovire za dobro komunikacijo. Te ovire so: 

- strah, jeza, nenadzorovana čustva; 

- netolerantnost; 

- nerazrešeni lastni konflikti, predsodki; 

- vrednotenje; 

- siljenje v določeno smer z dobrimi nasveti; 

- moraliziranje; 

- pesimizem; 

- površno poslušanje, takojšnje iskanje rešitve problema; 

- pomanjkanje časa; 

- prekinjanje sogovornika; 

- zmanjševanje, razvrednotenje sogovornikovih stisk in problemov; 

- preusmeritev teme pogovora, ki je neprijetna, ter 

- beg od problema. 
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Zwitter (2016) povzema, da je torej osnova za dobro sodelovanje med pacientom in njegovo 

družino ter zdravstvenimi delavci dobra komunikacija. Razumeti jo je potrebno kot 

obojestranski pretok informacij ter proces in ne kot enkratno dejanje. Za zagotovitev 

slednjega je ključnega pomena dostopnost zdravstvenih delavcev za pogovor, pojasnila 

pacientu in njegovi družini na njim razumljiv način. Komunikacija zahteva prostor in čas, 

zato je pomembno, da se nanjo predhodno pripravimo, saj si na osnovi dobre komunikacije 

zgradimo poglobljeno medsebojno zaupanje. S tem se strinja tudi Slak (2013), ki dodaja, da 

je osnova za komunikacijo, tako med člani tima kot med institucijami, ki zagotavlja 

kontinuirano obravnavo, dokumentiranje. Dokumentacija naj bi bila kazalec standardnih 

postopkov v zdravstveni obravnavi in lahko služi tudi kot kazalec kakovosti. Namen 

dokumentiranja je uradno beleženje dela interdisciplinarnega tima, ki zagotavlja sledljivost 

podatkov ter dostopnost informacij vsem članom, ki so vključeni v obravnavo pacienta in 

njegovih bližnjih.  

 

3.3.3 Vloga medicinske sestre v interdisciplinarnem timu 

 

Medicinska sestra ima v timu specifično vlogo, saj vzpostavlja medsebojno komunikacijo 

med pacientom in družino ter večinsko uresničuje načrt tima ob bolniški postelji s pomočjo 

izvajanja aktivnosti zdravstvene nege (Skela Savič, 2005; Žibret & Gradišar Kodat, 2018), 

kljub temu da v času formalnega izobraževanja ne prejme ustreznega znanja s področja 

paliativne oskrbe in se ne usposablja za komunikacijo v paliativni oskrbi (Wittenberg-

Lyless, et al., 2011). Slak (2009) dodaja, da ima medicinska sestra v timu specifične naloge. 

Te naloge so: 

- načrtovanje in izvajanje postopkov za podporo zdravljenju in zdravstvene nege v fazi 

paliativne oskrbe; 

- načrtovanje in izvajanje aktivnosti zdravstvene nege pri simptomih napredujoče 

bolezni; 

- prepoznavanje in načrtovanje aktivnosti ob bližajoči se smrti, socialnih in duhovnih 

potrebah; 

- podpora družini in skrbnikom, poznavanje procesov žalovanja ter prepoznavanje in 

ukrepanje ob patoloških načinih žalovanja; 

- vključevanje v paliativni tim v smislu predstavitve pacientovih problemov, tako na 

fizični kot psihosocialni ravni, s ciljem timskega in celovitega pristopa k reševanju 

pacientovih težav; 

- aktivno vključevanje pacientov in njihovih svojcev v načrtovanje paliativne 

zdravstvene nege ter oskrbe;  

- učenje in informiranje pacientovih svojcev za sodelovanje v procesu paliativne 

oskrbe ter preprečevanje zapletov zdravljenja in zdravstvene nege v fazi paliativne 

obravnave; 

- zagovorništvo – poudarjanje stališč pacienta in njegovih svojcev;  

- prakticiranje celostne in z dokazi podprte zdravstvene nege; 

- zdravstveno vzgojno delo ter 

- povezovanje z izven bolnišničnim paliativnim timom. 
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Scholtz s sodelavci (2016) navaja, da so to zelo zahtevne naloge, ki od medicinske sestre 

zahtevajo celovitost, zbranost, skrbnost in empatičnost. Koštomaj (2014) dodaja, da mora 

medicinska sestra v timu delovati odločno, fleksibilno, kreativno, samozavestno in  

empatično, s čimer se strinja tudi Prosen (2010), ki dodaja, da se od medicinskih sester 

pričakuje učinkovito soočanje s kompleksnimi spremembami in tudi povečanimi zahtevami 

delovnega procesa in s tem sprejemanje vse večje odgovornosti.  

 

Medicinske sestre med člani paliativnega tima preživijo največ časa s pacientom, zato je 

pomembno, da so odprte za pridobivanje komunikacijskih veščin ter znanj o prepoznavanju 

in osnovni obravnavi duševne stiske in trpljenja (Simonič, 2009; Mimič, et al., 2013), saj je 

komunikacija medicinske sestre s pacienti in sodelavci integralni del njenega poklicnega 

delovanja (Dobnik, 2007). Da bi medicinske sestre pri svojem delu lahko kakovostno 

obravnavale tudi psihološke potrebe pacienta, je pomembno, da se zavedajo lastnega odnosa 

do izgube, minljivosti, umiranja, smrti in žalovanja (Simonič, 2009), saj njihov pogled na 

življenje vpliva tudi na njihove vrednote (Mimić, et al., 2013), kljub temu da je ravno med 

njimi pogovor o smrti še vedno največji tabu (Lopuh, 2017).   
 

Mimić s sodelavci (2013) je v raziskavi ugotovila, da imajo medicinske sestre, ki delajo v 

paliativni oskrbi, veliko znanja s področja oskrbe neozdravljivo bolnih, zato bi lahko pri 

vzpostavitvi sistema paliativne oskrbe, ki bo v prihodnosti prav gotovo ena izmed prioritet 

reorganizacije zdravstvenega varstva, igrale vidno vlogo. Žal jim današnja organizacija dela 

in stroga hierarhija v zdravstvu konkretnejših premikov na širši ravni tega še ne dopuščata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bandelj, A. Timski pristop v paliativni oskrbi 

 

20 

4 METODA 

 

4.1 Razvoj hipotez 

 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in zastavljenih raziskovalnih ciljev smo oblikovali naslednje 

hipoteze: 

 

H1: Razumevanje pomena paliativne oskrbe med zdravstvenimi delavci in sodelavci se 

razlikuje glede na starost in spol. 

 

H2: Timski pristop v paliativni oskrbi omogoča prenos znanja in vzpostavlja dobre 

medosebne odnose med člani paliativnega tima. 

 

H3: Timski pristop vpliva na kakovost paliativne oskrbe. 

 

H4: V interdisciplinarnem paliativnem timu je razvit partnerski odnos med člani.  

 

H5: Znanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev s področja paliativne oskrbe v socialno 

varstvenih zavodih se razlikuje glede na izobrazbo in delovno dobo. 

 

4.2 Zbiranje podatkov in merski instrument 

 

4.2.1 Metode raziskovanja  

 

Raziskava je temeljila na kvantitativnem raziskovalnem pristopu. Uporabili smo metodo 

deskripcije, sinteze in komparacije. Za potrebe empiričnega dela so bili zbrani, analizirani 

ter sintetizirani primarni in sekundarni viri podatkov. Primarni podatki so bili pridobljeni z 

anketnim vprašalnikom. Sekundarni viri so bili zbrani s pomočjo pregleda znanstvene 

literature s področja timskega pristopa v paliativni oskrbi. Uporabljeni pristop je ponudil 

kakovostne strokovne, izvirne in pregledne znanstvene članke. Izborni kriteriji so temeljili 

na dostopnosti, znanstvenosti, vsebinski ustreznosti in aktualnosti članka.  

 

Z izbrano metodo deskripcije smo predstavili teoretične vsebine in predstavili raziskovalni 

problem, s pomočjo sinteze in komparacije smo povzeli bistvene značilnosti ter prišli do 

novih spoznanj. Predpostavljali smo, da so zdravstveni delavci in sodelavci, ki naj bi bili 

člani paliativnega tima, seznanjeni s timskim pristopom v paliativni oskrbi. Z izbiro izbrane 

metodologije smo predpostavljali neodzivnost anketirancev na sodelovanje in s tem 

posledičen vpliv na velikost vzorca. 

 

4.2.2 Iskanje in kritični pregled literature 

 

Iskanje literature smo opravili preko slovenske vzajemne bibliografsko-kataložne baze 

podatkov COBIB.SI in tujih podatkovnih baz Cinahl, Google učenjak, Medline, PubMed, 

ProQuest ter Research-Gate. Pri iskanju literature smo uporabili jezikovni kriterij, omejili 
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smo se na članke, objavljene v slovenskem in angleškem jeziku. Vključili smo le tiste, ki so 

bili dostopni v celotnem obsegu. V sintezo smo vključili znanstvene članke, v katerih avtorji 

poročajo o raziskavah s področja timskega pristopa v paliativni oskrbi. Uporabljene ključne 

besede, povezane z Boolovim operatorjem (AND), v angleščini so bile: communication, 

interprofessional collaborative, knowledge, palliative care, elderly person, team approach. 

Slovenska literatura je bila iskana z naslednjimi ključnimi besedami: komunikacija, 

medpoklicno sodelovanje, znanje, paliativna oskrba, starejša oseba, timski pristop. Časovno 

obdobje objav je bilo omejeno na leta od 2013 do 2018. Nekateri članki so bili prosto 

dostopni v knjižnici. Iskanje literature je potekalo od 11. marca do 30. septembra 2018. 

Zaradi poglobljenega razumevanja raziskovalnega problema, pomembnosti in aktualnosti 

vsebine smo uporabili tudi besedila starejše izdaje za obdobje od 2001–2011. Vključitveni 

in izključitveni kriteriji za uvrstitev člankov v analizo so prikazani v tabeli 4.1. 

 

Tabela 4.1. Vključitveni in izključitveni kriteriji 

Kriterij      Vključitveni kriterij Izključitveni kriteriji 

Tim Timsko delo, timski pristop Individualni pristop 

Paliativna oskrba Vključenost v obravnavo Izključenost obravnave 

Medpoklicno sodelovanje Vključenost v obravnavo Izključenost obravnave 

Kraj obravnave Institucionalno varstvo, domače 

okolje  

Bolnišnično okolje 

Starost oseb Nad 65 let Pod 65 let 

Vrsta publikacij 

 

Objavljeni članki (izvirni, 

pregledni znanstveni, strokovni) 

Učbeniki, nerecenzirani in 

poljudni članki 

Časovno obdobje 2004–2018 Starejši od 15 let 

Jezik  Slovenski in angleški Drugi jeziki 

Dostop  Celotna besedila Kratka poročila, opisi 

 

Specifikacija iskalnih pojmov in različne kombinacij ključnih besed z Boolovim operatorjem 

so podali širši nabor relevantne literature, prosto dostopne v celih besedilih, in sicer 212 v 

slovenskem in angleškem jeziku. S prebiranjem člankov smo število literature omejili na 

170 enot, od le-teh smo za namen pisanja magistrskega dela vključili 126 enot.   

 

4.2.3 Merski instrument 

 

Za instrument smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga oblikovali na podlagi pregleda 

literature (Skela Savič, 2005; Potisek, et al., 2011; Koštomaj, 2014; Fink, 2016; Peterka 

Novak, 2016; Hudarin Kovačič, 2017; Keane, et al, 2017; Kennedy Sheldon, et al., 2017, 

Khudeir, 2017; Lamahewa, et al., 2017; Patru, 2017; Namara, et al., 2018).  

 

Anketni vprašalnik smo oblikovali v dva sklopa. Prvi sklop se je nanašal na pomen paliativne 

oskrbe in timskega pristopa ter na presojo strokovnega znanja zdravstvenih delavcev in 

sodelavcev. Vseboval je pet vprašanj, od tega so bila štiri vprašanja zaprtega tipa, kjer so se 

anketirani odločali med podanimi odgovori, in eno vprašanje odprtega tipa. Sledile so tri 

tabele s podanimi trditvami, kjer so anketirani opredelili strinjanje/nestrinjanje s posamezno 
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trditvijo po Likertovi lestvici, pri čemer je pomenilo 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 – se ne morem opredeliti (niti da – niti ne), 4 – se strinjam in 5 – se popolnoma 

strinjam s podano trditvijo. Drugi sklop je vseboval štiri vprašanja zaprtega tipa, ki so se 

nanašala na demografske podatke o anketirancu: spol, starost, delovna doba in delovno 

mesto, ki ga anketirani opravlja. 

 

4.2.4 Vzorec 

 

Uporabili smo neslučajnostni kvotni vzorec. Raziskava je potekala v 23 socialno varstvenih 

zavodih v treh območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer v 

območnih enotah Celje, Ravne na Koroškem in Ljubljana. V vzorec smo vključili 230 

zaposlenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ter tiste, ki naj bi bili člani 

paliativnega tima: lečeči zdravnik/zdravnica, diplomirana medicinska sestra/diplomirani 

zdravstvenik, socialna delavka/socialni delavec, fizioterapevtka/fizioterapevt, delovna 

terapevtka/delovni terapevt in dietetik/dietetičarka. Vrnjenih je bilo 180 anketnih 

vprašalnikov. Realizacija vzorca je bila 78 %. V raziskavi je sodelovalo 180 anketiranih, od 

tega žensk 163 (90 %) in 17 (10 %) moških. Glede na delovno mesto, ki ga anketirani 

opravljajo, je v raziskavi sodelovalo 9 (5 %) zdravnic/kov, 17 (9,4 %) vodij zdravstvene 

nege in oskrbe, 76 (42,2 %) diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov, 

25 (13,9 %) delovnih terapevtov/delovnih terapevtk, 24 (13,3 %) 

fizioterapevtov/fizioterapevtk, 26 (14,4 %) socialnih delavk/socialnih delavcev ter 3 (1,7 %) 

dietetikov. Anketirani so bili stari med 22 in 67 let, kar je razvidno iz tabele 4.2, njihova 

povprečna starost je bila 42 let. Največ delovne dobe, od 0-5 let in od 16-20 let ima 27 (15 %) 

anketiranih, najmanj 17 (9,4 %) anketiranih ima od 26-30 let delovne dobe. Sodelovanje v 

raziskavi je potekalo prostovoljno in anonimno. Anonimnost smo zagotovili tako, da so 

anketiranci izpolnjen anketni vprašalnik oddali v pisemsko ovojnico, ki se je nahajala v 

tajništvu socialno varstvenega zavoda. Anketiranim smo pojasnili, da lahko sodelovanje v 

raziskavi odklonijo. 

 

Tabela 4.2. Starost anketiranih 

                               Skupinska statistika   

   N    % 

22-30 let 26 14,4 

31-40 let 56 31,2 

41-50 let 54 30,0 

51-60 let 40 22,2 

61+ let  4   2,2 

Skupaj 180 100,0 

N – število, % – odstotek 
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4.2.5 Postopek zbiranja podatkov 

 

Raziskava je potekala od 14. januarja do 1. marca 2019 v 23 socialno varstvenih zavodih. 

Vloge za pridobitev soglasja k raziskavi smo vložili v tajništva zavodov v začetku meseca 

januarja 2019 po predhodni pridobitvi sklepa Komisije za znanstveno raziskovalno delo in 

razvoj Visoke zdravstvene šole v Celju. Navodila za izpolnitev anketnega vprašalnika smo 

predstavili na dan pričetka anketiranja. Anketne vprašalnike je vodja zdravstvene nege in 

oskrbe razdelila med zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce. Anketirani so imeli na 

voljo za izpolnitev anketnega vprašalnika pet dni. Za izpolnitev anketnega vprašalnika so 

potrebovali 20 minut. Anonimnost smo zagotovili z oddajo anketnega vprašalnika v 

priloženo pisemsko ovojnico. Zaprte pisemske ovojnice z anketnim vprašalnikom so 

anketirani oddali v posebno pisemsko ovojnico, ki se je nahajala v tajništvu socialno 

varstvenega zavoda.  

 

4.2.6 Etični vidik raziskovanja 

 

Pri izvajanju raziskave smo zagotovili vse etične vidike raziskovanja: načelo neškodljivosti, 

pravičnosti, zaupnosti, resnicoljubnosti, koristnosti in načelo varnosti. Anketirancem smo 

zagotovili pojasnila, namen, potek in cilje magistrskega dela ter pravico do zasebnosti, 

anonimnosti in zaupnosti. Anketiranci so imeli možnost odklonitve sodelovanja v raziskavi. 

Pridobljene podatke smo uporabili izključno za namen izdelave magistrskega dela. 

Upoštevali smo vsa načela Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (2014). 

Vsak anketiranec je podal informirano soglasje k raziskavi. 

 

4.3 Analiza podatkov 

 

Zbrane podatke smo statistično obdelali s statističnim programom SPSS 23.0 ter jih 

tabelarno prikazujemo v magistrskem delu. Uporabili smo opisno statistično analizo: 

frekvence, odstotke, standardni odklon, minimalno in maksimalno vrednost ter aritmetično 

sredino. Glede na postavljene hipoteze smo uporabili statistične analize: T-test za 

enostranski vzorec, T-test za neodvisne vzorce, Leveneov test homogenih varianc, test 

mnogotere primerjave, Hi-kvadrat test ter ANOVA test. Razlika vzorčnih aritmetičnih sredin 

je statistično značilna na stopnji tveganja p < 0,05. Vprašanja odprtega tipa smo analizirali s 

kvalitativno analizo besedil. 
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5 REZULTATI 

 

V nadaljevanju prikazujemo rezultate raziskave, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega 

vprašalnika.  

 

Tabela 5.1. Razumevanje termina paliativna oskrba med zdravstvenimi delavci in sodelavci  

                                                               Skupinska statistika   

Trditve  N   % 

To je oskrba umirajočega.  35 19,4 

To je oskrba pacientov z neozdravljivo boleznijo in njihovih bližnjih. 144 80,1 

To je nega starejših.    1    ,5 

Skupaj 180 100,0 

N – število, % – odstotek 

 

Iz tabele 5.1 je razvidno, da 144 (80,1 %) anketiranih razume termin paliativna oskrba kot 

oskrbo pacientov z neozdravljivo boleznijo in njihovih bližnjih. 35 (19,4 %) anketiranih jo 

razume kot oskrbo umirajočega, 1 (0,5 %) izmed anketiranih pa jo razume kot nego starejših. 

 

Tabela 5.2. Razumevanje pomena paliativne oskrbe med zdravstvenimi delavci in sodelavci 

glede na spol 

Skupinska statistika 

Trditve                                                                                Spol N PV SO 

Paliativna oskrba je oskrba pacientov z 

neozdravljivo boleznijo in njihovih bližnjih. 

Moški 17 4,59 ,618 

Ženski 162 4,65 ,821 

Paliativna oskrba je sestavni del zdravstvenega 

sistema. 

Moški 17 4,18 ,883 

Ženski 162 4,55 ,871 

Paliativna oskrba je sestavni del socialno 

varstvenega sistema. 

Moški 17 3,94 1,088 

Ženski 159 4,37 ,904 

Namen paliativne oskrbe je izboljšati kakovost 

življenja neozdravljivo bolnih. 

Moški 16 4,56 ,727 

Ženski 162 4,78 ,590 

Namen paliativne oskrbe je izboljšati kakovost 

življenja svojcev/bližnjih neozdravljivo 

bolnega. 

Moški 17 4,29 ,772 

Ženski 162 4,51 ,851 

Paliativna oskrba omogoča psihosocialno 

prilagajanje, s poudarkom na lajšanju fizičnega 

in duhovnega trpljenja. 

Moški 17 4,29 ,920 

Ženski 160 4,69 ,616 

Bolečina je ena najpomembnejših simptomov v 

procesu umiranja. 

Moški 17 3,82 ,728 

Ženski 162 4,17 ,982 

Je pomemben del zdravstvenega procesa, ki je 

povezana z dostojanstvom posameznika. 

Moški 17 4,41 ,795 

Ženski 162 4,70 ,670 

Paliativna oskrba spoštuje umiranje kot naravni 

proces življenja. 

   Moški 17 4,41 1,004 

   Ženski 162 4,80 ,544 
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Skupinska statistika 

Trditve                                                                                Spol N PV SO 

Paliativna oskrba ni opredeljena z določenim 

obolenjem in s starostjo pacienta. 

Moški 17 4,53 ,874 

Ženski 161 4,71 ,721 

Paliativna oskrba je izredno zahtevno in težko 

področje dela. 

Moški 17 4,12 ,781 

Ženski 162 4,59 ,727 

Paliativna oskrba zagovarja življenje. Moški 17 4,06 ,966 

Ženski 161 3,78 1,250 

Za izvajanje paliativne oskrbe je potreben tim 

strokovnjakov. 

Moški 17 4,47 ,624 

Ženski 160 4,66 ,672 

Paliativna oskrba temelji na dobrih medsebojnih 

odnosih in komunikaciji med člani paliativnega 

tima. 

Moški 17 4,53 ,800 

Ženski 162 4,78 ,482 

Komuniciranje v paliativni oskrbi je nujno za 

natančno oceno pacientovega stanja. 

Moški 17 4,59 ,712 

Ženski 162 4,77 ,538 

Za kakovostno izvajanje paliativne oskrbe je 

potrebno strokovno znanje s tega področja. 

Moški 17 4,65 ,606 

Ženski 162 4,67 ,639 

Cilj paliativne oskrbe je izboljšati kakovost 

življenja posameznikov, ki trpijo zaradi hudih 

bolezni. 

Moški 17 4,35 ,931 

Ženski 162 4,59 ,674 

Za paliativno oskrbo niso pomembne samo 

izkušnje, spretnosti in znanje zdravstvenih 

delavcev. 

Moški 17 4,35 ,702 

Ženski 161 4,49 ,726 

N – število, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon 

 

Tabela 5.2 prikazuje podane trditve, ki se nanašajo na razumevanje paliativne oskrbe med 

zdravstvenimi delavci in sodelavci glede na spol. Razvidno je, da so povprečne ocene vseh 

trditev visoke (PV > 3,77 od 5). Ugotovili smo, da je s strani ženskega spola najvišjo oceno 

prejela trditev »Paliativna oskrba spoštuje umiranje kot naravni proces življenja« (PV = 4,80; 

SO = 0,544), sledita trditvi »Paliativna oskrba temelji na dobrih medsebojnih odnosih in 

komunikaciji med člani paliativnega tima« (PV = 4,78; SO = 0,482) in »Namen paliativne 

oskrbe je izboljšati kakovost življenja neozdravljivo bolnih« (PV = 4,78; SO = 0,590). 

Najnižjo oceno je prejela trditev »Paliativna oskrba zagovarja življenje« (PV= 3,78; SO = 

1,250). S strani moškega spola je najvišjo oceno prejela trditev »Za kakovostno izvajanje 

paliativne oskrbe je potrebno strokovno znanje s tega področja« (PV= 4,65; SO = 0,606), 

sledita trditvi »Paliativna oskrba je oskrba pacientov z neozdravljivo boleznijo in njihovih 

bližnjih« (PV = 4,59; SO = 0,618) in »Komuniciranje v paliativni oskrbi je nujno za natančno 

oceno pacientovega stanja« (PV = 4,59; SO = 0,712). Najnižjo oceno je prejela trditev 

»Bolečina je ena najpomembnejših simptomov v procesu umiranja (PV = 3,82; SO = 0,728). 

Ženske so v povprečju ocenile trditve višje kot moški, razen trditev »Paliativna oskrba 

zagovarja življenje« so ocenile nižje (ženske: PV = 3,78; SO = 1,250; moški: PV = 4,06; SO 

= 0,966).      
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Razlike med spoloma v vzorcu so relativno majhne, zato smo jih preverili s T-testom za 

neodvisne vzorce, kjer smo ugotavljali, ali med spoloma obstajajo statistično pomembne 

razlike. 

 

Tabela 5.3. Test neodvisnih vzorcev glede razumevanja paliativne oskrbe med 

zdravstvenimi delavci in sodelavci glede na spol 

Test neodvisnih vzorcev 

  Levenov test 

za enakost 

varianc 

T-test za enakost povprečne vrednosti 

F p t df p Razlike 

v PV 

95 % interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

Paliativna oskrba 

je oskrba  

pacientov z 

neozdravljivo 

boleznijo in  

njihovih bližnjih. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

,022 ,883 -,322 177 ,748 -,066 -,471 ,339 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -,405 22,399 ,689 -,066 -,404 ,272 

Paliativna 

oskrba je 

sestavni del 

zdravstvenega 

sistema. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

,703 ,403 -1,678 177 ,095 -,373 -,812 ,066 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -1,659 19,414 ,113 -,373 -,843 ,097 

Paliativna 

oskrba je 

sestavni del 

socialno 

varstvenega 

sistema. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

,111 ,740 -1,826 174 ,070 -,430 -,894 ,035 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -1,572 18,439 ,133 -,430 1,003 ,144 

Namen paliativne 

oskrbe je  

izboljšati 

kakovost 

življenja 

neozdravljivo 

bolnih. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

3,758 ,054 -1,363 176 ,175 -,215 -,527 ,096 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -1,147 17,004 ,267 -,215 -,611 ,181 

Namen 

paliativne oskrbe 

je izboljšati 

kakovost 

življenja 

svojcev/bližnjih 

neozdravljivo 

bolnega. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

,001 ,976 -1,015 177 ,312 -,218 -,643 ,206 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -1,098 20,306 ,285 -,218 -,632 ,196 
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Test neodvisnih vzorcev 

  Levenov test 

za enakost 

varianc 

T-test za enakost povprečij 

F p t df  p Razlike 

v PV 

95 % Interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

Paliativna 

oskrba omogoča 

psihosocialno 

prilagajanje, s 

poudarkom na 

lajšanju 

fizičnega in 

duhovnega 

trpljenja. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

7,028 ,009 -2,373 175 ,019 -,393 -,721 -,066 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -1,723 17,559 ,102 -,393 -,874 ,087 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -1,814 22,615 0,83 -,349 -,748 ,049 

Je pomemben 

del 

zdravstvenega 

procesa, ki je 

povezana z 

dostojanstvom 

posameznika. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

3,490 ,063 -1,644 177 ,102 -,286 -,629 ,057 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -1,429 18,459 ,170 -,286 -,705 ,133 

Palaitivna oskrba 

spoštuje umiranje 

kot naravni proces 

življenja. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

13,855 ,000 -2,553 177 ,012 -,391 -,693 ,089 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -1,58133 17,001 ,132 -,391 -,912 ,131 

Paliativna 

oskrba ni 

opredeljena z 

določenim 

obolenjem in s 

starostjo 

pacienta. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

1,774 ,185 -,951 176 ,343 -,179 -,549 ,192 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -,814 18,373 ,426 -,179 -,639 ,282 

Paliativna oskrba 

je izredno 

zahtevno in težko 

področje dela. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

,190      ,663 -2,545 177 ,012 -,475 -,843 -,107 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -2,400 19,025 0,027 -,475 -,889 -,061 

Paliativna 

oskrba 

zagovarja 

življenje. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

2,588 ,109 ,903 176 ,368 ,282 -,335 ,900 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    1,111 22,083 ,279 ,282 -,245 ,810 
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Test neodvisnih vzorcev 

  Levenov test 

za enakost 

varianc 

T-test za enakost povprečij 

F p t df  p Razlike 

v PV 

95 % interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

Za izvajanje 

paliativne oskrbe 

je potreben tim 

strokovnjakov. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

,321 ,572 -1,127 175 ,261 -,192 -,528 ,144 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    - -1,196 20,150 ,246 -,192 -,526 ,143 

Paliativna oskrba 

temelji na dobrih 

medsebojnih 

odnosih in 

komunikaciji 

med člani 

paliativnega 

tima. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

8,444 ,004 -1,924 177 ,056 -,255 -,516 ,007 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -1,288 17,241 ,215 -,255 -,671 ,162 

Komuniciranje v 

paliativni oskrbi je 

nujno za natančno 

oceno 

pacientovega 

stanja. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

4,434 ,037 -1,294 177 ,197 -,183 -,463 ,096 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    1,031 17,964 ,316 -,183 -,557 ,190 

Za kakovostno 

izvajanje 

paliativne oskrbe 

je potrebno 

strokovno znanje 

s tega področja. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

,009 ,926 -,159 177 ,874 -,026 -,346 ,294 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -,166 19,915 ,870 -,026 -,350 ,298 

Cilj paliativne 

oskrbe je izboljšati 

kakovost življenja 

posameznikov, ki 

trpijo zaradi hudih 

bolezni. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

4,145 ,043 -1,341 177 ,182 -,240 -,592 ,113 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -1,03333 17,800 ,316 -,240 -,728 ,248 

Bolečina je ena 

najpomembnejših 

simptomov v 

procesu 

umiranja. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

3,640      0,58 -1,425 177 ,156 -,349 -,833 ,134 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    -1,814 22,615 0,83 -,349 -,748 ,049 

F – statistika, p – statistična pomembnost, t – statistika, df – stopnje prostosti, PV – povprečna vrednost 

 

Pridobljeni podatki kažejo, da statistično pomembna značilnost obstaja pri trditvi »Paliativna 

oskrba je izredno zahtevno in težko področje dela« (t = - 2,400; p = 0,027). Pri slednji trditvi 

se anketirani glede na spol statistično razlikujejo v povprečjih. Ženske imajo višje povprečje 

strinjanja (PV = 4,59; SO = 0,727) kot moški (PV = 4,12; SO = 0,781) (tabela 5.2). Pri ostalih 
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podanih trditvah do statistično pomembnih razlik (p < 0,05) glede na spol ne prihaja, kar je 

razvidno iz tabele 5.3. 
 

Spremenljivko starost smo razdelili v pet starostnih skupin (tabela 4.2) ter s pomočjo 

Leveneovega testa homogenosti varianc ugotavljali, ali obstajajo statistično pomembne 

razlike razumevanja paliativne oskrbe med zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi 

sodelavci glede na starost.  

 

Tabela 5.4. Test homogenosti varianc razumevanja paliativne oskrbe med zdravstvenimi 

delavci in sodelavci glede na starost 

Leveneov test homogenosti varianc 

 Trditve  Levenova  

statistika               

           p 

Paliativna oskrba je oskrba pacientov z neozdravljivo 

boleznijo in njihovih bližnjih. 

6,089 ,064 

Paliativna oskrba je sestavni del zdravstvenega sistema. 5,271 ,057 

Paliativna oskrba je sestavni del socialno varstvenega sistema. 2,608 ,047 

Namen paliativne oskrbe je izboljšati kakovost življenja 

svojcev/bližnjih neozdravljivo bolnega. 

2,370 ,054 

Paliativna oskrba omogoča psihosocialno prilagajanje, s 

poudarkom na lajšanju fizičnega in duhovnega trpljenja. 

5,944 ,070 

Bolečina je ena najpomembnejših simptomov v procesu 

umiranja. 

,429 ,788 

Je pomemben del zdravstvenega procesa, ki je povezana z 

dostojanstvom posameznika. 

2,035 ,092 

Paliativna oskrba spoštuje umiranje kot naravni proces 

življenja. 

,886 ,474 

Paliativna oskrba ni opredeljena z določenim obolenjem in s 

starostjo pacienta. 

5,682 ,064 

Paliativna oskrba je izredno zahtevno in težko področje dela. 1,978 ,100 

Paliativna oskrba zagovarja življenje. 1,993 ,098 

Za izvajanje paliativne oskrbe je potreben tim strokovnjakov. 3,755 ,056 

Paliativna oskrba temelji na dobrih medsebojnih odnosih in 

komunikaciji med člani paliativnega tima. 

2,973 ,051 

Komuniciranje v paliativni oskrbi je nujno za natančno oceno 

pacientovega stanja. 

2,899 ,053 

Za kakovostno izvajanje paliativne oskrbe je potrebno 

strokovno znanje s tega področja. 

,624 ,646 

Cilj paliativne oskrbe je izboljšati kakovost življenja 

posameznikov, ki trpijo zaradi hudih bolezni. 

,908 ,461 

Za paliativno oskrbo niso pomembne samo izkušnje, spretnosti 

in znanje zdravstvenih delavcev. 

2,550 ,051 

p – statistična pomembnost 

 

Iz tabele 5.4 je razvidno, da so variance homogene oziroma enake. Med njimi ni statistično 

pomembnih razlik (p > 0,05). 

 



Bandelj, A. Timski pristop v paliativni oskrbi 

 

30 

Tabela 5.5. Razumevanje paliativne oskrbe med zdravstvenimi delavci in sodelavci glede na 

starost 

Anova 

 Trditve                     F           p 

Paliativna oskrba je oskrba pacientov z neozdravljivo boleznijo in 

njihovih bližnjih. 

               1,699 ,152 

Paliativna oskrba je sestavni del zdravstvenega sistema.                1,113 ,352 

Paliativna oskrba je sestavni del socialno varstvenega sistema.                2,047 ,090 

Namen paliativne oskrbe je izboljšati kakovost življenja neozdravljivo 

bolnih. 

               1,076 ,370 

Namen paliativne oskrbe je izboljšati kakovost življenja 

svojcev/bližnjih neozdravljivo bolnega. 

               1,074 ,371 

Paliativna oskrba omogoča psihosocialno prilagajanje, s poudarkom na 

lajšanju fizičnega in duhovnega trpljenja. 

               1,675 ,158 

Bolečina je ena najpomembnejših simptomov v procesu umiranja.                  ,596 ,666 

Je pomemben del zdravstvenega procesa, ki je povezana z 

dostojanstvom posameznika. 

                 ,649 ,629 

Paliativna oskrba spoštuje umiranje kot naravni proces življenja. ,225 ,924 

Paliativna oskrba ni opredeljena z določenim obolenjem in s starostjo 

pacienta. 

1,510 ,201 

Paliativna oskrba je izredno zahtevno in težko področje dela. ,694 ,597 

Paliativna oskrba zagovarja življenje. 1,645 ,165 

Za izvajanje paliativne oskrbe je potreben tim strokovnjakov. 1,560 ,187 

Paliativna oskrba temelji na dobrih medsebojnih odnosih in 

komunikaciji med člani paliativnega tima. 

,671 ,613 

Komuniciranje v paliativni oskrbi je nujno za natančno oceno 

pacientovega stanja. 

,726 ,575 

Za kakovostno izvajanje paliativne oskrbe je potrebno strokovno 

znanje s tega področja. 

,183 ,947 

Cilj paliativne oskrbe je izboljšati kakovost življenja posameznikov, 

ki trpijo zaradi hudih bolezni. 

,448 ,774 

Za paliativno oskrbo niso pomembne samo izkušnje, spretnosti in 

znanje zdravstvenih delavcev. 

,967 ,427 

F – statistika, p – statistična pomembnost 

 

Iz tabele 5.5 lahko razberemo, da z vidika razumevanja paliativne oskrbe med zdravstvenimi 

delavci in sodelavci glede na starost ni statistično značilnih razlik (p > 0,05).  

 

Tabela 5.6. Značilnosti timskega pristopa v paliativni oskrbi med zdravstvenimi delavci in 

sodelavci 

                                                                         Skupinska statistika    

 Trditve  N PV SO 

Paliativna oskrba temelji na dobrih medsebojnih odnosih in 

komunikaciji med člani paliativnega tima. 

180 4,75 ,539 

Timski pristop temelji na sodelovanju dveh ali več strokovnjakov. 179 4,69 ,561 
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                                                                         Skupinska statistika    

 Trditve  N PV SO 

Temeljna značilnost odnosov med člani paliativnega tima je 

hierarhičnost, ki temelji na strokovni usposobljenosti. 

179 3,63 1,231 

Delo paliativnega tima temelji na doseganju skupnih ciljev, 

reševanju kompleksnih problemov in vprašanj. 

179 4,65 ,585 

Učinkovitost in uspešnost tima je močno odvisna od jasnih 

opredelitev odgovornosti posameznih članov. 

179 4,36 ,769 

Timski pristop omogoča prenos znanja med člani tima. 179 4,63 ,579 

Na delovanje paliativnega tima vpliva medsebojno zaupanje članov. 179 4,62 ,628 

N – število, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon 

 

Tabela 5.6 prikazuje značilnosti timskega pristopa v paliativni oskrbi med anketiranimi 

zdravstvenimi delavci in sodelavci. Anketirani so najvišje ocenili trditev »Paliativna oskrba 

temelji na dobrih medsebojnih odnosih in komunikaciji med člani paliativnega tima« (PV = 

4,75; SO = 0,539), sledi trditev »Timski pristop temelji na sodelovanju dveh ali več 

strokovnjakov« (PV = 4,69; SO = 0,561). Anketirani se najmanj strinjajo s trditvama 

»Učinkovitost in uspešnost tima je močno odvisna od jasnih opredelitev odgovornosti 

posameznih članov« (PV = 4,36; SO = 0,769) ter »Temeljna značilnost odnosov med člani 

paliativnega tima je hierarhičnost, ki temelji na strokovni usposobljenosti« (PV = 3,63; SO 

= 1,231).  

 

Razlike med povprečnimi vrednostmi (PV > 3) anketirancev so relativno majhne, zato smo 

jih preverili s T-testom, pred tem pa smo si zastavili statistični hipotezi, in sicer: 

H0: Timski pristop v paliativni oskrbi omogoča prenos znanja in vzpostavlja dobre 

medosebne odnose med člani paliativnega tima (𝜇 = 3). 

H1: Timski pristop v paliativni oskrbi ne omogoča prenosa znanja in vzpostavlja dobre 

medosebne odnose med člani paliativnega tima (𝜇 < 3). 

 

S pomočjo zastavljenih statističnih hipotez in T–testa za enostranski vzorec smo želeli 

ugotovili, ali se povprečne testne vrednosti – hipotetično povprečje razlikuje od povprečnih 

vrednosti ostalih spremenljivk.  

 

Tabela 5.7. Test za enostranski vzorec glede značilnosti timskega pristopa v paliativi oskrbi 

med zdravstvenimi delavci in sodelavci 

T-test za enostranski vzorec 

  Testna vrednost = 3 

t df     p Razlike v 

PV 

95 % interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

Paliativna oskrba temelji na dobrih 

medsebojnih odnosih in komunikaciji 

med člani paliativnega tima. 

43,571 180 ,000 1,746 1,67 1,82 

Timski pristop temelji na sodelovanju 

dveh ali več strokovnjakov. 

40,341 179 ,000 1,693 1,61 1,78 
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T-test za enostranski vzorec 

  Testna vrednost = 3 

t df     p Razlike v 

PV 

95 % interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

Temeljna značilnost odnosov med člani 

paliativnega tima je hierarhičnost, ki 

temelji na strokovni usposobljenosti. 

6,798 179 ,000 ,626 ,44 ,81 

Delo paliativnega tima temelji na 

doseganju skupnih ciljev, reševanju 

kompleksnih problemov in vprašanj. 

37,719 179 ,000 1,648 1,56 1,73 

Učinkovitost in uspešnost tima je močno 

odvisna od jasnih opredelitev 

odgovornosti posameznih članov. 

23,701 179 ,000 1,363 1,25 1,48 

Timski pristop omogoča prenos znanja 

med člani tima. 

37,697 179 ,000 1,631 1,55 1,72 

Na delovanje paliativnega tima vpliva 

medsebojno zaupanje članov. 

34,523 179 ,000 1,620 1,53 1,71 

t – statistika, df – stopnje prostosti, p – statistična pomembnost, PV – povprečna vrednost 

 

Značilnosti timskega pristopa med zdravstvenimi delavci in sodelavci v socialno varstvenih 

zavodij je statistično značilen (p = 0,000) pri vseh testiranih trditvah, katere smo testirali s 

testom za enostranski vzorec, kar je razvidno iz tabele 5.7.  

 

Tabela 5.8. Vpliv timskega pristopa na kakovost paliativne oskrbe med zdravstvenimi 

delavci in sodelavci 

Skupinska statistika    

 Trditve N PV SO 

Osnovno izhodišče za delovanje paliativne oskrbe 

je timski pristop. 

180 4,68 ,566 

Timski pristop pripomore k izvajanju kakovostne 

paliativne oskrbe. 

180 4,69 ,561 

Vzpostavitev sodelovanja med člani vodi do 

kakovostne, celostne in kontinuirane obravnave ter 

dobrih medsebojnih odnosov. 

179 4,66 ,580 

Na delovanje paliativnega tima vpliva medsebojno 

zaupanje članov. 

179 4,62 ,628 

Vključitev pacienta v obravnavo paliativnega tima 

mora biti vodena z enotnim protokolom. 

179 4,43 ,854 

V timu prevladujejo dobri medsebojni odnosi. 167 4,18 1,008 

V timu prevladuje zaupanje. 165 4,19 1,007 

N – število, PV– povprečna vrednost, SO – standardni odklon 

 

Iz tabele 5.8 je razviden vpliv timskega pristopa na kakovost paliativne oskrbe. Anketirani 

so najvišje ocenili trditev »Timski pristop pripomore k izvajanju kakovostne paliativne 

oskrbe« (PV = 4,69; SO = 0,561). Sledi trditev »Osnovno izhodišče za delovanje paliativne 

oskrbe je timski pristop« (PV = 4,68; SO = 0,566). Najmanj se strinjajo s trditvama »V timu 

prevladuje zaupanje« (PV = 4,19; SO = 1, 007) in »V timu prevladujejo dobri medsebojni 
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odnosi« (PV = 4,18; SO = 1,008). Pri vseh podanih trditvah so povprečne vrednosti na 

petstopenjski lestvici večje od 4. Razlike med povprečnimi vrednostmi (PV > 4) 

anketirancev so relativno majhne, zato smo jih preverili s T-testom. 

 

Tabela 5.9. Test za enostranski vzorec glede vpliva timskega pristopa z vidika kakovosti v 

paliativi oskrbi med zdravstvenimi delavci in sodelavci 

T-test za enostranski vzorec 

  Testna vrednost = 3 

t df p 95 % interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

Osnovno izhodišče za delovanje paliativne 

oskrbe je timski pristop. 

39,781 179 ,000 1,59 1,76 

Timski pristop pripomore k izvajanju 

kakovostne paliativne oskrbe. 

40,535 179 ,000 1,61 1,77 

Vzpostavitev sodelovanja med člani vodi 

do kakovostne, celostne in kontinuirane 

obravnave ter dobrih medsebojnih odnosov. 

38,400 178 ,000 1,58 1,75 

Na delovanje paliativnega tima vpliva 

medsebojno zaupanje članov. 

34,523 178 ,000 1,53 1,71 

Vključitev pacienta v obravnavo 

paliativnega tima mora biti vodena z 

enotnim protokolom. 

22,400 178 ,000 1,30 1,56 

V timu prevladujejo dobri medsebojni 

odnosi. 

15,126 166 ,000 1,03 1,33 

V timu prevladuje zaupanje. 15,253 164 ,000 1,04 1,35 

N -– število, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon 

 

Iz tabele 5.9 lahko razberemo, da je vpliv timskega pristopa z vidika kakovosti in 

partnerskega odnosa v paliativni oskrbi med zdravstvenimi delavci in sodelavci statistično 

značilen (p < 0,05) pri testni vrednosti 3.  

 

Tabela 5.10. Ocena strokovnega znanja s področja paliativne oskrbe z vidika zdravstvenih 

delavcev in sodelavcev glede na delovno mesto 

Skupinska statistika     

 Trditve                       Delovno mesto   N         PV    SO 95 % interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

Bolečina je ena 

najpomembnejših 

simptomov v 

procesu umiranja. 

Zdravnik/zdravnica 9 4,44 ,726 3,89 5,00 

Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

17 4,29 ,772 3,90 4,69 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani 

zdravstvenik 

76 4,08 1,030 3,84 4,31 

Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

25 4,08 1,077 3,64 4,52 

Fizioterapevt/fizioterapevtka 24 4,29 ,751 3,97 4,61 
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Skupinska statistika 

 Trditve                       Delovno mesto   N         PV    SO 95 % interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

Bolečina je ena 

najpomembnejših 

simptomov v 

procesu umiranja. 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

26 4,00 1,095 3,56 4,44 

Dietetik 3 4,33 ,577 2,90 5,77 

Skupaj 180 4,14 ,967 4,00 4,28 

Je pomemben del 

zdravstvenega 

procesa, ki je 

povezana z 

dostojanstvom 

posameznika. 

Zdravnik/zdravnica 9 4,89 ,333 4,63 5,15 

Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

17 4,94 ,243 4,82 5,07 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani 

zdravstvenik 

76 4,53 ,791 4,35 4,71 

Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

25 4,72 ,614 4,47 4,97 

Fizioterapevt/fizioterapevtka 24 4,83 ,381 4,67 4,99 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

26 4,58 ,902 4,21 4,94 

Dietetik 3 5,00 0,000 5,00 5,00 

Skupaj 180 4,67 ,693 4,56 4,77 

Paliativna oskrba 

spoštuje umiranje 

kot naravni proces 

življenja. 

Zdravnik/zdravnica 9 5,00 0,000 5,00 5,00 

Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

17 4,88 ,332 4,71 5,05 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani 

zdravstvenik 

76 4,71 ,708 4,55 4,87 

Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

25 4,96 ,200 4,88 5,04 

Fizioterapevt/fizioterapevtka 24 4,63 ,495 4,42 4,83 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

26 4,62 ,852 4,27 4,96 

Dietetik 3 5,00 0,000 5,00 5,00 

Skupaj 180 4,76 ,613 4,67 4,85 

Paliativna oskrba ni 

opredeljena z 

določenim 

obolenjem in s 

starostjo pacienta. 

 

 

 

 

 

  

Zdravnik/zdravnica 9 5,00 ,000 5,00 5,00 

Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

17 4,82 ,529 4,55 5,10 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani 

zdravstvenik 

76 4,45 ,900 4,24 4,65 

Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

25 5,00 ,000 5,00 5,00 

Fizioterapevt/fizioterapevtka 24 4,83 ,381 4,67 4,99 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

26 4,69 ,884 4,34 5,05 

Dietetik 3 5,00 ,000 5,00 5,00 

Skupaj 180 4,68 ,738 4,57 4,79 
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Skupinska statistika     

 Trditve                       Delovno mesto   N         PV    SO 95 % interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

Paliativna oskrba 

zagovarja 

življenje. 

 

 

 

 

 

  

Zdravnik/zdravnica 9 4,67 ,707 4,12 5,21 

Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

17 3,82 1,551 3,03 4,62 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani 

zdravstvenik 

76 3,64 1,158 3,37 3,91 

Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

25 3,84 1,491 3,22 4,46 

Fizioterapevt/fizioterapevtka 24 4,21 ,977 3,80 4,62 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

26 3,65 1,198 3,17 4,14 

Dietetik 3 3,67 ,577 2,23 5,10 

Skupaj 180 3,82 1,225 3,64 4,00 

Za izvajanje 

paliativne oskrbe 

je potreben tim 

strokovnjakov. 

 

 

 

 

 

  

Zdravnik/zdravnica 9 4,67 ,707 4,12 5,21 

Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

17 4,76 ,562 4,48 5,05 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani 

zdravstvenik 

76 4,51 ,745 4,34 4,69 

Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

25 4,68 ,852 4,33 5,03 

Fizioterapevt/fizioterapevtka 24 4,58 ,584 4,34 4,83 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

26 4,85 ,368 4,70 4,99 

Dietetik 3 5,00 ,000 5,00 5,00 

Skupaj 180 4,63 ,678 4,53 4,74 

Komuniciranje v 

paliativni oskrbi je 

nujno za natančno 

oceno 

pacientovega 

stanja. 

 

 

 

 

 

  

Zdravnik/zdravnica 9 4,89 ,333 4,63 5,15 

Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

17 5,00 0,000 5,00 5,00 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani 

zdravstvenik 

76 4,64 ,667 4,49 4,80 

Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

25 4,80 ,500 4,59 5,01 

Fizioterapevt/fizioterapevtka 24 4,58 ,654 4,31 4,86 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

26 4,81 ,567 4,58 5,04 

Dietetik 3 5,00 0,000 5,00 5,00 

Skupaj 180 ,73 ,585 4,65 4,82 
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Skupinska statistika     

 Trditve                       Delovno mesto   N         PV    SO 95 % interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

Za kakovostno 

izvajanje 

paliativne oskrbe 

je potrebno 

strokovno znanje s 

tega področja. 

 

 

 

 

 

  

Zdravnik/zdravnica 9 4,89 ,333 4,63 5,15 

Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

17 4,65 ,996 4,13 5,16 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani 

zdravstvenik 

76 4,61 ,655 4,46 4,75 

Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

25 4,76 ,523 4,54 4,98 

Fizioterapevt/fizioterapevtka 24 4,50 ,590 4,25 4,75 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

26 4,77 ,587 4,53 5,01 

Dietetik 3 5,00 0,000 5,00 5,00 

Skupaj 180 4,66 ,644 4,57 4,76 

Paliativna oskrba 

temelji na dobrih 

medsebojnih 

odnosih in 

komunikaciji med 

člani paliativnega 

tima. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravnik/zdravnica 9 5,00 0,000 5,00 5,00 

Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

17 4,76 ,562 4,48 5,05 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani 

zdravstvenik 

76 4,63 ,670 4,48 4,78 

Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

25 4,84 ,374 4,69 4,99 

Fizioterapevt/fizioterapevtka 24 4,67 ,482 4,46 4,87 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

26 4,92 ,272 4,81 5,03 

Dietetik 3 5,00 0,000 5,00 5,00 

Skupaj 180 4,74 ,540 4,66 4,82 

N – število, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon 

 

Iz tabele 5.10 je razvidna ocena strokovnega znanja s področja paliativne oskrbe z vidika 

zdravstvenih delavcev in sodelavcev glede na delovno mesto, ki ga opravljajo. Anketiranci 

so najvišje ocenili trditev »Paliativna oskrba spoštuje umiranje kot naravni proces življenja« 

(PV = 4,76; SO = 0,613). Visoko so ocenili trditvi »Paliativna oskrba temelji na dobrih 

medsebojnih odnosih in komunikaciji med člani paliativnega tima« (PV = 4,74; SO = 0,540) 

in »Komuniciranje v paliativni oskrbi je nujno za natančno oceno pacientovega stanja« (PV 

= 4,73; SO = 0,585). Anketiranci so najnižje ocenili trditev »Paliativna oskrba zagovarja 

življenje« (PV = 3,82; SO = 1,225). Razlike v vzorcu so relativno majhne, zato smo jih 

preverili z Levenovim testom homogenosti varianc. 
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Tabela 5.11. Test homogenosti varianc glede ocene strokovnega znanja z vidika 

zdravstvenih delavcev in sodelavcev glede na delovno mesto 

Leveneov test homogenosti varianc 

 Trditve Leveneova 

statistika 

p 

Bolečina je ena najpomembnejših simptomov v procesu umiranja. ,634 ,703 

Je pomemben del zdravstvenega procesa, ki je povezana z dostojanstvom 

posameznika. 

6,105 ,063 

Paliativna oskrba spoštuje umiranje kot naravni proces življenja. 5,710 ,060 

Paliativna oskrba ni opredeljena z določenim obolenjem in s starostjo 

pacienta. 

11,952 ,053 

Paliativna oskrba zagovarja življenje. 2,378 ,073 

Za izvajanje paliativne oskrbe je potreben tim strokovnjakov. 2,987 ,096 

Paliativna oskrba temelji na dobrih medsebojnih odnosih in komunikaciji 

med člani paliativnega tima. 

8,627 ,076 

Komuniciranje v paliativni oskrbi je nujno za natančno oceno pacientovega 

stanja. 

6,684 ,067 

Za kakovostno izvajanje paliativne oskrbe je potrebno strokovno znanje s 

tega področja. 

2,541 ,054 

p – statistična pomembnost 

 

Iz tabele 5.11 lahko razberemo, da so variance skupin homogene (p > 0,05), zato lahko 

izračunamo še Anovo oziroma analizo varianc, s pomočjo katere smo želeli ugotoviti 

statistično pomembno razliko glede ocene strokovnega znanja z vidika zdravstvenih 

delavcev in sodelavcev glede na delovno mesto anketirancev. 

 

Tabela 5.12. Ocena strokovnega znanja s področja paliativne oskrbe z vidika zdravstvenih 

delavcev in sodelavcev glede na delovno mesto 

Anova 

 Trditve F p 

Bolečina je ena najpomembnejših simptomov v procesu umiranja. ,487 ,817 

Je pomemben del zdravstvenega procesa, ki je povezana z dostojanstvom 

posameznika. 

1,593 ,152 

Paliativna oskrba spoštuje umiranje kot naravni proces življenja.  1,398 ,218 

Paliativna oskrba ni opredeljena z določenim obolenjem in s starostjo pacienta. 2,835 ,012 

Paliativna oskrba zagovarja življenje. 1,503 ,180 

Komuniciranje v paliativni oskrbi je nujno za natančno oceno pacientovega 

stanja. 

1,503 ,180 

Za kakovostno izvajanje paliativne oskrbe je potrebno strokovno znanje s tega 

področja. 

,889 ,504 

F – statistika, p – statistična pomembnost 

 

Pri trditvi »Paliativna oskrba ni opredeljena z določenim obolenjem in s starostjo pacienta« 

prihaja do statistično značilnih razlik (p < 0,05) med anketiranimi z vidika ocene 

strokovnega znanja s področja paliativne oskrbe glede na delovno mesto, kar je razvidno iz 

tabele 5.12.  
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S testom mnogotere primerjave z vidika ocene strokovnega znanja s področja paliativne 

oskrbe glede na delovno mesto, smo preverili, med katerimi skupinami obstajajo statistično 

pomembne razlike. 

  

Tabela 5.13. Test mnogotere primerjave z vidika ocene strokovnega znanja s področja 

paliativne oskrbe glede na delovno mesto  

Mnogotere primerjave 

Trditev: »Paliativna oskrba ni opredeljena z določenim obolenjem in s starostjo pacienta«.  

Delovno mesto, ki ga opravljate p 95 % interval zaupanja 

Nizki Visoki 

Zdravnik/zdravnica Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

,551 -,41 ,76 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani zdravstvenik 

,030 ,05 1,05 

Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

1,000 -,55 ,55 

Fizioterapevt/fizioterapevtka ,552 -,39 ,72 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

,268 -,24 ,85 

Dietetik 1,000 -,94 ,94 

Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

Zdravnik/zdravnica ,551 -,76 ,41 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani zdravstvenik 

,052 ,00 ,76 

Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

,438 -,62 ,27 

Fizioterapevt/fizioterapevtka ,966 -,46 ,44 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

,557 -,31 ,57 

Dietetik ,694 -1,06 ,71 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani 

zdravstvenik 

Zdravnik/zdravnica ,030 -1,05 -,05 

Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

,052 -,76 ,00 

Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

,001 -,88 -,22 

Fizioterapevt/fizioterapevtka ,022 -,72 -,06 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

,134 -,57 ,08 

Dietetik ,191 -1,38 ,28 

Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

Zdravnik/zdravnica 1,000 -,55 ,55 

Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

,438 -,27 ,62 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani zdravstvenik 

,001 ,22 ,88 

Fizioterapevt/fizioterapevtka ,421 -,24 ,57 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

,131 -,09 ,71 
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Mnogotere primerjave 

Trditev: »Paliativna oskrba ni opredeljena z določenim obolenjem in s starostjo pacienta«.  

Delovno mesto, ki ga opravljate p 95 % interval zaupanja 

Nizki Visoki 

Fizioterapevt/fizioterapevtka Zdravnik/zdravnica ,552 -,72 ,39 

Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

,966 -,44 ,46 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani zdravstvenik 

,022 ,06 ,72 

Fizioterapevt/fizioterapevtka Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

,421 -,57 ,24 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

,487 -,26 ,54 

Dietetik ,704 -1,03 ,70 

Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

Zdravnik/zdravnica 1,000 -,55 ,55 

Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

,438 -,27 ,62 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani zdravstvenik 

,001 ,22 ,88 

Fizioterapevt/fizioterapevtka ,421 -,24 ,57 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

,131 -,09 ,71 

Dietetik ,482 -1,17 ,55 

Dietetik Zdravnik/zdravnica 1,000 -,94 ,94 

Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

,694 -,71 1,06 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani zdravstvenik 

,191 -,28 1,38 

Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

1,000 -,87 ,87 

Fizioterapevt/fizioterapevtka ,704 -,70 1,03 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

,482 -,55 1,17 

Socialni delavec/socialna 

delavka 

Zdravnik/zdravnica ,268 -,85 ,24 

Vodja zdravstvene nege in 

oskrbe 

,557 -,57 ,31 

Diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani zdravstvenik 

,134 -,08 ,57 

Delovni terapevt/delovna 

terapevtka 

,131 -,71 ,09 

Fizioterapevt/fizioterapevtka ,487 -,54 ,26 

Dietetik ,482 -1,17 ,55 

p – statistična pomembnost  

 

Iz tabele 5.13 je razvidno, da pri trditvi »Paliativna oskrba ni opredeljena z določenim 

obolenjem in s starostjo pacienta« med anketiranimi zdravstvenimi delavci in sodelavci z 

vidika ocene strokovnega znanja glede na delovno mesto prihaja do statistično pomembnih 

razlik (p < 0,05). Statistično pomembne razlike obstajajo med delovnim mestom 

zdravnik/zdravnica in diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (p = 0,030;  
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p = 0,030), med delovnim mestom diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik 

in delovni terapevt/delovna terapevtka (p = 0,01) ter med delovnim mestom diplomirana 

medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik in fizioterapevt/fizioterapevtka (p = 0,022). Do 

statistično pomembnih razlik (p < 0,05) ne prihaja med delovnim mestom vodja zdravstvene 

nege in oskrbe, socialna delavka/socialni delavec ter dietetik.  

 

Tabela 5.14. Ocena strokovnega znanja s področja paliativne oskrbe z vidika zdravstvenih 

delavcev in sodelavcev glede na delovno dobo 

Skupinska statistika 

  N PV SO 95 % interval zaupanja 

Nizki Visoki 

Bolečina je ena 

najpomembnejših 

simptomov v procesu 

umiranja. 

0-10 let 52 4,23 ,921 3,97 4,49 

11-20 let 50 4,12 ,895 3,87 4,37 

21-30 let 37 4,16 ,958 3,84 4,48 

31-40 let 41 4,05 1,117 3,70 4,40 

Skupaj 180 4,14 ,964 4,00 4,29 

Je pomemben del 

zdravstvenega procesa, 

ki je povezana z 

dostojanstvom 

posameznika. 

0-10 let 52 4,71 ,572 4,55 4,87 

11-20 let 50 4,68 ,587 4,51 4,85 

21-30 let 37 4,70 ,777 4,44 4,96 

31-40 let 41 4,59 ,836 4,32 4,85 

Skupaj 180 4,67 ,684 4,57 4,77 

Paliativna oskrba 

spoštuje umiranje kot 

naravni proces življenja. 

0-10 let 52 4,75 ,556 4,60 4,90 

11-20 let 50 4,72 ,536 4,57 4,87 

21-30 let 37 4,73 ,732 4,49 4,97 

31-40 let 41 4,85 ,654 4,65 5,06 

Skupaj 180 4,76 ,611 4,67 4,85 

Paliativna oskrba ni 

opredeljena z določenim 

obolenjem in s starostjo 

pacienta. 

0-10 let 52 4,67 ,734 4,47 4,88 

11-20 let 50 4,47 ,915 4,21 4,73 

21-30 let 37 4,78 ,750 4,53 5,03 

31-40 let 41 4,88 ,331 4,77 4,98 

Skupaj 180 4,69 ,736 4,58 4,80 

Paliativna oskrba 

zagovarja življenje. 

0-10 let 52 3,56 1,259 3,21 3,91 

11-20 let 50 3,84 1,131 3,52 4,16 

21-30 let 37 3,89 1,430 3,41 4,37 

31-40 let 41 4,02 1,084 3,68 4,37 

Skupaj 180 3,81 1,226 3,63 3,99 

Za izvajanje paliativne 

oskrbe je potreben tim 

strokovnjakov. 

0-10 let 52 4,57 ,781 4,35 4,79 

11-20 let 50 4,60 ,571 4,44 4,76 

21-30 let 37 4,78 ,479 4,62 4,94 

31-40 let 41 4,65 ,770 4,40 4,90 

Skupaj 180 4,64 ,668 4,54 4,74 

Paliativna oskrba temelji 

na dobrih medsebojnih 

odnosih in komunikaciji 

med člani paliativnega 

tima. 

0-10 let 52 4,71 ,637 4,53 4,89 

11-20 let 50 4,70 ,505 4,56 4,84 

21-30 let 37 4,81 ,518 4,64 4,98 

31-40 let 41 4,83 ,381 4,71 4,95 

Skupaj 180 4,76 ,525 4,68 4,83 
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Skupinska statistika 

      N              PV          SO 95 % interval zaupanja 

Nizki Visoki 

Komuniciranje v 

paliativni oskrbi je nujno 

za natančno oceno 

pacientovega stanja. 

0-10 let 52 4,79 ,498 4,65 4,93 

11-20 let 50 4,60 ,670 4,41 4,79 

21-30 let 37 4,86 ,347 4,75 4,98 

31-40 let 41 4,76 ,663 4,55 4,97 

Skupaj 180 4,74 ,570 4,66 4,83 

Za kakovostno izvajanje 

paliativne oskrbe je 

potrebno strokovno znanje 

s tega področja. 

0-10 let 52 4,67 ,550 4,52 4,83 

11-20 let 50 4,64 ,631 4,46 4,82 

21-30 let 37 4,76 ,723 4,52 5,00 

31-40 let 41 4,61 ,666 4,40 4,82 

Skupaj 180 4,67 ,634 4,57 4,76 

N – število, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon 

 

Iz tabele 5.14 je razvidna ocena strokovnega znanja s področja paliativne oskrbe z vidika 

zdravstvenih delavcev in sodelavcev glede na delovno dobo. Anketiranci so najvišje 

enakovredno ocenili dve trditvi »Paliativna oskrba temelji na dobrih medsebojnih odnosih 

in komunikaciji med člani paliativnega tima« (PV = 4,76; SO = 0, 525) in »Paliativna oskrba 

spoštuje umiranje kot naravni proces življenja« (PV = 4,76; SO = 0,613). Anketiranci so 

najnižje ocenili trditev »Paliativna oskrba zagovarja življenje« (PV = 3,81; SO = 1,226). 

Razlike v vzorcu so relativno majhne, zato smo jih preverili z Levenovim testom 

homogenosti varianc. 

 

Tabela 5.15. Test homogenosti varianc glede ocene strokovnega znanja z vidika 

zdravstvenih delavcev in sodelavcev glede na delovno dobo 

Levenov test homogenosti varianc 

 Trditve Leveneova 

statistika 

p 

Bolečina je ena najpomembnejših simptomov v 

procesu umiranja. 

,415 ,742 

Je pomemben del zdravstvenega procesa, ki je 

povezana z dostojanstvom posameznika. 

1,043 ,375 

Paliativna oskrba spoštuje umiranje kot naravni 

proces življenja. 

1,199 ,312 

Paliativna oskrba ni opredeljena z določenim 

obolenjem in s starostjo pacienta. 

8,733 ,060 

Paliativna oskrba zagovarja življenje. 2,410 ,069 

Za izvajanje paliativne oskrbe je potreben tim 

strokovnjakov. 

2,383 ,071 

Komuniciranje v paliativni oskrbi je nujno za 

natančno oceno pacientovega stanja. 

5,650 ,051 

Paliativna oskrba temelji na dobrih medsebojnih 

odnosih in komunikaciji med člani paliativnega 

tima. 

2,511 ,060 

Za kakovostno izvajanje paliativne oskrbe je 

potrebno strokovno znanje s tega področja. 

1,000 ,394 

p - statistična pomembnost 
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Iz tabele 5.15 lahko razberemo, da so variance skupin homogene (p > 0,05), zato lahko 

izračunamo še Anovo oziroma analizo varianc, s pomočjo katere smo želeli ugotoviti 

statistično pomembno razliko glede ocene strokovnega znanja z vidika zdravstvenih 

delavcev in sodelavcev glede na delovno dobo. 

 

Tabela 5.16. Ocena strokovnega znanja s področja paliativne oskrbe z vidika zdravstvenih 

delavcev in sodelavcev glede na delovno dobo 

Anova 

  F p 

Bolečina je ena najpomembnejših simptomov v procesu umiranja. ,285 ,836 

Je pomemben del zdravstvenega procesa, ki je povezana z dostojanstvom 

posameznika. 

,301 ,825 

Paliativna oskrba spoštuje umiranje kot naravni proces življenja. ,424 ,736 

Paliativna oskrba ni opredeljena z določenim obolenjem in s starostjo pacienta. 2,637 ,071 

Paliativna oskrba zagovarja življenje. 1,216 ,305 

Za izvajanje paliativne oskrbe je potreben tim strokovnjakov. ,826 ,481 

Paliativna oskrba temelji na dobrih medsebojnih odnosih in komunikaciji med 

člani paliativnega tima. 

,712 ,546 

Komuniciranje v paliativni oskrbi je nujno za natančno oceno pacientovega 

stanja. 

1,749 ,159 

Za kakovostno izvajanje paliativne oskrbe je potrebno strokovno znanje s tega 

področja. 

,386 ,763 

F – statistika, p – statistična pomembnost 

 

Iz tabele 5.16 je razvidno, da z vidika ocene strokovnega znanja s področja paliativne oskrbe 

med zdravstvenimi delavci in sodelavci glede na delovno dobo ni statistično pomembnih 

razlik (p > 0,05). 

 

Tabela 5.17. Pogostost srečevanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev s procesom umiranja 

pri delu 

                                      Skupinska statistika   

  N % 

Vsakodnevno 102 56,7 

Občasno 77 42,8 

Nikoli 1 0,5 

Skupaj 180 100,0 

N – število, % – odstotek 

 

Zdravstveni delavci in sodelavci se pri svojem delu srečujejo s procesom umiranja. Od 180 

(100 %) anketiranih se 102 (56,7 %) zdravstvena delavca in sodelavca srečujeta s procesom 

umiranja vsakodnevno, 77 (42,8 %) občasno ter 1 (0,5 %) nikoli, kar je razvidno iz tabele 

5.17. 
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Tabela 5.18. Vzpostavljen tim za izvajanje paliativne oskrbe v socialno varstvenem zavodu  

                                    Skupinska statistika   

  N % 

Da 84 46,7 

Ne 89 49,4 

Ne vem 7 3,9 

Skupaj 180 100,0 

N – število, % – odstotek 

 

Iz tabele 5.18 je razvidna vzpostavljenost tima za izvajanje paliativne oskrbe v socialno 

varstvenem zavodu. 84 (46,7 %) anketirancev meni, da imajo v socialno varstvenem centru 

vzpostavljen tim za izvajanje paliativne oskrbe, 89 (49,4 %) anketirancev meni, da tima za 

izvajanje paliativne oskrbe v socialno varstvenem zavodu nimajo vzpostavljenega ter 7 

(3,9 %) anketirancev ne ve, če imajo v socialno varstvenem zavodu vzpostavljen tim za 

izvajanje paliativne oskrbe. 

 

Med tistimi anketiranci, ki menijo, da imajo v socialno varstvenem zavodu vzpostavljen tim 

za izvajanje paliativne oskrbe in tistimi, ki menijo, da tima za izvajanje paliativne oskrbe v 

socialno varstvenem zavodu nimjao, smo naredili primerjavo glede razumevanja termina 

paliativna oskrba.  

 

Tabela 5.19. Razumevanje termina paliativna oskrba med zdravstvenimi delavci in sodelavci 

glede na vzpostavljenost paliativnega tima 

Skupinska statistika     

Trditve                                                                Vzpostavljen 

paliativni tim 

                                                                            

                                                                           N            %                          

  Brez 

paliativnega tima 

 

               N            % 

 

To je oskrba umirajočega.                                10           11,9                                                   25          28,1  

To je oskrba pacientov z neozdravljivo            74           88,1     

boleznijo in njihovih bližnjih.                   

                64           71,9  

To je nega starejših.                                            0             0                      0              0  

Skupaj                                                               84           100,0                  89          100,0  

N – število, % – odstotek 

 

V socialno varstvenih zavodih, kjer imajo za izvajanje paliativne oskrbe vzpostavljen 

paliativni tim 74 (88,1 %) anketirancev razume paliativno oskrbo kot oskrbo pacientov z 

neozdravljivo boleznijo. 10 (11,9 %) anketirancev paliativno oskrbo razume kot oskrbo 

umirajočega. V socialno varstvenih zavodih, kjer za izvajanje paliativne oskrbe nimajo 

vzpostavljenega paliativnega tima  64 (71,9 %) anketirancev paliativno oskrbo razume kot 

oskrbo pacientov z neozdravljivo boleznijo in 25 (28,1 %) kot oskrbo umirajočega. Nihče 

izmed anketirancev paliativne oskrbe ne razume kot nege starejših, kar je razvidno iz tabele 

5.19. 
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Z vidika razumevanja termina paliativne oskrbe glede na vzpostavljenost paliativnega tima 

znotraj socialno varstvenih zavodov, smo s Hi-testom preverili ali med anketiranci obstajajo 

statistično pomembne razlike.  

 

Tabela 5.20. Hi-kvadrat test razumevanja termina paliativne oskrbe glede na vzpostavljenost 

paliativnega tima  

Hi-kvadrat test 
           

Vrednost 

 

df 

 

p 

Kullbackov 

test 

2,068 4 ,723 

N 180     

N – število, df – stopnje prostosti, p – statistična pomembnost   
 

Iz tabele 5.20 lahko razberemo, da med anketiranci, ki imajo v socialno varstvenem zavodu 

za izvajanje paliativne oskrbe vzpostavljen paliativni tim in tistimi, ki paliativnega tima 

nimajo statistično pomembne razlike ne obstajajo (p > 0,05).  
 

Tabela 5.21. Sodelovanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev v paliativnem timu kot 

aktiven in enakopraven član z jasno opredeljenimi nalogami 

                                    Skupinska statistika   

  N % 

Da 60 71,4 

Ne 24 28,6 

Skupaj 84 100,0 

N – število, % – odstotek 

 

Zdravstveni delavci in sodelavci sodelujejo v paliativnem timu. Od 84 (100 %) anketiranih 

jih 60 (71,4 %) sodeluje kot aktiven in enakopraven član z jasno opredeljenimi nalogami. 24 

(28,6 %) anketiranih v paliativnem timu ne sodeluje kot aktiven in enakopraven član z jasno 

opredeljenimi nalogami, kar je razvidno iz tabele 5.21. 
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6 RAZPRAVA 

 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kaj zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci v socialno 

varstvenih zavodih razumejo pod terminom paliativna oskrba, kakšen pomen pripisujejo 

timskemu pristopu ter kako se splošna teoretična znanja o delovanju interdisciplinarnega 

paliativnega tima potrjujejo v kliničnem okolju.  

 

Zanimalo nas je, ali se razumevanje pomena paliativne oskrbe med zdravstvenimi delavci in 

sodelavci razlikuje glede na starost in spol. Na podlagi raziskovalnega cilja smo oblikovali 

hipotezo 1: Razumevanje pomena paliativne oskrbe med zdravstvenimi delavci in 

sodelavci se razlikuje glede na starost in spol. 

 

Na podlagi podatkov, pridobljenih s pomočjo anketnega vprašalnika, smo ugotovili, da 

anketirani ne glede na starost ali spol, pod terminom paliativna oskrba razumejo, da je to 

oskrba pacientov z neozdravljivo boleznijo in njihovih bližnjih, za kar se je opredelila večina 

anketiranih (tabela 5.1). Glede na rezultate analiz ter raziskav tujih in domačih raziskovalcev 

(Koštomaj, 2014; Ayed, et al., 2015; Šarić, 2016; Patru, 2017) lahko zagotovo trdimo, da je 

paliativna oskrba oskrba, ki temelji na delu z neozdravljivo bolnimi in umirajočimi pacienti 

ter njihovimi svojci. Kljub temu da se paliativna oskrba tradicionalno obravnava kot 

intenzivna skrb za pacienta, ki je blizu smrti, je paliativna oskrba osredotočena na pristop, 

ki izboljšuje kakovost življenja neozdravljivo bolnih ter njihovih družin s preprečevanjem 

in z lajšanjem trpljenja, čeprav Zimmermann s sodelavci (2008) in Temel s sodelavci (2010) 

navajata, da so študije, ki ugotavljajo prednosti paliativne oskrbe v smislu kakovosti 

življenja in zadovoljstva z oskrbo, redke.  

 

Pri trditvah, ki se nanašajo na razumevanje pomena paliativne oskrbe med zdravstvenimi 

delavci in sodelavci, smo naredili primerjavo rezultatov glede na spol. Na podlagi  

postavljenih trditev o razumevanju pomena paliativne oskrbe smo ugotovili, da med spoloma 

ni statistično pomembnih razlik, kljub temu da so ženske v povprečju trditve ocenjevale z 

višjimi povprečnimi vrednostmi kot moški. Statistično pomembna razlika med spoloma 

obstaja le pri trditvi »Paliativna oskrba je izredno zahtevno in težko področje dela«, kjer so 

ženske trditev v povprečju ocenile višje (PV = 4,59; SO = 0,727) kot moški (PV = 4,12; SO 

= 0,781). Dimenzije ženskosti se v primerjavi z moškimi primarno nanašajo na skrb za dobro 

drugih, kjer je poudarek na negovanju, skrbnosti, vdanosti, sposobnosti popolne posvetitve 

drugim, prijaznosti, empatičnosti in sočutnosti (Avsec, 2000). Iz vidika zahtevnosti in 

kompleksnosti del zdravstvena nega v družbi še vedno velja za poklic, v katerem 

prevladujejo ženske (Ličen & Plazar, 2013), zato je zanje paliativna oskrba težko in zahtevno 

področje dela, s katerim se vsakodnevno srečuje več kot polovica anketiranih.  

 

O zahtevnosti in težavnosti dela na področju paliativne oskrbe z raziskavami potrjujejo tudi 

Bandelj (2013), Koštomaj (2014), Toš (2015), Šmelcer (2016), Patru (2017) ter Wirt (2018), 

ki ugotavljajo, da so potrebe po razvoju organizirane paliativne oskrbe na področju 

institucionalnega varstva vedno bolj izrazite, zato bi prizadevanje za razvoj organizirane in 

dostopne paliativne oskrbe v socialno varstvenih zavodih moral biti prioriteta. Vendar Gaber 
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(2011) meni, da je to dolgotrajen proces bodisi zaradi organizacijskih težav bodisi zaradi 

težav v smislu neznanja zdravstveno negovalnega kadra ter da so za učinkovito paliativno 

oskrbo ključni zdravniki z dodatnimi znanji s področja paliativne oskrbe.  

 

V socialno varstvenih zavodih so v procesu paliativne oskrbe starejši posebna populacija, ki 

zaradi številnih kroničnih neozdravljivih bolezni, za zagotavljanje kakovostne paliativne 

oskrbe, predstavlja nenehne izzive (Beznec, 2007). Enega izmed največjih izzivov na 

področju zdravstvenega in socialnega varstva, zaradi povečanih potreb in zahtev, predstavlja 

kronična oskrba (Bodenheimer, 2008) z največjim obsegom storitev zdravstvene nege 

(Lipar, 2013). A kljub temu Lundrova (2014) dodaja, da se ravno v socialno varstvenih 

zavodih najlažje uvajajo novi pristopi organizirane paliativne oskrbe. 

 

Pri trditvah, ki se nanašajo na razumevanje pomena paliativne oskrbe med zdravstvenimi 

delavci in sodelavci, smo primerjali rezultate glede na starost. Na osnovi postavljenih trditev 

o razumevanju pomena paliativne oskrbe med zdravstvenimi delavci in sodelavci glede na 

starost smo ugotovili, da med starostnimi skupinami ni statistično pomembnih razlik. Tudi 

v raziskavi, ki jo je v slovenskem prostoru izvedla Šarićeva (2016) med anketiranimi, starimi 

od 18 do 30 let, ni bilo statistično pomembnih razlik glede razumevanja paliativne oskrbe. 

Meni, da so zanjo anketirani glede na stopnjo izobrazbe slišali v času formalnega 

izobraževanja. Vendar se pridobljeni podatki ne morejo primerjati s podatki, pridobljenimi 

z raziskavo, ki so jo v tujem prostoru izvedli Benini in sodelavci (2011). Z raziskavo, ki so 

jo opravili, so namreč ugotovili, da anketirani stari od 18 do 74 let niso poznali pomena 

paliativne oskrbe. 

 

Ne glede na pridobljene rezultate raziskav lahko zagotovo trdimo, da osveščanje o pomenu 

in razumevanju paliativne oskrbe ne glede na starost z leti narašča. Poleg tega je Connor 

(2018) glede razumevanja paliativne oskrbe kritičen. Navaja, da bodo na tem področju 

potrebne še velike spremembe v stališčih in prepričanjih, ne samo med zdravstvenimi 

delavci, temveč med celotno družbo, s čimer se strinja tudi Kamnikova (2014). Sprejetje 

paliativne oskrbe na nekem nivoju zahteva priznanje, da sta smrt in umiranje sestavni del 

naravnega procesa življenja in da je oskrba tistih z življenjsko omejevalnimi pogoji in 

boleznimi bistveni del vsakega zdravstvenega sistema. Ker se svetovna populacija stara ter 

se sooča s temi realnostmi, obstaja upanje, da bo paliativna oskrba v prihodnosti vendarle 

rasla in napredovala (Connor, et al., 2018). 

 

Glede razumevanja pomena paliativne oskrbe med zdravstvenimi delavci in sodelavci glede 

na starost smo ugotovili, da med starostnimi skupinami ni pomembnih statistično značilnih 

razlik (tabela 5.5). Statistično značilne razlike o razumevanju pomena paliativne oskrbe so 

glede na spol statistično pomembne le pri eni trditvi (tabela 5.3), zato lahko hipotezo 1 

ovržemo. 

 

Z naslednjim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako timski pristop v paliativni 

oskrbi vpliva na prenos znanja ter kakšne odnose vzpostavlja med člani paliativnega tima. 

Na podlagi raziskovalnega cilja smo oblikovali hipotezo 2: Timski pristop v paliativni 
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oskrbi omogoča prenos znanja in vzpostavlja dobre medosebne odnose med člani 

paliativnega tima. 

 

Ugotovili smo, da med podanimi trditvami ni statistično pomembnih razlik, povprečne 

vrednosti (tabela 5.6) so višje kot testne vrednosti (tabela 5.7). Da timski pristop v paliativni 

oskrbi omogoča prenos znanja in vzpostavlja dobre medosebne odnose med člani 

paliativnega tima, potrjuje tudi izid naše raziskave, saj so anketirani glede na doseženo 

povprečno vrednost trditev »Paliativna oskrba temelji na dobrih medsebojnih odnosih in 

komunikaciji med člani paliativnega tima« ocenili najvišje. Tudi trditev »Timski pristop 

omogoča prenos znanja med člani tima« je dosegla visoko povprečno oceno. Raziskava 

potrjuje, da med člani paliativnega tima prevladujejo dobri medosebni odnosi in zaupanje 

(tabela 5.6), zato lahko hipotezo 2 potrdimo. 

 

Z raziskavo potrjujemo ugotovitve Szafranove s sodelavci (2018), ki navaja, da zdravstveno 

varstvo, ki temelji na timskem pristopu izboljšuje kontinuiteto oskrbe, izboljšuje varnost 

pacientov ter medosebne odnose. Rebolj in Sotler (2014) ter Nancarrow s sodelavci (2013) 

poudarjajo, da so v procesu zdravstvene obravnave pomembni dejavniki zaupanje, 

obveščenost pacienta ter komunikacija med pacientom in izvajalci, s čimer se strinja tudi 

Szafranova s sodelavci (2018), ki dodaja, da ne smemo pozabiti, da je timski pristop, pristop, 

ki naj bi bil osredotočen ravno na pacienta. Sudore s sodelavci (2014) in Szafranova s 

sodelavci (2018) omenjata, da je študij, ki obravnavajo perspektive pacientov o zaznani 

vrednosti oskrbe, ki temelji na timu, ali kako timsko delo vpliva na njihovo oskrbo, žal malo. 

Clements s sodelavci (2007) je z raziskavo ugotovil, da timsko delo krepi strokovno 

sodelovanje. Slednje pozitivno vpliva na dobre medosebne odnose, le-ti pa zmanjšujejo 

zdravstvene napake in zmanjšujejo izgorelost tako zdravstvenih delavcev kot svojcev, ki so 

poleg strokovne podpore izjemno pomembni. Klemenc (2007) dodaja, da timski pristop daje 

možnosti za medsebojno odvisno in povezano delo, opredeljeno kot kolegialnost. Le-ta v 

interdisciplinarnih timih vpliva na izid zdravljenja, saj se dobri kolegialni odnosi odrazijo 

tudi v izboljšanih izidih zdravljenja. 

 

V sklopu timskega pristopa v paliativni oskrbi nas je zanimalo, ali timski pristop vpliva na 

kakovost paliativne oskrbe, zato smo si na podlagi raziskovalnega cilja oblikovali hipotezo 

3: Timski pristop vpliva na kakovost paliativne oskrbe. 

 

Na podlagi pridobljenih podatkov ugotavljamo, da se anketirani strinjajo, da timski pristop 

vpliva na kakovost paliativne oskrbe, saj so trditev »Timski pristop pripomore k izvajanju 

kakovostne paliativne oskrbe« med vsemi podanimi trditvami ocenili najvišje (tabela 5.8). 

Ugotovili smo, da je vpliv timskega pristopa v paliativni oskrbi med zdravstvenimi delavci 

in sodelavci statistično značilen (tabela 5.9), zato lahko hipotezo 3 potrdimo. 

 

Iz pregleda literature ugotavljamo, da na povečanje kakovosti timskega dela vpliva več 

dejavnikov. Hvalec in Kobal Štraus (2012) sta z raziskavo ugotovili, da zaposlenim na 

področju zdravstvene nege kot pomemben element kakovosti storitev, ki hkrati lahko vpliva 

na obremenjenost pri njihovem delu, veliko pomeni emocionalno delo, ki ga Škufca Smrdel 
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(2011) opredeljuje kot čustvena obremenitev. V času svoje poklicne kariere se namreč 

vsakdo, ki dela z neozdravljivo bolnimi in njihovimi svojci ne samo pri delu, temveč tudi v 

pogovorih velikokrat sooča z neprijetnimi situacijami, kot so: 

- podajanje slabe novice; 

- srečanje z lastno nemočjo; 

- napredovanje bolezni kljub vsem prizadevanjem ter 

- srečanje s pacientovim doživljanjem strahu, jeze, nemoči in zanikanjem. 

 

Ob emocionalnem doživljanju se lahko zdravstveni delavci in sodelavci na nepredvidljive 

situacije odzovejo na različne načine. Pri tem je izredno pomembna komunikacija, na katero 

vplivajo tudi osebni pogled in prepričanja zdravstvenega osebja, njihove vrednote, lasten 

odnos do zdravja, življenja in procesa umiranja (Škufca Smrdel, 2011; Ayed, et al., 2015; 

Fink, 2016). Prav zaradi tega bi se morali zdravstveni delavci zavedati pomembnosti 

pridobivanja veščin komuniciranja z izobraževanji v paliativni oskrbi (Globočnik Papuga, 

2007), saj so komunikacijske sposobnosti članov tima osnova za zagotavljanje dobrih 

medosebnih odnosov, ki pozitivno vplivajo na raven kakovosti paliativne oskrbe 

(Nancarrow, et al., 2013) in so hkrati osnova za izvajanje le-te (Furman & Lopuh, 2017). 

 

Na kakovost timskega dela vpliva tudi vključitev družine neozdravljivo bolnega (Sudore, et 

al., 2014), s čimer se strinja tudi MacLeod s sodelavci (2016), vendar dodaja, da na kakovost 

življenja pacientov in družin ob soočanju z življenjsko nevarnimi boleznimi vplivamo od 

postavljene diagnoze do smrti preko psihološkega, socialnega, kulturnega in duhovnega 

pristopa. Gallagher s sodelavci (2015) navaja, da je za povečanje kakovosti življenja, z 

vidika pacienta, izredno pomembna in hkrati potrebna tako fizična kot psihološka krepitev. 

Neozdravljivo bolnim in njihovim svojcem lahko pozitivni odnosi v procesu oskrbe 

zagotovijo več moči, katera pozitivno vpliva na zadovoljevanje njihovih potreb. Za 

zagotavljanje le-teh pa je potrebno osnovno znanje s področja paliativne oskrbe.  

 

Mimić s sodelavci (2013) je z raziskavo ugotovila, da je po mnenju medicinskih sester za 

kakovostno delo v paliativni oskrbi potrebnih pet elementov, in sicer: znanje, osebnost, 

zadovoljstvo, sodelavci ter organizacija dela. S temi ugotovitvami se strinja tudi Coonor 

(2018), vendar meni, da je neustrezno usposabljati zdravnike in medicinske sestre v 

paliativni oskrbi, dokler paliativna oskrba ni integrirana znotraj obstoječega zdravstvenega 

sistema kot specializirana oblika oskrbe.  

 

Prav tako nas je z vidika timskega pristopa zanimalo, kakšen odnos je razvit med člani v 

interdisciplinarnem paliativnem timu. Na podlagi raziskovalnega cilja smo oblikovali 

hipotezo 4: V interdisciplinarnem paliativnem timu je razvit partnerski odnos med 

člani.  

 

Na podlagi pridobljenih podatkov ugotavljamo, da v paliativnem timu prevladuje zaupanje, 

saj so anketirani trditev «Na delovanje paliativnega tima vpliva medsebojno zaupanje 

članov« ocenili visoko (tabela 5.6). Prav tako smo ugotovili, da v paliativnem timu 

prevladuje partnerski odnos med člani, ker so anketirani trditvi »Timski pristop temelji na 
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sodelovanju dveh ali več strokovnjakov« ter »Delo paliativnega tima temelji na doseganju 

skupnih ciljev, reševanju kompleksnih problemov in vprašanj« ocenili zelo visoko (tabela 

5.6). Kljub temu da se anketirani v primerjavi z ostalimi povprečnimi vrednostmi pri trditvah 

(tabela 5.6) manj strinjajo s trditvijo »Učinkovitost in uspešnost tima je močno odvisna od 

jasnih opredelitev odgovornosti posameznih članov« lahko sklepamo, da imajo člani v 

interdisciplinarnem timu enakovredne vloge. Anketirani se najmanj strinjajo s trditvijo 

»Temeljna značilnost odnosov med člani paliativnega tima je hierarhičnost, ki temelji na 

strokovni usposobljenosti« zato lahko trdimo, da je v interdisciplinarnem paliativnem timu 

med člani razvit enakopraven partnerski odnos in hipotezo 4 potrdimo. Čeprav Klemenc 

(2007) navaja, da je temeljna značilnost odnosov med zdravstvenimi delavci njihova 

hierarhičnost, ki temelji na različni strokovni usposobljenosti ter predpostavlja njihovo 

usklajeno sodelovanje na osnovi nadzora in odgovornosti. Medpoklicno sodelovanje, še 

zlasti medicinskih sester in zdravnikov, je tesno povezano s kakovostno zdravstveno 

obravnavo. 

 

Z zadnjo zastavljeno hipotezo smo želeli ugotoviti, če se znanje zdravstvenih delavcev in 

sodelavcev s področja paliativne oskrbe v socialno varstvenih zavodih razlikuje glede na 

izobrazbo in delovno dobo. V ta namen smo na podlagi raziskovalnega cilja oblikovali 

hipotezo 5: Znanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev s področja paliativne oskrbe v 

socialno varstvenih zavodih se razlikuje glede na izobrazbo in delovno dobo. 

 

S pomočjo pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da anketirani glede na delovno mesto, ki 

ga opravljajo, svoje strokovno znanje ocenjujejo visoko (tabela 5.10), saj so v povprečju 

skoraj vse postavljene trditve na pet stopenjski lestvici ocenili višje od 4. Presenetil nas je 

podatek, da so anketirani kot njim najmanj pomembno trditev ocenili trditev »Paliativna 

oskrba zagovarja življenje«, od tega diplomirane medicinske sestre/diplomirani 

zdravstveniki v primerjavi z ostalimi delovnimi mesti najnižje. Ker so bile v povprečju 

razlike v vzorcu relativno majhne, smo jih preverili z Levenovim testom homogenosti 

varianc (tabela 5.11), s pomočjo katerega smo ugotovili, da so variance skupin homogene. 

Ugotovili smo tudi, da obstaja statistično pomembna razlika (p = 0,012) glede ocene 

strokovnega znanja z vidika zdravstvenih delavcev in sodelavcev glede na delovno mesto 

pri trditvi «Paliativna oskrba ni opredeljena z določenim obolenjem in s starostjo pacienta«. 

V nadaljevanju smo s pomočjo testa mnogotere primerjave (tabela 5.13) ugotovili, da 

obstajajo statistično pomembne razlike pri omenjeni trditvi med delovnim mestom 

zdravnik/zdravnica in diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (p = 0,030), 

med delovnim mestom diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik in delovni 

terapevt/delovna terapevtka (p = 0,01) ter med delovnim mestom diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani zdravstvenik in fizioterapevt/fizioterapevtka (p = 0,022). 

 

S pomočjo pridobljenih rezultatov lahko potrdimo, da statistično pomembne razlike glede 

ocene znanja iz področja paliativne oskrbe obstajajo pri tistih delovnih mestih, ki so ključni 

za izvajanje paliativne oskrbe. Furman in Lopuh (2017, p. 149) navajata, da je interes s strani 

zdravnikov za pridobivanje dodatnega znanja majhen, kljub temu da Slovensko združenje 
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paliativne medicine organizira podiplomsko izobraževanje za pridobitev diplome dodatnih 

znanj, 50-urne tečaje osnov paliativnega pristopa z imenom Korak za korakom.   

 

Mohar (2016) meni, da, poleg potrebnega osnovnega znanja o paliativni oskrbi, primanjkuje 

strokovnjakov, ki imajo specialistična znanja s področja paliativne oskrbe, s čimer se 

strinjata tudi Furman in Lopuh (2017). Mimić s sodelavci (2013) in Srša (2016) so z 

raziskavama ugotovili, da imajo diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki, 

ki delajo v paliativni oskrbi, veliko znanja in izkušenj s področja oskrbe neozdravljivo 

bolnih. Pridobljene podatke potrjuje Žargi (2000), ki dodaja, da lahko kakovostno paliativno 

oskrbo izvaja le dodatno izobražena medicinska sestra z bogatimi strokovnimi in delovnimi 

izkušnjami. Menimo, da bi bilo dobro preučiti, kje so ta znanja in izkušnje pridobile.  

 

Šmelcer (2016) je z raziskavo ugotovila, da so bili anketirani kljub nizki izobrazbeni 

strukturi v času šolanja deležni izobraževanja s področja paliativne oskrbe, kar ne moremo 

primerjati z rezultati, ki so jih z raziskavami pridobili Gibbins s sodelavci (2011), Keane in 

sodelavci (2017), Lamahewa s sodelavci (2017) ter Patru (2017). Ti poudarjajo, da v času 

formalnega izobraževanja zdravstveni delavci in sodelavci ne pridobijo predpisanega 

strokovnega in kliničnega usposabljanja ter znanja o paliativni oskrbi, katerega bi pri svojem 

delu nujno potrebovali. Mohar (2016) pa dodaja, da je znanje prvi pogoj za razvoj stroke 

zdravstvene nege, nenehno strokovno izobraževanje pa ne le pravica, temveč tudi dolžnost 

vsakega zdravstvenega delavca, saj je v središču dela pacient kot človek in skrb zanj, 

kateremu moramo nenehno posvečati vso pozornost. 

 

V nadaljevanju smo s pomočjo pridobljenih rezultatov ocenjevali znanje zdravstvenih 

delavcev in sodelavcev s področja paliativne oskrbe glede na delovno dobo. Ugotovili smo, 

da anketirani enakovredno najvišje ocenjujejo (tabela 5.14) trditvi »Paliativna oskrba temelji 

na dobrih medsebojnih odnosih in komunikaciji med člani paliativnega tima« in »Paliativna 

oskrba spoštuje umiranje kot naravni proces življenja«. Ker so bile v povprečju razlike v 

vzorcu relativno majhne, smo jih preverili ter ugotovili, da so variance skupin homogene (p 

> 0,05). Z Anovo oziroma analizo varianc (tabela 5.16), smo ugotovili, da z vidika ocene 

strokovnega znanja s področja paliativne oskrbe med zdravstvenimi delavci in sodelavci 

glede na delovno dobo ni statistično pomembnih razlik (p > 0,05). 

 

Če povzamemo pridobljene rezultate in ugotovitve glede ocene znanje zdravstvenih 

delavcev in sodelavcev s področja paliativne oskrbe v socialno varstvenih zavodih, ob 

predpostavki, da se znanje razlikuje glede na izobrazbo in delovno dobo, lahko hipotezo 5 

ovržemo, saj statistično značilne razlike glede znanja z vidika delovnega mesta obstajajo le 

pri eni trditvi. 

 

Ugotovitve naše raziskave ne moremo primerjati z ugotovitvami, da so delovne izkušnje 

tiste, ki doprinesejo h kakovostnejši obravnavi stanovalca z napredovalo kronično 

neozdravljivo boleznijo (Šmelcer, 2016), saj se jih več kot polovica anketiranih (56,7 %) pri 

svojem delu vsakodnevno srečuje s procesom umiranja (tabela 5.17). Kljub temu dejstvu še 

vedno ostaja visok delež anketiranih (46,7 %), ki meni, da v socialno varstvenem zavodu 
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nimajo vzpostavljenega tima za izvajanje paliativne oskrbe (tabela 5.18), a vendar v 

primerjavi s tistimi, ki imajo vzpostavljen paliativni tim z vidika razumevanja pomena 

paliativne oskrbe ni statistično pomembnih razlik (tabela 5.20). Kljub temu dejstvu Damiš 

in Uratič (2016) ugotavljata, da je na področju institucionalnega varstva v zadnjih letih 

opazen trend razvoja paliativnih timov. Na vprašanje, kdo so člani paliativnega tima v 

njihovem socialno varstvenem zavodu, so anketirani podali več odgovorov. Največ izmed 

njih jih je navedlo, da so člani paliativnega tima diplomirane medicinske sestre, domski 

zdravnik, socialni delavci, fizioterapevti, delovni terapevti, srednje medicinske 

sestre/zdravstveni tehniki, bolničarji/negovalci, psihologi, prostovoljci ter duhovniki. Nihče 

izmed anketiranih ni kot člana paliativnega tima navedel magistra farmacije in dietetika, ki 

ju kot enakopravnega člana opredeljuje Državni program paliativne oskrbe (2010). A kot 

navaja Skela Savič (2005), se sestava paliativna tima spreminja glede na stanje in potrebe 

pacienta. Glede sestave tima so rezultati naše raziskave primerljivi z rezultati, ki so jih z 

raziskavami pridobile Damiš in Uratič (2016) ter Wirth (2018).  

 

S pomočjo pridobljenih rezultatov lahko zagotovo trdimo, da se v slovenskem prostoru 

paliativna oskrba, kljub počasnemu napredku, vendarle razvija in utira svojo pot na področju 

zdravstvenega varstva. A kljub temu Lopuh in Metelko (2017) navajata, da paliativna oskrba 

še ni organizirana do te mere, da bi se lahko zagotovila neprekinjena in kontinuirana oskrba, 

s katero bi se preprečil prenos bremena na dežurne službe. Lunder (2015) dodaja, da je to 

žal odraz nezadostne izobraženosti zdravstvenih delavcev, njihovo pomanjkljivo 

razumevanje pomena ciljev obravnave pacienta v različnih obdobjih paliativne oskrbe ter 

odraz kadrovske pomanjkljivosti na področju institucionalnega varstva. Filej s sodelavci 

(2016) pa podarja, da je za zagotavljanje celostne obravnave v paliativni oskrbi potrebno 

poglobiti tudi znanje o holizmu. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

7.1 Povzetek vsebine poglavij 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili bistvene značilnosti paliativne oskrbe 

in timskega pristopa, ki predstavlja osnovno izhodišče za razvoj ter zagotavljanje kakovostne 

paliativne oskrbe. Uvodno poglavje smo razdelili v dva podpoglavja. V prvem podpoglavju 

smo opredelili raziskovalni problem. Zaradi podaljševanja življenjske dobe in naraščajočega 

deleža starejšega prebivalstva narašča število kroničnih neozdravljivih bolezni (Davies, et 

al., 2014) ter vedno večjih potreb po organizirani paliativni oskrbi (Koštomaj, 2014; Bokkey-

Bassett, et al., 2016; Keane, et al., 2017), ki je sestavni del zdravstvenega in socialno 

varstvenega sistema na vseh ravneh (Državni program paliativne oskrbe, 2010). Paliativno 

oskrbo, ne le v javnosti, temveč tudi med zdravstvenimi delavci, še vedno prepogosto 

prepoznavamo kot oskrbo ob koncu življenja in jo enačimo s procesom umiranja. Zaradi 

neznanja in pogosto slabega organiziranja je še vedno prisotnega veliko nepotrebnega 

trpljenja, zato bi bilo potrebno paliativno oskrbo načrtno vpeljati po vseh zdravstvenih 

ustanovah ter s tem povečati pozornost razvijanju organizirane paliativne oskrbe (Gaber, 

2011; Koštomaj, 2014; Patru, 2017). Ugotavljamo, da kljub tem dejstvom sistem 

zdravstvenega varstva še ni vzpostavljen na način, ki bi bil enoten in bi omogočal enotno 

dostopnost do paliativne oskrbe (Khudeir, 2017). Vpeljava organizirane paliativne oskrbe 

vključuje postopno spreminjanje ne le znanj in usposabljanja, temveč vključuje 

preoblikovanje stališč in vrednot, tako zdravstvenih delavcev kot celotne družbe (Patru, 

2017). Uvedba kontinuirane paliativne oskrbe in vzpostavitev paliativnega pristopa v 

socialno varstvenih zavodih bi pripomogla k izboljšani kakovosti življenja starejših in s tem 

ohranitvi dostojanstva človeka do konca življenja (Koštomaj, 2014; Patru, 2017). Na osnovi 

opredeljenega raziskovalnega problema smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja:  

- Kaj zdravstveni delavci in sodelavci razumejo terminom paliativna oskrba? 

- Kako pogosto se zdravstveni delavci in sodelavci pri svojem delu srečujejo s 

procesom umiranja? 

- Kakšen pristop uporabljajo zdravstveni delavci in sodelavci v paliativni oskrbi? 

- Kako timski pristop vliva na medosebne odnose med člani paliativnega tima? 

- Kakšno je zadovoljstvo zdravstvenih delavcev in sodelavcev z vidika timskega 

pristopa v paliativni oskrbi? 

 

V drugem podpoglavju smo opredelili namen in cilje magistrskega dela, s katerim smo želeli 

predstaviti pomen timskega pristopa v paliativni oskrbi ter ugotoviti, kaj zdravstveni delavci 

in zdravstveni sodelavci v socialno varstvenih zavodih razumejo pod terminom paliativna 

oskrba, kakšen pomen pripisujejo timskemu pristopu ter kako se splošna teoretična znanja o 

delovanju interdisciplinarnega paliativnega tima potrjujejo v kliničnem okolju.  

 

Teoretični del magistrskega dela je razdeljen na dve poglavji. V prvem poglavju, ki je 

razdeljeno na tri podpoglavja, smo opredelili paliativno oskrbo, ki v slovenskem prostoru še 

nima pravega mesta v sistemu zdravstvenega varstva kot tudi ne v sprejemanju med 

strokovno in laično javnostjo (Peternelj, 2008; Lunder, 2011), ter predstavili njene bistvene 
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značilnosti. V drugem podpoglavju smo predstavili načela in etični vidik paliativne oskrbe, 

ki v svojih načelih sledi spoštovanju individualnosti ter različnosti med pacienti in njihovimi 

bližnjimi (Državni program paliativne oskrbe, 2010). Paliativna oskrba zajema celovit 

pristop, namenjen pacientu in njegovim bližnjim, ki vključuje medicinsko obravnavo, 

zdravstveno nego, vse aspekte psihološkega, socialnega, duhovnega ter kulturnega pristopa 

(International Association for Hospice & Palliative care, 2018). V tretjem podpoglavju smo 

povzeli organiziranost paliativne oskrbe v Sloveniji in izvajanje le-te na področju socialno 

varstvenega sistema. Ugotavljamo, da je zasnova za vzpostavitev dostopnega in 

kakovostnega sistema paliativne oskrbe teoretično dobro zastavljena, a se teoretične osnove 

ne prenašajo v praktično delo. Obstoječi sistem je namreč ozko usmerjen, nesistematičen, 

nepovezan ter deluje brez strokovnih, kadrovskih in stroškovno opredeljenih norm. 

Posledično pacienti z diagnosticirano neozdravljivo boleznijo niso deležni niti specialistične 

niti celostne paliativne obravnave, ker med posameznimi zdravstvenimi organizacijami ne 

obstajajo povezave delovanja (Peternelj, 2008; Poplas Susič, 2011; Vrščaj, 2014).  

 

V drugem teoretičnem poglavju magistrskega dela, ki je sestavljen iz treh podpoglavij, smo 

v prvem opredelili in predstavili značilnosti timskega pristopa. Timsko delo, partnerstvo ter 

sodelovanje so namreč vrednote, s katerimi se lažje razumejo potrebe in pričakovanja ljudi, 

lažje se razpolaga z dragocenim znanjem in izkušnjami (Filej, 2004). V drugem podpoglavju 

smo predstavili pomen timskega pristopa v paliativni oskrbi, s katerim dajemo poudarek na 

celostni oskrbi pacienta in njegovih bližnjih (Simonič, 2009; Reid Ponte, et al., 2011 Ko̎rner, 

2013) ter na kakovost življenja in lajšanju fizičnega, psihosocialnega in duhovnega trpljenja 

(Fink, 2016). V tretjem podpoglavju smo opredelili aktivnosti in naloge interdisciplinarnega 

paliativnega tima ter znotraj njegovega delovanja opredelili pomen komunikacije in vlogo 

medicinske sestre, s katerim zaključujemo teoretični del magistrskega dela.  

 

V raziskovalnem delu magistrskega dela smo prikazali rezultate raziskave, s katero smo 

želeli ugotoviti stopnjo znanja o delovanju interdisciplinarnega paliativnega tima med 

zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci ter ugotoviti, kakšno je njegovo dejansko 

delovanje v kliničnem okolju. S pridobljenimi podatki smo dobili realen vpogled na timski 

pristop v paliativni oskrbi na področju socialnega varstva. V zaključnem delu magistrskega 

dela povezujemo teoretične vsebine in spoznanja z rezultati raziskave ter posredujemo 

zaključne misli in predloge za nadaljnje delo na področju razvoja timskega pristopa v 

paliativni oskrbi. 

 

7.2 Povzetek rezultatov 

 

Raziskava, ki je temeljila na kvantitativnem raziskovalnem pristopu, je bila opravljena v 23 

socialno varstvenih zavodih v treh območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, in sicer v območni enoti Celje, Ravne na Koroškem in Ljubljana. Uporabili smo 

neslučajnostni kvotni vzorec, v katerega smo vključili 230 zaposlenih zdravstvenih delavcev 

in zdravstvenih sodelavcev, tiste, ki naj bi bili člani paliativnega tima: lečeči 

zdravnik/zdravnica, diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik, socialna 

delavka/socialni delavec, fizioterapevtka/fizioterapevt, delovna terapevtka/delovni terapevt 
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in dietetčarka/dietetik.V raziskavi je sodelovalo 180 (100 %) anketiranih, od tega žensk 163 

(90 %) in 17 (10 %) moških. Njihova povprečna starost je bila 42 let, v razponu od 22 do 67 

let. Zbrane podatke smo statistično obdelali in jih tabelarno ter opisno podrobneje predstavili 

v poglavju 5. 

 

Pri razumevanju pomena paliativne oskrbe med zdravstvenimi delavci in sodelavci glede na 

spol so ženske v povprečju trditve ocenjevale z višjimi povprečnimi vrednostmi kot moški. 

Statistično pomembna razlika (t = - 2,400; p = 0,027) med spoloma obstaja le pri eni trditvi 

»Paliativna oskrba je izredno zahtevno in težko področje dela«, kjer so ženske trditev v 

povprečju ocenile višje (PV = 4,59; SO = 0,727) kot moški (PV = 4,12; SO = 0,781). Pri 

razumevanje pomena paliativne oskrbe med zdravstvenimi delavci in sodelavci med 

starostnimi skupinami ni pomembnih statistično značilnih razlik (tabela 5.5). Anketiranci 

ocenjujejo, da timski pristop v paliativni oskrbi omogoča prenos znanja in vzpostavlja dobre 

medosebne odnose med člani paliativnega tima, da v paliativnem timu prevladuje partnerski 

odnos med člani ter da v paliativnem timu prevladuje zaupanje (tabela 5.6). Prav tako 

ocenjujejo, da timski pristop vpliva na kakovost paliativne oskrbe (tabela 5.8). Anketirani 

glede na delovno mesto, ki ga opravljajo, svoje strokovno znanje ocenjujejo visoko (tabela 

5.10), saj so v povprečju skoraj vse postavljene trditve na pet stopenjski lestvici ocenili višje 

od 4. Statistično pomembna razlika (p = 0,012) glede ocene strokovnega znanja z vidika 

zdravstvenih delavcev in sodelavcev glede na delovno mesto obstaja pri trditvi «Paliativna 

oskrba ni opredeljena z določenim obolenjem in s starostjo pacienta«. Pri omenjeni trditvi 

obstajajo statistično pomembne razlike (tabela 5.13) med delovnim mestom 

zdravnik/zdravnica in diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (p = 0,030), 

med delovnim mestom diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik in delovni 

terapevt/delovna terapevtka (p = 0,01) ter med delovnim mestom diplomirana medicinska 

sestra/diplomirani zdravstvenik in fizioterapevt/fizioterapevtka (p = 0,022). Z vidika ocene 

strokovnega znanja s področja paliativne oskrbe med zdravstvenimi delavci in sodelavci 

glede na delovno dobo (tabela 5.16) ni statistično pomembnih razlik (p > 0,05).  

 

Ključne ugotovitve postavljenih hipotez so naslednje: 

‐ Hipoteza 1: Razumevanje pomena paliativne oskrbe med zdravstvenimi delavci 

in sodelavci se razlikuje glede na starost in spol. Iz tabele 5.5 je razvidno, da se 

razumevanja pomena paliativne oskrbe med zdravstvenimi delavci in sodelavci glede 

na starost ne razlikuje, med starostnimi skupinami ni pomembnih statistično 

značilnih razlik (p > 0,05). Statistično značilne razlike o razumevanju pomena 

paliativne oskrbe so glede na spol statistično pomembne (p = 0,027) le pri eni trditvi 

(tabela 5.3), zato lahko hipotezo 1 ovržemo. 

 

‐ Hipoteza 2: Timski pristop v paliativni oskrbi omogoča prenos znanja in 

vzpostavlja dobre medosebne odnose med člani paliativnega tima. Iz tabele 5.7 

je razvidno, da med člani paliativnega tima prevladujejo dobri medosebni odnosi in 

zaupanje, da so značilnosti timskega pristopa med zdravstvenimi delavci in sodelavci 

statistično značilne (p = 0,000) pri vseh testiranih trditvah, zato lahko hipotezo 2 

potrdimo. 
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‐ Hipoteza 3: Timski pristop vpliva na kakovost paliativne oskrbe. Iz tabele 5.9 je 

razvidno, da je vpliv timskega pristopa z vidika kakovosti in partnerskega odnosa v 

paliativni oskrbi med zdravstvenimi delavci in sodelavci statistično značilen (p < 

0,05) pri testni vrednosti 3, zato lahko hipotezo 3 potrdimo. 

 

‐ Hipoteza 4: V interdisciplinarnem paliativnem timu je razvit partnerski odnos 

med člani. Iz tabele 5.6 je razvidno, da se anketirani najmanj strinjajo s trditvijo 

»Temeljna značilnost odnosov med člani paliativnega tima je hierarhičnost, ki 

temelji na strokovni usposobljenosti«. Iz tabele 5.7 pa lahko razberemo, da je v 

interdisciplinarnem paliativnem timu med člani razvit enakopraven partnerski odnos, 

ki je statistično značilen (p = 0,000), zato lahko hipotezo 4 potrdimo.  

 

‐ Hipoteza 5: Znanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev s področja paliativne 

oskrbe v socialno varstvenih zavodih se razlikuje glede na izobrazbo in delovno 

dobo. Iz tabele 5.10 je razvidno, da anketirani glede na delovno mesto, ki ga 

opravljajo, svoje strokovno znanje ocenjujejo visoko. Statistično pomembna razlika 

(p = 0,012) glede ocene strokovnega znanja z vidika zdravstvenih delavcev in 

sodelavcev glede na delovno mesto obstaja pri trditvi «Paliativna oskrba ni 

opredeljena z določenim obolenjem in s starostjo pacienta« (tabela 5.11). S pomočjo 

testa mnogotere primerjave (tabela 5.13) smo ugotovili, da obstajajo statistično 

pomembne razlike pri omenjeni trditvi med delovnim mestom zdravnik/zdravnica in 

diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (p = 0,030), med delovnim 

mestom diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik in delovni 

terapevt/delovna terapevtka (p = 0,01) ter med delovnim mestom diplomirana 

medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik in fizioterapevt/fizioterapevtka (p = 

0,022) (tabela 5.16). Z vidika ocene strokovnega znanja s področja paliativne oskrbe 

med zdravstvenimi delavci in sodelavci glede na delovno dobo ni statistično 

pomembnih razlik (p > 0,05), kar je razvidno iz tabele 5.16, zato lahko hipotezo 5 

ovržemo. 

 

7.3 Prispevek k stroki 

 

Naša raziskava predstavlja svojevrsten primer raziskave na področju socialno varstvenih 

zavodov v treh območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer v 

območni enoti Celje, Ravne na Koroškem ter Ljubljana. Ugotovili smo, da se na omenjenih 

območnih enotah v socialno varstvenih zavodih paliativna oskrba izvaja, bodisi z ali brez 

vzpostavljenega interdisciplinarnega paliativnega tima ter da je pomen paliativne oskrbe 

med zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi delavci razumljen. Rezultati raziskave 

predstavljajo tudi izhodišče za nadaljnje raziskovanje, s katerimi bi znotraj posameznih regij 

lahko ugotavljali smer razvoja in organiziranost paliativne oskrbe v skladu z državnim 

programom za paliativno oskrbo ter v katero bi vključili še druge dejavnike, ki vplivajo na 

kakovost življenja neozdravljivo bolnih in njihovih bližnjih.  
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7.4 Omejitev raziskave 

 

Opravljena raziskava ima naslednje omejitve: 

‐ Omejitev raziskave z vidika izbrane metodologije: uporabili smo samo 

kvantitativno raziskovalno metodo. Nismo uporabili mešanih metod raziskovanja, 

kar pomeni, da bi v prihodnje bilo smiselno uporabiti kvalitativno paradigmo in 

izvesti intervjuje med člani interdisciplinarnega paliativnega tima.  

‐ Omejitev raziskave z vidika izbranega vzorca: uporabili smo neslučajnostni 

kvotni vzorec, omejili smo se le na tiste zaposlene, ki naj bi bili člani 

interdisciplinarnega paliativnega tima. V vzorec bi lahko vključili tudi izvajalce 

zdravstvene nege in oskrbe, neozdravljivo bolne paciente ter njihove bližnje. 

‐ Omejitev raziskave z vidika prostora, časa in poteka: raziskava je potekala v treh 

območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Raziskavo bi lahko 

v prihodnje razširili na več območnih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije ter druge socialno varstvene zavode v Republiki Sloveniji. Znotraj 

posameznih območnih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, bi lahko 

raziskovali smer razvoja paliativne oskrbe in jih med sabo primerjali. 

‐ Omejitev raziskave z vidika prikaza rezultatov: rezultati z vidika opravljanja 

delovnega mesta pri vseh trditvah niso ločeno prikazani. V kolikor bi bili, bi lahko z 

njimi prikazali tudi razlike pri opredeljevanju do posameznih trditev. 

 

7.5 Predlogi nadaljnjega raziskovanja  

 

Na podlagi pregleda znanstvene literature in opravljene raziskave predstavljamo predloge za 

nadaljnja raziskovanja: 

‐ Z raziskavo nismo preverjali, kako strokovna usposobljenost članov paliativnega 

tima vpliva na kakovost in razvoj paliativne oskrbe, s katerimi težavami in ovirami, 

bodisi organizacijskimi bodisi z osebnimi, se pri tem srečujejo. 

‐ Prav tako nismo preverjali, ali je paliativna oskrba v  socialno varstvenih zavodih, ki 

imajo za izvajanje paliativne oskrbe vzpostavljen paliativni tim, organizirana v 

skladu z državnim programom za paliativno oskrbo in kdo je koordinator 

paliativnega tima. 

‐ Z raziskavo nismo preverjali, kakšen pomen neozdravljivo bolni ter njihovi bližnji 

pripisujejo timskemu pristopu v paliativni oskrbi.   

‐ Na področju paliativne oskrbe v socialno varstvenih zavodih ni poenotenih smernic, 

standardiziranih orodij, ki bi se lahko uporabljala kot sredstvo za vključevanje ljudi 

v paliativno oskrbo, zato bi bilo slednje dobro raziskati. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani, 

 

sem absolventka magistrskega študijskega programa Visoke zdravstvene šole v Celju. 

Pripravljam magistrsko delo z naslovom Timski pristop v paliativni oskrbi. V okviru 

raziskovalnega dela magistrskega dela želimo ugotoviti, kaj zdravstveni delavci in 

zdravstveni sodelavci razumejo pod terminom paliativna oskrba, kakšen pomen pripisujejo 

timskemu pristopu ter kako se splošna teoretična znanja o delovanju interdisciplinarnega 

paliativnega tima potrjujejo v kliničnem okolju. Vaše sodelovanje je za izdelavo 

magistrskega dela ključno, zato vas lepo prosimo za vaše sodelovanje.  

Anketa je sestavljena iz vprašanj in trditev. Upoštevajte navodila, kako odgovoriti. Izberite 

tisti odgovor, ki najbolj ustreza vašemu mnenju, občutku in prepričanju. Reševanje ankete 

je anonimno. 

 

Seznanjen/a sem z namenom raziskovanja in bom sodeloval/a pri izpolnjevanju tega 

vprašalnika. V raziskavi sodelujem prostovoljno.  

 

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej lepo zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 

 

 Anita Bandelj, dipl. m. s. (VS) 

 

NATANČNI PODATKI ZA REŠEVANJE ANKETE 

Navodila za izpolnjevanje anketnega vprašalnika: 

Pri vprašanjih zaprtega tipa obkrožite en odgovor, pri odprtih vprašanjih lahko podate vaš 

odgovor opisno. 

V tabelah so na levi strani navedene trditve. Vsako trditev boste ocenili po Likertovi 

petstopenjski lestvici (posamezna vrednost je predstavljena pri posamezni tabeli).    

 

Vsak odgovor je pravilen, zato odgovorite, kot velja za vas.           

 

1) Kaj razumete pod terminom paliativna oskrba? (obkrožite en odgovor) 

    a) to je oskrba umirajočega 

    b) to je oskrba pacientov z neozdravljivo boleznijo in njihovih bližnjih  

    c) to je nega starejših 
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2) Kako pogosto se pri svojem delu srečujete s procesom umiranja? (obkrožite en 

odgovor) 

    a) vsakodnevno 

    b) občasno 

    c) nikoli 

 

3) V tabeli so navedene trditve, ki se nanašajo na značilnosti paliativne oskrbe.  

    (vsako trditev ocenite po Likertovi lestvici od 1 do 5; pri čemer 1 pomeni se  

     sploh ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 se ne morem opredeliti (niti da – niti  

     ne) 4 se strinjam, 5 popolnoma se strinjam)  

 

Trditev 1 2 3 4 5 

Paliativna oskrba je oskrba pacientov z neozdravljivo 

boleznijo in njihovih bližnjih. 

1 2 3 4 5 

Paliativna oskrba je sestavni del zdravstvenega 

sistema.  

1 2 3 4 5 

Paliativna oskrba je sestavni del socialno varstvenega 

sistema. 

1 2 3 4 5 

Namen paliativne oskrbe je izboljšati kakovost 

življenja neozdravljivo bolnih. 

1 2 3 4 5 

Namen paliativne oskrbe je izboljšati kakovost 

življenja svojcev/bližnjih neozdravljivo bolnega.  

1 2 3 4 5 

Paliativna oskrba omogoča psihosocialno prilagajanje, 

s poudarkom na lajšanju fizičnega in duhovnega 

trpljenja. 

1 2 3 4 5 

Bolečina je ena najpomembnejših simptomov v 

procesu umiranja. 

1 2 3 4 5 

Je pomemben del zdravstvenega procesa, ki je 

povezana z dostojanstvom posameznika. 

1 2 3 4 5 

Paliativna oskrba spoštuje umiranje kot naravni proces 

življenja. 

1 2 3 4 5 

Paliativna oskrba ni opredeljena z določenim 

obolenjem in s starostjo pacienta. 

1 2 3 4 5 

Paliativna oskrba je izredno zahtevno in težko področje 

dela. 

1 2 3 4 5 

Paliativna oskrba zagovarja življenje. 1 2 3 4 5 

Za izvajanje paliativne oskrbe je potreben tim 

strokovnjakov. 

1 2 3 4 5 

Paliativna oskrba temelji na dobrih medsebojnih 

odnosih in komunikaciji med člani paliativnega tima.  

1 2 3 4 5 

Komuniciranje v paliativni oskrbi je nujno za natančno 

oceno pacientovega stanja. 

1 2 3 4 5 
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Za kakovostno izvajanje paliativne oskrbe je potrebno 

strokovno znanje s tega področja. 

1 2 3 4 5 

Cilj paliativne oskrbe je izboljšati kakovost življenja 

posameznikov, ki trpijo zaradi hudih bolezni. 

1 2 3 4 5 

Za paliativno oskrbo niso pomembne samo izkušnje, 

spretnosti in znanje zdravstvenih delavcev. 

1 2 3 4 5 

 

4) Ali imate v socialno varstvenem zavodu za izvajanje paliativne oskrbe vzpostavljen 

tim strokovnjakov? (obkrožite en odgovor) 

     a) da 

     b) ne 

     c) ne vem 

 

5) V kolikor ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da podajte odgovor na naslednjo  

     trditev: V paliativnem timu sodelujem kot aktivni in enakopravni član z jasno   

     opredeljenimi nalogami. (obkrožite en odgovor) 

     a) da 

     b) ne 

 

 6) Navedite člane paliativnega tima: 

      ________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________ 

 

7) V tabeli so navedene trditve, ki se nanašajo na značilnosti timskega pristopa v 

paliativni oskrbi. (vsako trditev ocenite po Likertovi lestvici od 1 do 5; pri čemer 1 

pomeni se sploh ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 se ne morem opredeliti (niti da – niti 

ne) 4 se strinjam, 5 popolnoma se strinjam)  

 

Trditev 1 2 3 4 5 

Osnovno izhodišče za delovanje paliativne oskrbe je 

timski pristop. 

1 2 3 4 5 

Timski pristop pripomore k izvajanju kakovostne 

paliativne oskrbe.  

1 2 3 4 5 

Timski pristop temelji na sodelovanju dveh ali več 

strokovnjakov. 

1 2 3 4 5 

Vzpostavitev sodelovanja med člani vodi do 

kakovostne, celostne in kontinuirane obravnave ter 

dobrih medsebojnih odnosov. 

1 2 3 4 5 

Temeljna značilnost odnosov med člani paliativnega 

tima je hierarhičnost, ki temelji na strokovni 

usposobljenosti. 

1 2 3 4 5 
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Delo paliativnega tima temelji na doseganju skupnih 

ciljev, reševanju kompleksnih problemov in 

vprašanj.  

1 2 3 4 5 

Učinkovitost in uspešnost tima je močno odvisna od 

jasnih opredelitev odgovornosti posameznih članov. 

1 2 3 4 5 

Timski pristop omogoča prenos znanja med člani 

tima.   

1 2 3 4 5 

Na delovanje paliativnega tima vpliva medsebojno 

zaupanje članov. 

1 2 3 4 5 

Vključitev pacienta v obravnavo paliativnega tima 

mora biti vodena z enotnim protokolom. 

1 2 3 4 5 

 

8) Naslednje trditve se nanašajo na zadovoljstvo vašega dela z vidika timskega pristopa 

v paliativni oskrbi. Prosimo, da ocenite stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami, 

pri čemer 1 pomeni se sploh ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 se ne morem opredeliti 

(niti da – niti ne) 4 se strinjam, 5 popolnoma se strinjam.  

 

Trditev 1 2 3 4 5 

Zaradi timskega pristopa izvajamo celostno paliativno 

oskrbo.  

1 2 3 4 5 

Družinske sestanke izvajamo v za to namenjenem 

prostoru. 

1 2 3 4 5 

Za neozdravljivo bolnega smo izdelali protokol/koncept 

dela. 

1 2 3 4 5 

V timu prevladujejo dobri medsebojni odnosi. 1 2 3 4 5 

V timu prevladuje zaupanje. 1 2 3 4 5 

Premalo časa in pozornosti namenimo neozdravljivo 

bolnim. 

1 2 3 4 5 

Premalo časa in pozornosti namenimo bližnjim 

neozdravljivo bolnega.  

1 2 3 4 5 

Na kakovost opravljenega dela vpliva pomanjkanje 

strokovnega znanja s področja paliativne oskrbe. 

1 2 3 4 5 

Za kakovostno izvajanje paliativne oskrbo imamo 

premalo časa. 

1 2 3 4 5 

Za kakovostno izvajanje paliativne oskrbe imamo  

premalo strokovnega znanja. 

1 2 3 4 5 

Paliativna oskrba je zame zelo zahtevno in odgovorno 

področje dela. 

1 2 3 4 5 

Za kakovostno paliativno oskrbo bi potrebovali 

koordinatorja paliativne oskrbe. 

1 2 3 4 5 
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Demografski podatki 

 

9) Spol (obkrožite en odgovor) 

       a) moški 

       b) ženski 

 

10) Starost: ____________ (navedite letnico rojstva) 

     

11) Delovna doba (obkrožite en odgovor) 

      a) 0-5 let 

      b) 6-10 let 

      c) 11-15 let 

      d) 16-20 

      e) 21-25 

      f) 26-30 

      g) 31-35 

      h) 36-40 

 

12) Delovno mesto, ki ga opravljate? (obkrožite en odgovor) 

      a) zdravnik/zdravnica 

      b) vodja zdravstvene nege in oskrbe 

      c) diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik                                                              

      d) delovni terapevt/delovna terapevtka 

      e) fizioterapevt/fizioterapevtka 

      f) socialni delavec/socialna delavka 

      g) dietetik 
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Priloga 2: Izjava o avtorstvu magistrskega dela 

 

 
 

IZJAVA O AVTORSTVU 

magistrskega dela 

 

Spodaj podpisana Anita Bandelj, študentka magistrskega študijskega programa druge 

stopnje Paliativna oskrba, z vpisno številko 2011617001, sem avtorica magistrskega dela z 

naslovom Timski pristop v paliativni oskrbi, ki je nastalo ob pomoči mentorice doc. dr. 

Bojane Filej, viš. med. ses., univ. dipl. org., in somentorstvom doc. dr. Borisa Mihe Kaučiča, 

dipl. zn., univ. dipl. org.  

 

S svojim podpisom zagotavljam, da: 

- sem magistrsko delo napisala samostojno, s korektnim navajanjem literature ob 

upoštevanju Navodil za pripravo magistrskega dela na Visoki zdravstveni šoli v 

Celju; 

- je magistrsko delo je ustrezno lektorsko pregledano, tako v slovenskem kot tudi v 

angleškem jeziku, ter urejeno skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora 

magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje na Visoki zdravstveni šoli 

v Celju in z Navodili za pripravo magistrskega dela na Visoki zdravstveni šoli v 

Celju; 

- v skladu s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni 

list RS, št. 16/2007) dovoljujem, da se zgoraj navedeno magistrsko delo objavi na 

portalu Digitalne knjižnice Visoke zdravstvene šole v Celju; 

- se zavedam, da je plagiatorstvo v kakršnikoli obliki kršitev avtorskih pravic (veljavni 

zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah) ter poznam posledice, ki jih dokazano 

plagiatorstvo pomeni za moje magistrsko delo in moj status.  

 

 

V Celju, dne 05. avgust 2019       Podpis avtorice 


