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POVZETEK  

Uvod: Paliativna oskrba je namenjena pacientom z napredovalo neozdravljivo kronično 
boleznijo. Za kakovostno, celostno in kontinuirano obravnavo pacienta je potrebno imeti 
strokovno znanje, komunikacijske spretnosti ter pozitiven pristop do paliativne oskrbe. Z 
raziskavo smo želeli ugotoviti potrebe dijakov zdravstvene nege po izobraževalnih vsebinah 
paliativne oskrbe ob zaključku njihovega srednješolskega izobraževanja. Zanimalo nas je, 
kakšne težave in stiske doživljajo dijaki, ko se pri praktičnem pouku srečajo z neozdravljivo 
bolnim umirajočim pacientom, ter kako ocenjujejo svoje znanje in usposobljenost za delo s 
paliativnim pacientom. 
Metoda: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodi raziskovanja. Podatki so bili zbrani 
s tehniko anketiranja. Uporabili smo metode deskripcije, kompilacije in sinteze. Vzorec 205 
dijakov zdravstvene nege na osmih slovenskih zdravstvenih šolah je bil neslučajnostni 
namenski. Dijaki zaključnih letnikov so izpolnili spletni vprašalnik, ki smo ga po pregledu 
literature delno povzeli ter prilagodili za naše potrebe. Rezultate smo statistično analizirali s 
programom SPSS 23.0.  
Rezultati: Kot temelj kakovostne, celostne in kontinuirane obravnave pacienta, dijaki 
zdravstvene nege želijo (PV = 3,97) in potrebujejo več znanja in praktičnih izkušenj pri 
paliativni oskrbi (p = 0,000). Pri oceni odnosa do umiranja in smrti so rezultati pokazali 
negativen odnos (p = 0,000), ki pa ni statistično značilen s spolom dijaka (p = 0,588) in 
poznavanjem paliativne oskrbe (p = 0,118). Dobre ali zelo dobre izkušnje pa imajo za 
posledico tudi bolj pozitiven odnos dijakov do umiranja in smrti (p = 0, 024). 
Razprava: Potrdili smo ugotovitve slovenskih in tujih raziskav, da je za kakovostno, 
celostno obravnavo pacienta z napredovalo neozdravljivo boleznijo v času izobraževanja 
potrebno poglobiti teoretično znanje in pridobiti praktične izkušnje iz paliativne oskrbe. Da 
bi olajšali čustvene stiske in tesnobo dijakov ob stiku z umirajočim, je v izobraževalne 
programe potrebno dodati teoretične vsebine paliativne oskrbe in jih v času praktičnega 
pouka pripraviti za prihodnji poklic. 
Originalnost: Dijaki zdravstvene nege se med opravljanjem praktičnega pouka soočajo z 
neozdravljivo bolnimi umirajočimi pacienti, kar jim zbuja strah in neprijetne občutke. 
Rezultati raziskave kažejo na nujnost vzpostavitve srednješolskega izobraževalnega sistema, 
v katerem bodo dijaki vsebine paliativne oskrbe spoznali že pred prvim stikom z umirajočim 
pacientom v bolnišničnem okolju. V poučevanje pa je potrebno vključiti sodobne pristope 
poučevanja in pridobivanja komunikacijskih veščin.  
Omejitve/nadaljnje raziskovanje: V raziskavi ni metodološkega pluralizma, vključeni so 
le dijaki zdravstvene nege v Sloveniji. Področje je na nivoju srednješolskega izobraževanja 
v slovenskem prostoru slabo raziskano, ni novejših raziskav, zato ponuja možnosti za 
nadaljnje raziskovalno delo. Zanimive bi bile primerjave pri dijakih na začetku in koncu 
izobraževanja ter med dijaki in študenti zdravstvene nege.  
 
Ključne besede: paliativna oskrba, dijaki zdravstvene nege, izobraževanje, umiranje.  
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SUMMARY 

Introduction: Palliative care is intended for patients with progressive incurable chronic 
disease. Expert knowledge, communicative skills and a positive attitude towards palliative 
care are required in order to provide a quality, holistic as well as continuous patient 
treatment. The purpose of the study was to establish the needs of secondary nursing school 
students regarding the educational contents on palliative care at the end of their secondary 
education. We were interested in the issues and distress students experience while working 
with a terminally ill and dying patient as well as in how they estimate their knowledge and 
qualifications to work with palliative patients. 
Method: The study was based on quantitative method of research. Data were collected by 
means of the questionnaire technique. The method of description, compilation and synthesis 
was used. The sample of 205 health care students at eight Slovene secondary nursing schools 
was purpose orientated and targeted. The students of the final year filled out an on-line 
questionnaire, which after having reviewed the literature, was partly summarised and 
adjusted according to our needs. The results were statistically analysed with the programme 
SPSS 23.0. 
Results: As the basis for a quality, holistic and continuous patient treatment the secondary 
nursing school students require (MV=3.97) and need more knowledge and practical 
experience in palliative care (P= 0.000). When estimating the attitude towards dying and 
death, the results showed a negative attitude (P = 0.000), which is statistically not 
characteristic of the student's gender (P = 0.588) and the student's knowledge of palliative 
care (P = 0.118). Good or excellent experience results in a more positive attitude of the 
secondary nursing school students (P = 0.024). 
Discussion: We confirmed the findings of Slovene and foreign research, that is to say, a 
quality, holistic treatment of a patient with progressive incurable disease requires deepening 
the theoretical knowledge as well as gaining practical experience in palliative care within 
the educational period. In order to relieve students’ emotional distress and anxiety when in 
contact with the dying, it is necessary to include the theoretical contents of palliative care 
into educational programmes and prepare the students for their future profession within their 
practical lessons. 
Originality: Secondary nursing school students within their practical lessons face terminally 
ill and dying patients, which provokes fear and unpleasant feelings. The research results 
show the necessity of establishing a secondary educational system, where students will 
acquire the contents of palliative care prior to their first contact with a terminally ill patient 
in the hospital environment. The process of education needs to include modern teaching 
approaches and gaining communicative skills. 
Limitations/further study: There is no methodological pluralism in the study, Slovene 
secondary nursing school students are included. The area regarding the secondary education 
level in Slovenia is not studied sufficiently; there are no latest studies, which offers a 
possibility for a further study research. It would be interesting to compare the initial and final 
stages of education of secondary nursing school students and to compare secondary nursing 
school students to health care students. 
 
Key words: palliative care, secondary nursing school students, education, dying.  
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1 UVOD 

1.1  Opis raziskovalnega problema 
 
Pričakovana življenjska doba se je v zadnjih desetletjih zaradi napredka v zdravstvu 
podaljšala (Barreré & Durkin, 2014; Abu-El-Noor & Abu-El-Noor, 2015), zato se povečuje 
število pacientov z rakom in drugimi kroničnimi boleznimi (Rajaragupathy & Karthikeyan, 
2017). Medicina je v letih razvoja zanemarila možnost neuspešnega zdravljenja, saj je 
tehnološki razvoj pripomočkov in zdravil začel ponovno porajati upanje na nesmrtnost in 
dolgoživost je postala realna možnost (Lopuh, 2018). Ti dogodki vplivajo na povečano 
število neozdravljivo bolnih in umirajočih, zato obstajajo potrebe po izobraženih in 
strokovno usposobljenih medicinskih sestrah, ki imajo pozitiven odnos in znanje za 
kakovostno in holistično oskrbo neozdravljivo bolnih in njihovih družin (Abu-El-Noor & 
Abu-El-Noor, 2015). Danes večina ljudi umira počasi, z več neozdravljivimi napredovalimi 
kroničnimi obolenji in v visoki starosti (Slak, 2018). Zaskrbljenost glede oskrbe pacientov, 
ki umirajo zaradi napredovalih kroničnih bolezni, je spodbudila številne spremembe za 
izboljšanje kakovosti njihovega življenja (Cavaye & Watts, 2014). Globočnik Kukovica 
(2016) napredovalo neozdravljivo bolezen definira kot aktivno napredujočo bolezen, za 
katero ni učinkovitega zdravila in vodi v smrt. Umiranje je običajen človeški pojav, ki 
zahteva holistično oskrbo (A’la, et al., 2018). Delo s paliativnimi pacienti in njihovimi 
družinami bo verjetno postalo pogostejša izkušnja za vse medicinske sestre (Adams, et al., 
2011). Večina izvajalcev zdravstvene nege se bo na svoji poklicni poti srečala z umirajočimi 
pacienti (Barreré & Durkin, 2014; Henoch, et al., 2014) in bo skrbela za paciente z rakom 
(Head, et al., 2016), zato je v srednješolske izobraževalne programe zdravstvene nege nujno 
vključiti vsebine o paliativni oskrbi.  
 
Smrt je del življenja (Novak, 2015) in dokončen, nepopravljiv proces, ki privede do stanja, 
ko življenjski procesi niso več možni (Benedik, 2011). Smrt in umiranje sta naravna in 
neizogibna pojava in vsak se sčasoma sreča z njima, še posebej pri obravnavi pacienta ob 
koncu življenja (Abu-El-Noor & Abu-El-Noor, 2015). Obdobje umiranja je lahko zelo težko 
ali pa je posebna izkušnja, ki še zadnjič poveže ljudi med seboj (Benedik, 2011). Življenje 
se izteka in to je čas pričakovanja, strahu in negotovosti, saj se vsak človek smrti približuje 
na lasten način in to svojo enkratnost izraža tudi v svojem umiranju. Zato v paliativni oskrbi 
upoštevamo želje in potrebe umirajočega (Benedik, 2011; Lunder, 2011) ter njegove 
neodtujljive pravice (Benedik, 2011). Načela paliativne oskrbe spoštujejo življenje in 
sprejemajo umiranje kot naravno dogajanje tako, da spoštujejo osebno voljo in dostojanstvo 
posameznika (Červek, 2006). 
  
Svetovna zdravstvena organizacija je opredelila paliativno oskrbo kot pristop, ki izboljša 
kakovost življenja pacientov in njihovih družin, ko se soočajo s problemi, povezanimi z 
življenjsko nevarnimi boleznimi (WHO, 2014). Pravočasna paliativna oskrba zagotavlja 
višjo kakovost življenja in zmanjšuje stisko umirajočih in njihovih svojcev (Novak, 2015), 
preprečuje, odpravlja in blaži tegobe umirajočega (Červek, 2009) ter omogoča dostojno 
življenje do smrti (Červek, 2006). Pacientu daje podporo v celotnem spektru človekovih 
potreb (Benedik, 2011). V Državnem programu paliativne oskrbe (2010) je zapisano, da naj 
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bo paliativna oskrba kontinuirana na vseh ravneh zdravstvenega varstva in izvajalcih 
institucionalnega varstva, dostopna vsem enako, takoj in kjer jo potrebujejo. O načelih in 
potrebah paliativne oskrbe je potrebno ozavestiti laike, za izvajanje osnovne in specialistične 
paliativne oskrbe pa izobraziti zdravstvene delavce.  
 
Paliativna zdravstvena nega temelji na značilnostih in ciljih paliativne oskrbe in je posebno 
področje zdravstvene nege. Paliativna zdravstvena nega je celostna zdravstvena nega 
pacientov z napredujočo in neozdravljivo boleznijo (Državni program paliativne oskrbe, 
2010; Head, et al., 2014). Strokovno znanje, komunikacijske sposobnosti ter vedenjske in 
osebnostne lastnosti izvajalcev so pomembne za kakovostno izvajanje paliativne 
zdravstvene nege (Državni program paliativne oskrbe, 2010). Zadovoljevanje potreb in skrbi 
za paliativne paciente in njihove družine zahteva specifično znanje (Leombruni, et al., 2014), 
zato neozdravljivo bolnemu celostno oskrbo zagotavlja skupina strokovnjakov, ki jo 
sestavljajo: zdravnik, medicinska sestra, psihoterapevti in socialni delavci. Podpora in 
pomoč je usmerjena individualno k posamezniku (Novak, 2015; Ebert Moltara, 2018). 
Vključujejo se tudi prostovoljci, svojci in pacient (Červek, 2009), fizioterapevt, dietetik, 
duhovni spremljevalci, itd. (Državni program paliativne oskrbe, 2010).  
 
Za izvajanje paliativne oskrbe morajo imeti izvajalci dodatna specifična znanja in veščine, 
njeno izvajanje pa je velikokrat zelo zahtevno (Rebolj, 2010). Prav zato morajo imeti 
izvajalci paliativne oskrbe znanje, ki ga sproti kontinuirano nadgrajujejo v procesu 
vseživljenjskega izobraževanja. Poleg strokovnega znanja morajo biti vešči komunikacije, 
ki je pri obravnavi umirajočih zelo pomembna (Novak, 2015). Mimić in sodelavci (2013) 
ugotavljajo, da na kakovostno delo medicinskih sester v paliativni oskrbi vpliva pet 
elementov: znanje, osebnost, zadovoljstvo, sodelavci in organizacija dela. 
 
Izvajalci zdravstvene nege igrajo temeljno vlogo pri oskrbi pacientov z neozdravljivimi 
boleznimi ter oskrbi ob koncu življenja (Bassah, et al., 2014), saj med vsemi zdravstvenimi 
delavci največ časa preživijo z umirajočimi in zato potrebujejo specifično znanje in veščine 
(Ramjan, et al., 2010; Cavaye & Watts, 2014; Leombruni, et al., 2014; Slak, 2018). To 
pomeni, da je bistvenega pomena, da so vse medicinske sestre v svoji klinični praksi 
kompetentne za izvajanje paliativne oskrbe. Tako je oskrba na koncu življenjske dobe 
bistven vidik zdravstvene nege in tista, za katero je potrebno pripraviti bodoče medicinske 
sestre (Barreré & Durkin, 2014).  
 
Pomanjkanje znanja medicinskih sester lahko negativno vpliva na umirajoče paciente in 
njihove želje ali želje njihove družine (Melin-Johansson, et al., 2018). Posledica premalo 
izobraženih zdravstvenih delavcev s področja paliativne oskrbe je, da pacientov, ki 
potrebujejo paliativno oskrbo, ne prepoznajo pravočasno in zato ti vanjo niso pravočasno 
vključeni (Plank, 2016). 
 
Pregled 17 študij, ki so ga opravili Bassah in sodelavci (2014), je pokazal, da imajo ameriški, 
kanadski, angleški in avstralski študenti zdravstvene nege in medicinske sestre ob začetku 
kariere pomanjkljivo znanje o veščinah paliativne oskrbe. Tudi medicinske sestre z več 
izkušnjami se počutijo nepripravljene za nego in oskrbo umirajočega (Barreré & Durkin, 
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2014). Medtem ko izkušene medicinske sestre poročajo, da niso prejele ustreznega 
izobraževanja za paliativno zdravstveno nego, medicinske sestre začetnice poročajo o 
pomanjkanju usposobljenosti in zaupanja v skrbi za paliativne paciente in njihove družine. 
V nadaljevanju Bassah in sodelavci (2014) opisujejo negativen odnos študentov do smrti in 
oskrbi umirajočih. Ti izražajo občutke neodgovornosti in anksioznosti (Bassah, et al., 2014), 
nepripravljenosti in neusposobljenosti za izvajanje zdravstvene nege umirajoče osebe 
(Bassah, et al., 2014; Leombruni, et al., 2014), čutijo pritisk (Hagelin, et al., 2016), poročajo 
o občutkih čustvene stiske, tesnobe in pomanjkanju priprave za oskrbo pacientov in njihovih 
družin ob koncu življenja (Lewis, et al., 2016). A’la s sodelavci (2018) navaja, da imajo 
umirajoči pacienti zato nezadovoljene potrebe. V slovenskem prostoru ni novejših raziskav, 
kjer bi ugotavljali znanje, potrebe in stiske dijakov zdravstvene nege ob srečanju s 
paliativnim pacientom. Posamezne raziskave (Zgaga & Pahor, 2004; Smajlović, 2016; 
Žagar, 2017) so opravljene pri študentih zdravstvene nege in nekaj raziskav tudi pri 
medicinskih sestrah (Šolar & Mihelič Zajec, 2007; Rebolj, 2010; Mimić, 2013; Bandelj, et 
al., 2014; Kamnik, 2014; Mohar, 2016; Plank, 2016; Srša, 2016; Kmetec, 2017; Kurnik, 
2017; Pollack, et al., 2019), ki so že v delovnem procesu.  
 
Med izobraževanjem za poklic srednje medicinske sestre1 se lahko v času praktičnega pouka 
dijaki zdravstvene nege srečujejo z umirajočimi pacienti ter njihovimi družinami 
(Leombruni, et al., 2014), zato je lahko njihovo delo čustveno zahtevno (Charalambous & 
Kaite, 2013). Izobraževalni sistem je na področju paliativne zdravstvene nege še vedno 
pomanjkljiv (Hold, et al., 2015) in ne sledi demografskim spremembam ter spremenjenim 
kulturnim vzorcem (Zgaga & Pahor, 2004). V Sloveniji imamo slabo organizirano in urejeno 
paliativno oskrbo, žal tudi še nimamo dovolj ustrezno izobraženega kadra (Kamnik, 2014). 

 
Izobraževalne vsebine o smrti in skrbi za umirajoče je potrebno dodati v dodiplomski 
študijski program zdravstvene nege (Jafari, et al., 2015; Guimarães, et al., 2017). Le tako se 
bo življenje zaključilo s spoštovanjem, strokovnostjo in kakovostno obravnavo (Guimarães, 
et al., 2017). Zgodnje izobraževanje ima dokazano bolj pozitiven odnos do umirajočega in 
smrti, zato je o vsebinah paliativne oskrbe potrebno izobraževati že v zgodnjem procesu 
izobraževanja in ne šele v zadnjem letniku (Bailey & Hewison, 2014). Treba je prilagoditi 
učni načrt ter zagotoviti več teoretičnih vsebin o holističnem pristopu v paliativni oskrbi in 
omogočiti, da ob podpori usposobljenega mentorja pridobijo spretnosti, ki se nanašajo na 
kakovostno obravnavo umirajočega (Bassah, et al., 2014; Jafari, et al., 2015; Melin-
Johansson, et al., 2018). Vključevanje vsebin paliativne oskrbe v izbirni modul je manj 
učinkovito kot vključitev v obvezni kurikulum (Bassah, et al., 2014). Nujno je, da 
izobraževanje pripravi diplomante, da dosežejo temeljne sposobnosti, potrebne za 
zagotavljanje najboljše dokazane paliativne oskrbe (Ramjan, et al., 2010). Vsebine 
paliativne oskrbe je zato potrebno vključiti v učni načrt zdravstvene nege, saj bodo le tako 
lahko srednje medicinske sestre/srednji zdravstveniki že ob zaključku srednješolskega 
izobraževanja zagotavljali holističen paliativni pristop in bodo tako bolje pripravljeni na 
naraščajoče potrebe in pričakovanja starajočega se prebivalstva (Ramjan, et al., 2010). 

                                                
1 Izrazi, uporabljeni v ženski spolni slovnični obliki, so mišljeni kot nevtralni za ženske in moške. 
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Smiselno bi bilo vsebine iz paliativne oskrbe dodati tudi v študijske programe zdravstvene 
nege (Mimić, et al., 2013). Ob upoštevanju Državnega programa paliativne oskrbe in širših 
družbenih potreb je v sodelovanju s slovenskimi in tujimi strokovnjaki na Visoki zdravstveni 
šoli v Celju nastal prvi dvoletni magistrski študijski program Paliativne oskrbe v Sloveniji. 
Program je interdisciplinaren ter diplomante opolnomoči z naprednimi znanji iz paliativne 
oskrbe (Kaučič, et al., 2016).  
 
Strokovno izobraženi in izkušeni predavatelji paliativne oskrbe so pri poučevanju vsebin 
paliativne oskrbe neprecenljivi, prav tako tudi didaktične in doživljajske strategije 
poučevanja. Poudariti je pomembno zagotavljanje možnosti za oskrbo umirajočih v 
nadzorovanih simuliranih in resničnih življenjskih situacijah, saj je podajanje teoretičnih 
vsebin brez praktičnih izkušenj neustrezno (Bassah, et al., 2014). Izobraževanje naj poteka 
pod nadzorom mentorjev in medicinskih sester, ki imajo do oskrbe umirajočih pozitiven 
odnos (Henoch, et al., 2014).  
 
Anketirani študentje so še v času izobraževanja izrazili potrebo po učenju teoretičnih in 
praktičnih vsebin (Bassah, et al., 2014) ter prejemanju podpore v trenutku pacientove smrti 
in v obdobju, ki sledi smrti (Charalambous & Kaite, 2013). Kot najprimernejši učni pristop 
so ocenili dejanske praktične izkušnje (Head, et al., 2016). Prepričani so, da je bilo 
izobraževanje o paliativni oskrbi bistveno, saj je prispevalo k njihovemu osebnemu in 
strokovnemu razvoju (Ballesteros, et al., 2014), naučili so se tudi prepoznati paciente s 
potrebami po paliativni oskrbi (Bassah, et al., 2016). Pomanjkljivo znanje zmanjšuje njihove 
izkušnje in ima za posledico slabo paliativno zdravstveno nego pacienta in zmanjšano 
kakovost njegovega življenja in življenja svojcev (Ramjan, et al., 2010).  
 
Dobra izobrazba iz paliativne oskrbe oblikuje profesionalno identiteto medicinske sestre in 
prispeva k dvigu kakovosti obravnave paliativnega pacienta v paliativni oskrbi (Hold, et al., 
2015). Medicinska sestra z znanjem, praktičnimi izkušnjami in etičnimi načeli zagotavlja 
kakovostno obravnavo paliativnega pacienta ter ga le tako lahko pripelje do humane smrti 
(Barrere & Durkin, 2014). Za delo z neozdravljivo bolnimi morajo biti zdravstveni delavci 
čustveno uravnoteženi, empatični in morajo imeti visoke moralno-etične standarde (Mimić, 
et al., 2013). Ustrezno izobraževanje izvajalcev zdravstvene nege mora omogočati etični in 
človeški odnos do posameznika, ki umira, saj je lahko izobraževanje učinkovito pri 
spreminjanju odnosa do paliativne oskrbe umirajočih (Bassah, et al., 2014; Jafari, et al., 
2015). Izobraževanje zmanjša raven anksioznosti izvajalcev paliativne oskrbe in izboljša 
odnos do umirajočega in njegove družine (Bassah, et al., 2014; Abu-El-Noor & Abu-El-
Noor, 2015). Pomembno je, da so dijaki, vključeni v proces izobraževanja, pripravljeni 
skrbeti za paciente z napredovalo kronično boleznijo in usposobljeni, da se srečujejo s smrtjo 
in umiranjem, komunicirajo ter obvladujejo čustveni stres in žalost (Leombruni, et al., 2014).  
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Na podlagi opredeljenega raziskovalnega problema smo oblikovali naslednja raziskovalna 
vprašanja: 

 Kakšna je ocena znanja dijakov zdravstvene nege o vsebinah paliativne oskrbe? 
 Ali dijaki zdravstvene nege izobraževanju o vsebinah paliativne oskrbe pripisujejo 

velik pomen? 
 Kakšna je potreba dijakov zdravstvene nege po dodatnem izobraževanju o vsebinah 

paliativne oskrbe? 
 Ali imajo dijaki zdravstvene nege do umiranja in smrti pozitiven odnos? 
 Kako spol vpliva na odnos do umiranja?  
 Kakšna je povezava med odnosom do smrti in dobrih ali zelo dobrih izkušnj ter 

poznavanjem paliativne oskrbe? 
 

1.2 Namen in cilj raziskovanja 
 
Namen magistrskega dela je predstaviti potrebe dijakov zdravstvene nege po izobraževanih 
vsebinah paliativne oskrbe. Z raziskavo smo želeli analizirati samooceno znanja dijakov 
zdravstvene nege o paliativni oskrbi. Ugotavljali smo, kakšen pomen, potrebe in zanimanje 
kažejo za izobraževanje o vsebinah paliativne oskrbe. Namen je bil raziskati, ali se odnos 
dijakov zdravstvene nege do umiranja in smrti razlikuje glede na spol dijakov ter ali 
obstajajo razlike v odnosu do smrti v povezavi z njihovim poznavanjem paliativne oskrbe. 
Želeli smo raziskati, kakšno vlogo imajo dobre ali zelo dobre izkušnje ter kako vplivajo na 
njihov odnos do umiranja in smrti. 
 
Cilji so: 

 Ugotoviti, kakšno je znanje dijakov zdravstvene nege o paliativni oskrbi. 

 Ugotoviti, kakšen pomen dijaki zdravstvene nege pripisujejo izobraževanju s 
področja paliativne oskrbe.  

 Ugotoviti, kakšen so potrebe in zanimanje dijakov zdravstvene nege po dodatnem 
izobraževanju o paliativni oskrbi. 

 Ugotoviti, kakšen je odnos dijakov zdravstvene nege do umiranja in smrti. 
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2  TEORETIČNI DEL  

2.1 Paliativna oskrba 
 
Svetovna zdravstvena organizacija paliativno oskrbo opredeljuje kot aktivno pomoč 
neozdravljivo bolnim in njihovim svojcem (WHO, 2014). Državni program paliativne 
oskrbe (2010) opisuje, da je paliativna oskrba celostna pomoč pacientu, ki ni opredeljena s 
starostjo in obolenjem, temveč temelji na oceni njegovega stanja in oceni prognoze njegove 
bolezni ter na specifičnih potrebah posameznika in njegovih najbližjih. Paliativna oskrba se 
lahko začne že zgodaj po diagnozi neozdravljive bolezni in se nadaljuje v procesu umiranja, 
smrti in žalovanja. Obseg pomoči se stopnjuje od začetka bolezni do smrti. Paliativna oskrba 
celovito obravnava in zadovoljuje psihološke, socialne, duhovne in eksistenčne potrebe 
neozdravljivo bolnega pacienta, vendar ni usmerjena samo nanj. Oskrbo nudi tudi pacientovi 
družini in po njegovi smrti tudi podporo v obdobju žalovanja (Hvalič Touzery, 2010; Best, 
et al., 2015). Paliativna oskrba je pristop, ki izboljšuje kakovost življenja posameznika in 
njegovih svojcev, ko se soočajo z življenjsko ogrožajočimi boleznimi. Neozdravljiva 
bolezen ni samo rak, temveč so take tudi ostale kronično potekajoče bolezni. V paliativni 
oskrbi je poudarjena zgodnja diagnoza bolezni, lajšanje bolečin in drugih simptomov ter 
zdravljenje bolezni, ki so povezane s terminalno boleznijo. Izvaja se lahko doma, v 
bolnišnici, v domu za starejše, kjer koli (Birsa, 2015). 
 
Paliativna oskrba je dejavnost, ki ni usmerjena v zdravljenje, ampak poskuša ublažiti težave 
pacienta, ki so nastale zaradi napredujoče bolezni (Rebolj, 2010). Izraz paliativna oskrba se 
uporablja, kadar govorimo o katerikoli obliki oskrbe, ki blaži simptome, tudi če je upanje na 
ozdravitev. Izraz paliativna oskrba izhaja iz latinske besede za plašč, »palla«, glagol 
»palliare« pa pomeni »pokriti s plaščem, ogrniti«. V prenesenem pomenu pomeni, da 
pacienta pokrijemo z olajšanjem, blažimo simptome bolezni, velikokrat povezane z bolečino 
(Hvalič Touzery, 2010).  
 
Paliativna oskrba spoštuje veljavne etične in pravne norme: človekove pravice, pravice 
pacientov in umirajočih (Peternelj & Lunder, 2009). Je pravica posameznika, da prejme 
najboljše dosegljive standarde psihičnega in mentalnega zdravja (Birsa, 2015). V Praški 
listini (2013) je zapisano, da je človekova osnovna pravica, da ima ob napredovali 
neozdravljivi bolezni dostop do kakovostne paliativne oskrbe, da so lajšane njegove bolečine 
ter ostali simptomi. 
 
Paliativna oskrba postaja pomemben in nepogrešljiv del zdravstvenega sistema, katerega 
potreba po paliativni oskrbi bo s staranjem prebivalstva in dolgoživostjo naraščala (Peternelj 
& Lunder, 2009; Birsa, 2015) in v slovenskem prostoru si celostna oskrba neozdravljivo 
bolnih in umirajočih le počasi, a trdno utira svojo pot (Hudarin Kovačič, 2017). Lopuhova 
(2014) meni, da je pri pacientih z diagnosticirano rakasto boleznijo paliativni pristop dobro 
uveljavljen, vendar je delež obravnavanih pacientov z nemaligno neozdravljivo boleznijo 
manjši kot 20 %.  
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Pozitivni učinki paliativne oskrbe so znanstveno dokazani glede na učinkovitost in 
ekonomičnost ter realizirani v mnogih razvitih deželah (Peternelj & Lunder, 2009). 
Kakovostna paliativna oskrba po načelih enakopravnosti in enakosti je zapisana med cilji 
Državnega programa paliativne oskrbe (2010). 
 
2.1.1 Načela paliativne oskrbe 
 
Lunder (2003) opozarja, da imamo v slovenskem prostoru slabo organizirano paliativno 
oskrbo, zaradi česar so pacienti prisiljeni na bolnišnično obravnavo, kjer pa so obravnavani 
ravno nasprotno od načel paliativne oskrbe. Pogosto je to pretirana zdravstvena obravnava 
vse do konca življenja s kurativnim zdravljenjem in nepotrebnimi preiskavami. Prvi pravi 
temelji paliativne oskrbe v Sloveniji so bili postavljeni leta 2010, ko je bil sprejet Državni 
program paliativne oskrbe (Novak, 2015) in so bila podana izhodišča za uvajanje celostne 
organizirane paliativne oskrbe v Republiki Sloveniji.  
 
Značilnosti in načela paliativne oskrbe (Državni program paliativne oskrbe, 2010): 

 Lajšanje bolečine in drugih spremljajočih simptomov: zagotovljena mora biti hitra 
in učinkovita obravnava. 

 Zagovarja življenje in spoštuje umiranje kot naravni proces: zagotovljeno mora biti 
izboljšanje kakovosti preostalega življenja hkrati z lajšanjem telesnih, socialnih, 
psiholoških in duhovnih potreb ter težav. Naravni del življenja sta tudi umiranje in 
smrt in v naši družbi in kulturi je potrebno zmanjšati predsodke do neozdravljivo 
bolnih in umirajočih ter smrt detabuizirati.  

 Smrti niti ne pospešuje niti ne zavlačuje: strokovno utemeljeno se izvajajo samo 
posegi, ki pacientom izboljšajo kakovost življenja. 

 Združuje psihološke, socialne in duhovne vidike oskrbe pacienta: k pacientovemu 
trpljenju lahko prispevajo tudi potrebe, ki niso zgolj telesne, temveč tudi psihološke, 
socialne in duhovne narave. 

 Nudi 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: 
spoštujejo se pacientove individualne želje, potrebe in vrednote, saj takšna oskrba 
zagotavlja, da pacientove vrednote vodijo vse klinične odločitve−pacient soodloča 
pri izbiri intervencij in postavlja cilje iztekajočega se življenja. Spoštuje se 
pacientova avtonomija in želja, da (aktivno) ne sodeluje pri sprejemanju odločitev, 
če tega ne želi. 

 Nudi podporni sistem pacientovim bližnjim v času bolezni in v žalovanju po smrti: 
podpore in pomoči kot posamezniki z lastnimi stiskami in težavami so deležni 
pacientovi bližnji oziroma njegove pomembne druge osebe.  

 Timsko pristopa k celostni oskrbi pacientovih potreb in potreb njegovih bližnjih, 
vključno s svetovanjem v procesu žalovanju, če je to potrebno: z usklajenim timskim 
delom strokovnjakov različnih disciplin so potrebe pacienta in njegove družine bolj 
učinkovito zadovoljene.  

 Izboljša kakovost življenja pacienta in njegovih bližnjih ter lahko tudi pozitivno 
vpliva na potek bolezni oziroma žalovanja: Osnovni cilj paliativne oskrbe je 
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izboljšati kakovost pacientovega življenja in njegovih bližnjih, čeprav lahko 
paliativno zdravljenje pacientovo življenje tudi podaljša. 

 Izvaja se zgodaj po diagnozi neozdravljive bolezni, skupaj s terapijami, kot sta 
kemoterapija in obsevanje, in 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. 
Pacienti lahko imajo različne težave, zato morajo izvajalci paliativne oskrbe na vseh 
ravneh tesno sodelovati s širokim krogom izvajalcev zdravstvene oskrbe in drugimi 
strokovnjaki.  

 
2.1.2 Timski pristop v paliativni oskrbi 
 
Dolžina življenja pacientov z napredovalimi neozdravljivimi boleznimi je različna, vsi pa v 
času bolezni potrebujejo pomoč različnih strokovnjakov. Za kakovostno paliativno oskrbo 
je pomembno, da so izvajalci strokovno opolnomočeni, spretni v komuniciranju ter imajo 
ustrezne vedenjske in osebnostne lastnosti. Paliativno oskrbo izvaja paliativni tim, v katerem 
so zdravnik specialist (osebni izbrani in lečeči zdravnik), medicinska sestra, patronažna 
medicinska sestra, farmacevt, socialni delavec, klinični psiholog, fizioterapevt, delovni 
terapevt, dietetik, izvajalec duhovne oskrbe in prostovoljci. Medsebojno timsko sodelovanje 
učinkovito in celostno zadovoljuje potrebe pacienta in njegove družine. Obseg pomoči in 
sestava paliativnega tima sta odvisna od potreb posameznega pacienta in njegovih bližnjih 
ter se spreminjata od začetka bolezni do smrti. Hkrati se lahko spreminja tudi intenzivnost 
vpletenosti pacienta in njegove družine v funkcioniranje paliativnega tima. Pacient in 
njegova družina so enakopravni člani paliativnega tima in ohranjajo običajni načina življenja 
s poudarkom na stvareh, ki so pomembne in edinstvene za pacienta (Državni program 
paliativne oskrbe, 2010). 
 
V Državnem programu paliativne oskrbe (2010) sta opredeljena paliativni tim in 
specialistični tim paliativne oskrbe. Paliativna oskrba je timski pristop, kar omogoča 
paliativni tim strokovnjakov različnih strok in vlog s skupnimi prizadevanji in cilji za 
zagotavljanje optimalne oskrbe umirajočega. Glede na delovanje timov poznamo 
multidisciplinarne, interdisciplinarne in transdisciplinarne paliativne time. Da bi zagotovili 
učinkovito oskrbo, morajo imeti člani paliativnega tima skupen cilj ter razumeti vlogo in 
prispevek, ki ga mora vsak od njih prispevati za doseganje rezultatov (Rajaragupathy & 
Karthikeyan, 2017). Na sekundarni in terciarni ravni je najpogosteje organiziran 
specialistični model paliativnega tima, ki izvajalcem paliativne oskrbe svetuje in jih podpira. 
Na bolniških oddelkih obravnava paciente s kompleksnimi problemi, težko obvladljivimi 
simptomi, zahtevnimi družinskimi odnosi in težkimi življenjskimi odločitvami (Plank, 
2016). Timski pristop je v paliativni oskrbi primeren za zagotavljanje različnih telesnih, 
psihosocialnih in duhovnih pacientovih potreb (Bowen, 2014) in umirajočemu zagotavlja 
lažji prehod iz bolnišnice v domače okolje, dom za starejše ali hospic (Devi, 2011). Poleg 
paliativnega tima je v paliativni oskrbi pomemben poudarek na družini umirajočega in 
vključevanju družinskih članov (Bowen, 2014).  
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Trajno in učinkovito timsko delo zahteva spodbudno in negujoče organizacijsko okolje 
(Državni program paliativne oskrbe, 2010). Timski pristop mora biti sprejet in uveljavljen v 
praksi, kar je bistven predpogoj za izvajanje kakovostne paliativne oskrbe (Lopuh, 2014). 
Za uspešno delovanje paliativnih timov v organizacijah je pomembno veliko pozornosti 
nameniti pridobivanju znanja in veščin o oblikovanju in delovanju timov, ne le na ravni 
izvajalcev ampak tudi na ravni vodenja. Vsi sodelujoči v paliativnem timu morajo imeti 
specifično znanje, prepoznati potrebe pacienta, upoštevati etična načela in predpise ter 
poznati klinične poti (Plank, 2016). Pravočasno morajo prepoznati znake in ukrepe za 
preprečevanje izgorelosti pri sodelavcih v paliativnem timu (Hudarin Kovačič, 2017; 
Bandelj, et al., 2018). Za zagotavljanje kakovostne holistične paliativne oskrbe je pomemben 
prenos specifičnega znanja med člani paliativnega tima z različnih strokovnih področij 
(Goršak Lovšin, 2012), osnovne veščine sporazumevanja s pacienti, svojci in sodelavci 
(Lunder, 2016). 
 
Dobro organizirana paliativna oskrba, ki jo 24 ur na dan izvaja specialistični paliativni tim, 
ima dokazano učinkovitost (Higinsson & Evans, 2010; Fink, 2016). Kakovostna obravnava 
in kakovost življenja neozdravljivo bolnih in umirajočih se lahko zagotovi le z ustreznim 
paliativnim timom, ki ima napredna znanja o holistični obravnavi paliativnih pacientov 
(Goršak Lovšin, 2012; Jafari, et al., 2015). Telesni simptomi so bolje obvladovani, psihičnih 
stisk je manj in manj je ponovnih hospitalizacij (Fink, 2016; Higinsson & Evans, 2010).  
 
2.1.3 Komunikacija v paliativni oskrbi 
 
Pacienti in njihovi bližnji ob koncu življenja pričakujejo dobre komunikacijske veščine 
zdravstvenega osebja, vendar pogosto doživljajo slabo komuniciranje. Želijo si realistično 
sliko, vendar sočuten in individualiziran način komuniciranja glede na njihove osebne ali 
kulturološke potrebe. V času, ko se približuje umiranje, se lahko povečajo njihove potrebe 
po informacijah, sočutni obravnavi in podpori. Potrebujejo tudi podporo v čustvenih stiskah 
ob slabšanju zdravstvenega stanja (Lunder, 2016). S takim pacientom govorimo sočutno, 
uporabimo empatijo, ohranjamo njegovo dostojanstvo in spoštovanje, lajšamo neugodne 
simptome (Benedik, 2011; Lunder, 2011). 
 
Ule (2010) opisuje, da je za sodobne družbe značilna potreba po empatičnem in podpornem 
komuniciranju ter po razkrivanju čustvenih stanj in težav. Pri zdravljenju sodobnega človeka 
in lajšanju bolečin je vzpodbudno komunikacijsko okolje velikega, celo odločilnega 
pomena. Dobra komunikacija naredi zdravstvenega delavca bolj razumevajočega in 
učinkovitega. Komuniciranje je odločilno tudi zato, da pacient sprejme nasvete in navodila 
zdravstvenega osebja. Še pomembnejše je komuniciranje ob izkušnjah, kot so bolečina, 
trpljenje, negotovost in na to smo zdravstveni delavci slabo pripravljeni.  
 
Komuniciranje v zdravstvu se spreminja in v paliativni oskrbi v obravnavo vključuje 
paciente, njihove bližnje, njim pomembne osebe ter jih obravnava kot enakopravne 
sodelavce v soodločanju o prihodnosti. Odnos postaja mnogo bolj partnerski in pacienti 
lahko po prejetih informacijah odločajo sami. Pacienti in njihovi bližnji pogosto izražajo 
prepričanje, da dobro informiranje s pomočjo učinkovitega komuniciranja ob koncu 
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življenja omogoča sodelujoče odločanje v obravnavi in nudi občutek nadzora (Lunder, 
2016). Zmanjšajo se občutja negotovosti, poveča se občutek, da so dogodki »pod 
nadzorom«, pacienti lažje sodelujejo in bolje obvladujejo zaplete. Ko pridobijo več znanja 
in bolje razumejo kompleksne medicinske informacije, se pogosto vključijo v klinične 
raziskave (Škufca Smrdel, 2011). Pomanjkanje informacij ustvarja predsodke z napačnimi 
podatki, ki vodijo k pretiranim odzivom in otežuje spoprijemanje pacientov in sorodnikov z 
napredovalo boleznijo (Charalambous & Kaite, 2013).  
 
Paliativna oskrba omogoča boljšo komunikacijo med pacientom, družino in zdravstvenimi 
delavci (Devi, 2011) in preko komunikacije v času umiranja se ugotavljajo fizične, 
emocionalne in psihosocialne potrebe umirajočega (Lunder, 2013). V tem času postane 
potreba po pogovoru izrazitejša (Benedik & Červek, 2011; Novak, 2015). Vzpostaviti je 
potrebno empatičen, human ter etičen pristop do umirajočega in bližnjih ter pridobiti njihovo 
zaupanje in spoštovanje (Gorše Muhič, 2009). Temeljno pravilo komunikacije je, 
umirajočega dobro poslušati (Klevišar, 2006; Lunder, 2013), kakovost sočutnega poslušanja 
pa je ena največjih pacientovih potreb (Lunder, 2013). Odprtost in vzajemnost razkrivanja v 
komuniciranju naj bi ustvarjala zaupanje (Ule, 2010). Pogovor z umirajočim in bližnjimi 
mora biti odkrit, predstavi se realno stanje, da lahko načrtujejo preostanek življenja, si 
organizirajo čas za aktivnosti in se pripravijo na prihajajoče dogodke (Slak, 2011). 
Umirajočim se izkazuje spoštovanje, upošteva se samoodločanje, z njimi se komunicira 
odkrito in iskreno (Novak, 2015). V komunikaciji s paliativnim pacientom je potrebno 
pustiti, da ohranjajo upanje, jih poslušati in predvsem slišati (Zavratnik & Trontelj, 2011). 
Pacienti spoštujejo, da zdravstveno osebje z njimi ravna enakopravno, jih posluša, postavlja 
vprašanja in razumljivo odgovarja na njihova vprašanja ter jim dovoljuje, da sodelujejo pri 
odločitvah (Ule, 2010). Prav to pa vključuje najbolj občutljivo in pretanjeno poslušanje. Ko 
bolezen napreduje, lahko nastopijo močna čustva jeze, strahu, žalosti, zanikanja in 
komunikacija vključuje tudi pravilno ravnanje ob močnih čustvih pacienta ali njegovih 
bližnjih (Lunder, 2013).  
 
V času pred smrtjo se komunikacija spreminja glede na sposobnosti umirajočega (Zavratnik 
& Trontelj, 2011). Prilagaja se duševnem in telesnem počutju, spremembam in motnjam v 
čutilih pacienta. Zaradi upadanja čustvenih, miselnih in razumskih sposobnosti umirajočega 
in sprememb na perceptivnih organih za sluh, vid in gibanje pacienti potrebujejo še več 
pozornosti in potrpežljivosti. Pozornost je pomembna pri uporabi primernih besed in 
njihovem pomenu (Sitar & Drev, 2013). Ko besedna komunikacija ni več mogoča, se začne 
neverbalna komunikacija. Takrat se komunicira s pogledi, z gibi, s stiski rok, z dotiki, 
govorijo se prijazne in tople besede (Zavratnik & Trontelj, 2011). Pomembna sta tudi 
poslušanje in molk ter zavedanje, da si umirajoči želi bližine ljudi (Novak, 2015). Kadar 
zmanjka besed, naj govori tišina. Umirajočemu se podari čas, dotik, stisk roke, tišino, 
nasmeh. Skozi tišino se zdravstveni delavec poveže s telesnim stikom umirajočega. On pa 
ob sebi začuti človeka, ki se zaveda svojega poslanstva (Mohar, 2016).  
 
Medicinska sestra ves svoj delovni čas komunicira s pacienti, zato je komunikacija sestavni 
del zdravstvene nege (Smajlović, 2016) in v paliativnem timu ima medicinska sestra 
specifično vlogo, da vzpostavlja komunikacijo med pacientom in družino (Adams, et al., 
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2011; Bandelj, et al., 2018). Komuniciranje v paliativni oskrbi je nujno, saj je pogovor 
velikokrat edini način za vpogled v družinske vezi in uvajanje sprememb ob napredovanju 
neozdravljive bolezni (Lunder, 2013). Medicinske sestre v paliativni oskrbi sprejemajo 
vlogo zagovornika in z empatičnim, zaupnim odnosom usmerjajo sprejemanje odločitev 
(Adams, et al., 2011). 
 
Pogosto se zdravstveni delavci bojijo pacientovih vprašanj ter vprašanj in reakcij njihovih 
bližnjih, zato se v stiski velikokrat izognejo komunikaciji z njimi. Z umirajočimi ne želijo 
komunicirati zaradi strahu pred umiranjem, smrtjo in bolečino (Prebil, et al., 2009), pojavlja 
pa se tudi strah pred pacientovimi vprašanji in reakcijami. Emocionalno zdravstveni delavci 
doživljajo strah, občutijo neuspeh in anksioznost (Škufca Smrdel, 2011). Komunikacijo z 
umirajočimi je težko vzpostaviti, vendar je temelj kakovostne paliativne oskrbe (Globočnik 
Papuga, 2007). Prebil s sodelavci (2009) se zaveda, da je o umiranju in smrti težko govoriti 
in te zavore v komunikaciji so vzrok, da pogovor z umirajočimi in njihovimi bližnjimi traja 
čim krajši čas oz. se mu večina zdravstvenih delavcev želi izogniti. Ule (2010) meni, da 
zdravstveni delavci pred trpljenjem drugega pogosto bežijo in zato pacient ostane sam s 
svojimi strahovi. 
 
Zgaga in Pahor (2004) v raziskavi, opravljeni med študenti zdravstvene nege sklepata, da so 
se študenti pripravljeni odkrito pogovarjati z umirajočimi pacienti o njihovem stanju, vendar 
dopuščata možnost, da se bo njihova pripravljenost ob pridobljenih praktičnih izkušnjah z 
umiranjem zmanjšala. Smajlović (2016) pa je v raziskavi, ravno tako opravljeni med študenti 
zdravstvene nege na vprašanje o pogovoru s težko bolnim o bližajoči se smrti dobila 
neopredeljene odgovore. 
 
Barreré in Durkin (2014) opisujeta, da se medicinske sestre ob prvem stiku z umirajočim 
pacientom počutijo nepripravljene. Samozaupanje se poveča s pridobivanjem izkušenj in s 
pogostim komuniciranjem. Komuniciranje je sprva zelo zahtevno, medicinske sestre 
opisujejo, kako težko je najti prave besede v pogovoru s pacientom in družinskimi člani. 
Pomembno vlogo medicinske sestre poudarjajo pri svetovanju družini umirajočega. Cavaye 
in Watts (2014) pišeta, da medicinske sestre poročajo, da pri njihovi usposobljenosti 
najpogosteje manjka veščina komuniciranja, kako govoriti s pacienti in svojci o smrti. 
Komunikacijske spretnosti so pogoj, da so zadovoljene pacientove potrebe po paliativni 
oskrbi in temelj priprave na dobro smrt.  
 
Uspešno sporazumevanje in prenos informacij med vsemi, ki nudijo paliativno oskrbo, 
vodita k bolj kakovostni oskrbi. Izboljševanje kakovosti sporazumevanja med posameznimi 
poklicnimi skupinami in med kolegi na različnih nivojih zdravstvenega varstva je v zadnjem 
desetletju postalo pomembna prednostna naloga tako v evropskih zdravstvenih sistemih kot 
tudi pri nas (Poplas Susič, 2011). 
  
2.1.4 Vloga dijaka zdravstvene nege v paliativni oskrbi 
 
Da se bodo na samostojni poklicni poti sposobni uspešno soočati z neozdravljivo bolnimi 
pacienti, umiranjem in smrtjo, potrebujejo dijaki v procesu izobraževanja veliko podpore. 
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Pridobiti morajo teoretično znanje in spretnosti, ki so nujno potrebne v procesu kakovostne 
paliativne oskrbe. V obdobju srednješolskega izobraževanja zdravstvene nege pridobivajo 
znanja in spretnosti, v bolnišničnem okolju spoznavajo paciente z napredovalimi 
neozdravljivimi obolenji ter jih pod nadzorom mentorja obravnavajo v okviru svojih 
kompetenc. Pogosto šele v tem času navezujejo prve stike z umirajočimi in trpečimi pacienti. 
Učijo se komunikacijskih veščin in prilagajanj glede na potrebe in želje posameznega 
pacienta, spoznavajo delovanje timov in gradijo odnose. Čas izobraževanja s pozitivnimi 
izkušnjami pomembno oblikuje profesionalni razvoj bodočega zdravstvenega delavca 
(Černoša & Kaučič, 2017).  
 
Mentorji na posameznih bolnišničnih oddelkih, ki dijake spremljajo v času praktičnega 
pouka, bi jih morali pripraviti na njihovo vlogo v paliativni oskrbi. Da bodo pripravljeni za 
podobne situacije v svoji prihodnji karieri, se naj z umiranjem in smrtjo soočijo pod 
vodstvom strokovno usposobljenega mentorja in v podpornem okolju, ki razume njihove 
stiske in začetno negotovost (Melin-Johansson, et al., 2018). Smajlović (2016) meni, da k 
temu sodi tudi priprava na praktične situacije in intervencije ter priprava na soočanje s smrtjo 
in umiranjem pacienta.  
 
Mentor svetuje, posreduje znanje in pomaga pri pridobivanju izkušenj in spretnosti, ki so 
potrebne za kompetentno in kakovostno izvajanje paliativne zdravstvene nege. Mentorji 
morajo biti strokovno izobraženi in izkušeni, obvladati morajo didaktične metode in tehnike 
poučevanja, poučevati izkustveno ter praktično (Bassah, et al., 2014), do oskrbe umirajočih 
pa občutiti pozitiven odnos (Henoch, et al., 2014). Vloga mentorja je, da dijaku pomaga pri 
oblikovanju lastnega stališča do poklica in profesionalnega dela skozi celoten potek 
izobraževanja (Charalambous & Kaite, 2013; Smajlović, 2016). 
  
Paal (2018) je raziskala vlogo mentorja pri izobraževanju za paliativno oskrbo. Rezultati so 
pokazali, da bi moral dober učitelj organizirati učenje na spodbuden način, dobro mora 
poznati področje, biti pripravljen na poučevanje, učiti in voditi z zgledom. Učitelj mora biti 
trener, moderator, kritičen prijatelj, posrednik, mentor in vzornik v celotnem procesu učenja. 
To pomeni, da se lahko prilagodi med poučevanjem, usposabljanjem in mentorstvom, ko 
učenec napreduje. Dober mentor mora biti prijazen, mora pomagati sprejeti negotovost, 
zagotoviti čustveno podporo in voditi učni proces z zgledom. Poleg tega mora biti učitelj 
pristen in srčen. Smajlović (2016) meni, da je pogoj dobrega medsebojnega sodelovanja 
mentorja in dijaka zdrava komunikacija, v kateri dijak opiše svoje občutke in doživljanja ter 
se izpove mentorju. Tako zmanjšuje svojo obremenjenost in stres. 
 
Bassah (2016) ugotavlja, da bi lahko dijaki znanja o paliativni oskrbi, ki jih pridobijo v času 
izobraževanja, uspešno prenašali tudi v prakso. V raziskavi poroča, da so v bolnišničnem 
okolju prepoznali paciente s potrebami po paliativni oskrbi ter znanje o celostni obravnavi 
in zadovoljevanju fizičnih, psihosocialnih in duhovnih potreb širili v timu zdravstvene nege. 
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2.2  Pomen izobraževanja za kakovostno paliativno oskrbo  
 
Dobrega znanja o oskrbi in vodenju pacientov ob koncu življenja je v vseh zdravstvenih 
poklicnih skupinah še vedno premalo. Izobražena medicinska sestra s področja paliativne 
zdravstvene nege in oskrbe ima specializirano znanje, osebno držo in veščine. Vse to ji 
omogoča holistično, koordinirano in sočutno zdravstveno nego ter oskrbo pacientov, ki 
živijo z napredovalo boleznijo (Skela Savič, 2005). Globočnik Papuga (2007) doda, da je 
izobraževanje pomembno tudi za uvajanje novih znanj in veščin, ki prispevajo k osebni rasti 
posameznika, kar pa ima povratni pozitiven vpliv na razvoj stroke. Rebolj (2010) meni, da 
je razumevanje paliativne oskrbe zelo zahtevno, kar ima posledično vpliv na odločitve v 
praksi in zato morajo imeti izvajalci paliativne oskrbe dodatna specifična znanja in veščine. 
Vsak zdravstveni delavec, ki ima stik z neozdravljivo bolnimi, bi moral imeti vsaj osnovno 
znanje o paliativni oskrbi in možnost izpopolnjevanja svojega znanja in vseživljenjskega 
učenja o paliativni oskrbi.  
 
Pregled literature (Charalambous & Kaite, 2013; Barreré & Durkin, 2014; Bassah, et al., 
2014; Cavaye & Watts, 2014) kaže, da medicinskim sestram primanjkuje znanja in veščin o 
paliativni oskrbi. To potrjujejo tudi raziskave (Červek, 2006; Červ & Klančnik Gruden, 
2006; Rebolj, 2010; Charalambous & Kaite, 2013; Sluga, 2013; Gazibara, 2014; Leombruni, 
et al., 2014; Jafari, et al., 2015; Lewis, et al., 2016; Mohar, 2016; Černoša, et al., 2017; 
Kmetec, 2017; Kurnik, 2017; Melin-Johansson, et al., 2018; Slak, 2018), saj je razvidno, da 
je večina medicinskih sester za delo z umirajočimi premalo strokovno izobražena. Največje 
vrzeli imajo pri vsesplošnem kompetentnem obvladovanju bolečine in drugih spremljajočih 
simptomov, poznavanju psihologije umiranja in duhovnih potreb umirajočih. Šolski sistem 
se ne prilagaja vse večjim potrebam po paliativni oskrbi, zato se ugotavlja, da so medicinske 
sestre na tem področju nekompetentne, kar vodi v etično spornost.  
 
V pregledu že omenjenih študij poročajo o pozitivnem vplivu izobraževanja na področju 
paliativne oskrbe, zlasti pri izboljšanju odnosa do skrbi za umirajoče. Na primer Barreré s 
sodelavci (2008) beleži pomembno spremembo odnosa študentov zdravstvene nege med 18 
in 22 letom do skrbi za umirajoče. Izboljšanje odnosa do skrbi za umirajoče so dokazali tudi 
Jafari (2015) in Lewis (2016) s sodelavci. 
 
Med vodili za kakovostno paliativno oskrbo je v Državnem programu paliativnem oskrbe 
(2010) zapisano tudi, da je potrebno uvesti dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje 
zdravstvenih delavcev, saj se od medicinskih sester pričakuje, da zagotavljajo varno in 
učinkovito zdravstveno nego. Kakovostno zdravstveno nego pa lahko izvaja samo izobražen 
kader, ki ima dovolj znanja (Skela Savič, 2015).  
 
Skela Savič (2005) navaja, da morajo biti medicinske sestre s področja paliativne 
zdravstvene nege izobražene z naslednjimi izhodišči:  

 da se vse medicinske sestre v svoji karieri v neposredni praksi v večjem ali manjšem 
obsegu srečujejo s pacienti, ki potrebujejo paliativno obravnavo,  

 da so medicinske sestre kot poklicna skupina poklicane, da prevzamejo svetovanje 
in vodenje v paliativni oskrbi na ravni bolnišnične in zdravstvene nege na domu. 
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Izobraževanje o paliativni oskrbi je ključnega pomena, vendar se sooča s številnimi izzivi 
(European Association for Palliative Care, 2014). Evropsko združenje paliativne oskrbe 
(EAPC) je glede na strokovno usposobljenost zdravstvenih delavcev pripravilo priporočila 
za oblikovanje programov izobraževanja iz paliativne oskrbe. Člani držav članic EAPC 
svetujejo tri stopnje izobraževanja iz paliativne oskrbe (Weissman & Meier, 2011): 

 Raven A: obsega osnovno izobraževanje na dodiplomski in podiplomski ravni za 
vse medicinske sestre in zdravnike, ki se lahko v svojem poklicu znajdejo v situaciji, 
ki zahteva paliativen pristop. 

 Raven B: obsega izobraževanje z dodatnimi znanji na podiplomski ravni za 
medicinske sestre in zdravnike, ki delajo na področju paliativne oskrbe ali v splošni 
praksi, kjer imajo vlogo koordinatorja paliativne oskrbe ali pa se pogosto znajdejo v 
situacijah, kjer je potreben paliativni pristop (onkologija, družinska medicina, 
patronažna služba, pediatrija, geriatrija). 

 Raven C: obsega specialistično izobraževanje na podiplomski ravni za medicinske 
sestre in zdravnike, ki so odgovorni za paliativne oddelke ali tiste, ki nudijo 
svetovanje in/ali aktivno sodelujejo v izobraževanju in raziskovanju na področju 
paliativne oskrbe. 

 
V Sloveniji se posodabljajo predmetniki obeh medicinskih fakultet in dopolnjujejo učni 
načrti zdravstvenih fakultet (Žist, 2018). Tako so na voljo osnovna znanja, ki jih medicinske 
sestre pridobijo v času dodiplomskega izobraževanja in podiplomska osnovna izobraževanja 
za vse zdravstvene delavce, ki prihajajo pri svojem delu v stik s pacienti, ki potrebujejo 
paliativno oskrbo (Lunder, 2011). Imamo magistrski študijski program paliativne oskrbe, ki 
se je pričel izvajati v letu 2016 in je prvi tovrstni podiplomski študijski program z naprednimi 
znanji v Sloveniji (Kaučič, et al., 2016). 
 
Vrzel v znanju ostaja, saj imajo številni starejši, sicer strokovno izkušeni kadri, pomanjkanje 
znanj o paliativni oskrbi. To poskušajo v zadnjih letih zapolniti s ponudbo usmerjenih 
kratkotrajnih izobraževanj in daljših programov, ki jih izvaja Slovensko združenje paliativne 
in hospic oskrbe (SZPHO). Znanja o spremljanju in oskrbi umirajočih so že usposobljene 
medicinske sestre pridobile z izkušnjami in vseživljenjskim izobraževanjem, niso pa ga 
dobile med formalnim izobraževanjem (Žist, 2018). Formalno dodiplomsko izobraževanje 
ima v akcijskem načrtu Državnega programa paliativne oskrbe (2010) določen srednjeročni 
termin izvedbe in je ena izmed pomembnejših nalog. Kljub temu je izobraževanje s področja 
paliativne oskrbe v Sloveniji le v sledovih vključeno v redne programe izobraževanja. Tudi 
v formalno srednješolsko izobraževanje iz zdravstvene nege je potrebno vnesti vsebine 
paliativne oskrbe, če želimo kakovostno osnovno paliativno obravnavo (Državni program 
paliativne oskrbe, 2010). 
 
V času formalnega srednješolskega in visokošolskega izobraževanja znanje o paliativni 
oskrbi v slovenskem prostoru pridobi 28-30 % udeležencev izobraževanja (Peternelj & 
Simonič 2009; Kurnik, 2017). Zgaga in Pahor (2004) ocenjujeta, da šolski sistem ne sledi 
spremembam v družbi in spremenjenim kulturnim vzorcem. Menita, da bi morali bodoči 
zdravstveni delavci v procesu izobraževanja pridobiti več informacij o procesu umiranja. 
Pripraviti jih je potrebno, da sprejmejo smrt kot del življenja, večjo pozornost pa nameniti 
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usposabljanju za paliativno oskrbo. Skela Savič (2005) poudarja, da je paliativno oskrbo 
potrebno prepoznati, razvijati in raziskovati. Lunder (2006) meni, da je za kakovostno 
izvajanje paliativne oskrbe potrebno pridobiti znanje ter spremeniti stališča in veščine. 
  
Danes v slovenskem prostoru deluje enajst srednjih zdravstvenih šol, ki dijake izobražujejo 
v srednješolskem strokovnem programu zdravstvene nege. Dijaki, vključeni v raziskavo, so 
po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobili naziv srednja medicinska sestra/srednji 
zdravstvenik. Po zakonu, ki velja za zaposlene v zdravstveni dejavnosti (Uradni list 
Republike Slovenije št. 23, 2005) morajo za samostojno opravljanje zdravstvene nege 
opraviti še pripravništvo v trajanju šestih mesecev in strokovni izpit ter biti vpisani v register 
izvajalcev zdravstvene nege. 
 
Izobraževanje za poklic srednje medicinske sestre/srednjega zdravstvenika traja štiri leta. 
Izobraževalni program na ravni srednje šole pripravi vsaka šola posebej. To je tako 
imenovani izvedbeni kurikul, ki ga vsaka srednja šola načrtuje in izvaja na podlagi 
nacionalnega kurikula, upoštevaje potrebe regionalnega okolja. Obvezni moduli obsegajo 
temeljna strokovno teoretična in praktična znanja ter generične kompetence za določeno 
strokovno področje. Prostoizbirne module pa ponudi šola v odprtem delu kurikula (Center 
RS za poklicno izobraževanje, n.d.). 
 
V predmetniku štiriletnega strokovnega izobraževanja, veljavnem od 1. 9. 2008 do 31. 8. 
2022, imajo dijaki v strokovnem modulu Zdravstvena nega 680 ur teoretičnih vsebin, 
praktičnega izobraževanja 714 ur in praktičnega izobraževanja pri delodajalcu (PUD)2 304 
ure (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2007). V strokovnem modulu 
Zdravstvena nega dijaki poslušajo predavanja o zdravstveni negi umirajočega in oskrbi 
umrlega z naslednjimi cilji (Center RS za poklicno izobraževanje, 2007): 

 dijak ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti zdravstvene nege, 

 dijak izvaja zdravstveno nego umirajočega po življenjskih aktivnostih (paliativna 
zdravstvena nega), 

 dijak izvaja oskrbo umrlega, 

 dijak poroča in dokumentira in 

 dijak nudi podporo bližnjim umirajočega in umrlega. 
 
Strokovni modul Zdravstvena nega je obvezni modul. Znotraj predpisanega obsega ur, pa 
vsaka srednja šola načrtuje in izvaja izvedbeni kurikul in temu primerno porazdeli število ur 
za vse predpisane vsebinske sklope. Tako je zdravstveni negi umirajočega namenjeno le 
majhno število ur, ki se med srednjimi šolami lahko razlikuje. Pri praktičnem pouku, ki je 
pod mentorstvom učitelja v tretjem in četrtem letniku izobraževanja, ter osemtedenskim 
praktičnim izobraževanjem pri delodajalcu pa se dijaki z zdravstveno nego neozdravljivo 
bolnega, umirajočega in oskrbo umrlega srečajo v delovnem okolju. Nekatere srednje 

                                                
2 Praktično usposabljanje z delom je sestavni del vsakega izobraževalnega programa poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. Za razvoj in dvig kakovosti celotnega poklicnega izobraževanja je pomembno izobraževanje v 
realnih delovnih razmerah in okolju (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2007). 
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zdravstvene šole po podatkih dostopnih na spletnih straneh, dijakom omogočajo izbirni 
predmet Paliativna zdravstvena nega (Center RS za poklicno izobraževanje, 2007).  
 
Od 1. 9. 2019 poteka izobraževanje v prenovljenem štiriletnem strokovnem izobraževalnem 
programu zdravstvene nege za poklic tehnik/tehnica zdravstvene nege. V predmetnik 
štiriletnega strokovnega izobraževanja je v katalog znanj v obsegu 160 ur vključen nov 
strokovni modul Dolgotrajna oskrba (Center RS za poklicno izobraževanje, n.d.).  
  
Sluga (2013), Mohar (2016) in Kmetec (2017) so v raziskavah med medicinskimi sestrami 
ugotovili, da čutijo potrebo po širitvi znanja s področja zdravstvene nege umirajočega 
pacienta. Večina anketiranih medicinskih sester si želi svoje znanje o celostni oskrbi 
umirajočih pacientov nadgraditi. V svoji raziskavi ima Kurnik (2017) podobne rezultate, saj 
je večina anketirancev (95 %) mnenja, da bi dodatno strokovno izobraževanje izboljšalo 
paliativno oskrbo in bi v času izobraževanja temu področju bilo potrebno nameniti več ur. S 
tem soglašajo tudi dijaki, ki v raziskavi Kogovška (1999) menijo, da jih je potrebno bolje 
pripraviti na delo z umirajočimi, zato je potrebno tej temi posvetiti več časa. 
  
Velik del zdravstvenih delavcev meni, da bi morali vsebine o umiranju in smrti vključiti v 
srednješolski izobraževalni sistem, med dijaki je takšnih polovica (Čepin Tovornik, 2014). 
V raziskavi Gazibare (2014) anketirani izvajalci zdravstvene nege menijo, da so potrebne 
spremembe v učnih in izobraževalnih programih za zdravstvene delavce, torej vključevanje 
vsebin paliativne oskrbe že v času izobraževanja na dodiplomski stopnji. Žist (2018) navaja, 
da izobraževanje s področja paliativne oskrbe medicinske sestre uvrščajo na prvo mesto med 
ukrepi za lažje ter bolj učinkovito delo z neozdravljivo bolnimi, umirajočimi in njihovimi 
svojci ter za preprečevanje izgorelosti.  
 
Ugotovitve raziskav (Mimić, et al., 2013; Sluga, 2013; Čepin Tovornik, 2014; Kurnik, 2017) 
kažejo, da imajo tako dijaki kot medicinske sestre potrebo in tudi zanimanje po dodatnem 
pridobivanju znanja o paliativni oskrbi, zato občasno sami iščejo informacije o paliativni 
oskrbi, prebirajo in sledijo literaturi na temo umiranja in smrti (npr. strokovne revije, internet 
…) ter se udeležujejo predavanj in učnih delavnic na to temo.  
 
Ob koncu napredovale, neozdravljive bolezni naj ne bo podaljševanja življenja za vsako 
ceno, ampak mirna in dostojanstvena smrt (Kurnik, 2017) in šele opolnomočenje vseh 
vpletenih v proces umiranja omogoča pacientu lastno izbiro in načrt za oskrbo do smrti 
(Lunder, 2013). Da bo smrt mirna, dostojanstvena in se bo zgodila s spoštovanjem integritete 
posameznika, morajo biti teme paliativne oskrbe v učnem načrtu zdravstvene nege 
(Guimarães, et al., 2017).  
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2.2.1 Pomen izobraževanja o vsebinah paliativne oskrbe 
 
Sedanja paliativna oskrba v Sloveniji ne zagotavlja nepretrgane celostne paliativne oskrbe. 
Zdravstveni delavci na področju paliativne oskrbe niso ustrezno izobraženi in vajeni dela v 
multidisciplinarnem ali interdisciplinarnem timu, potrebnem za izvajanje celostne paliativne 
oskrbe (Državni program paliativne oskrbe, 2010). Peternelj in Lunder (2009) poudarjata, 
da za izvajanje kakovostne paliativne oskrbe vsakdo potrebuje najmanj osnovna znanja. V 
Sloveniji je teh znanj premalo, zato se v vsakodnevni obravnavi občuti potreba po 
pridobivanju znanj in veščin s področja paliativne oskrbe.  
 
Červek in Zavratnik (2013) poudarjata, da zdravstveni delavci zelo slabo prepoznavajo 
znake, ki kažejo na pričetek umiranja. Ta veščina je za področje zdravstvene nege 
pomembna, saj so ravno medicinske sestre zaradi narave dela v edinstvenem položaju, da 
opazijo znake umiranja. Svoja opažanja nato posredujejo ostalim članom 
multidisciplinarnega tima in skupaj sprejmejo nadaljnje odločitve.  
 
Izobraževanje iz paliativne oskrbe naj vključuje tudi vsebine medpoklicnega sodelovanja v 
paliativni oskrbi. Kanadski študentje so imeli priložnost, da so na osnovi scenarijev 
skupinsko reševali probleme in načrtovali paliativno oskrbo. To je imelo pozitiven učinek 
na dojemanje poklicne identitete, poznavanje drugih poklicnih skupin ter medsebojno 
delovanje in razumevanje tima (Kaasalainen, et al., 2015). 
 
Veščine in potrebna znanja za izvajanje osnovne paliativne oskrbe so (Državni program 
paliativne oskrbe, 2010): 

 prepoznati in oceniti potrebe pacienta in njegovih bližnjih po paliativni oskrbi 
(telesne, psihološke, socialne in duhovne),  

 potrebe obravnavati v mejah svojega znanja, kompetenc ter zmogljivosti in oceniti 
in poiskati potrebno pomoč.  
 

Medicinska sestra organizira, načrtuje, izvaja in vrednoti zdravstveno nego umirajočega 
pacienta in ima v zdravstvenem timu specifično vlogo. Specifične naloge medicinske sestre 
v paliativni zdravstveni negi so:  

 paciente in njihove svojce aktivno vključevati v načrtovanje paliativne zdravstvene 
nege in oskrbe; 

 prepoznati in načrtovati aktivnosti zdravstvene nege pri simptomih napredujoče 
bolezni; 

 načrtovati in izvajati postopke za podporno zdravljenje in zdravstveno nego v fazi 
paliativne oskrbe: spremljanje učinkov terapije (protibolečinske, antiemetične, 
antikolvulzivne, psihotropne), rokovanje s podkožno elastomerno črpalko itd.; 

 družini in skrbnikom nuditi podporo, poznati procese žalovanja ter prepoznati in 
ukrepati ob patoloških načinih žalovanja; 

 pacientove probleme predstaviti paliativnemu timu ter ga vključiti s ciljem timskega 
in celovitega pristopa k reševanju njegovih težav; 
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 učiti in informirati paciente in svojce za sodelovanje v procesu paliativne oskrbe in 
preprečevanje zapletov zdravljenja in zdravstvene nege; 

 prakticirati celostno in z dokazi podprto zdravstveno nego; 

 zagovorništvo, predvsem poudarjati stališča pacienta in njegovih svojcev; 

 zdravstvenovzgojno delo; 

 povezovati z izvenbolnišničnim paliativnim timom (Slak, 2018). 
 
Paliativna oskrba se razvija v samostojno specializacijo v zdravstveni negi in v medicini. 
Najbolj značilne vsebine za obolele z napredovalo kronično boleznijo obsegajo:  

 Najboljšo možno pozorno oskrbo telesnih težav (v ospredju predvsem kronične 
bolečine) in tudi drugih motečih simptomov, kot so: dispneja, delirij, slabost, 
bruhanje, zaprtje, kaheksija, depresija idr.  

 Najboljšo možno pozorno oskrbo psihosocialnih in duševnih težav.  

 Kontinuiteto obravnave na celotni bolnikovi poti. 

 Sodelovanje bolnika in svojcev v določanju prioritet in načrta oskrbe.  

 Etične dileme.  

 Komunikacijske spretnosti.  

 Zaključevanje življenja in podpora v razumevanju smisla bivanja in minevanja.  

 Proces umiranja.  

 Podpora svojcem v procesu žalovanja.  

 Etične dileme in novi pristopi v raziskovanju v paliativni oskrbi.  

 Metode izobraževanja, ki omogočajo pridobivanje novih znanj in spretnosti ter 
spremembe stališč do umiranja in smrti in spreminjajo prakso ter zdravstveno kulturo 
(Doyle, et al., 2004 cited in Lunder, 2013). 

 
Naloga zdravstvenih delavcev, ki so vključeni v izvajanje paliativne oskrbe je, da se 
izobražujejo ter znanja o paliativni oskrbi prenašajo v svojo vsakodnevno prakso (Lunder, 
2013). Slak (2018) meni, da imajo medicinske sestre poglobljen in oseben odnos do 
pacientov in njihovih bližnjih, kar jim posledično omogoča hitro odkrivanje in lajšanje 
njihovih simptomov ter težav.  
 
V izobraževalnih programih za zdravstvene in socialne poklice je učenje sporazumevanja in 
predvsem učenje veščin kako ukrepati v trenutkih najtežjih situacij še vedno pomanjkljivo. 
Nove veščine so pomembne za oblikovanja vnaprejšnjega načrta paliativne oskrbe, če 
želimo, da bo obravnava pacienta v skladu z njegovimi željami, pričakovanji in vrednotami, 
z vključevanjem svojcev in v skladu s stroko. Kakovostna paliativna oskrba je odvisna od 
dobrega komuniciranja, zato je vsebine potrebno pridobiti v izobraževanju in veščine 
razvijati v praksi (Lunder, 2013). Škufca Smrdel (2011) piše, da veščine komuniciranja niso 
prirojene in se jih da priučiti. Pri zdravstvenih poklicih je ob boljši komunikaciji delo manj 
stresno, manj je izgorelosti na delovnem mestu, ob pomembnih temah, kot je paliativna 
oskrba, pa pogovor lažje steče. Pomanjkanje znanja o veščinah komuniciranja je dejavnik, 
ki vodi v manj učinkovito komunikacijo in pomembno vpliva na čustveno obremenitev 
zdravstvenih delavcev. Globočnik-Papuga (2007) meni, da ima za vse zdravstvene delavce 
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velik pomen pridobivanje znanja in veščin komunikacije, kajti veščin in spretnosti 
sporazumevanja v težavnih situacijah se je možno naučiti. 
 
Po kakovostnih izobraževanjih udeleženci pridobijo znanje, zato se počutijo bolj 
samozavestne in usposobljene tudi v veščinah komuniciranja (Globočnik Papuga, 2007). 
Žist (2018) dopolni, da se želijo usposobiti na področju komunikacijskih spretnosti in 
učinkovite komunikacije v timu.  
 
Lunder (2011) navaja, da je med glavnimi ovirami v vpeljevanju paliativne oskrbe v 
bolnišnice pomanjkljiva identifikacija pacientov, ki potrebujejo paliativno oskrbo. Kadar je 
znanje zdravstvenih delavcev o paliativni oskrbi le osnovno, je vključevanje pacientov 
pozno, največkrat šele v procesu umiranja. Kadar je na voljo specialistični tim paliativne 
oskrbe, je pacient vključen bolj zgodaj, identificirane so njegove potrebe in potrebe njegovih 
bližnjih. Tako je zaradi motečih telesnih simptomov in psihosocialnih težav zagotovljena 
podpora in strokovna kakovostna obravnava.  
 
2.2.2 Izkušnje dijakov ob srečanju s paliativnim pacientom 
 
Umiranje in smrt spremljajo občutki trpljenja, žalosti in izgube. Zato misli na smrt odrivamo, 
smo nanjo slabo pripravljeni in jo v zdravstvu dostikrat doživljamo kot neuspeh za naš trud 
in delo. Tudi pri praktičnem pouku se dijaki pogosto srečajo s smrtjo, kar zanje predstavlja 
stres. Takšni dogodki ne smejo postati rutina, saj pri dijakih zbujajo občutke krivde, še 
posebej, če so pred smrtjo neposredno sodelovali v procesu obravnave umrlega pacienta 
(Kogovšek, 1999). 
 
V današnji družbi umiranje in smrt doživljamo kot nekaj strašnega, nekaj, o čemer neradi 
govorimo. Če na situacije nismo pripravljeni in nimamo nobenih izkušenj, lahko občutimo 
čustva, kot so jeza, strah, žalost in občutke krivde, zato je po mnenju Charalambousa in Kaite 
(2013); Hvalič Touzery (2015); Melin-Johansson in sodelavcev (2018) pomembna podpora 
mentorja v bolnišničnem okolju, ko se dijaki zdravstvene nege soočajo s smrtjo in 
umiranjem. Skozi proces izobraževanja za poklic medicinske sestre se pri praktičnem pouku 
dijaki lahko srečujejo s trpljenjem, umiranjem pacientov in z njimi komunicirajo. To pa so 
lahko razlogi za nastanek stresa in tesnobe. Zmožnost obvladovanja in razumevanja lastnih 
čustev je nujna kompetenca za vse zdravstvene delavce in zato mora biti sestavni del 
izobrazbe (Edo-Gual, et al., 2015). 
  
Novejši raziskavi v slovenskem prostoru (Hvalič Touzery, 2015; Smajlović 2016) sta 
pokazali, da so skoraj vsi anketirani študenti zdravstvene nege že imeli izkušnje z umiranjem 
in smrtjo. V raziskavi, ki sta jo opravili Zgaga in Pahor (2004), pa je odstotek študentov z 
izkušnjo smrti malo nižji (85 %), skoraj identičen je delež dijakov srednje zdravstvene šole 
v starejši raziskavi (Kogovšek, 1999). Večina vprašanih se je z umiranjem in smrtjo srečala 
v bolnišničnem okolju med praktičnim poukom (Smajlović, 2016). V raziskavah, ki sta jih 
izvedli Kogovšek (1999) in Hvalič Touzery (2015) so ugotovitve pokazale, da je ob prvi 
izkušnji s smrtjo bila to izguba poznane osebe iz družinskega življenja in v približno tretjini 
primerov je bilo to prvo srečanje s smrtjo na bolnišničnem oddelku v času praktičnega pouka. 
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Stiske ob smrti pacienta anketirani premagujejo z raznimi načini sprostitve (tudi jok, žalost) 
ter ob pogovoru s sorodniki ali prijatelji (Smajlović, 2016), nekateri pa se pogovorijo tudi s 
šolskim mentorjem (Hvalič Touzery, 2015). Dobra polovica anketiranih dijakov, se je o tem 
v enakomernem deležu pogovorila s starši, prijatelji in mentorjem, tretjina dijakov pa se o 
tem dogodku ni pogovorilo z nikomer (Kogovšek, 1999). 
 
Ob spominu na ta dogodek študentje opisujejo šok, žalost in strah. Občutili so jezo, tesnobo, 
trpljenje, nemir, zmedenost, zanikanje, razočaranje in bolečino (Hvalič Touzery, 2015). V 
raziskavi, opravljeni med dijaki (Kogovšek, 1999), 13 % dijakov še ni doživelo srečanja s 
smrtjo, 10 % dijakov se zdi smrt del življenja in jo sprejemajo kot normalno dejstvo, 28,2 % 
dijakov, pa je dogodek pretresel. Bilo jim je zelo težko, bilo jih je groza in imeli so občutek 
izgube. Primerjalna raziskava med dijaki in zaposlenimi v zdravstveni negi (Čepin Tovornik, 
2014) pokaže, da se dijaki bolj bojijo umiranja in smrti kot zdravstveni delavci.  
 
Srečanje s smrtjo je nekaj več kot tretjini dijakom dalo tudi pozitivne izkušnje in zato 
pozitivno razmišljajo o življenju, manjšemu deležu dijakov pa so te izkušnje zbudile 
negativen odnos do smrti (Kogovšek, 1999). Negativne travmatične izkušnje lahko vplivajo 
tudi na nadaljnjo poklicno kariero sta mnenja Charalambous in Kaite (2013). 
 
Spoštovati življenje pomeni tudi sprejeti naravni procesa umiranja in smrti (Brumec, 2004), 
umiranje pa ponovno odkriti kot del življenja (Zgaga & Pahor, 2004). Pomembno je, da 
medicinske sestre pravočasno prepoznajo tudi lasten strah in se ga učijo obvladovati, 
preverjajo lastna stališča in čustvene odzive. Če želijo razumeti strahove in konflikte 
prestrašenega pacienta, ki se sooča s neozdravljivo boleznijo ali umiranjem, morajo biti 
pripravljene razmišljati, spregovoriti in se soočiti z lastnimi strahovi, odnosom do bolezni, 
umiranja in smrti. Za strokovno delo in pomoč pacientu je prepoznavanje in razumevanje 
telesnih in čustvenih sprememb nujno. Dobra komunikacija je pogoj za kakovostno delo in 
večje zadovoljstvo ter dobre medosebne odnose med pacienti in zdravstvenimi delavci 
(Brumec, 2004). 
  
Obdobje spremljanja umirajočih je stresno. Negativen vpliv na zdravstvene delavce, ki 
oskrbujejo paciente ob koncu življenja, ima že sama oskrba pacienta ob koncu življenja, pa 
tudi neustrezna obravnava pacientov z napredovalo kronično boleznijo in njihovih bližnjih 
ter problem selitve umiranja, ki je popolnoma naraven proces, v bolnišnice (Slak, 2018). 
Zdravstveni negi umirajočih, izobraževalni program zdravstvene nege namenja malo 
pedagoških ur, zato lahko spremljanje umirajočih povzroča stiske in stres (Zgaga & Pahor, 
2004; Jelen Jurič, 2009; Lewis, et al., 2016). 
 
2.2.3 Umiranje in smrt skozi oči dijakov zdravstvene nege 
 
Oskrba neozdravljivo bolnih, še posej tistih, ki se srečujejo s smrtjo, je kompleksna in 
zahtevna ne samo za dijake ali študente temveč tudi za izkušene medicinske sestre 
(Charalambous & Kaite, 2013). Umiranje in smrt se na svoj način dotakneta vsakega, ki 
spremlja umirajočega pacienta. Zagotovo se dotakne tudi dijakov zdravstvene nege in so 
zato pogosto postavljeni pred zahtevno nalogo, kako pomagati umirajočemu pacientu. Med 
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izobraževanjem za poklic medicinske sestre neizbežno pridejo v kontakt z umirajočimi ali s 
smrtjo. V takih situacijah se soočajo s strahovi pacientov in njihovimi družinami. Smrt 
pacienta jih opominja tudi na lastno umrljivost (Edo-Gual, et al., 2015). Vpliv smrti na dijaka 
je še posebej pomemben, ker je večina, ki se s tem sooča, v obdobju adolescence, ki je že 
samo po sebi čustvena obremenitev (Edo-Gual, et al., 2014). Če pa upoštevamo njihovo 
mladost in neizkušenost, pa to zanje predstavlja težko preizkušnjo.  
 
Pomembno je, da vemo, kdo so mladi in opredelimo njihove značilnosti. Mladost je obdobje 
prehoda iz otroštva v odraslo dobo. V tem obdobju mladi postajajo bolj neodvisni in se 
osvobajajo od staršev. Usklajujejo samopodobo z družbenimi pravili, nihajo v odnosih, se 
gibajo med občutji popolne svobode in občutji nezadostnosti (Zgaga & Pahor, 2004). To je 
obdobje klasične mladosti ali obdobje adolescence, ko se soočajo z razvojnimi nalogami, ki 
posegajo na psihosocialna področja: iščejo lastno samopodobo in spolne vloge; odnos do 
lastnega telesa; odnos do staršev, vrstnikov in drugih avtoritet; odnos do prihodnosti, študija, 
poklica, družine ter prilagajanje okolju. Današnji mladostniki so generacija Z (rojeni od 
1994-2004) ali »tiha« generacija, »i« generacija ter »net« generacija. Komunicirajo preko 
interneta, zato so verbalno komunikacijsko šibki (Lahe, 2016). 
 
Sodobni človek misli na smrt odriva v podzavest. Tudi sodobna medicina je vedno bolj 
usmerjena v ohranjevanje življenja (Slak, 2018) in izgublja stik s stališčem, da je bolj 
pomembno, kako živimo, kot kdaj umremo in včasih se dozdeva, da je mogoče življenjsko 
dobo podaljšati v neskončnost (Zgaga & Pahor, 2004). Zato ni presenetljivo, da tudi med 
zdravstvenimi delavci smrt še vedno predstavlja tabu temo in mnogi na umiranje ter soočanje 
s smrtjo niso dovolj pripravljeni (Slak, 2018). Klevišar (2006) pravi, da spremljati 
umirajočega pomeni ponuditi roko v pomoč za lažje premagovanje problemov, povezanih z 
boleznijo. Da to posameznik zmore, se mora najprej spoprijeti z lastno smrtjo, o njej 
razmišljati in spoznati, da je umiranje v našem življenju navzoče ves čas. Verjetno tega nihče 
ne obvladuje popolnoma, lahko pa v tem vedno bolj dozoreva.  
 
V terminalni fazi bolezni, ko se zaključuje življenje, stiske doživljajo tudi zdravstveni 
delavci, ki spremljajo paciente. V času spremljanja umirajočega se med njimi vzpostavi 
poseben odnos in smrt ta odnos nehote prekine. Zdravstveni delavci zato občutijo tesnobo, 
nemoč in poraz. Opisujejo občutke osebne prizadetosti in potrebo po umiku pred umirajočim 
pacientom. Potreba po umiku ni odvisna od izkušenosti, starosti ali področja dela medicinske 
sestre, odvisna je od njenega predhodnega znanja in pripravljenosti, da se sooči s procesom 
umiranja in s smrtjo. Zdravstveni delavci nelagodje občutijo ob pogovoru s pacienti in 
njihovimi vprašanji, ali bo umrl. Takšno nelagodje opisujejo predvsem mlajši zdravstveni 
delavci. Razlogi pa so verjetno njihova neizkušenost in mladost (Slak, 2018). Sluga (2013) 
meni, da je pogovor na to temo težak in stresen. Medicinske sestre navajajo, da umirajočemu 
vlivajo lažno upanje, ob nepričakovanih vprašanjih se zavestno izognejo in umaknejo. Med 
njihovimi občutji prevladujejo nemoč, žalost, tesnoba in strah ter se počutijo nelagodno. 
Zato je pogovor o umiranju in smrti za medicinsko sestro vsekakor težak in stresen. 16 % 
anketiranih trdi, da jih smrt pacienta vedno osebno prizadene, 81 % anketirancev smrt 
prizadene včasih. Prizadetost, trpljenje in strah so opisali tudi anketiranci raziskave, ki jo je 
izvedla Mimić s sodelavci (2013) med zaposlenimi na področju paliativne oskrbe. Bassah in 
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sodelavci (2016) pišejo o občutjih sočutja do pacientov, še posebej če ti niso imeli prisotnega 
družinskega člana, izražajo tudi nekaj neugodja, ko so skrbeli za nekoga, ki bo umrl. 
 
Je pa čas, ki ga medicinske sestre preživijo ob umirajočem pacientu izredno pomemben. 
Pridobijo bogate izkušnje, ki naslednje soočenje s smrtjo olajšajo, osebnostno dozorevajo in 
se duhovno bogatijo (Sluga, 2013; Guimarães, et al., 2017). Kljub pogostim stikom z 
umirajočimi, umiranjem in smrtjo ter lastnim stiskam in trpljenju so medicinske sestre 
zadovoljne s svojim poklicem (Mimić, 2013). Anketirani študenti zdravstvene nege ne želijo 
nadaljevati svoje poklicne poti na področju paliativne oskrbe, vendar si vseeno želijo več 
teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj s tega področja. Ne glede na to imajo pozitiven 
odnos do zdravstvene nege umirajočega ter so naklonjeni umiranju v domačem okolju 
(Smajlović, 2016). Okamura s sodelavci (2018) je v raziskavi med japonskimi izvajalci 
zdravstvene nege potrdil, da je pozitiven odnos do zagotavljanja oskrbe na koncu življenja 
zaščitni dejavnik proti depersonalizaciji. Schulz (2015) in Sinha s sodelavci (2015) sta 
potrdila pozitiven vpliv izobraževanja iz vsebin paliativne oskrbe na znanje udeležencev, 
udobje in sodelovanje pri zdravstveni negi umirajočega pacienta, kar je učinkovalo tudi na 
njihovo samopodobo.  
 
Kakovostno in dobro delo ter človeški in topel odnos opazijo pacienti in njihovi svojci. Svojo 
podporo in zahvalo namenijo vsem, ki delajo z neozdravljivo bolnimi in umirajočimi. 
Izražajo hvaležnost, zadovoljstvo, kar ima velik pomen za premagovanje vsakodnevnih 
dilem, stisk in občutkov neuspehov ob izgubah. Čeprav so pacienti in njihovi najbližji 
ranljivi in v svoji stiski potrebni velike pomoči in podpore, pa so velik vir podpore osebju 
(Slak, 2018). Od zaposlenih pričakujejo, da svoje delo opravijo dobro, najboljše. Pohvala za 
dobro opravljeno delo ima čaroben učinek, s katerim izrazimo zaupanje in dvignemo 
samozavest zdravstvenega delavca. Na opravljeno delo so še bolj ponosni, še raje in bolje 
ga opravljajo, tudi v najtežjih trenutkih (Slak, 2016). Svojci opazijo in cenijo trud ter 
prizadevanja dijakov, ki v času praktičnega pouka ali med opravljanjem praktičnega 
izobraževanja pri delodajalcu namenijo čas in pozornost njihovim najbližjim. To izrazijo 
tudi s pisnimi zahvalami. 
  
Slaba komunikacija in nezadovoljiv odnos med pacientom in medicinsko sestro se lahko 
kaže v slabi kakovosti izvedene zdravstvene nege. Edo-Gual in sodelavci (2015) v raziskavi 
prikazujejo, da se ob kontinuiranem kontaktu s trpečim zmanjša sočutnost, zvišuje pa 
dovzetnost za stres in izgorelost, kar ima lahko hude posledice za psihično in fizično zdravje 
medicinskih sester. 
  
Slakova (2018) postavlja vprašanje, kako pogosto srečevanje z umiranjem in smrtjo vpliva 
na zdravstvene delavce, saj je v naši kulturi še vedno tabu tema, o kateri se premalo govori. 
Koliko umiranj in smrti so sploh sposobni prenesti, ne da bi to na njih pustilo posledice v 
smislu izgorevanja. Šolar in Mihelič Zajec (2007) navajata, da je sindrom izgorelosti grenka 
logična posledica. Zanjo je značilna praznina, smisel poklicne identitete, psihična in 
emocionalna obremenitev, izčrpanost, distanciranje od pacientov in premalo skrbi zase. 
Lunder (2013) meni, da zdravstveno osebje občuti neugodje z močnim čustvovanjem, ki 
izčrpava. Ob umiranju in smrti se počutijo neprijetno in želijo zaščititi sebe. Zgaga in Pahor 
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(2004) sta v raziskavi med študenti ugotovili, da bi medicinske sestre stiske ob doživljanju 
umiranja lažje premagovale, če bi se lahko o tem pogovorile s sodelavci, terapevti ali 
supervizorji ter bi imele več teoretičnega znanja o spremljanju umirajočega. Učinkovit bi bil 
pogovor z raznimi strokovnjaki in osebami, ki imajo s spremljanjem umirajočega izkušnje. 
Tudi izobraževanje in pridobivanje znanja je eden izmed ukrepov za preprečevanje 
izgorevanja zaposlenih, ki delajo z neozdravljivo bolnimi pacienti in njihovimi družinami, 
je prepričana Slakova (2018). 
 
S pravilnim pristopom bi lahko mladim čustveno približali tematiko umiranja in smrti, tako 
bi postali boljši izvajalci zdravstvene nege in pripomogli k svoji osebni rasti. S tem 
pristopom lahko imata umiranje in smrt pacienta tudi pozitiven vpliv (Jafari, et al., 2015). 
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3 METODA 

3.1 Razvoj hipotez 
 
Na podlagi teoretičnih izhodišč in zastavljenih raziskovalnih ciljev smo oblikovali naslednje 
hipoteze: 
 
H1: Dijaki zdravstvene nege v času srednješolskega izobraževanja ne pridobijo dovolj 
teoretičnega in praktičnega znanja o paliativni oskrbi. 
 
H2: Dijaki zdravstvene nege potrebujejo več znanja in veščin s področja paliativne oskrbe. 
 
H3: Dijaki zdravstvene nege imajo do umiranja in smrti negativen odnos. 
 
H4: Odnos dijakov zdravstvene nege do umiranja in smrti se glede na spol dijakov ne 
razlikuje. 
 
H5: Odnos dijakov zdravstvene nege do smrti je povezan z njihovim poznavanjem paliativne 
oskrbe. 
 
H6: Dijaki zdravstvene nege, ki so svoje izkušnje o umiranju in smrti ocenili kot dobre ali 
zelo dobre, imajo do umiranja in smrti pozitiven odnos. 

 
3.2 Zbiranje podatkov in merski instrument 
 
3.2.1 Metode raziskovanja 
 
Raziskava je temeljila na kvantitativnem raziskovalnem pristopu. Izbrana metoda omogoča 
objektivno proučevanje raziskovalnega problema. Podatke smo pridobili s tehniko 
anketiranja v obliki spletnega vprašalnika, ki je predstavljal vhodne podatke za nadaljnjo 
obdelavo. Sekundarne vire smo pridobili s pregledom znanstvenih in strokovnih člankov.  
 
Zaradi kompleksnega raziskovalnega problema smo izbrali več med seboj prepletenih 
kvantitativnih metod, kar nam je omogočalo raziskovanje in prikazovanje ugotovitev o 
raziskovalnem problemu. Z metodo deskripcije, ki omogoča opisovanje dejstev, procesov in 
pojavov, smo predstavili zbrane teoretične vsebine ter predstavili raziskovalni problem. 
Povzemanje bistvenih značilnosti in novih spoznanj, je omogočila metoda sinteze in 
komparacije. 
 
Za ta način zbiranja podatkov smo se odločili iz praktičnih razlogov, saj je sodobna spletna 
tehnologija dijakom poznana, lahko dostopna in priljubljena. Podatke tako anonimno 
zberemo v sorazmerno kratkem času tudi na celotnem območju Slovenije. Predpostavljali 
smo visoko odzivnost, vendar se nekatere srednje šole povabilu niso odzvale ali pa je v 
raziskavi sodelovalo le majhno število njihovih dijakov. 
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3.2.2 Iskanje in kritični pregled literature 
 
Za potrebe empiričnega dela smo izbrali znanstveno in strokovno literaturo iz podatkovnih 
baz MEDLINE, COBISS, Google učenjak, Research Gate in PubMed. Uporabili smo 
jezikovni kriterij ter se omejili na članke, dostopne v celotnem obsegu. V sintezo smo 
vključili znanstvene članke, v katerih avtorji poročajo o raziskavah s področja izobraževanja 
v paliativni oskrbi. Uporabili smo naslednje ključne besede v angleškem jeziku, povezane z 
Boolovim operatorjem (AND): palliative care, secondary nursing school students, education, 
dying in objavljene v slovenskem in angleškem jeziku. Uporabljene ključne besede v 
slovenskem jeziku so bile: paliativna oskrba, dijaki zdravstvene nege, izobraževanje, 
umiranje. Časovno smo se omejili na objave med leti 2014 in 2019. Zaradi razumevanja 
aktualnosti problema in pomanjkanja raziskav s tega področja v slovenskem prostoru so bila 
uporabljena tudi besedila starejše izdaje za obdobje od 1999 do 2011. Nekateri članki so bili 
prosto dostopni v knjižnici. Poiskali in pregledali smo 174 virov, vključili pa smo jih 121. 
Zbiranje in kritični pregled literature je potekalo od meseca septembra 2018 do meseca aprila 
2019. Vključitveni in izključitveni kriteriji za uvrstitev člankov v analizo so prikazani v 
tabeli 3. 1. 
 
Tabela 3.1. Vključitveni in izključitveni kriteriji 

Kriterij    Vključitveni kriterij Izključitveni kriteriji 
Izobraževanje Znanje, poučevanje Individualni pristop 

Dijaki zdravstvene nege Izvajalci zdravstvene nege Drugi poklici v zdravstvu 

Paliativna oskrba Vključenost v obravnavo Izključenost obravnave 

Vrsta publikacij 
 

Objavljeni članki (izvirni, 
pregledni znanstveni, strokovni) 

Nerecenzirani in poljubni članki 

Časovno obdobje 1999-2019 Starejši od 20 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 literaturo omejili na 170 enot, 
od tega smo jih za namen pisanja magistrskega dela vključili 121.  
 
3.2.3 Merski instrument 
 
Za izvedbo raziskave smo uporabili merski instrument v obliki vprašalnika. Vprašalnik smo 
izdelali na osnovi pregleda literature (Bobnar, 2014; Henoch, et al., 2014; Kamnik, 2014; 
Leombruni, et al., 2014; Abu-El-Noor & Abu-El-Noor, 2015; Jafari, et al., 2015; Lewis, et 
al., 2016; Mohar, 2016; Smajlović, 2016; Srša, 2016; Kmetec, 2017; Kurnik, 2017; A’la, et 
al., 2018; Yaqoob, et al., 2018). Vključili smo tudi spremenljivke, ki smo jih povzeli iz svojih 
izkušenj pri pedagoškem delu. 
 
Splošni del, v katerem smo dijake zdravstvene nege spraševali po demografskih podatkih 
(spol, starost, katero srednjo zdravstveno šolo obiskujejo), je imel 3 vprašanja (od tega 2 
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vprašanji zaprtega tipa in 1 vprašanje odprtega tipa). Uporabljen vprašalnik je bil sestavljen 
iz treh delov, kjer smo trditve združili v posamezne kategorije. Anketiranci so na 
petstopenjski lestvici ocenjevali različne trditve in sicer: oseben odnos in izkušnje dijakov 
do umiranja in smrti (12 trditev), pomen in odnos dijakov do izobraževanja (15 trditev) ter 
poznavanje paliativne oskrbe (9 trditev). Slednje so ocenili na nominalni lestvici. Skupno je 
torej vprašalnik zajemal 39 trditev, v katerih smo preverjali strinjanje posameznih kategorij 
za anketirance. Podane trditve v tabeli so ocenili po petstopenjski Likertovi lestvici, pri 
čemer je imela lestvico strinjanja od 1 – sploh se ne strinjam do 5 – popolnoma se strinjam. 
Na nominalni lestvici so z DA označili podane trditve v tabeli, s katerimi so se strinjali, in z 
NE trditve, s katerimi se niso strinjali.  
 
3.2.4 Vzorec 
 
Uporabili smo neslučajnostni namenski vzorec. Vključevalna merila so zajela dijake, ki so 
bili v šolskem letu 2018/19 vpisani v četrti letnik rednega srednješolskega strokovno 
tehničnega programa zdravstvene nege. Vsi anketirani dijaki so imeli najmanj enoletne 
izkušnje iz bolnišničnega okolja, kjer so se pri praktičnem pouku že srečali z neozdravljivo 
bolnimi ali umirajočimi/umrlimi pacienti. V raziskavi je sodelovalo 205 dijakov četrtega 
letnika, kar je po lanskoletnih podatkih o poklicni maturi predstavljalo 17,8 % populacije, 
saj je po podatkih Državnega izpitnega centra (2018) poklicno maturo v programu 
Zdravstvena nega v letu 2017 opravljalo 1.149 dijakov, ki so uspešno zaključili 
izobraževalni program za poklic srednje medicinske sestre/srednjega zdravstvenika. Vsi 
dijaki so bili polnoletni in so pred izpolnjevanjem anketnega vprašalnika podali pisno 
soglasje.  
 
Zaradi nepopolno izpolnjenih vprašalnikov smo v raziskavo vključili 191 anketiranih 
dijakov. Med anketiranci, ki so podali odgovor na vprašanje o spolu (N=191), je 140 žensk 
(73,3%), 51 (26,7 %) je moških. 
 
Tabela 3.2. Število in starost anketiranih 
  N PV SD Minimum Maximum 

Starost 191 18,43 ,537 18 20 
N – število, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon 
 
Povprečna starost anketirancev, ki so zapisali podatek o svoji starosti (N=191), je 18,4 leta 
(SO=0,537). Najmlajši anketiranci imajo 18 let, najstarejši pa 20 let.  
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Slika 3.1. Prikaz deleža anketiranih dijakov glede na posamezno srednjo zdravstveno šolo 

 
 
Med tistimi, ki so podali odgovor na vprašanje o tem, katero srednjo zdravstveno šolo 
obiskujejo (N=192), je največ dijakov Srednje zdravstvene šole Celje (43,8 %). Manj je 
dijakov Srednje zdravstvene šole Murska Sobota (15,6 %), Srednje zdravstvene šole Jesenice 
(12,5 %), Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor (9,4 %), Srednje šole Izola (7,8 
%) in Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna – Zdravstvo (6,8 %). V manjšini so dijaki 
Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto (3,6 %) in Srednje zdravstvene šole 
Slovenj Gradec (0,5 %).  
 
3.2.5 Postopek zbiranja podatkov 
 
Vloge za pridobitev soglasja k raziskavi smo vložili v tajništva enajstih srednjih zdravstvenih 
šol v mesecu aprilu 2019. Anketiranje je s privolitvijo ravnateljev osmih srednjih 
zdravstvenih šol potekalo od 15. 4. do 10. 5. 2019. Dijaki so bili seznanjeni z namenom 
raziskave ter z zagotovitvijo anonimnosti in možnostjo odklonitve sodelovanja. 
Izpolnjevanje spletnih anket je potekalo v učilnici, trajalo je približno 10 minut. Dijaki so 
preko svojih pametnih telefonov odgovorili na zastavljena vprašanja iz ankete. K reševanju 
ankete so jih pozvali profesorji med učno uro. 
 
3.2.6 Etični vidik raziskovanja 
 
Pri izvajanju raziskave smo zagotovili vse etične vidike raziskovanja: načelo neškodljivosti, 
pravičnosti, zaupnosti, resnicoljubnosti, koristnosti in načelo varnosti. Anketiranci so imeli 
možnost odklonitve sodelovanja v raziskavi, zagotovili smo pojasnila, namen, potek in cilje 
magistrskega dela ter pravico do zasebnosti, anonimnosti in zaupnosti. Vsak anketiranec je 
podal informiran pristanek. Upoštevali smo vsa načela Kodeksa etike v zdravstveni negi in 
oskrbi Slovenije (2014). Pridobljene podatke smo uporabili za namen izdelave magistrskega 
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dela in za morebitno diseminacijo ugotovitev na konferencah in/ali strokovnih/znanstvenih 
revijah. 

 
3.3 Analiza podatkov 
 
Odgovore smo vnesli in obdelali s programom SPSS 23.0. Pri obdelavi, urejanju in 
prikazovanju rezultatov smo uporabili opisno statistično analizo (najmanjšo in največjo 
vrednost, srednjo vrednost ali frekvenčno porazdelitev). Preverjali smo tudi porazdelitev 
podatkov in se na podlagi tega odločili za uporabo parametričnih ali neparametričnih testov. 
Za preverjanje hipotez so bili uporabljeni različni statistični testi (t test za en vzorec, 
Pearsonov koeficient korelacije in t test za dva neodvisna vzorca).  
 
O razlikah in povezanosti med spremenljivkami smo sklepali pa podlagi stopnje tveganja 5 
% (p < 0,05). Rezultati so predstavljeni opisno in v tabelah ter grafično. 
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4 REZULTATI 

V tem delu analize bomo s pomočjo frekvenc in odstotkov ter opisne statistike (povprečje, 
standardni odklon, minimum in maksimum) predstavili rezultate raziskave, ki je potekala 
med dijaki zdravstvene nege. 
 
V raziskavi je skupno sodelovalo 205 anketirancev. Ker vsi anketiranci niso podali 
odgovorov na vsa anketna vprašanja, v grafih predstavljamo veljavne odstotke (delež oseb, 
ki so odgovorile na vprašanje, brez manjkajočih vrednosti). 
 
Večina anketirancev (N = 205) ima izkušnje z neozdravljivo bolno umirajočo osebo (65, 9 
%), 34,1 % anketiranih dijakov pa takšne izkušnje nima.  
 
Med tistimi dijaki, ki imajo izkušnje z neozdravljivo bolno umirajočo osebo (N = 135), se 
jih je nekaj manj kot tretjina (30,4 %) s tako osebo srečala na praktičnem usposabljanju pri 
delodajalcu, 26,7 % se jih je z neozdravljivo bolno umirajočo osebo hkrati srečalo na 
praktičnem pouku in v domačem okolju, najmanjši delež dijakov (21,5 %) pa v domačem 
okolju ali na praktičnem pouku.  
 
Večina tistih, ki so se že srečali z neozdravljivo bolno umirajočo osebo (N = 135), ocenjuje 
svoje izkušnje o umiranju ali smrti kot dobre (59,3 %), 20,7 % jih ocenjuje kot slabe, 14,1 
% kot zelo dobre in 3 % kot zelo slabe. Štirje anketiranci pa so izbrali odgovor drugo (3 %).  
 
Tabela 4.1. Odnos anketiranih do umiranja in smrti 
  N PV SO Minimum Maximum 

Neprijetno se mi je pogovarjati o umiranju in smrti. 193 2,31 1,180 1 5 

Ob skrbi za umirajočega ne občutim težav. 194 2,60 1,084 1 5 

Želim si izvajati paliativno oskrbo. 194 2,73 1,226 1 5 

Ob skrbi za umirajočega mi je neprijetno. 196 2,91 1,151 1 5 

Želim si, da bi pacient, ki mu nudim zdravstveno nego 
umrl, ko nisem prisoten(a). 

192 2,95 1,175 
1 5 

Ob skrbi za umirajočega trpim. 197 2,97 1,071 1 5 

Obdobje ob koncu življenja je čas trpljenja. 204 3,03 1,057 1 5 

Ob skrbi za umirajočega občutim strah. 195 3,07 1,145 1 5 

Z umirajočim se mi je neprijetno pogovarjati o 
bližajoči smrti. 

193 3,11 1,193 
1 5 

N – število, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon 
 
Dijaki so na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »se sploh ne strinjam«, 5 pa »popolnoma se 
strinjam« ocenjevali, kakšen je njihov odnos do umiranja in smrti preko posameznih trditev. 
Glede na vrednosti povprečja v tabeli 4.1 vidimo, da se dijaki zdravstvene nege v povprečju 
niti ne strinjajo - niti se strinjajo, da se jim je z umirajočim neprijetno pogovarjati o bližajoči 
smrti (PV = 3,11), da ob skrbi za umirajočega občutijo strah (PV = 3,07), da je obdobje ob 
koncu življenja čas trpljenja (PV = 3,03), da ob skrbi za umirajočega trpijo (PV = 2,97), da 
si želijo, da bi pacient, ki mu nudijo zdravstveno nego, umrl takrat, ko niso prisotni (PV = 
2,95), da jim je ob skrbi za umirajočega neprijetno (PV = 2,91), da si želijo izvajati paliativno 
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oskrbo (PV = 2,73) ter da ob skrbi za umirajočega ne občutijo težav (PV = 2,60). V povprečju 
pa se ne strinjajo, da se jim je neprijetno pogovarjati o umiranju in smrti (Tabela 4.1). 
  
Slika 4.1. Poznavanje paliativne oskrbe med anketiranimi 

 
 
Iz slike 4.1 je razvidno, da 77,5 % dijakov, ki so podali odgovor na vprašanja o umiranju in 
smrti, meni, da paliativna oskrba ni namenjena samo pacientom v zadnjih dneh njihovega 
življenja. 93,4 % jih meni, da je paliativna oskrba celostna obravnava pacienta z 
napredovano, kronično, neozdravljivo boleznijo, 91,4 % jih meni tudi, da ta izboljša 
kakovost življenja neozdravljivo bolnih in njihovih družin. 90,4 % anketiranih dijakov meni, 
da paliativna oskrba lajša trpljenje, ohranja dostojanstvo posameznika (95,4 %), spoštuje 
umiranje kot naravni proces življenja (97,0 %), ni opredeljena s starostjo ali določenimi 
obolenji (90,4 %), temelji na dobrih medsebojnih odnosih in komunikaciji (93,9 %) ter se 
nadaljuje tudi po smrti kot podpora družini umrlega v procesu žalovanja (89,8 %).  
 
Tabela 4.2. Ocena anketiranih o potrebi po izobraževalnih vsebinah s področja paliativne 
oskrbe 
  N PV SO Minimum Maximum 
V dosedanjem izobraževanju sem pridobil(a) dovolj 
praktičnih izkušenj o paliativni oskrbi. 

195 2,73 1,007 1 5 

Bojim se delati z umirajočimi, ker imam premalo znanja. 191 2,87 ,999 1 5 

Bojim se delati z umirajočimi, ker imam premalo izkušenj. 190 3,04 1,056 1 5 

Menim, da bom do zaključka srednješolskega izobraževanja 
pridobil(a) dovolj formalnega znanja o paliativni oskrbi. 

194 3,04 1,052 
1 5 

Z družino umirajočega znam dobro komunicirati. 195 3,09 ,836 1 5 

22,5%
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89,8%
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10,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

 Paliativna oskrba je namenjena samo pacientom v
zadnjih dneh njihovega življenja.

 Paliativna oskrba je celostna obravnava pacienta z
napredovano, kronično, neozdravljivo boleznijo.

 Paliativna oskrba izboljša kakovost življenja
neozdravljivo bolnih in njihovih družin.

 Paliativna oskrba lajša trpljenje.

 Paliativna oskrba ohranja dostojanstvo posameznika.

 Paliativna oskrba umiranje spoštuje kot naravni proces
življenja.

 Paliativna oskrba ni opredeljena s starostjo ali
določenim obolenjem.

 Paliativna oskrba temelji na dobrih medsebojnih odnosih
in komunikaciji.

 Paliativna oskrba se nadaljuje tudi po smrti, kot podpora
družini umrlega v procesu žalovanja.

Poznavanje paliativne oskrbeDa Ne
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  N PV SO Minimum Maximum 

Pri praktičnem pouku sem bil(a) pri obravnavi pacienta v 
paliativni oskrbi deležen(a) podpore usposobljenega 
mentorja. 

196 3,30 1,074 
1 5 

V dosedanjem izobraževanju sem pridobil(a) dovolj 
teoretičnega znanja o paliativni oskrbi. 

195 3,32 ,959 
1 5 

Z umirajočim znam dobro komunicirati. 195 3,37 ,884 1 5 

Moje znanje o paliativni oskrbi je dobro. 196 3,44 ,848 1 5 

V učnem načrtu bi morali imeti več ur teoretičnega pouka, 
namenjenega paliativni oskrbi. 

196 3,65 ,972 
1 5 

Želel(a) bi si več znanja in veščin s področja paliativne oskrbe. 195 3,79 ,930 1 5 

Izvajanje paliativne oskrbe prispeva k osebnemu in 
profesionalnemu razvoju srednje medicinske sestre /srednjega 
zdravstvenika. 

189 4,06 ,759 
1 5 

Dodatno znanje omogoča bolj kakovostno, celostno in 
kontinuirano obravnavo. 

196 4,23 ,879 
1 5 

Dodatno znanje ima za posledico bolj pozitivno, kompetentno 
in samozavestno izvajanje paliativne oskrbe. 

196 4,29 ,773 
1 5 

Dodatne izkušnje omogočajo bolj kakovostno, celostno in 
kontinuirano obravnavo. 

196 4,37 ,729 
1 5 

N – število, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon 
 
Dijaki so na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »se sploh ne strinjam«, 5 pa »popolnoma se 
strinjam« ocenjevali strinjanje s trditvami o potrebah po izobraževalnih vsebinah paliativne 
oskrbe. Glede na vrednosti povprečja v tabeli 4.2. vidimo, da se dijaki v povprečju strinjajo, 
da dodatne izkušnje omogočajo bolj kakovostno, celostno in kontinuirano obravnavo (PV = 
4,37), da ima dodatno znanje za posledico bolj pozitivno, kompetentno in samozavestno 
izvajanje paliativne oskrbe (PV = 4,29), da dodatno znanje omogoča bolj kakovostno, 
celostno in kontinuirano obravnavo (PV = 4,23), da izvajanje paliativne oskrbe prispeva k 
osebnemu in profesionalnemu razvoju srednje medicinske sestre (srednjega zdravstvenika) 
(PV = 4,06), da bi si želeli več znanja in veščin s področja paliativne oskrbe (PV = 3,97) ter 
da bi v učnem načrtu morali imeti več ur teoretičnega pouka, namenjenega paliativni oskrbi 
(PV = 3,65). V povprečju pa se niti ne strinjajo – niti se strinjajo, da je njihovo znanje o 
paliativni oskrbi dobro (PV = 3,44), da znajo z umirajočimi dobro komunicirati (PV = 3,37), 
da so v dosedanjem izobraževanju pridobili dovolj teoretičnega znanja o paliativni oskrbi 
(PV = 3,32), da so bili pri praktičnem pouku pri obravnavi pacienta v paliativni oskrbi 
deležni podpore usposobljenega mentorja (PV = 3,30), da znajo z družino umirajočega dobro 
komunicirati (PV = 3,09), da menijo, da bodo do zaključka srednješolskega izobraževanja 
pridobili dovolj formalnega znanja o paliativni oskrbi (PV = 3,04), da se bojijo delati z 
umirajočimi, ker imajo premalo izkušenj (PV = 3,04), da se bojijo delati z umirajočimi, ker 
imajo premalo znanja (PV = 2,87) ter da so v dosedanjem izobraževanju pridobili dovolj 
praktičnih izkušenj o paliativni oskrbi (PV = 2,73). Z zadnjo trditvijo se anketiranci v 
povprečju najmanj strinjajo. 
 
Tabela 4.3. Potrebe po izobraževalnih vsebinah glede na število trditev (Cronbach Alpha) 

Test zanesljivosti 

Cronbach's Alpha Število trditev 

,601 15 
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Preverili smo tudi, ali je vprašalnik zanesljiv, in sicer s pomočjo koeficienta Cronbach 
Alpha. Glede na vrednost koeficienta Alpha, ki je večji od 0,6 in znaša 0,601, lahko rečemo, 
da je konstrukt, oblikovan iz petnajstih trditev, zanesljiv in ga lahko uporabimo. Vrednosti 
konstrukta bližje 5 tako pomenijo, da jih dijaki ocenjujejo kot bolj potrebne izobraževalne 
vsebine s področja paliativne oskrbe, medtem ko vrednosti bližje 1 ocenjujejo kot manj 
potrebne. 
 
Preverjanje hipotez 
 
V tem delu analize bomo preverili šest predhodno zastavljenih hipotez.  
 
Hₗ: Dijaki zdravstvene nege v času srednješolskega izobraževanja ne pridobijo dovolj 
teoretičnega in praktičnega znanja o paliativni oskrbi. 
 
Prvo hipotezo smo preverjali s pomočjo t testa za en vzorec (One Sample t test). Pri tem smo 
želeli preveriti, ali je strinjanje dijakov s trditvama »v dosedanjem izobraževanju sem 
pridobil(a) dovolj teoretičnega znanja o paliativni oskrbi« in »v dosedanjem izobraževanju 
sem pridobil(a) dovolj praktičnih izkušenj o paliativni oskrbi« manjše od 3,5. Vrednost 3,5 
je testna vrednost, ki smo jo določili, saj želimo preveriti, ali se s trditvama niti ne strinjajo 
– niti strinjajo oz. ne strinjajo ali sploh ne strinjajo.  
 
Tabela 4.4. Dosedanje izobraževanje anketiranih s področja paliativne oskrbe 
  N PV SO 
V dosedanjem izobraževanju sem pridobil(a) dovolj teoretičnega znanja o paliativni 
oskrbi. 

195 3,32 0,959 

V dosedanjem izobraževanju sem pridobil(a) dovolj praktičnih izkušenj o paliativni 
oskrbi. 

195 2,73 1,007 

N – število, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon 
 
Glede na povprečno vrednost pri posamezni trditvi lahko rečemo, da se anketiranci niti ne 
strinjajo – niti se strinjajo, da so v dosedanjem izobraževanju pridobili dovolj teoretičnega 
znanja (PV = 3,32) in praktičnih izkušenj (PV = 2,73) o paliativni oskrbi (Tabela 4.4). 
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Tabela 4.5. Razlika v pridobivanju teoretičnega in praktičnega znanja o paliativni oskrbi 

Statistika parnih vzorcev     

  PV N SO SE     
Par 1 V dosedanjem izobraževanju 

sem pridobil(a) dovolj 
teoretičnega znanja o 
paliativni oskrbi. 

3,32 194 ,961 ,069 

    
V dosedanjem izobraževanju 
sem pridobil(a) dovolj 
praktičnih izkušenj o 
paliativni oskrbi. 

2,73 194 1,009 ,072 

    
          

Parni preskus vzorcev 

  

Seznanjene razlike 

t df p PV SO SE 

95% interval 
zaupanja 

Spodnji Zgornji 

Par 1 V dosedanjem izobraževanju 
sem pridobil(a) dovolj 
teoretičnega znanja o 
paliativni oskrbi. - V 
dosedanjem izobraževanju 
sem pridobil(a) dovolj 
praktičnih izkušenj o 
paliativni oskrbi. 

,593 1,215 ,087 ,421 ,765 6,796 193 ,000 

 PV – povprečna vrednost, N – število, SO – standardni odklon, SE- standardna napaka, t – t-test za neodvisne vzorce,  
df – stopnje prostosti, p – statistična verjetnost 
 
Glede na vrednost statistične značilnosti t testa, ki je manjša od 0,05, pa lahko rečemo, da se 
strinjanje s posameznima trditvama statistično značilno razlikuje od testne vrednosti (p = 
0,009 in p = 0,000). Glede na mero razlike med povprečjema, pa vidimo, da sta povprečji 
pri trditvah statistično značilno manjši od testne vrednosti (3,5). Ne moremo torej reči, da 
dijaki v času izobraževanja pridobijo dovolj teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj o 
paliativni oskrbi. Med trditvama obstaja razlika, saj so v povprečju pridobili več teoretičnega 
znanja, vendar se kljub temu niti ne strinjajo niti se strinjajo, da so pridobili dovolj 
teoretičnega in praktičnega znanja (Tabela 4.5). 
 
Tabela 4.6. Ocena anketiranih o dosedanjem izobraževanju s področja paliativne oskrbe 

Enostranski test  

  

Testna vrednost = 3,5 

T df p 
Razlika med 
povprečjema 

95% interval 
zaupanja 

Spodnji Zgornji 

V dosedanjem izobraževanju sem pridobil(a) 
dovolj teoretičnega znanja o paliativni 
oskrbi. 

-2,652 194 ,009 -,182 -,32 -,05 

V dosedanjem izobraževanju sem pridobil(a) 
dovolj praktičnih izkušenj o paliativni 
oskrbi. 

-10,706 194 ,000 -,772 -,91 -,63 

t – t-test za neodvisne vzorce, df – stopnje prostosti, p – statistična verjetnost  
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Hipotezo 1 na podlagi analize potrdimo. Dijaki se v povprečju niti ne strinjajo niti se 
strinjajo, da pridobijo med izobraževanjem dovolj teoretičnega in praktičnega znanja o 
paliativni oskrbi.  
 
H₂: Dijaki zdravstvene nege potrebujejo več znanja in veščin s področja paliativne 
oskrbe. 
 
Tudi drugo hipotezo smo preverjali s pomočjo t testa za en vzorec (One Sample t test). Pri 
tem smo želeli preveriti, ali je strinjanje dijakov s trditvijo »želel(a) bi si več znanja in veščin 
s področja paliativne oskrbe« večje od 3,5. Vrednost 3,5 je testna vrednost, ki smo jo določili, 
saj želimo preveriti, ali se s trditvijo strinjajo oz. popolnoma strinjajo.  
 
Glede na povprečno vrednost pri spodnji trditvi lahko rečemo, da se anketiranci v povprečju 
strinjajo, da bi želeli več znanja in veščin s področja paliativne oskrbe (PV = 3,79). 
 
Tabela 4.7. Želje anketiranih po izobraževanju s področja paliativne oskrbe 

Enostranski test 

  

Testna vrednost = 3.5 

t df p 
Razlika med 
povprečjema 

95% Interval zaupanja 

Spodnji Zgornji 
Želel(a) bi si več znanja in veščin s 
področja paliativne oskrbe. 

4,428 194 ,000 ,295 ,16 ,43 

t – t-test za neodvisne vzorce, df – stopnje prostosti, p – statistična verjetnost  
 
Glede na vrednost statistične značilnosti t testa, ki je manjša od 0,05 in znaša 0,000, lahko 
trdimo, da se povprečje pri trditvi statistično značilno razlikuje od testne vrednosti 3,5. Glede 
na mero razlike med povprečjema pa vidimo, da je povprečje pri trditvi »želel(a) bi si več 
znanja in veščin s področja paliativne oskrbe« statistično značilno večje od testne vrednosti 
(3,5). Lahko torej rečemo, da si dijaki želijo več znanja in veščin s področja paliativne 
oskrbe.  
 
Hipotezo 2, ki pravi, da dijaki zdravstvene nege potrebujejo več znanja in veščin s področja 
paliativne oskrbe, na podlagi analize potrdimo.  
 
H3: Dijaki zdravstvene nege imajo do umiranja in smrti negativen odnos. 
 
Tudi tretjo hipotezo smo preverjali s pomočjo t testa za en vzorec (One Sample t test). Še 
pred tem pa smo s pomočjo sklopa devetih trditev, s katerimi smo merili odnos dijakov do 
umiranja in smrti oblikovali konstrukt »odnos do umiranja in smrti«. Pri tem smo trditve, ki 
so bile obratno vrednotene, rekodirali. Preverili smo tudi, ali je konstrukt zanesljiv in sicer s 
pomočjo koeficienta Cronbach Alpha. Glede na vrednost koeficienta Alpha, ki je večji od 
0,6 in znaša 0,757, lahko rečemo, da je konstrukt, oblikovan iz devetih trditev, zanesljiv in 
ga lahko uporabimo v nadaljnji analizi. Vrednosti konstrukta bližje 5 tako pomenijo bolj 
pozitiven odnos do umiranja in smrti, medtem ko vrednosti bližje 1 pomenijo bolj negativen 
odnos do umiranja in smrti. 
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Tabela 4.8. Odnos dijakov do umiranja in smrti glede na število trditev (Cronbach Alpha) 
Test zanesljivosti 

Cronbach's Alpha Število trditev 

,757 9 

 

Tabela 4.9. Odnos dijakov do umiranja in smrti 
  N PV SO 
Odnos do umiranja in smrti 204 2,98 ,668 

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

Glede na povprečno vrednost (PV = 2,98) lahko rečemo, da je odnos dijakov do umiranja in 
smrti dokaj negativen, povprečje je nekoliko manjše od 3.  
  
Tabela 4.10. Povprečen odnos anketiranih do umiranja in smrti 

Enostranski test 

  

Testna vrednost = 3.5 

t df p 
Razlika med 
povprečjema 

95% Interval zaupanja 

Spodnji Zgornji 
Odnos do umiranja in smrti -11,040 203 ,000 -,51608 -,6083 -,4239 

t – t-test za neodvisne vzorce, df – stopnje prostosti, p – statistična verjetnost  
 
Glede na vrednost statistične značilnosti t testa, ki je manjša od 0,05 in znaša 0,000, lahko 
trdimo, da se povprečen odnos do umiranja in smrti statistično značilno razlikuje od testne 
vrednosti 3,5. Glede na mero razlike med povprečjema pa vidimo, da je povprečen odnos do 
umiranja in smrti statistično značilno manjši od testne vrednosti (3,5). Lahko torej rečemo, 
da je odnos dijakov do umiranja in smrti precej negativen.  
 
Hipotezo 3, ki pravi, da imajo dijaki zdravstvene nege do umiranja in smrti negativen odnos, 
na podlagi analize potrdimo.  
 
H4: Odnos dijakov zdravstvene nege do umiranja in smrti se glede na spol dijakov ne 
razlikuje. 
 
Pred preverjanjem četrte hipoteze smo preverili, ali se odvisna spremenljivka odnos do 
umiranja in smrti glede na spol porazdeljuje normalno v obeh skupinah.  
 
Tabela 4.11. Odnos do umiranja in smrti glede na spol anketiranih 

Test normalnosti 

Spol 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistika df p Statistika df p 

Odnos do umiranja in smrti moški ,102 50 ,200* ,976 50 ,403 

ženski ,084 140 ,017 ,979 140 ,032 
df – stopnje prostosti, p – statistična verjetnost  
 
Glede na vrednost statistične značilnosti vidimo, da se spremenljivka »odnos do umiranja in 
smrti« porazdeljuje normalno v skupini moških (p > 0,05), ne pa tudi v skupini žensk (p < 
0,05). Ker porazdelitev odstopa od normalne vsaj v eni skupini, bomo za ugotavljanje 
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razlik glede na spol uporabili neparametrični Mann Whitney test, saj nas zanima razlika med 
dvema neodvisnima vzorcema.  
 
Tabela 4.12. Odnos anketiranih do umiranja in smrti po spolu glede na vrednost povprečja  

Skupinska statistika 

Spol N PV SO Minimum Maximum 
Odnos do umiranja in smrti moški 50 3,03 0,63 1,56 4,44 

ženski 140 2,98 0,68 1,44 4,56 

Skupaj 190 2,99 0,67 1,44 4,56 
N – število, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon 

 
V tabeli 4.12 glede na vrednost povprečja in povprečnega ranga vidimo, da imajo nekoliko 
bolj pozitiven odnos do umiranja in smrti dijaki (PV = 3,03) v primerjavi z dijakinjami (PV 
= 2,98), je pa razlika med skupinama res zelo majhna. V nadaljevanju pa preverimo, ali je 
razlika med skupinama statistično značilna.  
 
Tabela 4.13. Odnos do umiranja in smrti po spolu glede na vrednost povprečnega ranga  

Rang 

Spol N Povprečni rang 

Odnos do umiranja in smrti moški 50 99,11 

ženski 140 94,21 

Skupaj 190   
N – število 

 
Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je večja od 0,05 in znaša 0,588, vidimo, da 
razlika med moškimi in ženskami v odnosu do umiranja in smrti ni statistično značilna. 
Lahko torej rečemo, da imajo tako dijaki kot dijakinje enak odnos do umiranja in smrti. 
 
Tabela 4.14. Odnos do umiranja in smrti po spolu (rezultati Mann-Whitney U- testa) 

Statistični test 

  Odnos do umiranja in smrti 

Mann-Whitney U 3319,500 

Wilcoxon W 13189,500 

Z -,542 

P ,588 

a. Grouping Variable: Spol 

 
Hipotezo 4, ki pravi, da se odnos dijakov zdravstvene nege do umiranja in smrti glede na 
spol dijakov ne razlikuje, na podlagi analize potrdimo.  
 
H5: Odnos dijakov zdravstvene nege do smrti je povezan z njihovim poznavanjem 
paliativne oskrbe. 
 
Tudi pred testiranjem 5. hipoteze smo preverili, kako se spremenljivki, vključeni v analizo, 
porazdeljujeta. Še pred tem pa smo na podlagi 9 trditev preverjali poznavanje paliativne 
oskrbe. Vsak pravilni odgovor smo točkovali z 1 točko, vsak napačen pa z 0 točkami. Skupaj 
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so lahko dijaki zbrali med 0 in 9 točk, 0 točk pomeni nepoznavanje paliativne oskrbe, 9 pa 
zelo dobro poznavanje paliativne oskrbe.  
 
Tabela 4.15. Odnos anketiranih do smrti glede na poznavanje paliativne oskrbe (rezultati 
Kolmogorov Smirnov testa)  

Test normalnosti 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistika df p Statistika df p 

Odnos do umiranja in smrti ,078 204 ,004 ,985 204 ,032 

Poznavanje paliativne oskrbe ,284 204 ,000 ,612 204 ,000 
df – stopnje prostosti, p – statistična verjetnost  
 
Glede na vrednost statistične značilnosti Kolmogorov Smirnov testa vidimo, da se 
spremenljivka »odnos do umiranja in smrti« na vzorcu ne porazdeljuje normalno (p < 0,05), 
prav tako pa se ne porazdeljuje normalno niti spremenljivka »poznavanje paliativne oskrbe« 
(p < 0,05). Ker porazdelitev obeh spremenljivk odstopa od normalne, smo za ugotavljanje 
povezanosti med spremenljivkama uporabili neparametrični Spearmanov koeficient 
korelacije rangov.  
 
Tabela 4.16. Odnos anketiranih do smrti glede na poznavanje paliativne oskrbe 

Korelacija 

  Odnos do umiranja in smrti Poznavanje paliativne oskrbe 

S
pe

ar
m

an
ov

 
ko

ef
ic

ie
nt

 

Odnos do 
umiranja in 
smrti 

Korelacijski koeficient 1,000 ,110 

p    ,118 

N 204 204 

Poznavanje 
paliativne 
oskrbe 

Korelacijski koeficient ,110 1,000 

p  ,118   

N 204 205 
p – statistična verjetnost, N – število 

 
Na podlagi vrednosti statistične značilnosti Spearmanovega koeficienta korelacije rangov 
vidimo, da med spremenljivkama ne obstaja statistično značilna povezanost, saj je vrednost 
statistične značilnosti večja od 0,05 in znaša 0,118. Ne moremo torej trditi, da je odnos 
dijakov do umiranja in smrti povezan s poznavanjem paliativne oskrbe.  
 
Hipotezo 5, ki pravi, da je odnos dijakov zdravstvene nege do smrti povezan z njihovim 
poznavanjem paliativne oskrbe, na podlagi analize ovržemo.  
 
H6: Dijaki zdravstvene nege, ki so svoje izkušnje o umiranju in smrti ocenili kot dobre 
ali zelo dobre, imajo do umiranja in smrti bolj pozitiven odnos. 
 
Tudi pred testiranjem 6. hipoteze smo preverili, kako se odvisna spremenljivka »odnos do 
umiranja in smrti« porazdeljuje glede na izkušnje dijakov z umiranjem in smrtjo. Izkušnje o 
umiranju in smrti so dijaki lahko ocenili kot zelo dobre, dobre, slabe, zelo slabe ali drugo. 
Pred testiranjem te hipoteze pa smo odgovora zelo dobre in dobre združili v eno kategorijo 
»dobre ali zelo dobre«, odgovore slabe, zelo slabe in drugo pa v drugo kategorijo »slabe, 
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zelo slabe ali drugo«. Nato smo preverili, kako se odvisna spremenljivka porazdeljuje v 
posamezni skupini.  
 
Tabela 4.17. Odnos anketiranih do smrti glede na izkušnje o umiranju in smrti (rezultati 
Kolmogorov Smirnov testa)  

Test normalnosti 

Izkušnje o umiranju in smrti 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistika df p Statistika df p 

Odnos do umiranja in smrti Dobre ali zelo dobre ,086 98 ,068 ,987 98 ,484 

Slabe, zelo slabe ali drugo ,114 36 ,200* ,968 36 ,380 
df – stopnje prostosti, p – statistična verjetnost 

 
Glede na vrednost statistične značilnosti Kolmogorov Smirnov testa vidimo, da se 
spremenljivka »odnos do umiranja in smrti« porazdeljuje normalno v obeh skupinah dijakov 
(p > 0,05), zato smo za ugotavljanje razlik v odnosu do umiranja in smrti glede na izkušnje 
dijakov uporabili parametrični test, in sicer s t test za dva neodvisna vzorca (Independent 
Samples t test).  
 
Tabela 4.18. Odnos dijakov zdravstvene nege do smrti glede na izkušnje o umiranju in smrti 
Izkušnje o umiranju in smrti N PV SO 

Odnos do umiranja in smrti Dobre ali zelo dobre 98 3,14 0,68 

Slabe, zelo slabe ali drugo 36 2,84 0,62 
p – statistična verjetnost, N – število, SO – standardni odklon  

 
Glede na vrednost povprečja v tabeli 4.18 vidimo, da imajo nekoliko bolj pozitiven odnos 
do umiranja in smrti dijaki, ki imajo dobre ali zelo dobre izkušnje z umiranjem in smrtjo (PV 
= 3,14) v primerjavi z dijaki, ki imajo z umiranjem in smrtjo slabe, zelo slabe ali druge 
izkušnje (PV = 2,84). V nadaljevanju smo preverili, ali je razlika med skupinama statistično 
značilna.  
 
Tabela 4.19. Test neodvisnih vzorcev glede na odnos dijakov do umiranja in smrti glede na 
njihove izkušnje z umiranjem in smrtjo 
 

Test neodvisnih vzorcev 

  

Levenov 
test 

enakosti 
varianc t-test enakosti povprečij 

F p t df p 
Razlika med 
povprečjema 

Standardna 
napaka 

95% interval 
zaupanja 

Spodnji Zgornji 
Odnos 
do 
umiranja 
in smrti 

Enaki varianci 
predvideni 

,047 ,828 2,280 132 ,024 ,29530 ,12954 ,03906 ,55154 

Enaki varianci 
nista predvideni 

    2,389 68,525 ,020 ,29530 ,12362 ,04866 ,54194 

F- statistika, p – statistična verjetnost, t- statistika, df – stopnje prostosti  
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Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je manjša od 0,05 in znaša 0,024, vidimo, da je 
razlika v odnosu dijakov do umiranja in smrti glede na to, kakšne so njihove izkušnje z 
umiranjem in smrtjo, statistično značilna. Lahko torej rečemo, da imajo tisti dijaki, ki imajo 
dobre ali zelo dobre izkušnje z umiranjem in smrtjo, tudi bolj pozitiven odnos do umiranja 
in smrti.  
 
Hipotezo 6, ki pravi, da imajo dijaki zdravstvene nege, ki so svoje izkušnje o umiranju in 
smrti ocenili kot dobre ali zelo dobre, do umiranja in smrti bolj pozitiven odnos, na podlagi 
analize potrdimo.  
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5 RAZPRAVA 

Zanimalo nas je, ali dijaki zdravstvene nege v času štiriletnega srednješolskega 
izobraževanja pridobijo dovolj teoretičnega in praktičnega znanja o paliativni oskrbi. Na 
podlagi raziskovalnega cilja smo oblikovali hipotezo 1: Dijaki zdravstvene nege v času 
srednješolskega izobraževanja ne pridobijo dovolj teoretičnega in praktičnega znanja o 
paliativni oskrbi. 
 
Na podlagi podatkov, pridobljenih s pomočjo anketnega vprašalnika, smo ugotovili, da si 
anketirani dijaki v času izobraževanja za poklic srednja medicinska sestra/srednji 
zdravstvenik v povprečju želijo pridobiti več znanja in veščin s področja paliativne oskrbe 
(tabela 4. 2). Pri trditvah, ki se nanašajo na potrebo po izobraževalnih vsebinah, smo naredili 
primerjavo rezultatov glede na teoretično znanje in praktične izkušnje. Ugotovili smo, da ni 
statistično pomembnih razlik, kljub temu da so teoretično znanje ocenjevali z višjimi 
povprečnimi vrednostmi, kot praktične izkušnje.  
 
Zelo redke slovenske raziskave (Kogovšek, 1999; Čepin Tovornik, 2014), opravljene med 
dijaki zdravstvene nege, potrjujejo naše rezultate. V starejši raziskavi, izvedeni med 
ljubljanskimi dijaki, je blizu dve tretjini takšnih, ki so mnenja, da so se v procesu 
izobraževanja premalo pripravili na delo z umirajočimi (Kogovšek, 1999), enak delež 
dijakov pa je mnenja, da je potrebno vsebine s področja umiranja in smrti vključiti v 
srednješolski sistem (Čepin Tovornik, 2014).  
 
Zaradi slabo raziskanega področja med dijaki zdravstvene nege smo rezultate primerjali tudi 
z izsledki raziskav, izvedenih med študenti zdravstvene nege in medicinskimi sestrami. 
Raziskave, opravljene med zdravstvenim osebjem v slovenskem prostoru (Červek, 2006; 
Gazibara, 2014; Kamnik, 2014), so pokazale, da niso dovolj usposobljeni za delo z 
umirajočimi in ocenjujejo, da nimajo dovolj znanja za oskrbo in spremljanje umirajočih in 
njihovih bližnjih.  
 
Glede na rezultate analiz in raziskav tujih (Barreré & Durkin, 2014; Bassah, et al., 2014; 
Leombruni, et al., 2014) in domačih raziskovalcev (Kogovšek, 1999; Červek, 2006; Čepin 
Tovornik, 2014; Gazibara, 2014; Kamnik, 2014) lahko z gotovostjo trdimo, da je glede na 
naraščajoče potrebe po paliativni oskrbi zaskrbljujoče znanje in usposobljenost medicinskih 
sester. Pomanjkljivo je usposabljanje izvajalcev paliativne zdravstvene nege, kar ugotavljata 
tudi Cavaye in Watts (2014), še posebej pri vprašanjih, povezanih s smrtjo in procesom 
umiranja, Lundrova (2013) navaja, da paliativna oskrba izhaja iz razumevanja, da vključuje 
zagotavljanje najboljše razpoložljive zdravstvene oskrbe in doseganje napredka zadnjih 
desetletij v celoti, tako da imajo vsi pacienti najboljše možnosti, da dobro izkoristijo preostali 
čas svojega življenja. Kronične bolezni z novimi načini zdravljenja napredujejo počasneje 
kot v preteklosti, pacienti pa zaradi vseh poslabšanj bolezenskega stanja, postajajo vedno 
bolj odvisni od oskrbe drugih in nezmožni za samostojno življenje, doživljajo več 
medsebojno povezanih težav in trpijo, v njihovo doživljanje pa so vključeni tudi njihovi 
najbližji. Strokovno usposobljena medicinska sestra v holistični obravnavi lahko prepreči, 
lajša ali omili težave ter tako omogoči, da pacienti živijo čim dlje kakovostno udobno 
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življenje in dostojanstveno umrejo. Charalambous in Kaite (2013) menita, da so študenti 
zdravstvene nege slabo pripravljeni za izvajanje paliativne oskrbe, zato opozarjata na 
potrebo po več teoretičnih in izkustvenih vsebinah.  
 
Adams in sodelavci (2011) ugotavljajo, da ima podaljševanje življenjske dobe vpliv tudi na 
to, da bo obravnava umirajočih in njihovih družin verjetno postala pogostejša izkušnja za 
vse medicinske sestre. To je bistvenega pomena za razvoj izobraževanja, saj bodo le tako 
lahko prevzele svojo vlogo zadovoljevanja potreb in lajšanja trpljenja. Tudi slovenske 
medicinske sestre se pri izvajanju zdravstvene nege vsakodnevno vključujejo v paliativno 
oskrbo (Rebolj, 2010). V raziskavah (Zgaga & Pahor, 2004; Hvalič Touzery, 2015; 
Smajlović, et al., 2016), opravljenih med študenti zdravstvene nege, so rezultati pokazali, da 
ima izkušnje z umiranjem in smrtjo večina anketiranih študentov, ki se je z umiranjem in 
smrtjo srečalo v času klinične prakse, ob smrti pacienta ali v družini ob izgubi sorodnika ali 
prijatelja.  
 
Pridobljeni rezultati tako potrjujejo naša prepričanja, da je potrebno dijake bolje pripraviti 
za human in zahteven poklic, saj bodo le tako izvajali kakovostno in celostno paliativno 
oskrbo. Glede pridobivanja teoretičnega in praktičnega znanja v času srednješolskega 
izobraževanja smo ugotovili, da je nezadostno (tabela 4.5), zato hipotezo 1 potrdimo. 
Razlike med pridobivanjem teoretičnega in praktičnega znanja so statistično neznačilne.  
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, kako dijaki ocenjujejo potrebe po znanju, zato smo na 
podlagi raziskovalnega cilja postavili hipotezo 2: Dijaki zdravstvene nege potrebujejo več 
znanja in veščin s področja paliativne oskrbe. 
 
Znanje je prvi pogoj za kakovostno in celostno obravnavo pacienta, zato smo preverjali, ali 
dijaki zdravstvene nege v času srednješolskega izobraževanja pridobijo dovolj teoretičnega 
in praktičnega znanja o paliativni oskrbi. Naše predpostavljanje se je po rezultatih raziskave 
med 205 dijaki osmih slovenskih srednjih zdravstvenih šol potrdilo, saj z analizo rezultatov 
ne moremo potrditi, da dijaki pridobijo dovolj znanja (tabela 4.5). Na podlagi podatkov, 
pridobljenih s pomočjo anketnega vprašalnika, smo ugotovili (tabeli 4.2), da so dijaki trditev 
»Želel(a) bi si več znanja in veščin s področja paliativne oskrbe« v povprečju visoko ocenili. 
Dijaki zdravstvene nege ob zaključku svojega izobraževanja svoje znanje o paliativni oskrbi 
ocenjujejo kot dobro, vendar se zavedajo pomena izobraževanja in primanjkljaja, ki ga imajo 
na tem področju.  
 
Primerjave rezultatov drugih raziskovalcev kažejo (Ramjan, et al., 2010; Cavaye & Watts, 
2014; Leombruni, et al., 2014; Slak, 2018), da je izobraževanje vedno na prvem mestu med 
ukrepi za lažje ter bolj kakovostno delo z neozdravljivo bolnimi, umirajočimi in njihovimi 
svojci. Znanje so anketirani v raziskavah, narejenih v Sloveniji, pridobivali z izkušnjami in 
vseživljenjskim izobraževanjem in samo majhen delež anketiranih je znanje pridobilo v 
procesu formalnega izobraževanja (Kamnik, 2014; Kurnik, 2017). Černoša in Kaučič (2017) 
sta ugotovila, da dijaki zdravstvene nege največji primanjkljaj znanja čutijo ravno na 
področju paliativne oskrbe pacienta. 
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Leombruni in sodelavci (2014) ugotavljajo potrebo po izobraževanju o paliativni zdravstveni 
negi v Italiji. Študija je pokazala na manjko ustreznih učbenikov, ki so namenjeni paliativni 
zdravstveni negi, kar lahko po pregledu slovenskih učbenikov potrdimo tudi v izobraževanju 
zdravstvene nege v Sloveniji. Poglavje Zdravstvena nega umirajočega in oskrba umrlega je 
v obsegu 10 strani samo v učbeniku za izbirni modul Zdravstvena nega v geriatrični 
dejavnosti.  
 
Dobra izobrazba iz paliativne oskrbe prispeva k dvigu kakovosti zdravstvene nege in 
oblikovanju profesionalne identitete medicinske sestre, vendar so Bassah in sodelavci (2014; 
2016) prepričani, da medicinske sestre niso usposobljene niti nimajo zaupanja v paliativno 
oskrbo. Medicinska sestra za kakovostno obravnavo paliativnega pacienta potrebuje znanje, 
praktične izkušnje in etična načela, da lahko pacientu lajša moteče simptome in ga pripelje 
do humane smrti (Barrere & Durkin, 2014). Lunder (2006) dodaja, da samo izobraževanje 
ni dovolj, na spremembo obnašanja zdravstvenih delavcev v paliativni oskrbi poleg znanja 
vpliva še sprememba stališč in veščin. 
 
Poznavanje paliativne oskrbe med dijaki zdravstvene nege smo prikazali na sliki 4.1. Dijaki 
poznajo osnovna načela paliativne oskrbe, največ napačnih odgovorov je bilo pri trditvi 
»Paliativna oskrba je namenjena samo pacientom v zadnjih dneh njihovega življenja«. Tudi 
sami svoje znanje o paliativni oskrbi ne morejo oceniti kot dobro (tabela 4.2), menijo, da 
pridobijo več teoretičnega znanja kot praktičnih izkušenj. Izrazili so željo in prepričanje, da 
bi bilo v učne načrte potrebno vključiti več ur teoretičnega pouka in veščin s področja 
paliativne oskrbe. Zavedajo se pomena izobraževanja za bolj kakovostno, celostno in 
kontinuirano obravnavo ter bolj pozitivno, kompetentno in samozavestno izvajanje 
paliativne oskrbe (tabela 4.2).  
 
Željo po dodatnem formalnem izobraževanju in novih spretnostih na paliativnem področju 
v veliki meri izražajo tudi medicinske sestre iz kliničnega okolja in socialno varstvenih 
zavodov. Prepričane so, da bi bilo v času izobraževanja paliativni oskrbi potrebno nameniti 
več ur pouka (Mohar, 2016; Kmetec, 2017; Kurnik, 2017). Medicinske sestre, zaposlene v 
treh slovenskih domovih za starejše, menijo, da bi dodatno strokovno izobraževanje 
izboljšalo paliativno oskrbo stanovalcev (Kurnik, 2017). Bandelj in sodelavci (2018) so 
prepričani, da imajo izvajalci zdravstvene nege v socialno varstvenih zavodih, kjer se s 
paliativnimi stanovalci vsakodnevno srečujejo, premalo znanja o celostni paliativni oskrbi. 
Plank (2016) navaja, da ima v slovenskih bolnišnicah le 62 zdravnikov in medicinskih sester 
dodatna znanja iz paliativne oskrbe, paliativni tim pa deluje v manj kot polovici slovenskih 
bolnišnic. Skupina strokovnjakov različnih strok in vlog, ki si prizadeva za skupni cilj in 
zagotavljanje optimalne celostne oskrbe umirajočega, je še posebej primerna zaradi različnih 
telesnih, socialnih, psiholoških in duhovnih potreb ter po prepričanjih medicinski sester 
paliativno oskrbo obogati (Srša, 2016). Zgaga in Pahor (2004) navajata, da imajo večjo željo 
po znanju »boljši« študenti. Smajlović in sodelavci (2016) dodajo, da si študentje želijo več 
praktičnih izkušenj s področja paliativne oskrbe, vendar se ne strinjajo, da bi v študijski 
program vključili več obveznih vsebin paliativne oskrbe. Večji del študentov zdravstvene 
nege je poslušalo predavanja in/ali imelo klinično prakso na področju paliativne oskrbe in 
zdravstvene nege onkološkega pacienta (Smajlović, 2016).  
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Na podlagi analize tako potrdimo hipotezo 2, da dijaki zdravstvene nege potrebujejo 
več znanja in veščin s področja paliativne oskrbe. Povprečje pri trditvi »Želel(a) bi si več 
znanja in veščin s področja paliativne oskrbe« je statistično značilno večje od testne 
vrednosti (tabela 4.7).  
 
Želeli smo raziskati, kako se počutijo dijaki zdravstvene nege, ko so v bližini umirajočega 
pacienta in kakšen odnos so razvili. Na podlagi raziskovalnega cilja smo oblikovali hipotezo 
3: Dijaki zdravstvene nege imajo do umiranja in smrti negativen odnos.  
 
S sklopom trditev, ki je predstavljen v tabeli 4.1, smo merili odnos dijakov do umiranja in 
smrti. V povprečju so nevtralno odgovarjali na navedene trditve. Najnižje povprečne 
vrednosti, ki nakazujejo nestrinjanje, so anketiranci dosegli pri trditvi »Neprijetno se mi je 
pogovarjati o umiranju in smrti«. Morda so razlogi v njihovi mladosti in pomanjkanju 
izkušenj, saj še nimajo izoblikovanega profesionalnega odnosa in osebnostno še dozorevajo. 
Trditve dijakov pa so vsekakor odsev celotne družbe, kjer je pogovor o umiranju in smrti še 
vedno nezaželen in pogosto prikrit.  
 
Tudi Yaqoob s sodelavci (2018) navaja nevtralen odnos do skrbi za umirajoče paciente, kar 
je v nasprotju s študijami, ki navajajo pozitiven odnos (Bailey & Hewison, 2014; Bassah, et 
al., 2016), nekatere pa poročajo o negativnem odnosu (Jafari, et al., 2015; Hagelin, et al., 
2016). Gradnja odnosa z neozdravljivo bolnim in njegovo družino je zapletena, kot poročajo 
Ek in sodelavci (2014) o doživetjih anketiranih. Prvo leto so bili prestrašeni, niso vedeli, 
kako ravnati z umirajočim ali umrlim, nekaj posameznikov pa je uspelo vzpostaviti pozitiven 
stik z umirajočim in pridobiti dragocene izkušnje. Ob smrti pacienta jim je bilo težko in so 
občutili žalost. Bassah in sodelavci (2016) navajajo, da so prisotni občutki sočutja do 
pacientov, tesnobe, neugodja v težkih situacijah, zato se jih raje izognejo, izogibajo se 
pogovorom o umiranju. Barrere in Durkin (2014) opisujeta, kako so številne medicinske 
sestre svoje prve izkušnje z oskrbo paliativnega pacienta opisale kot najzanimivejšo učno 
izkušnjo, kljub temu da so se počutile nepripravljene.  
 
Oskrba pacientov, ki trpijo zaradi napredovale neozdravljive bolezni, še posebej tistih, ki se 
soočajo s smrtjo, se zdi kompleksna in zahtevna ne samo za medicinske sestre v procesu 
izobraževanja, temveč tudi za že izkušene medicinske sestre. Srečanja z umirajočimi ali 
umrlimi so lahko travmatične izkušnje, ki lahko sprožijo brezup in razočaranje ter vplivajo 
tudi na nadaljnjo poklicno kariero, kar pa je lahko posledica slabe priprave na oskrbo 
neozdravljivo bolnih ter na srečanje s smrtjo in umiranjem (Charalambous & Kaite, 2013). 
Obravnava paliativnega pacienta je zahtevna naloga za vsakega zdravstvenega delavca, saj 
smrt in umiranje nista nikoli enostavna (Devi, 2011). 
 
Zdravstvena nega in oskrba umirajočega je naporno in čustveno zahtevno delo, meni 
Globočnik Papuga (2007). Načrtovano in sistematično izobraževanje ter pozitivne izkušnje 
pa lahko povečajo dobro voljo in pripravljenost za oskrbo umirajočega ter hkrati zmanjšajo 
strah pred smrtjo.  
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Kaj medicinske sestre doživljajo ob spremljanju umirajočih pacientov, je raziskovala tudi 
Slakova (2018) in ugotovila, da občasno mislijo na smrt in razmišljajo o lastni minljivosti. 
Pogosto so medicinske sestre osebno prizadete, čutijo potrebo po umiku in se ob pacientovih 
vprašanjih, ali bo umrl, počutijo nelagodno. Nemoč, žalost, tesnobo in strah občutijo 
predvsem mlajše medicinske sestre, kar Slakova pripisuje neizkušenosti in mladosti. 
Pogovor o smrti je težak in stresen, vlivanje lažnega upanja pa se jim z etičnega vidika zdi 
nesprejemljivo.  
 
Izkušene medicinske sestre svoja občutja ob skrbi za umirajočega opisujejo kot neprijetna, 
nekatere zelo trpijo, le manj kot polovica jih nima nobenih težav (Kamnik, 2014). Četrtina 
vprašanih je prepričanih, da ob koncu življenja ljudje trpijo in jim ni neprijetno skrbeti zanje, 
tudi zdravi odrasli so prepričani, da je bolečina neizogibna pri umiranju in smrti (Bobnar, 
2010). Kurnikova (2017) kot najpogostejša doživetja medicinskih sester v domovih za 
starejše navaja žalost, nemoč in neugodje in samo tretjina anketiranih medicinskih sester 
nikoli ne občuti potrebe po umiku. Največkrat se umaknejo pred umirajočimi pacienti, ker 
jim je neprijetno in so prizadeti, samo eden od 113 anketiranih se umakne zaradi neznanja. 
Skladne rezultate navajata tudi Zgaga in Pahor (2004), saj menita, da potreba po umiku pred 
hudo bolnim in umirajočim ni odvisna od znanja vsebin paliativne oskrbe.  
 
Smajlović in sodelavci (2016) pa ugotavljajo močno statistično povezavo med anketiranimi 
študenti, ki se bojijo delati z umirajočimi zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj ter potrebo 
po umiku pred hudo bolnim in umirajočim. Da je doživljanje stresa pri zdravstveni negi hudo 
bolnega in umirajočega pacienta povezano z izobrazbo izvajalca zdravstvene nege je v 
raziskavi potrdila tudi Pollack s sodelavci (2019). Ugotavljajo, da so potrebna dodatna 
znanja o paliativni oskrbi in sistemsko urejena pomoč ob soočanju z dilemami. 
  
Ne glede na pridobljene rezultate raziskave, lahko trdimo, da je opaziti naraščajoče pozitivne 
spremembe odnosa dijakov zdravstvene nege do skrbi za umirajočega pacienta. Pri 
praktičnem pouku se tako pogosto srečajo z neozdravljivo bolnim ali umirajočim pacientom. 
Ni opaziti izrazito negativnega odnosa, prej strah in negotovost, kar pa mora biti mentorjem 
praktičnega pouka dodatna motivacija za nenehno podporo in pomoč pri izvajanju 
negovalnih postopkov in intervencij zdravstvene nege. 
 
Glede odnosa dijakov do umiranja in smrti smo na podlagi pridobljenih rezultatov ugotovili, 
da je njihov odnos precej negativen (tabela 4.10). Analiza je pokazala statistično značilne 
razlike o odnosu dijakov do umiranja in smrti, zato lahko hipotezo 3 potrdimo. 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali je spol dijaka pomemben dejavnik glede odnosa do 
umiranja in smrti, zato smo postavili hipotezo 4: Odnos dijakov zdravstvene nege do 
umiranja in smrti se glede na spol dijakov ne razlikuje. 
 
Analiza pridobljenih podatkov, prikazana v tabeli 4.12, je pokazala, da imajo fantje v 
primerjavi z dekleti nekoliko bolj pozitiven odnos do umiranja in smrti. To potrjuje tudi 

raziskava narejena v tujini (Henoch, et al., 2014), kar pa je v neskladju z drugo študijo iz 
arabskega sveta (Yaqoob, et al., 2018), kjer je razlika statistično pomembna.  
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V naši raziskavi smo pričakovali večjo razliko med spoloma v korist bolj pozitivnega odnosa 
pri ženskah. Tradicionalna vloga ženske je bila namreč skozi zgodovinski razvoj negovati in 
skrbeti za šibke in bolne, zato smo bili nad rezultatom presenečeni. Opravljene raziskave 
kažejo, da je večji del udeležencev izobraževanja zdravstvene nege ženskega spola. To lahko 
povežemo z vlogo žensk v družini in skupnosti, ki je bila tradicionalno negovalna, 
skrbstvena in zdraviteljska (Hvalec & Kobal Straus, 2012). V družbi velja zdravstvena nega 
za poklic, v katerem prevladujejo ženske, saj medicinski sestri pripisujejo predvsem 
stereotipno ženske lastnosti (Ličen & Plazar, 2013). 
 
Glede odnosa dijakov do umiranja in smrti smo na podlagi analize ugotovili, da razlika 
med spoloma ni statistično značilna (tabela 4.13), zato lahko rečemo, da imajo tako 
dijaki kot dijakinje, enak odnos do umiranja in smrti in hipotezo 4 potrdimo. 
 
Želeli smo ugotoviti, kakšen pomen ima znanje o paliativni oskrbi na odnos do umiranja in 
smrti, zato smo na podlagi raziskovalnega cilja oblikovali hipotezo 5: Odnos dijakov 
zdravstvene nege do smrti je povezan z njihovim poznavanjem paliativne oskrbe. 
 
Glede na pridobljene rezultate ne moremo potrditi, da je odnos dijakov do umiranja in smrti 
povezan s poznavanjem paliativne oskrbe (tabela 4.15), kar smo pred izvedbo raziskave 
pričakovali in je v nasprotju s tujimi raziskovalci. Edo-Gual in sodelavci (2017) potrjujejo, 
da je pozitiven odnos do umirajočega in njegove družine bolj pozitiven pri tistih, ki so bili 
vključeni v zgodnje izobraževanje, saj občutijo manj anksioznosti in strahu pred smrtjo ter 
imajo bolj pozitiven odnos do skrbi za umirajočega, kar pa lahko pomembno vpliva na 
kakovost oskrbe, ki jo zagotavljajo. Pomen zgodnjega izobraževanja potrjujejo tudi Yaqoob 
in sodelavci (2018), Hagelin s sodelavci (2016) pa navajajo, da je bila primerjava rezultatov 
po izobraževanju statistično pomembno višja in niso več opisovali občutij negotovosti. To 
potrjujeta tudi Bailey in Hewison (2014), ki menita, da ima zgodnje izobraževanje večji vpliv 
na odnos učencev do skrbi za umirajočega kot takrat, ko so že v zadnjem letniku 
izobraževanja.  
 
Glede na ugotovitve že omenjenih tujih raziskovalcev lahko sklepamo, da ima pridobivanje 
dodatnih znanj paliativne oskrbe vsekakor pozitiven vpliv na odnos dijakov do umiranja in 
smrti. Sprejetje spremenjenega srednješolskega strokovnega programa zdravstvene nege, 
veljavnem od 1. 9. 2019 za poklic zdravstveni tehnik/tehnica tako v sklopu modula 
dolgotrajne oskrbe daje možnosti tudi za večji poudarek na teoretičnih vsebinah celostne 
paliativne oskrbe. 
 
Ugotovili smo, da med spremenljivkama poznavanje paliativne oskrbe in odnos do 
umiranja in smrti ni statistične povezave (tabela 4.16), zato ne moremo trditi, da sta 
medsebojno povezana in lahko hipotezo 5 ovržemo.  
 
Zanimalo nas je, kako pomembno predhodne izkušnje ob stiku z umirajočim ali umrlim 
vplivajo na odnos, ki ga razvijemo do umiranja ali smrti, zato smo oblikovali hipotezo 6: 
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Dijaki zdravstvene nege, ki so svoje izkušnje o umiranju in smrti ocenili kot dobre ali zelo 
dobre, imajo do umiranja in smrti pozitiven odnos. 
 
Raziskovali smo, kako dobre ali zelo dobre izkušnje vplivajo na odnos ter pričakovali 
pozitivne rezultate. Odnos do umiranja in smrti so dijaki z dobrimi ali zelo dobrimi 
izkušnjami s povprečnimi vrednostmi ocenili višje kot dijaki s slabimi ali zelo slabimi 
izkušnjami. Po pridobljenih rezultatih lahko z gotovostjo trdimo, kar smo pred raziskavo 
pričakovali. Zelo pomembno vlogo imajo v procesu srednješolskega izobraževanja vse 
izkušnje, ki jih mladi pridobijo. Pozitivne izkušnje, tako lahko pomembno vplivajo na 
poklicno pot, ki jo bodo nadaljevali po zaključku štiriletnega izobraževanja za poklic srednje 
medicinske sestre/srednjega zdravstvenika. Če želimo izobraziti strokovno kompetentne in 
empatične medicinske sestre s čutom za umirajočega pacienta, smo pred pomembno nalogo 
vsi, ki smo vključeni v proces njihovega izobraževanja.  
 
V nadaljevanju raziskave smo ugotovili, da so dijaki nevtralni, ko ocenjujejo podporo 
ustrezno usposobljenega mentorja na praktičnem pouku v paliativni oskrbi. Charalambous 
in Kaite (2013) poudarjata pomembnost mentorja med klinično prakso, ki pomaga dijakom 
ter olajša premagovanje bolečih izkušenj pri soočanju s pacientovo smrtjo. Študija, ki jo so 
jo opravili Gallagher in sodelavci (2014), potrdi, da spodbudno učno okolje zagotovo 
prispeva k pozitivni izkušnji. V študiji so študenti opisali občutke žalosti in tesnobe, vendar 
so učno izkušnjo zaradi podpore mentorjev ocenili pozitivno. Melin-Johansson s sodelavci 
(2018) meni, da se morajo soočiti z umiranjem in smrtjo ob podpori mentorjev podpornih 
okoliščinah, da bi bili pripravljeni za podobne situacije v svoji prihodnji karieri. Kot priprava 
na prihodnji poklic se morajo med opravljanjem kliničnega usposabljanja spoprijeti s smrtjo 
in umiranjem, medtem ko jih podpirajo usposobljeni mentorji. Bassah in sodelavci (2016) v 
raziskavi navajajo ocene študentov, da medicinske sestre zaradi pomanjkanja znanja o 
paliativni oskrbi in negativnem odnosu do skrbi za umirajočega onemogočajo izvajanje 
njihovega učenja za paliativno oskrbo. Študenti izražajo dvom, kako bi lahko v prihodnje 
sodelovali s temi medicinskimi sestrami.  
 
Abu-El-Noor in Abu-El-Noor (2015) sta raziskovala odnos do skrbi za umirajoče in njihove 
družine. Rezultati so pokazali, da predhodne pozitivne izkušnje ne vplivajo na njihov odnos, 
saj se ne razlikujejo od tistih, ki niso bili izpostavljeni takšni izkušnji, kar pa je v primerjavi 
z nekaterimi drugimi študijami odnosa učencev do skrbi za umirajoče in njihovih družin, 
merjeno z vprašalnikom FATCOD-B (Barreré, et al., 2008; Bailey & Hewison, 2014; 
Henoch, et al.; 2014, Leombruni, et al., 2014; Bassah, et al., 2016), ravno v nasprotju, saj so 
poročali o statistično značilnem povečanju pozitivnega odnosa do oskrbe pacienta med 
anketiranci.  
 
Medicinske sestre morajo imeti pozitiven odnos, še posebej v procesu umiranja (A’la, et al., 
2018). Da lahko odnos do skrbi za umirajočega vpliva na kakovost paliativne oskrbe, je s 
sodelavci raziskoval in dokazal Leombruni (2014). Velik pomen za kakovostno in celovito 
oskrbo pa imajo tudi prejšnje izkušnje (Hagelin, et al., 2016) in izobraževanje (Bailey & 
Hewison, 2014; Jafari, et al., 2015; Hagelin, et al., 2016). Statistično pomembnih povezav 
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med prejšnjimi izkušnjami in odnosom do skrbi za umirajoče pa ne dokaže Yaqoob s 
sodelavci (2018). 
 
Na podlagi analize rezultatov ugotavljamo, da je razlika v odnosu dijakov do umiranja 
in smrti glede na predhodno doživljanje in izkušnje z umiranjem in smrtjo statistično 
značilna (tabela 4.19). Zato lahko trdimo, da je dobre ali zelo dobre izkušnje 
pomembno vplivajo na bolj pozitiven odnos do umiranja in smrti ter hipotezo 6 
potrdimo. 
 
Z raziskavo smo pridobili tudi nekatere druge rezultate, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. 
V paliativni oskrbi je pomemben odnos s pacientom in njegovo družino. Anketirani dijaki v 
naši raziskavi, se ne znajo opredeliti o znanju komunikacije ter svojih občutjih ob pogovoru 
z umirajočim, kar pripisujemo pomanjkanju komunikacijskih izkušenj v paliativni oskrbi. 
Menimo tudi, da so bili ob stiku z umirajočim pacientom deležni podpore mentorja, zato je 
bila njihova komunikacija bolj skopa in še ne vedo, kako bodo komunicirali, ko bodo z 
umirajočim pacientom sami.  
  
O zahtevnosti in težavnosti komuniciranja v paliativni oskrbi pišeta tudi Barreré in Durkin 
(2014), ki navajata pomanjkanje samozaupanja in nepripravljenost medicinskih sester ob 
prvem stiku z umirajočim pacientom. Rezultati raziskave (Prebil, et al., 2009; Škufca 
Smrdel, 2011; Mohar, 2016) kažejo, da se zdravstveni delavci zavedajo pomena 
komunikacije, vendar so pogosto v stiski, ker z umirajočim ne znajo ali ne želijo 
komunicirati. V socialno varstvenih domovih (Bandelj, et al., 2018) navajajo, da imajo za 
pogovor z umirajočim in njegovimi svojci premalo časa. 
 
Za medicinske sestre je zelo pomembno pridobivanje znanja in veščin komunikacije 
(Globočnik - Papuga, 2007). Veščin sporazumevanja v težavnih situacijah se je možno 
naučiti (Lunder, 2005). Komuniciranje ima v paliativni oskrbi velik pomen in medicinske 
sestre vedno znova poudarjajo, kako težko je najti prave besede. Komuniciranje s pacienti 
se izboljša, ko pridobijo izkušnje. Izvajanje paliativne oskrbe pogosto okrepi pozitivne 
občutke in zaupanje medicinskih sester, da lažje pomagajo pacientom in družinam skozi 
zapleten čas (Barrere & Durkin 2014). V procesu izobraževanja se morajo naučiti 
komunicirati o vprašanjih ob koncu življenja in se soočiti s čustvenim stresom in žalostjo 
(Melin-Johansson, et al., 2018). Osnovni cilj paliativne oskrbe je doseganje najboljše 
kvalitete življenja v času neozdravljive bolezni, komunikacija med pacienti in svojci pa je v 
tem težkem obdobju zelo pomembna (Mohar, 2016).  
 
Ballesteros in sodelavci (2014) pišejo, kako je skupina španskih študentov zdravstvene nege 
izobraževanje o paliativni oskrbi pozitivno ocenila za strokovni razvoj, saj so pridobili 
vpogled v celovito vizijo zdravstvene nege kot discipline. Naučili so se skrbi za 
neozdravljivo bolne, zato se počutijo bolj samozavestne. To jim pomaga pri premagovanju 
težkih razmer in zagotavljanju celostne oskrbe ob koncu življenja, naučili so se razumevanja, 
empatije, vešči so komuniciranja, kar je izboljšalo komunikacijo s pacientom in njegovo 
družino in lažje razumejo pacientovo situacijo.  
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Izobraževanje o paliativni oskrbi ima vpliv tudi na osebnostni razvoj posameznika, kar so 
raziskovali Ballesteros in sodelavci (2014). V procesu izobraževanja se medicinske sestre 
nauči, da bodo pripravljene skrbeti za neozdravljivo bolne do samega konca, da se bodo 
zmogle ukvarjati s težkimi situacijami in odkrile svoje zmogljivosti kot strokovnjaki in ljudje 
za lajšanje trpljenja. Izobraževanje o paliativni oskrbi pomaga k osebnostni rasti, pospešuje 
razvoj posameznika, izboljša duhovnost, nauči obvladovati lastno žalost, spodbuja boljše 
samo razumevanje in pomaga premagati strahove. Ocene tujih raziskovalcev so potrdili tudi 
dijaki v naši raziskavi in zaposlene medicinske sestre, ki so sodelovale v raziskavi Rebolj 
(2010), saj se strinjajo, da izvajanje paliativne oskrbe prispeva k osebnemu in 
profesionalnemu razvoju medicinske sestre.  
 
Vsebine paliativne oskrbe so pogosto posredovane preko tradicionalnih učnih metod, kot so 
predavanja ali razprave. Menimo, da bi bilo potrebno razmisliti o novejših pristopih in 
strategijah poučevanja. Mladim je potrebno približati zdravstveno nego neozdravljivo 
bolnega umirajočega pacienta tudi z uporabo metod, ki so njim blizu in zanimive. Primere 
dobrih praks iz tujine bi lahko vključili v vsakodnevno poučevanje in pridobivanje izkušenj. 
Takšne metode pouka zagotavljajo priložnost doživeti in se soočiti z realnostjo paliativne 
oskrbe. Dokazi iz raziskav poudarjajo pomen izkustvenega učenja, učinkovitost obiskov 
hospica in intenzivnih didaktičnih treningov, so mnenja Leombruni in sodelavci (2014). 
Didaktično orodje eksperimentalnih iger, ki se uporablja v kontekstu učilnice, omogoča 
študentu, da prepozna strah, ki ga povzroča bližina smrti, tako v pacientu kot družini pa tudi 
samemu sebi (López, et al., 2018). Premik k paliativnemu pristopu je povzročil nove 
izobraževalne potrebe za medicinske sestre (Pesut, et al., 2015). 
 
Pozitivne rezultate je pokazala triletna raziskava večdimenzionalnega učenja, ki vključuje 
predavanja z razpravo in laboratorijsko simulacijo. Učni pristop je doprinesel h globini in 
pomenu izkušenj (Carman, et al., 2016). Bailey in Hewison (2014) opisujeta delavnice, kjer 
uporabljajo študije primerov na podlagi "resničnih" epizod o koncu življenjske oskrbe, kar 
zagotavlja učinkovito učno priložnost, ki znatno izboljša odnos do skrbi za umiranje. 
Kaasalainen in sodelavci (2015) pa opisujejo delavnice, kjer imajo na osnovi scenarijev 
priložnost za skupinsko reševanje paliativne oskrbe. Barrere in Durkin (2014) poudarjata 
učenje skozi vtisljivo doživetje.  
 
Pričakovali smo, da imajo vsi dijaki izkušnje z neozdravljivo bolnim pacientom, saj imajo 
najmanj enoletne izkušnje iz bolnišničnega okolja. Dobra tretjina dijakov zdravstvene nege 
nima izkušenj, kar lahko razumemo tudi, da pacientov z napredujočo neozdravljivo boleznijo 
niso prepoznali. Večina dijakov v naši raziskavi je že pridobila nekaj izkušenj z 
neozdravljivo bolno osebo, nekaj manj kot tretjina je te izkušnje pridobila na praktičnem 
usposabljanju pri delodajalcu, nato sledita praktični pouk in domače okolje. Zadovoljni smo, 
da je večina njihovih izkušenj dobra, petina dijakov pa ima slabe izkušnje. Kogovšek (1999) 
navaja, da so srečanja s smrtjo dijakom dala pozitivne izkušnje in razmišljanja o življenju, 
šestina dijakov pa je opisala negativen odnos.  
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Dijaki v naši raziskavi so trenutno še neodločeni in ne vedo, če v nadaljevanju svoje kariere 
želijo izvajati paliativno oskrbo, kar je skladno z drugo raziskavo (Gallagher, et al., 2014), 
študenti zdravstvene nege pa za delo na področju paliativne oskrbe niso pokazali interesa 
(Smajlović, et al., 2016).  
 
Jafari in sodelavci (2015) opisujejo težave mnogih študentov pri soočanju s smrtjo in 
nepripravljenost biti z umirajočim. Lewis in sodelavci (2016) poročajo o občutkih čustvene 
stiske, tesnobe in pomanjkljivi pripravi za oskrbo pacientov in njihovih družin ob koncu 
življenja. Hagelin in sodelavci (2016) pa navajajo, da mnogi čutijo pritisk in težave.  
 
Namen izobraževanja je tudi zagotavljanje strokovne medsebojne podpore izvajalcev 
paliativne oskrbe z namenom, da medicinske sestre ostanejo zdrave in ne izgorijo, hkrati pa 
zagotavljajo visoko kakovostno oskrbo pacientom in njihovim sorodnikom ob koncu 
življenja (Bailey & Hewison, 2014). Mimić in sodelavci (2013) so ugotovili, da medicinske 
sestre, zaposlene v paliativni oskrbi, poklic jemljejo zelo odgovorno in dajejo velik pomen 
znanju. S svojim poklicem so kljub pogostemu stiku z umirajočim in smrtjo ter lastnim 
trpljenjem zadovoljne. 
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6 ZAKLJUČEK 

6.1  Povzetek vsebine poglavij 
 
V osrednjem delu magistrske naloge smo predstavili paliativno oskrbo in njene značilnosti. 
Poudarili smo pomen in močno povezavo znanja in spretnosti, komunikacijskih veščin ter 
osebnih lastnosti za kakovostno obravnavo paliativnega pacienta. Skozi pregled znanstvene 
literature smo želeli odgovoriti na vprašanje, kakšne so potrebe po izobraževalnih vsebinah 
paliativne oskrbe in težave s katerimi se srečujejo izvajalci zdravstvene nege. Uvodno 
poglavje smo razdelili na dve podpoglavji. 
 
V prvem podpoglavju smo sistematično opredelili paliativno oskrbo, ki je v Praški listini 
(2013) zapisana kot osnovna človekova pravica in poskuša ublažiti težave pacienta, ki se 
pojavijo zaradi napredujoče neozdravljive bolezni (Rebolj 2010). Predstavili smo njeno 
celovito skrb za zadovoljevanje pacientovih telesnih, duševnih, duhovnih in socialnih 
potreb. V nadaljevanju smo opredelili v Državnem programu paliativne oskrbe (2010) 
zapisana načela paliativne oskrbe za zagotavljanje kakovosti življenja pacienta z 
napredujočo kronično neozdravljivo boleznijo in poudarili pomen vključevanja tima 
različnih strokovnjakov, ki lahko uspešno zadovolji potrebe pacienta in njegove družine, kar 
zagovarjata tudi Goršak Lovšin (2012) in Jafari s sodelavci (2015). Za kakovostno holistično 
obravnavo neozdravljivo bolnih in umirajočih pacientov mora imeti paliativni tim napredna 
znanja o paliativni oskrbi (Goršak Lovšin, 2012; Jafari et al., 2015). Pacienti in njihovi 
bližnji ob koncu življenja pogosto doživljajo slabo komuniciranje s strani zdravstvenih 
delavcev, zato je potrebno pridobivanju komunikacijskih veščin in učenju sporazumevanja 
z umirajočim nameniti več pozornosti (Lunder, 2016). Komunikacija se v obdobju pred 
smrtjo spreminja (Zavratnik & Trontelj, 2011), zato jo prilagodimo počutju in sposobnostim 
pacienta (Sitar & Drev, 2013). Uspešna komunikacija s paliativnim pacientom po mnenju 
Poplas Sušič (2011) zagotavlja kakovostno paliativno oskrbo. Želeli smo predstaviti, kakšno 
vlogo imajo dijaki zdravstvene nege v paliativni oskrbi, ko se v procesu izobraževanja 
pogosto šele prvič srečajo z umirajočim in trpečim pacientom (Černoša & Kaučič, 2017). 
Zato Melin-Johansson s sodelavci (2018) meni, da imajo strokovno usposobljeni mentorji in 
podporno okolje na bolniškem oddelku pomembno vlogo pri premagovanju začetnih stisk in 
negotovosti pri dijakih. 
 
V naslednjem podpoglavju smo se osredotočili na pridobivanje znanja o paliativni oskrbi. 
Že v Državnem programu paliativne oskrbe (2010) so predstavljene potrebne veščine in 
znanja za izvajanje osnovne paliativne oskrbe. Predstavili smo tudi specifične naloge 
medicinske sestre v paliativni oskrbi (Slak, 2018) in vsebine, ki bi jih bilo potrebno vključiti 
v izobraževalni program paliativne oskrbe ( Doyle, et al., 2004 cited in Lunder, 2013). 
Pregled raziskav, ki jih predstavimo v teoretičnem delu, pokaže, da medicinske sestre z 
umirajočim običajno preživijo največ časa, zadovoljujejo njegove potrebe skozi celotno 
obdobje bolezni in glede na naraščajoče potrebe paliativne oskrbe je zaskrbljujoče 
nezadostno izobraževanje, saj so za delo z umirajočimi slabo pripravljene. Dijaki 
zdravstvene nege se v procesu izobraževanja med praktičnim poukom pogosto srečajo z 
neozdravljivo bolnim ali umirajočim pacientom, zato ima zgodnje pridobivanje teoretičnega 
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znanja in praktičnih izkušenj s podporo usposobljenega mentorja velik pomen za 
kakovostno, celostno in kontinuirano paliativno obravnavo. Pogosti kontakti z umirajočim, 
neznanje, neprijetne izkušnje in negativni odnosi za delo z umirajočimi obremenjujejo in 
izčrpajo medicinske sestre (Lunder, 2013), lahko pa pripeljejo tudi do sindroma izgorelosti 
(Šolar Mihelič, 2007; Edo-Gual, et al., 2015).  
 

6.2  Povzetek rezultatov 
 
Raziskava je temeljila na kvantitativnem raziskovalnem pristopu, metodi deskripcije, 
kompilacije in sinteze. Merski instrument, ki smo ga uporabili je bil strukturiran anketni 
vprašalnik, oblikovan na podlagi pregleda literature. Vzorec dijakov zdravstvene nege je bil 
neslučajnostni namenski in je zajel 205 anketiranih. Pridobljeni podatki so bili analizirani s 
programom SPSS 23.0.  
 
Rezultati in analiza raziskave odgovorov dijakov so pokazali, da dijaki ne morejo oceniti 
dosedanjega teoretičnega znanja (PV = 3,32; SO = 0,959) in praktičnih izkušenj, ki so jih 
pridobili pri praktičnem pouku (PV = 2,73; SO = 1,007) v času srednješolskega 
izobraževanja. Se pa anketirani dijaki v povprečju strinjajo (PV = 3,65; SO = 0,972), da bi 
bilo vsebinam paliativne oskrbe v učnih načrtih potrebno nameniti več ur pouka. Kljub svoji 
mladosti se zavedajo pomena, ki ga omogoča izobraževanje z obveznimi teoretičnimi 
vsebinami in vodenim praktičnim poukom. Želijo si več znanja in veščin (PV = 3,79; SO = 
0,930), da bodo lahko neozdravljivo bolnemu pacientu z napredovalo kronično boleznijo 
zagotavljali kakovostno, kontinuirano holistično obravnavo. V tabeli 4.1 so prikazani 
rezultati odnosa anketiranih do umiranja in smrti. Do umirajočih pacientov občutijo strah 
(PV = 3,07; SO = 1,145), zato so še nepripravljeni na srečanje z umirajočim in njegovimi 
bližnjimi. Neprijeten jim je pogovor z umirajočim o bližnji smrti (PV = 3,11; SO = 1,193), 
Zavedajo pa se pomena izobraževanja za profesionalni razvoj srednje medicinske sestre in 
osebni razvoj posameznika (PV = 4,06; SO = 0,759).  
 
Ključne ugotovitve postavljenih hipotez so naslednje: 
H1: Dijaki zdravstvene nege v času srednješolskega izobraževanja ne pridobijo dovolj 
teoretičnega in praktičnega znanja o paliativni oskrbi. Ocenjujejo, da pridobijo več 
teoretičnega znanja in nekoliko manj praktičnih izkušenj (PV 0 3,32; PV 0 2,73). Iz tabele 
4.5 je razvidno, da se strinjanje s posameznima trditvama statistično značilno razlikuje (p = 
0,009 in p = 0,000), zato hipotezo 1 potrdimo. 
 
H2: Dijaki zdravstvene nege potrebujejo več znanja in veščin s področja paliativne 
oskrbe. Glede na povprečno vrednost lahko rečemo, da se anketiranci v povprečju strinjajo, 
da bi želeli več znanja in veščin s področja paliativne oskrbe (PV=3,79), kar je prikazano v 
tabeli 4.2. Razlika med povprečjema je statistično značilno večja od testne vrednosti, zato 
lahko rečemo, da si dijaki želijo več znanja in veščin s področja paliativne oskrbe in hipotezo 
2 potrdimo.  
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H₃: Dijaki zdravstvene nege imajo do umiranja in smrti negativen odnos. Izračunana 
povprečna vrednost trditve kaže na dokaj negativen odnos dijakov do umiranja in smrti. Iz 
tabele 4.10 je razvidno, da se povprečen odnos do umiranja in smrti statistično značilno 
razlikuje (p = 0,000). Glede na mero razlike med povprečjema, ki je statistično značilno 
manjša, lahko hipotezo 3 potrdimo. 
 
H₄: Odnos dijakov zdravstvene nege do umiranja in smrti se glede na spol dijakov ne 
razlikuje. Kljub nekoliko bolj pozitivnemu odnos do umiranja in smrti pri dijakih (PV = 
3,03) v primerjavi z dijakinjami (PV = 2,98) razlika med dvema neodvisnima skupinama ni 
statistično značilna (tabela 4.14). Lahko torej rečemo, da imajo tako dijaki kot dijakinje enak 
odnos do umiranja in smrti ter hipotezo 4 potrdimo.  
 
H₅: Odnos dijakov zdravstvene nege do smrti je povezan z njihovim poznavanjem 
paliativne oskrbe. Med obema spremenljivkama ne obstaja statistično značilna povezanost, 
(p > 0,118), zato ne moremo trditi, da je odnos dijakov do umiranja in smrti povezan s 
poznavanjem paliativne oskrbe in hipotezo 5 ovržemo. 
 
H₆: Dijaki zdravstvene nege, ki so svoje izkušnje o umiranju in smrti ocenili kot dobre 
ali zelo dobre, imajo do umiranja in smrti bolj pozitiven odnos. Iz tabele 4.19 je razvidno, 
da dobre ali zelo dobre izkušnje vplivajo na bolj pozitiven odnos do umiranja in smrti, saj je 
razlika med dvema neodvisnima skupinama statistično značilna (p > 0,024). Hipotezo 6 zato 
lahko potrdimo.  
 

6.3  Prispevek k stroki 
 
Pridobili smo prepričljive dokaze, da je potrebno vsebine paliativne oskrbe vključiti v učni 
načrt srednješolskega izobraževanja zdravstvene nege, da bi lahko dijake pripravili in 
usposobili za celovit paliativni pristop, ki bi zadovoljil naraščajoče potrebe starajočega se 
prebivalstva. Na podlagi pridobljenih rezultatov bi bilo potrebno razmisliti o sodobnejših 
pristopih poučevanja in pridobivanja praktičnih izkušenj. Vsekakor pa je vsebinam 
paliativne oskrbe v obveznem kurikulu potrebno nameniti več ur teoretičnega izobraževanja 
in učenja veščin komunikacije z umirajočim že pred prvim stikom s pacientom v 
bolnišničnem okolju. Le tako bomo zagotovili kakovostno oskrbo pacienta ob koncu 
življenja in bodo dijaki zdravstvene nege v skrbi za umirajočega videli izziv ter prepoznali 
vizijo zdravstvene nege.  
 

6.4  Omejitve raziskave 
 
Raziskava je imela naslednje omejitve: 

 Omejitev raziskave z vidika izbrane metodologije: uporabili smo samo 
kvantitativno raziskovalno metodo, zato ni metodološkega pluralizma.  

 Omejitev raziskave z vidika uporabljenega vzorca: raziskava je bila narejena na 
velikem vzorcu dijakov zdravstvene nege v Sloveniji, vendar so omejitve raziskave 
v neenakomerni zastopanosti vseh sodelujočih zdravstvenih šol.  
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 Omejitev raziskave z vidika merskega instrumenta: v anketnem vprašalniku ni 
bilo odprtih vprašanj, zato dijaki niso imeli možnosti izraziti svojega mnenja. 

 Omejitev raziskave z vidika prostora, časa in poteka: raziskava je potekala v 
slovenskem prostoru, zato niso mogoče posplošitve v svetovnem merilu. Tuji 
raziskovalci raziskave opravljajo med študenti, ki pa so v nekaterih primerih že 
izoblikovane odrasle osebe. V Sloveniji v proces izobraževanja za poklic srednja 
medicinska sestra/srednji zdravstvenik vstopajo dijaki, ki so stari 15 let.  

 Omejitev raziskave z vidika vključene literature: uporabili smo tudi starejšo 
literaturo, saj primerljivih raziskav v slovenskem prostoru skoraj ni.  
 

6.5  Predlogi nadaljnjega raziskovanja  
 
Na podlagi pregleda znanstvene literature in opravljene raziskave smo ugotovili, da je 
področje znanja in pomena zgodnjega izobraževanja o paliativni oskrbi na nivoju srednje 
šole v slovenskem prostoru slabo raziskano, zato predstavljamo predloge za nadaljnje 
raziskovanje: 

 V raziskavi smo preverjali samooceno znanja dijakov zaključnih letnikov, v 
prihodnje bi lahko primerjali znanje dijakov zdravstvene nege glede na predhodno 
izobraževanje ter tako pridobili podatke o pomenu vključenosti modulov paliativne 
oskrbe v obvezni kurikul.  

 V pedagoškem procesu je potrebno poznati in upoštevati značilnosti mladih v tem 
starostnem obdobju in jih za delo z neozdravljivo bolnimi motivirati. Zanimiva bi 
bila primerjava želje po znanju pri uspešnih in manj uspešnih dijakih.  

 Predvideva se, da imajo študenti zdravstvene nege več praktičnih izkušenj in 
teoretičnega znanja o paliativni zdravstveni negi. Raziskovanje bi tako lahko 
poglobili s primerjavo srednješolcev in študentov.  
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8 PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
 
Pozdravljeni, 

sem absolventka magistrskega študijskega programa paliativne oskrbe na Visoki zdravstveni 
šoli v Celju. Pripravljam magistrsko delo z naslovom »Potrebe dijakov zdravstvene nege po 
izobraževalnih vsebinah paliativne oskrbe«. Z vprašalnikom želim ugotoviti, kakšen pomen 
in prednosti ima izobraževanje o vsebinah paliativne oskrbe že v srednješolskem 
izobraževalnem programu. Ugotoviti želim oseben odnos, izkušnje in stališča dijakov 
zdravstvene nege do umiranja in smrti, poznavanje paliativne oskrbe in prednosti zgodnjega 
izobraževanja. Vaše sodelovanje je za izdelavo magistrske naloge ključno, zato vas lepo 
prosim za vaše sodelovanje.  

Anketa vsebuje 39 trditev, za vsako trditev so podani ustrezni odgovori. Izberite in obkrožite 
en odgovor, ki najbolj ustreza vašemu mnenju, občutku in prepričanju. Reševanje ankete je 
prostovoljno in anonimno. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni za izdelavo magistrske 
naloge in za morebitno diseminacijo ugotovitev na konferencah in/ali 
strokovnih/znanstvenih revijah. 

 

Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. 

 

Metka Černoša 

 

 

 Seznanjen/a sem z namenom raziskovanja in bom sodeloval/a pri izpolnjevanju tega 
vprašalnika. V raziskavi sodelujem prostovoljno. 

 

 

 

 
Navodila za izpolnjevanje anketnega vprašalnika: 
Pri vprašanjih zaprtega tipa obkrožite en odgovor, pri odprtih vprašanjih lahko podate vaš 
odgovor opisno in pri vprašanjih s strukturo lahko pod drugo navedete vaš odgovor, v kolikor 
le-ta ni podan pri vprašanju.  
V tabelah so na levi strani navedene trditve. Trditve boste ocenili po nominalni lestvici 
(strinjanje DA/NE) in Likertovi petstopenjski lestvici (posamezna vrednost je predstavljena 
pri posamezni tabeli).   
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1.Ali imate izkušnje z neozdravljivo bolno umirajočo osebo?  
 (obkrožite en odgovor) 
    a) da 
    b) ne 
 
V kolikor ste odgovorili z DA, nadaljujte z vprašanji, če pa je bil vaš odgovor NE, prosim 
nadaljujte z vprašanjem št. 2.    
 
1.1 Kje ste imeli stik z neozdravljivo bolno umirajočo osebo? 
  (obkrožite en odgovor) 

a) na praktičnem pouku 
b) na PUD-u (Praktično usposabljanje pri delodajalcu) 
c) v domačem okolju 
d) na praktičnem pouku in v domačem okolju 
e) drugo (navedite) _________________ 

 
1.2 Kako ocenjujete svoje izkušnje o umiranju ali smrti? 
    (obkrožite en odgovor) 
    a) moje izkušnje so zelo dobre 
    b) moje izkušnje so dobre   
    c) moje izkušnje so slabe 
    d) moje izkušnje so zelo slabe 
    e) drugo (navedite)________________________   
 

2. V tabeli so navedene trditve, ki se nanašajo na vaš odnos do umiranja in smrti.  
    (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 
Obdobje ob koncu življenja je čas trpljenja. 1 2 3 4 5 
Ob skrbi za umirajočega trpim. 1 2 3 4 5 
Ob skrbi za umirajočega mi je neprijetno. 1 2 3 4 5 
Ob skrbi za umirajočega občutim strah. 1 2 3 4 5 
Ob skrbi za umirajočega ne občutim težav. 1 2 3 4 5 
Želim si izvajati paliativno oskrbo. 1 2 3 4 5 
Neprijetno se mi je pogovarjati o umiranju in smrti. 1 2 3 4 5 
Z umirajočim se mi je neprijetno pogovarjati o 
bližajoči smrti. 

1 2 3 4 5 

Želim si, da bi pacient, ki mu nudim zdravstveno 
nego umrl, ko nisem prisoten(a). 

1 2 3 4 5 
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3. V tabeli so navedene trditve, ki se nanašajo na vaše poznavanje paliativne oskrbe.  
   (vsako trditev ocenite z DA če se z njo strinjate ali z NE če se ne strinjate).   
 

Trditev DA NE 
Paliativna oskrba je namenjena samo pacientom v zadnjih dneh 
njihovega življenja.  

  

Paliativna oskrba je celostna obravnava pacienta z napredovano, 
kronično, neozdravljivo boleznijo. 

  

Paliativna oskrba izboljša kakovost življenja neozdravljivo bolnih in 
njihovih družin. 

  

Paliativna oskrba lajša trpljenje.   
Paliativna oskrba ohranja dostojanstvo posameznika.   
Paliativna oskrba umiranje spoštuje kot naravni proces življenja.   
Paliativna oskrba ni opredeljena s starostjo ali določenim obolenjem.   
Paliativna oskrba temelji na dobrih medsebojnih odnosih in 
komunikaciji.  

  

Paliativna oskrba se nadaljuje tudi po smrti, kot podpora družini umrlega 
v procesu žalovanja. 

  

 

4. V tabeli so navedene trditve, ki se nanašajo na potrebe po izobraževalnih vsebinah 
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 
Moje znanje o paliativni oskrbi je dobro.      
V dosedanjem izobraževanju sem pridobil(a) dovolj 
teoretičnega znanja o paliativni oskrbi. 

1 2 3 4 5 

V učnem načrtu bi morali imeti več ur teoretičnega 
pouka, namenjenega paliativni oskrbi. 

1 2 3 4 5 

V dosedanjem izobraževanju sem pridobil(a) dovolj 
praktičnih izkušenj o paliativni oskrbi. 

1 2 3 4 5 

Pri praktičnem pouku sem bil(a) pri obravnavi 
pacienta v paliativni oskrbi deležen(a) podpore 
usposobljenega mentorja. 

1 2 3 4 5 

Želel(a) bi si več znanja in veščin s področja 
paliativne oskrbe. 

1 2 3 4 5 

Dodatno znanje omogoča bolj kakovostno, celostno 
in kontinuirano obravnavo.  

1 2 3 4 5 

Dodatne izkušnje omogočajo bolj kakovostno, 
celostno in kontinuirano obravnavo.  

1 2 3 4 5 

Dodatno znanje ima za posledico bolj pozitivno, 
kompetentno in samozavestno izvajanje paliativne 
oskrbe. 

1 2 3 4 5 

Z umirajočim znam dobro komunicirati. 1 2 3 4 5 
Z družino umirajočega znam dobro komunicirati. 1 2 3 4 5 
Menim, da bom do zaključka srednješolskega 
izobraževanja pridobil(a) dovolj formalnega znanja 
o paliativni oskrbi.  

1 2 3 4 5 
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Trditev 1 2 3 4 5 
Bojim se delati z umirajočimi, ker imam premalo 
znanja. 

1 2 3 4 5 

Bojim se delati z umirajočimi, ker imam premalo 
izkušenj. 

1 2 3 4 5 

Izvajanje paliativne oskrbe prispeva k osebnemu in 
profesionalnemu razvoju srednje medicinske sestre 
/srednjega zdravstvenika. 

1 2 3 4 5 

 
5. Spol (obkrožite en odgovor): 
       a) moški 
       b) ženski 

 
6. Starost (navedite starost v letih): ________   
 
7. Katero srednjo zdravstveno šolo obiskujete (obkrožite en odgovor): 

a) Srednja zdravstvena šola Ljubljana 
b) Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 
c) Srednja šola Jesenice 
d) Srednja šola Izola 
e) Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto 
f) Srednja zdravstvena šola Celje 
g) Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec 
h) Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 
i) Gimnazija in zdravstvena šola Nova Gorica 
j) Zdravstvo - Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna 
k) Srednja šola Zagorje 
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Priloga 2: Izjava o avtorstvu 

 
 

IZJAVA O AVTORSTVU 

magistrskega dela 

 

Spodaj podpisana Metka Černoša, študentka magistrskega študijskega programa druge 

stopnje Paliativna oskrba, z vpisno številko 2011617006, sem avtorica magistrskega dela z 

naslovom Potrebe dijakov zdravstvene nege po izobraževalnih vsebinah paliativne oskrbe, 

ki je nastalo ob pomoči mentorja izr. prof. dr. Gorazda Voge, dr. med., spec. interne in 

intenzivne med., 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) in poznam posledice, ki jih dokazano 

plagiatorstvo pomeni za moje magistrsko delo in moj status.  

 

V Celju, dne 14. november 2019      Metka Černoša 


