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POVZETEK 

 

Uvod: Paliativna oskrba velja za specialno področje v zdravstveni negi, ki je namenjena 

pacientom z diagnosticirano kronično neozdravljivo boleznijo. Bistvenega pomena je, da se 

v tem obdobju pri pacientih lajša prisotne neprijetne in moteče simptome ter hkrati 

zagotavlja kakovosten preostanek življenja. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako uspešna 

je paliativna oskrba v patronažnem zdravstvenem varstvu z vidika doseganja zastavljenih 

ciljev. 

Metoda: Raziskava je temeljila na kvalitativnem raziskovalnem pristopu. Za zbiranje 

podatkov smo uporabili analizo negovalne dokumentacije, opazovanja poteka obiskov v 

domačem okolju ter izvedbo fokusne skupine z izvajalkami patronažnega zdravstvenega 

varstva na proučevanem področju. V raziskavi je sodelovalo 28 pacientov, v fokusni skupini 

pa 7 medicinskih sester iz patronažnega zdravstvenega varstva. Zbrani kvalitativni podatki 

so bili kodirani in združeni v vsebinske kategorije, ki jih prikazujemo v rezultatih. Kjer je 

bilo mogoče glede na vrsto spremenljivk, smo prikaz podatkov tudi kvantificirali.  

Rezultati: Večina pacientov, vključenih v raziskavo, in medicinskih sester, sodelujočih v 

fokusni skupini, ne glede na starost ali spol, razume pomen paliativne oskrbe ter definicijo 

zastavljenih ciljev paliativne oskrbe. Zavedajo se pomena doseganja zastavljenih negovalnih 

ciljev in slabosti, ki jih povzroča prisotnost neprijetnih in motečih simptomov. Medicinske 

sestre, ki so sodelovale v fokusni skupini, se zavedajo pomena doseganja zastavljenih 

negovalnih ciljev za učinkovito prepoznavanje in hitro reševanje prisotnosti neprijetnih 

simptomov. Fokusna skupina je pokazala, da je največja ovira pri lajšanju neprijetnih 

simptomov slabo medsebojno sodelovanje in potek komunikacije med člani paliativnega 

tima. Pomemben član paliativnega tima v patronažnem zdravstvenem varstvu so svojci. 

Razprava: Paliativni timi v domačem okolju pacienta lahko pripomorejo tako pri 

prepoznavanju kot tudi pri pravočasnem lajšanju neprijetnih simptomov. Za zagotavljanje 

učinkovitega lajšanja neprijetnih simptomov je smiselno razmišljati in ukrepati na nacionalni 

ravni, da se čim prej vzpostavi sistem, ki omogoča sodelovanje usposobljenih strokovnjakov 

s pacientom in svojci v luči koherentnega paliativnega tima 

Originalnost: Raziskava pokaže prisotnost neprijetnih in motečih simptomov pri vseh 

pacientih, vključenih v paliativno oskrbo, hkrati pa tudi celovito pojasnjuje doseženost 

zastavljenih negovalnih ciljev pri pacientih, vključenih v paliativno oskrbo. 

Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je bila opravljena le v enem zdravstvenem 

domu, zato bi bilo nadaljnje raziskovanje smiselno usmeriti v večje število zdravstvenih 

domov s paliativnimi timi, s ciljem lajšanja neprijetnih in motečih simptomov v paliativni 

oskrbi v domačem okolju. 

 

Ključne besede: paliativna oskrba, patronažna služba, bolečina, umiranje, komunikacija, 

neprijetni simptomi 
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SUMMARY 

 

Introduction: Palliative care is specialized medical care for patients with confirmed 

incurable chronic diseases. Its main purpose is to provide relief from the uncomfortable and 

disturbing symptoms and to improve quality of the remaining life of the patients. The aim 

of the research was to determine the success of the palliative care in patronage healthcare in 

achieving its goals.  

Method: The research was based on a qualitative research approach. In order to collect data, 

we used an analysis of nursing records, observations of home visits, and the implementation 

of a focus group with female visiting care providers in the study area. The study included 28 

patients being visited at home, and, in the focus group, 7 nurses in community healthcare. 

The collected qualitative data were coded and grouped into content categories, which are 

presented in the results. Where it was possible depending on the type of variables, we also 

quantified the display of data. 

Results: The majority of patients, their family members and participants of the focus group, 

regardless of age and gender, understand the meaning of palliative care and the definition of 

the aims of palliative care. They are aware of the importance of achieving care goals and of 

the disadvantages caused by the presence of unpleasant and distressing symptoms. The 

nurses in the focus group were aware of the importance of achieving the set care goals in 

order to effectively identify and quickly address the presence of unpleasant symptoms. The 

focus group shows that the biggest barrier to relieving unpleasant symptoms is poor 

interaction and communication between palliative care team members. Also, relatives are 

important members of the palliative care team in visiting healthcare.  

Discussion: : In the patient's home environment, palliative care teams can help both to 

identify and to relieve the unpleasant symptoms in a timely manner. In order to ensure 

effective relief of unpleasant symptoms, it makes sense to think and act at a national level in 

order to promptly establish a system that allows trained professionals to work together with 

the patient and relatives in the light of a coherent palliative team. 

Originality: The results of our research show that palliative care teams are organized only 

in a minority of health care institutions, which is the starting point for further establishment 

of palliative care teams. 

Limitations/Further research: The survey was only conducted in one health care home, so 

it would be worthwhile to conduct further research in a larger number of health care homes 

with palliative care teams aiming to alleviate unpleasant and distressing symptoms in 

palliative care in the home environment. 

 

Keywords: palliative care, home care, pain, dying, communication, unpleasant symptoms 
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1 UVOD 

 

1.1 Opis raziskovalnega problema 

 

Paliativna oskrba je po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije aktivna celostna oskrba 

neozdravljivo bolnih in umirajočih. Izvaja se na primarni, sekundarni in terciarni ravni 

zdravstvenega sistema (Ministrstvo za zdravje, 2010). Definicija  paliativne oskrbe kaže, da 

je le ta  proces, ki pomaga pacientom in njihovim svojcem doseči in zagotavljati najboljšo 

možno raven dostojnega življenja do smrti (Fink, 2016; Khudeir, 2017; Namara, et al., 

2018). Glede na strokovno usposobljenost se paliativna oskrba deli na osnovno, ki se izvaja 

na vseh ravneh zdravstvenega in socialnega varstva, ter specialistično, ki potrebe po 

paliativni oskrbi, glede na zahtevnost ugotovljenih težav pri pacientih in njihovih svojcih, v 

celoti pokriva, dopolnjuje in podpira (Červek, 2011). Vključuje tudi oskrbo svojcev in drugih 

bližnjih v procesu bolezni in žalovanja (WHO, 2002). Obravnava mora potekati 

neprekinjeno, ne glede na to, kdaj in kje je pacient oskrbovan. Osnovno paliativno oskrbo 

na domu nudi izbrani družinski zdravnik skupaj z medicinsko sestro v patronažnem 

zdravstvenem varstvu (Riolfi, et al., 2014).  

 

Namen paliativne oskrbe je s preventivnimi ukrepi in  lajšanjem trpljenja pacientov in 

njihovih svojcev omogočiti izboljšanje kakovosti življenja v domačem okolju. To lahko 

dosežemo z zgodnjim prepoznavanjem, ustrezno ocenitvijo pacientovega stanja ter 

primernim ukrepanjem (Wolf, 2014). Trpljenje pri tem ni omejeno zgolj na bolečino, ampak 

zajema tudi druge stiske in težave. V obdobju pred smrtjo je bolj kot čas preživetja 

pomembna kakovost življenja. Velika večina pacientov si želi čas, ki jim je še preostal, 

preživeti v domačem okolju. Zato je pomembno, da svojce aktivno vključimo v spremljanje 

stanja, ukrepanje ob poslabšanjih ter v proces umiranja in žalovanja (Onkološki inštitut 

Ljubljana, 2015).  

 

Bandelj (2019) v raziskavi navaja, da če želimo kakovostno obravnavo vseh omenjenih 

težav, je potreben strokovno usposobljen interdisciplinarni paliativni tim, ki ga sestavljajo 

zdravnik, diplomirana medicinska sestra, psiholog, duhovnik, socialni delavec, delovni 

terapevt, fizioterapevt, dietetik, farmacevt, patronažna medicinska sestra in prostovoljci, kar 

poudarja tudi Berčan (2016). Chen s sodelavci (2014) poudarja, da je timsko sodelovanje 

nujno potrebno za učinkovito delovanje paliativnega tima, saj ima vsak izmed sodelujočih v 

timu potrebne posebne veščine in znanja. Bandelj (2019) tudi poudarja, da so potrebe 

pacientov in svojcev pri sodelovanju v timu obravnavane celostno in da se s tem izboljša 

kakovost življenja. Nadalje Bandelj (2013) poudarja, da ima v paliativnem timu vsak član  

jasno opredelitev odgovornosti. Obseg pomoči posameznemu pacientu in njegovim svojcem 

je odvisen od individualnih pacientovih potreb, spreminja pa se tudi glede na njegovo 

trenutno stanje, ki se spreminja od začetka bolezni pa vse do smrti. Hudarin Kovačič (2017) 

ob vsem tem navaja, da je naloga članov tima prepoznavanje, ocenjevanje in obravnava 

simptomov neozdravljive bolezni ter telesnih in duševnih potreb pacienta in svojcev. 
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Nekateri pacienti, čeprav so v domači oskrbi, potrebujejo čas, da sprejmejo drugačno stanje. 

Zelo pomembno je, da vse družinske člane pripravimo na prihajajočo smrt (Hvalec in Kobal 

Štraus, 2012). Zavedati se moramo, da ob vstopanju v okolje umirajočega pacienta in 

njegovih svojcev vstopamo v okolje drugačnega doživljanja sprememb (Pehrson, et al., 

2016). Ob tem se vsi vključeni v skrb za umirajočega spopadajo z doživljanjem različnih 

čustev tako pacienta kot njegovih svojcev (Wolf, 2014). 

 

V zadnjih dneh življenja sta zagotovitev udobja pacienta v domačem okolju ter mirna in 

dostojna smrt glavna cilja interdisciplinarnega paliativnega tima (Horvat, 2010). Ta cilja 

dosežemo z lajšanjem bolečine in drugih neprijetnih ter motečih simptomov. Neprijetni in 

moteči simptomi, ki so prisotni v zadnjih dneh življenja, so spremenjeno odvajanje urina in 

blata, bolečina, hropenje, motnje spanja, nemir, oteženo dihanje, slabost in bruhanje ter 

povišana telesna temperatura (Hudarin Kovačič, 2017; Benedikt, 2011). Pomembno je, da v 

zadnjih dneh življenja opustimo dajanje nepotrebnih zdravil, uvedemo pa tista, ki so 

potrebna za preprečevanje neprijetnih in motečih simptomov (Krčevski Škvarč, 2015; Lam, 

et al., 2017). 

 

Vsak pacient, ki po odpustu iz bolnišnice odide v domače okolje ter potrebuje paliativno 

obravnavo, bi moral biti seznanjen z diagnozo svoje bolezni (Berčan 2016; Namara, et al., 

2008). Zdravnik, ki vodi pacienta, ki potrebuje paliativno obravnavo na domu, mora biti ves 

čas strokovno povezan s medicinsko sestro v patronažnem zdravstvenem varstvu, ki obiskuje 

pacienta. Obisk pacienta na domu mora medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem 

varstvu opraviti dan po odpustu iz bolnišnice (Horvat, 2010). Obisk se izvede na podlagi 

izdanega delovnega naloga osebnega zdravnika ali drugega specialista (Fendler, et al., 2015). 

Na delovnem nalogu mora biti natančno opredeljeno, katere medicinsko-tehnične posege je 

pri posamezniku treba izvesti. Medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu ob 

pacientu, glede na njegovo trenutno zdravstveno stanje, psihofizično zmogljivost ter po 

pogovoru s pacientovim osebnim zdravnikom, določi potrebe po paliativni oskrbi in pripravi 

načrt paliativne oskrbe (Krajnc, 2013).  

 

Načrt paliativne oskrbe, ki ga medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu sestavi 

skupaj z družinskim zdravnikom in drugimi člani paliativnega tima, mora biti prilagojen 

duševnemu in telesnemu stanju pacienta. Vključevati mora tudi pacientove duhovne in 

kulturne potrebe (Peternelj, 2008). Treba je lajšati neprijetne in moteče simptome ter 

duhovne in psihosocialne težave. Z različnimi oblikami pomoči pacientu in svojcem 

medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu omogoči dostojno umiranje in smrt 

(Henson, 2020). Za oceno stanja, ki jo poda izbranemu osebnemu zdravniku, mora zbrati 

podatke pred obiskom pacienta na domu in pregledati razpoložljivo negovalno 

dokumentacijo (Krajnc, 2013). Seznaniti mora pacienta in svojce z obiskom, zbrati podatke 

med obiskom pacienta, po temeljnih življenjskih aktivnostih oceniti pacientovo splošno 

stanje ter izvesti pogovor s pacientom in drugimi člani, ki bodo vključeni v proces paliativne 

oskrbe (Metlikovič, 2011).   
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Če je pacient sposoben in pri močeh, je vsekakor najlažje sestaviti načrt zdravstvene nege in 

zastaviti cilje zdravstvene nege skupaj z njim. Ob izvajanju negovalnih intervencij te cilje 

sproti vrednoti. Tako je iz negovalnega načrta razvidno, če in kako so posamezni cilji 

doseženi. O vseh spremembah stanja pacienta je medicinska sestra v patronažnem 

zdravstvenem varstvu dolžna obveščati pacientovega osebnega zdravnika, ugotovitve pa 

posredovati tudi drugim sodelujočim članom tima zdravstvene nege (Peternelj, 2008; 

Krajnc, 2013). Pri svojem delu vodi seznam pacientov na podlagi izdanega delovnega 

naloga, na list pacienta dnevno vpisuje opravljene intervencije/aktivnosti zdravstvene nege 

ter vodi kartoteko z vsemi pripadajočimi vložnimi listi (patronažni karton družine, družinski 

karton, socialna anamneza in list pacienta). Hudarin Kovačič (2017) navaja, da medicinska 

sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu koordinacijo s službami, ki so vključene v 

proces oskrbe pacienta, večinoma opravlja sama.  

 

Največji oviri za doseganje zastavljenih ciljev v patronažni službi sta slaba komunikacija ter 

slabo medpoklicno sodelovanje s člani paliativnega tima. Dejavniki, ki predstavljajo težave 

pri načrtovanju paliativne oskrbe v domačem okolju (Allers, et al., 2019), so tudi 

neseznanjenost pacienta in drugih družinskih članov z namenom paliativne oskrbe, 

pomanjkljivo ocenjevanje stanja in potreb umirajočega pacienta, kar posledično vodi v slabo 

in nezadostno oskrbo. Patru (2017) ugotavlja, da je dobra komunikacija, in s tem 

vzpostavitev dobrih odnosov med člani tima, osnova za kakovostno obravnavo pacienta in 

njegovih svojcev.  

 

Berčan (2016) navaja, da dobro koordinirana paliativna oskrba na domu umirajočega 

pripomore k zmanjšanju hospitalizacij. V kolikor pa je hospitalizacija kljub temu potrebna, 

je vrnitev v domače okolje hitrejša. 

 

Krčevski Škvarč (2015) navaja, da je obvladovanje bolečine v zadnjih dneh življenja 

prednostna naloga vseh zdravstvenih delavcev. Brumec (2014) pa meni, da morajo 

zdravstveni delavci, ki so vsakodnevno v stiku s pacienti, znati prepoznati smisel bivanja 

vsakega posameznika. 

 

1.2  Namen in cilji raziskovanja 

 

Namen magistrskega dela je preučiti doseganje zastavljenih negovalnih ciljev paliativne 

zdravstvene nege v patronažnem zdravstvenem varstvu skozi retrospektivni pregled 

negovalne dokumentacije, z opazovanjem v domačem okolju ter s pogovorom v fokusni 

skupini. Ravno tako je namen ugotoviti, kako uspešen je lahko tim paliativne oskrbe pri 

lajšanju neprijetnih simptomov v paliativni oskrbi v patronažnem zdravstvenem varstvu ter 

oceniti razumevanje in doživljanje medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem varstvu 

v povezavi z možnostmi za realizacijo zastavljenih ciljev paliativne oskrbe pacienta v 

domačem okolju.  
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Cilji magistrskega dela so: 

 

− Ugotoviti, kako so cilji paliativne zdravstvene nege opredeljeni v literaturi ter kateri, 

z vidika pogostnosti in kompetenc zdravnika ter medicinske sestre v patronažnem 

zdravstvene varstvu, prevladujejo v zdravstveni in negovalni dokumentaciji. 

− Ugotoviti načine sodelovanja v paliativnem timu za doseganje zastavljenih ciljev 

paliativne zdravstvene nege v patronažnem zdravstvenem varstvu, ki so opredeljeni v 

negovalni dokumentaciji. 

− Ugotoviti doseženost zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege v patronažnem 

zdravstvenem varstvu. 

− Ugotoviti mnenja in stališča medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem varstvu 

o doseganju zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Paliativna oskrba 

 

Paliativna oskrba kot dejavnost ne pomeni zdraviti bolezni, ampak blažiti pacientove 

simptome in težave zaradi napredujoče neozdravljive bolezni. Paliativna oskrba je 

multidisciplinarna in interdisciplinarna, saj lahko celostno oskrbo zagotavlja zgolj tim 

različnih strokovnjakov (Lam, et al., 2017). Fendler s sodelavci (2015) navaja, da je pacient 

najpomembnejši član ter hkrati poudarjajo, da  ni samo določeno obolenje tisto, ki 

opredeljuje paliativno oskrbo. Temelj je namreč celostna ocena pacientovega stanja s 

kronično neozdravljivo boleznijo ter ocena njegovih potreb in potreb svojcev. Plank (2016) 

ugotavlja, da je vključitev pacienta v paliativno oskrbo največkrat prepozna in prisotna šele 

v fazi umiranja. Takrat vprašanje ni več kakovost življenja, ampak kakovost umiranja ter 

podpora svojcem. Pacient je lahko v paliativno oskrbo vključen že  takoj po postavitvi 

diagnoze kronične neozdravljive bolezni, nadaljuje pa se tudi v procesu umiranja, smrti in 

žalovanja. Guerriere (2015) pa dodaja, da je obseg pomoči pacientu  v paliativni oskrbi 

odvisen od njegovih potreb in potreb svojcev. Obseg pomoči se namreč lahko stopnjuje 

glede na stanje in stopnjo bolezni, Krčevski Škvarč (2015) dodaja, da zgodnja vključenost 

pacienta v paliativno oskrbo pripomore k dvigu kakovosti preostanka življenja, s tem pa 

posledično zmanjšuje stranske učinke agresivnih metod zdravljenja.  

 

Ločimo kratkoročne in dolgoročne cilje paliativne oskrbe ter najpogostejše cilje dela 

diplomirane medicinske sestre, ki jih prikazujemo v tabeli 2.1. 

 

Tabela 2.1. Kratkoročni in dolgoročni cilji paliativne oskrbe ter najpogostejši cilji dela 

medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu (Plank, 2016; Peternelj, 2008) 

Cilji paliativne oskrbe in najpogostejši cilji dela medicinske sestre v patronažnem 

zdravstvenem varstvu 

Kratkoročni cilji paliativne 

oskrbe 

Dolgoročni cilji 

paliativne oskrbe 

Najpogostejši cilji dela 

medicinske sestre v 

patronažnem zdravstvenem 

varstvu  

lajšanje bolečine ter drugih 

neprijetnih simptomov, 

zagotovitev financiranja 

paliativne oskrbe; 

vzpostavitev medsebojne 

komunikacije; 

zagotovljena koordinacija 

članov paliativnega tima in 

uvedba potrebne 

dokumentacije na vseh 

ravneh zdravstvenega 

varstva; 

zagotovitev zakonskih 

podlag za izvajanje 

paliativne oskrbe; 

omogočanje bivanja in 

umiranja v pacientovem 

domačem okolju; 
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Cilji paliativne oskrbe in najpogostejši cilji dela medicinske sestre v patronažnem 

zdravstvenem varstvu 

zmanjšanje bolnišničnih 

obravnav za paciente, ki so 

vključeni v proces 

paliativne obravnave; 

zagotovitev ustreznih 

izobraževanj članom, ki 

so vključeni ali se 

vključujejo v paliativno 

oskrbo; 

spoštovanje pacientovih želja; 

povečanje in krepitev 

timov za izvajanje 

paliativne oskrbe na domu 

pacienta; 

 

 

izvajanje rednih kontrol 

kakovosti izvajanja 

paliativne oskrbe na 

primarni, sekundarni in 

terciarni ravni 

zdravstvenega varstva; 

spodbujanje pacienta k 

ohranjanju mobilnosti in 

samooskrbe; 

 

večje število smrti 

pacientov, vključenih v 

paliativno oskrbo v 

domačem okolju, 

zagotavljanje paliativne 

oskrbe vsem, ki jo 

potrebujejo. 

nudenje in zagotavljanje 

največjega udobja; 

vrednotenje izvajanja 

paliativne oskrbe. 
 

prilagajanje obravnave glede na 

napredovanje bolezni, 

  

enakovredna obravnava 

pacienta, svojcev in vseh drugih 

članov, vključenih v proces 

oskrbe, 

  
spoznavanje in lajšanje 

neprijetnih simptomov. 

 

Razumevanje paliativne oskrbe je zelo zahtevno, zato morajo imeti izvajalci za odločitve 

glede paliativne oskrbe potrebna dodatna specifična znanja (ElMokhallalati, et al., 2019). 

Ebert Moltara (2014) navaja, da k neozdravljivim boleznim ne prištevamo samo rakavih 

bolezni, temveč tudi vse tiste, ki so že kronične. Čas preživetja pacientov s kronično 

neozdravljivo boleznijo je različen. Potrebna je pomoč različnih strokovnjakov, obseg le te 

pa se ves čas spreminja.  

 

Kriteriji, po katerih so pacienti, ki potrebujejo paliativno oskrbo, prepoznani, so prikazani v 

tabeli 2.2. 
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Tabela 2.2. Kriteriji za vključitev pacienta v paliativno obravnavo (Lunder, 2007) 

Kriteriji za vključitev pacienta v paliativno obravnavo 

Osnova za kriterij Vključitveni kriteriji 

Glede na diagnozo 

bolezni 

Pri pacientu gre za rakavo obolenje z metastazami, srčno 

popuščanje stopnje IV po lestvici NYHA, odpoved ledvic, 

kronično obstruktivno pljučno bolezen, možganski infarkt, 

cistično fibrozo, odpoved jeter, pljučni emfizem, demenco, 

mišično distrofijo; 

pri pacientu gre za stanje, kjer je napovedana slaba prognoza 

in doba preživetja (obsežne poškodbe, odpoved organov 

itd.). 

Primarno določeni 

kriteriji 

Pri pacientu gre za sprejem z izrazito močnimi in težko 

obvladljivimi neprijetnimi simptomi, ki trajajo že več kot 24 

ur; 

kadar se pojavlja upad telesnih, fizičnih in psihičnih funkcij; 

ko pri pacientu pride do popolne odvisnosti od drugih 

(ventilator, hranjenje po cevki); 

ko pride v roku nekaj mesecev do več kot ene hospitalizacije 

zaradi iste bolezni; 

ko se pojavi »Vprašanje presenečenja«: »Bi bili presenečeni, 

če bi vaš sorodnik umrl v manj kot letu dni (v pediatriji: 

preden bo vaš otrok odrasel)?«. 

Sekundarno 

določeni kriteriji 

Gre za trajno zdravljenje pacienta s kisikom v domači oskrbi; 

kadar gre za stanje s trajnimi posledicami; 

kadar gre za starejšega pacienta z zlomom kolka ali slabšo 

kognitivno sposobnostjo; 

kadar je socialna mreža oskrbe pomanjkljiva; 

kadar gre za sprejem pacienta v dom starejših občanov. 

 

V Sloveniji celostno paliativno oskrbo od leta 1996 izvaja društvo Hospic, ki trenutno deluje 

na več območjih v Sloveniji, saj gre za neprofitno in humanitarno organizacijo. Namenjena 

je oskrbi neozdravljivo bolnih pacientov, pri katerih zdravljenje ni več smiselno (Benedik, 

2011). Večina pacientov zaradi kronične neozdravljive bolezni umre v različnih institucijah. 

Ker narašča število kroničnih neozdravljivih bolezni in delež starejše populacije, se 

pričakuje tudi porast umirajočih zaradi kroničnih neozdravljivih bolezni (Patru, 2017). 

Vsaka ustanova s statusom bolnišnične dejavnosti bi morala tako umiranju kot oskrbi 

umirajočega pacienta nameniti posebno pozornost. Velika večina pacientov si želi čas, ki 

jim je še ostal, preživeti v domačem okolju. Zato je pomembno, da svojce aktivno vključimo 

v spremljanje stanja, ukrepanje ob poslabšanjih ter v proces umiranja in žalovanja 

(Onkološki inštitut Ljubljana, 2015). 
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2.2 Načela paliativne oskrbe 

 

Temeljno načelo paliativne oskrbe je individualno prilagojeno lajšanje neprijetnih in 

motečih simptomov pacienta (Hospic,2016). Ob vsej skrbi za pacienta ne smemo pozabiti 

tudi na njegove bližnje, ki potrebujejo v času bolezni, umiranja in žalovanja prav tako 

posebno pozornost in obravnavo (Faull, et al., 2012). Za kakovostno načrtovanje in izvajanje 

paliativne obravnave je potrebno tesno sodelovanje članov paliativnega tima. V priporočilih 

držav članic paliativne organizacije (Horvat, 2010) so opredeljena naslednja načela 

paliativne oskrbe: 

 

− Priznavanje življenja in umiranja kot naravnih procesov. Potrebno je učinkovito 

lajšanje telesnih, psiholoških, duhovnih in socialnih potreb, na umiranje pa ne smemo 

gledati s strahom in pojmovanjem, da gre za neuspeh (Furman & Lopuh, 2017). Vse 

aktivnosti, ki se izvajajo pri posameznem pacientu, morajo biti vedno usmerjene k 

zagotovitvi kakovostnega preostanka življenja. Z razumevanjem tega načela je širši 

družbi podano sporočilo o razumevanju umiranja in smrti kot o naravnih procesih. S 

tem se zmanjšajo tudi predsodki družbe do neozdravljivo bolnih in umirajočih 

(Kataoka Yahiro, et al., 2017). 

− Smrti se niti ne zavlačuje niti ne pospešuje. Pri pacientih se izključi agresivne in 

nepotrebne metode zdravljenja, izvajajo se zgolj posegi, ki so v danem trenutku 

potrebni in pacientu izboljšujejo kakovost življenja (Benedik, 2011). 

− Združevanje socialnih, psiholoških in duhovnih vidikov oskrbe pacienta (Patru, 

2017). 

− Lajšanje bolečine in drugih neprijetnih simptomov. Potrebna je hitra odzivnost ter 

učinkovita obravnava, obvladovanje bolečine in drugih neprijetnih simptomov 

(Krčevski Škvarč, 2015). 

− Timski pristop k oskrbi pacienta. Namen skupine strokovnjakov z različnih področij 

je nudenje celostne oskrbe in zadovoljevanje potreb tudi s svetovanjem, kadar je to 

potrebno (Bandelj, 2019). 

− Izboljšanje kakovosti življenja z namenom zagotovitve pozitivnega vpliva na potek 

bolezni in žalovanja, ki vključuje tudi svojce (Horvat, 2010). 

− Nudenje podpornega sistema pacientu in svojcem. Potrebno je upoštevanje 

pacientovih želja, potreb in vrednot. Pacientu dovolimo soodločati pri izbiri vseh 

aktivnosti zdravstvene nege, svojcem pa ves čas nudimo podporo in pomoč v času 

umiranja ter po pacientovi smrti. Spoštovanje pacientovih želja je potrebno tudi 

takrat, ko ne želi sodelovati pri sprejemanju odločitev (Krajnc, 2013). 

− Izvajanje paliativne oskrbe takoj po postavitvi diagnoze neozdravljive bolezni, 

vključujoč kemoterapijo, obsevanje in druge potrebne terapije, z namenom boljšega 

razumevanja ter obravnave zapletov. Pomembno je, da izvajalci paliativne oskrbe 

sodelujejo s strokovnjaki na vseh ravneh zdravstvenega sistema (Krčevski Škvarč, 

2015). 
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Ministrstvo za zdravje (2010) navaja, da je za učinkovito izvajanje načel paliativne oskrbe  

potreben strokovno usposobljen paliativni tim, ki ima potrebna dodatna znanja in veščine, 

med njimi pa mora biti enakopraven partnerski odnos. Ebert Motara (2014) pa dodaja, da je 

za zagotovitev optimalne obravnave pacienta v paliativni oskrbi  potrebno poznavanje 

kliničnih poti ter upoštevanje načel paliativne oskrbe.  

 

2.3 Vrste paliativnih timov 

 

Vsak posameznik si želi oblikovati dobre medsebojne odnose in živeti v družbi. Za 

opravljanje raznovrstnih nalog in doseganje ciljev se mora povezati z drugimi ljudmi. Tim 

je skupina ljudi, katerih namen je z usklajenim delovanjem dosegati zastavljene cilje 

(Romem, et al., 2015; Bandelj, 2019). Struktura posameznega tima se spreminja glede na 

potrebe pacienta. Ne glede na strukturo tima je diplomirana medicinska sestra tista, ki tim 

povezuje s pacientom in svojci ter načrtuje oskrbo (Koštomaj, 2014).  

 

Ministrstvo za zdravje (2010) navaja, da državni program paliativne oskrbe opredeljuje dve 

vrsti timov. Tim paliativne oskrbe in tim specialistične paliativne oskrbe, ki je hkrati tudi 

nosilec oskrbe. Člani tima specialistične paliativne oskrbe morajo imeti strokovna znanja in 

veščine paliativne oskrbe (Bandelj, 2013). Paliativna obravnava se spreminja glede na timski 

pristop in sestavo tima. V paliativni oskrbi je timsko sodelovanje bistvenega pomena, saj sta 

tako omogočeni paliativna oskrba in paliativna zdravstvena nega. Koordinator in izvajalec 

osnovne paliativne oskrbe, ki jo potrebuje pacient v paliativni oskrbi, je paliativni tim. 

Znotraj bolnišnic deluje specialistični interdisciplinarni tim (Bandelj, 2019), izvajalci nudijo 

institucionalno varstvo, zunaj bolnišnic pa delujejo v mobilnem paliativnem timu (Rankin, 

et al., 2019). Bandelj (2019) je mnenja, da bi bilo paliativne time  smiselno organizirati na 

vseh ravneh zdravstvenega varstva, saj imamo organizirano tako primarno kot sekundarno 

in terciarno raven zdravstvenega varstva. 

 

2.3.1 Paliativni tim na primarni ravni zdravstvenega varstva 

 

Na primarni ravni zdravstvenega varstva paliativni tim zagotavlja paliativno oskrbo in nego 

na pacientovem domu, v hospicu, v raznih negovalnih ustanovah in pri izvajalcih dnevnih 

oblik paliativne oskrbe pacientov (Lee, 2000). Naloga tima za paliativno oskrbo na primarni 

ravni zdravstvenega varstva je svetovanje in pomoč izvajalcem, ki neposredno skrbijo za 

pacienta. Če je za pacienta potrebna bolnišnična paliativna obravnava, se paliativni tim na 

primarni ravni zdravstvenega varstva o vseh potrebah dogovarja s člani tima za 

specialistično paliativno obravnavo v bolnišnici, kamor bo pacient sprejet (Gallagher, et al., 

2015). Da bi potrebe po paliativni oskrbi na primarni ravni zdravstvenega varstva ustrezno 

zajeli, bi bila potrebna ustanovitev in delovanje specialističnega paliativnega tima glede na 

število prebivalcev posamezne občine v prav vsakem zdravstvenem domu. Na primarni ravni 

zdravstvenega varstva v paliativnem timu sodelujejo zdravnik, socialni delavec, medicinska 

sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu, duhovnik, dietetik in prostovoljci (Krajnc, 

2013). 
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2.3.2 Paliativni tim na sekudarni ravni zdravstvenega varstva 

 

Na sekundarni ravni zdravstvenega varstva deluje tim specialistične paliativne obravnave, 

ki ga sestavljajo zdravnik, medicinska sestra in socialni delavec, ki imajo s področja 

paliativne oskrbe specialna znanja. Glede na potrebe se vključijo tudi farmacevt, delovni 

terapevt, fizioterapevt, dietetik, klinični psiholog, duhovnik in prostovoljci. Kadar pacient 

izrazi željo, se lahko v paliativno oskrbo vključijo tudi drugi sodelavci, ki imajo s področja 

paliativne oskrbe dodatna znanja in veščine (Ebert Moltara, 2014). Benedik (2011), kot 

glavne naloge tima za specialistično paliativno oskrbo, navaja svetovanje, usposabljanje in 

raziskovanje, s čimer se strinja tudi Bandelj (2019). 

 

2.3.3 Paliativni tim na terciarni ravni zdravstvenega varstva 

 

Na terciarni ravni zdravstvenega varstva deluje tim specialistične paliativne obravnave, ki 

ga sestavljajo zdravnik, medicinska sestra in socialni delavec, ki imajo s področja paliativne 

oskrbe specialna znanja, glede na potrebe pa se vključijo tudi farmacevt, delovni terapevt, 

fizioterapevt, dietetik, klinični psiholog, duhovnik in prostovoljci. Odgovornost 

pacientovega izbranega osebnega zdravnika in osebja, ki je vključeno v proces oskrbe, je 

celostna oskrba pacienta (Kataoka, et al., 2017). Da bi tako na terciarni kot na sekundarni 

ravni zdravstvenega varstva najučinkoviteje zajeli potrebe po paliativni oskrbi, bi moralo 

biti število specialističnih paliativnih timov enako številu bolnišnic, v katerih je pacientom 

nudena možnost paliativne obravnave (Onkološki inštitut Ljubljana, 2015).  

 

2.3.4 Mobilni paliativni tim 

 

Gre za tim strokovnjakov z dodatnimi znanji in veščinami, ki specialistično paliativno 

oskrbo nudi na različnih ravneh obravnave ter na mestu potreb pacienta (Zelko, et al., 2015). 

Njegova vloga je izvajalska in svetovalna, v obravnavo pacienta na domu pa se vključi po 

dogovoru in na predlog tima za paliativno obravnavo na primarni ravni zdravstvenega 

varstva. Umirajoči pacient in svojci imajo lastne cilje (Pype, et al., 2013), vendar pa ti 

velikokrat niso enakovredni ciljem, ki jih ima mobilni paliativni tim. Potrebno je skupno 

sprejemanje odločitev (Hudarin Kovačič, 2017).  
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3 IZVAJANJE PALIATIVNE OSKRBE NA DOMU PACIENTA 

 

Na pacientovem domu paliativno oskrbo nudi interdisciplinarni tim, ki skrbi, da ukrepi, ki 

jih izvajajo, niso zgolj medikamentozni in negovalni (Lee, 2000). Krajnc (2013) poudarja, 

da si v večini primerov to prizadevajo vsi člani, vključeni v oskrbo pacienta v domačem 

okolju. S tem se strinjajo tudi Chen in sodelavci (2014), ki pa so mnenja, da je potrebno za 

vsakega pacienta, ki je v domači oskrbi (Johanne, et al.,2017), načrt oskrbe pripravljati 

individualno, prilagajati pa ga je treba tudi glede na pacientove potrebe in bolezensko stanje. 

Brumec (2014) meni, da je treba glede na pacientovo bolezensko stanje spoštovati tudi 

njegove želje, prav tako pa tudi želje svojcev. 

 

V paliativni oskrbi, v kateri morajo biti segmenti oskrbe usklajeni in povezani, je pacient 

predstavljen kot celota (Johansen, et al., 2018). Ob izvajanju paliativne oskrbe v domačem 

okolju se srečamo s pacientovo družino, na katero je čustveno navezan, mu nudi oporo ali 

pa je po drugi strani prepuščen sam sebi (Kupeli, et al, 2019). Peternelj (2008) meni, da bi 

paliativno oskrbo v domačem okolju bilo potrebno prikazati kot del polivalentnega 

patronažnega zdravstvenega varstva, ob tem pa Krajnc (2013) dodaja, da bi bilo potrebno 

medicinsko sestro v patronažnem zdravstvenem varstvu imenovati za koordinatorico 

interdisciplinarnega tima (Zimmerman, et al., 2008), saj bo le tako lahko omogočeno 

ustrezno finančno vrednotenje. 

 

Avtorji z uporabo modela InHomesss prikazujejo, kako si lahko pomagamo pri ocenjevanju 

stanja pacienta v domačem okolju: 

 

− I: immobility − pokretnost. Oceni se pacientova zmožnost opravljanja vsakodnevnih 

aktivnosti ter opravil. Oceno zmožnosti na domu pacienta poda zdravnik. 

− N: nutrition − prehrana pacienta. Pomembno je spoznati pacientove prehranjevalne 

navade, želje in potrebe, glede na bolezensko stanje pa oceniti tudi prehranjenost 

pacienta (Poplas, 2011). 

− H: home environment − domače okolje pacienta. Oceniti je treba, kakšne so 

pacientove možnosti za bivanje v domačem okolju (Krajnc, 2013). 

− O: other people − svojci ali oskrbovalci. Potrebno je preveriti, ali ima pacient v 

domačem okolju možnost pomoči in oskrbe s strani svojcev ali morebiti drugih 

pomočnikov ter oskrbovalcev (Poplas, 2011). 

− M: medication − uporaba zdravil. Treba je oceniti in presoditi pacientovo sposobnost 

in doslednost pri jemanju terapije. Posebno pozornost je treba nameniti jemanju 

terapije, ki jo pacient dobi brez izdaje recepta. V domačem okolju se pacienti 

poslužujejo jemanja konoplje v različnih oblikah (Krčevski Škvarč, 2015). 

− E: examination − pregled pacienta. Ob obisku pacientov osebni zdravnik izvede 

pregled ter oceni, ali pacient pripomočke, kot so sonde, stome, črpalke, pravilno 

uporablja (Ventura, et al., 2014). 

− S: safety − varnost v domačem okolju. Oceniti je treba, ali je pacientovo domače 

okolje zanj varno ter ali mu predstavlja ovire in omejitve pri gibanju in izvajanju 

osnovnih življenjskih aktivnosti ( Poplas, 2011). 
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− S: spiritual health − duševnost. Treba je oceniti, ali pri pacientu obstaja posebna 

oblika verskega prepričanja, kar bi lahko vplivalo na potek zdravljenja ter na oskrbo 

v domačem okolju (Benedik, 2011). 

− S: service − druge servisne dejavnosti. Vzpostaviti je treba stik s službami, ki bi 

pacientu v njegovem domačem okolju poleg patronažne medicinske sestre lahko 

pomagale pri oskrbi ter s tem dvignile kakovost oskrbe (Poplas, 2011).  

 

3.1 Patronažno varstvo in patronažna zdravstvena nega v paliativni 

oskrbi 

 

Patronažno zdravstveno varstvo je oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja varovanje 

posameznika, družine in skupnosti (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020). Deluje na 

primarni ravni zdravstvenega varstva, v zdravstvenih domovih kot samostojna enota ter kot 

organizacijska enota pri izvajalcih, ki imajo koncesijo. Je posebna oblika zdravstvenega 

varstva, ki obravnava aktivno varstvo pacientov in njihovih svojcev. Patronažno varstvo se 

ukvarja s posameznikom, skupino in skupnostjo v prav vseh življenjskih obdobjih (Horvat, 

2010). 

 

Funkcija patronažnega varstva je skrb za varstvo posameznika, skupine, družine in skupnosti 

s ciljem doseganja učinkovite zdravstvene nege ter ohranjanjem in doseganjem pozitivnega 

zdravja. Izvajalka in nosilka patronažnega zdravstvenega varstva je diplomirana medicinska 

sestra, v timu paliativne oskrbe pa diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji 

Zbornice zveze (Peternelj, 2008; Horvat, 2010; Krajnc, 2013).  

 

Železnik (2011) navaja, da je potrebno za učinkovito delovanje patronažnega varstva 

upoštevati sociološki, socialni, socialno-zdravstveni, medicinski, humani, družbeni in 

pedagoški vidik ter vidik zdravstvene nege, s čimer se strinjata tudi Horvat (2010) in Krajnc 

(2013), ki pa menita tudi, da je patronažno zdravstveno varstvo s svojim delovanjem 

pomemben člen zdravstvene dejavnosti. Ob tem Brighton in Bristove (2016) dodajata, da je 

poglavitni cilj patronažnega varstva s pomočjo storitev preventivne, kurativne in socialne 

narave doseči pozitivno zdravje posameznika in skupnosti, si prizadevati za preprečevanje 

bolezni ter skrbeti za bolne in onemogle, posamezniku pa omogočiti neodvisnost pri 

opravljanju temeljnih življenjskih aktivnosti. S to trditvijo se strinjata tudi Peternelj (2008) 

in Železnik (2011), ki ob tem dodajata, da je patronažna zdravstvena nega del integrirane 

zdravstvene nege na primarni ravni ter da se izvaja se na pacientovem domu ali v lokalni 

skupnosti.  

 

Medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu z ožjim in širšim spoznavanjem 

pacietovega okolja deluje zdravstveno-vzgojno na pacienta in njegove svojce od trenutka, 

ko vstopi v njegovo okolje (Lam, et al., 2017). Izvajanje patronažne zdravstvene nege mora 

biti prilagojeno pacientovim potrebam. Pravočasno zaznavanje težav, priprava ustreznega 

načrta aktivnosti zdravstvene nege (Peternelj, 2008) in kakovostno izvajanje patronažne 

zdravstvene nege zagotavljajo kakovost preostanka pacientovega življenja (Malnar, 2014). 
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3.2 Vloga medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu v 

paliativni oskrbi 

 

Izvajanje paliativne oskrbe na pacientovem domu vključuje v prvi vrsti medsebojno 

sodelovanje pacienta, njegovih svojcev, osebnega zdravnika, medicinske sestre v 

patronažnem zdravstvenem varstvu ter drugega negovalnega osebja (Metlikovič, 2011). 

Pacient, ki je vključen v paliativno oskrbo, mora biti deležen kakovostne obravnave. 

Medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu je strokovnjak, ki pacientu, družini 

in skupnosti nudi zdravstvene storitve ter s svojim znanjem in pomočjo kronično bolnim 

pacientom in svojcem z obiski na domu nudi pomoč. Dejstvo je, da v današnjem času zaradi 

kronične neozdravljive bolezni vse več pacientov v času umiranja trpi. Za čim boljše 

zadovoljevanje pacientovih potreb mora biti medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem 

varstvu prisotna v bližini pacienta in njegovih svojcev, hkrati pa sodelovati z drugimi člani 

paliativnega tima (Berčan, 2016).  

 

Prvi stik pacienta in njegove družine z zdravstvenim sistemom v paliativni obravnavi v 

domačem okolju predstavlja medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu, ki ima 

v paliativnem timu specifično vlogo.   

 

V mreži izvajalcev državnega programa paliativne oskrbe je navedena kot članica 

paliativnega tima na primarni ravni (Horvat, 2010). Vzpostaviti mora učinkovito 

komunikacijo, vendar pa morajo temeljne tehnike sporazumevanja (Mohar, 2016) obvladati 

vsi, ki so vključeni v proces paliativne oskrbe. Dobro mora poznati paliativno oskrbo in tudi 

razumeti ter sprejeti proces umiranja in žalovanja. Njen temeljni cilj je skrb za doseganje 

kakovosti življenja na najvišji ravni, ob tem pa lajšanje simptomov bolezni in vzdrževanje 

telesnih funkcij (Valenčak, 2015). S svojim delovanjem ob pacientu prepozna težave, 

moteče simptome in potrebe. V pacientovo okolje vstopa celostno, vendar v različnih 

življenjskih obdobjih tudi individualno (Metlikovič, 2011).  

 

Peternelj (2008) opredeljuje vlogo  medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu 

ob umirajočem pacientu v domačem okolju kot temelj za zagotavljanje celostne paliativne 

oskrbe z občutkom za srčnost, empatijo in iskrenost. Krčevski Škvarč (2015) ugotavlja, da 

v zadnjih dneh ali tednih življenja nekateri pacienti ali svojci še vedno zahtevajo agresivne 

preiskave in metode, ki podaljšujejo življenje. Vrtovec in sodelavci (2016) pa menijo, da je 

kljub zahtevam svojcev vloga medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu 

razumevanje in sprejemanje pacientovih odločitev. Benedik (2011) pa ob tem dodaja, da je 

težava predvsem v tem, da velik delež pacientov in njihovih svojcev nikakor ne more sprejeti 

dejstva, da ni več možnosti aktivnega zdravljenja in da je potreben prehod na podporno 

zdravljenje. 

 

Medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu je tista, ki je strokovno 

usposobljena, da pacientu in njegovi družini v obdobju umiranja nudi vso potrebno pomoč 

in podporo. Furman in Lopuh (2017) poudarjata, da ima pacient, ki je vključen v paliativno 
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obravnavo, pravico do obravnave ne glede na bolezen, njen stadij ter prostor in čas. Pacient 

ima pravico: soodločati o vseh intervencijah in nadaljnjih postopkih, da ga neguje strokovno 

usposobljen kader, da ne umre sam in v hudih bolečinah ter da lahko izpove svoje versko 

prepričanje.  

 

Lam in sodelavci (2017) navajajo, da je  zagotovitev udobja pacienta v domačem okolju ter 

mirna in dostojna smrt glavni cilj interdisciplinarnega paliativnega tima. Ti cilji se lahko 

dosežejo z lajšanjem bolečine in drugih neprijetnih in motečih simptomov. Benedik (2011) 

in Krčevski Škvarč (2015) pa dodajata, da je ob tem pomembno predvsem, da se v zadnjih 

dneh življenja opusti dajanje nepotrebnih zdravil, uvede pa tista, ki so potrebna za 

preprečevanje neprijetnih simptomov. Berčan (2016) meni, da je največja ovira za doseganje 

zastavljenih ciljev v patronažnem zdravstvenem varstvu slaba komunikacija ter slabo 

medpoklicno sodelovanje strokovnih služb s člani paliativnega tima.  

 

3.3 Načrtovanje paliativne oskrbe in vodenje pacienta na domu 

 

Načrt paliativne oskrbe je dokument, s katerim medicinska sestra v patronažnem 

zdravstvenem varstvu predvideva neprijetne simptome, jih hitreje zazna in zato pravočasno 

ukrepa (Johanne, 2017). Ko je pacient seznanjen z odpustom iz bolnišnice, naj bi zdravnik 

specialist v ustanovi, kjer se je pacient zdravil, obvestil izbranega osebnega zdravnika, nato 

pa naj bi koordinator paliativne oskrbe ali pacientov izbrani osebni zdravnik obvestil 

medicinsko sestro v patronažnem zdravstvenem varstvu (Horvat, 2010). Obisk pacienta na 

domu mora medicinska sestra patronažnem zdravstvenem varstvu opraviti dan po odpustu 

iz bolnišnice. Obisk se izvede na podlagi izdanega delovnega naloga osebnega zdravnika ali 

drugega specialista. Na delovnem nalogu mora biti natančno opredeljeno, katere 

medicinsko-tehnične posege je pri pacientu treba izvesti. Medicinska sestra patronažnem 

zdravstvenem varstvuob pacientu glede na njegovo trenutno zdravstveno stanje, psihofizično 

zmogljivost in po pogovoru s pacientovim osebnim zdravnikom določi potrebe po paliativni 

oskrbi in pripravi načrt paliativne oskrbe (Berčan, 2016). Pri sestavi načrta paliativne oskrbe 

je bistvenega pomena podatek, če je pacient seznanjen z napredovalo boleznijo (Poplas, 

2011).  

 

Načrt paliativne oskrbe, ki ga medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu sestavi 

skupaj z družinskim zdravnikom in drugimi člani paliativnega tima (Mavrič & Lagonder, 

2006), mora biti prilagojen pacientovemu duševnemu in telesnemu stanju (Peternelj, 2008). 

Treba je lajšati telesne simptome ter duhovne in psihosocialne težave (Mahar, et al.,  2015). 

Henson in sodelavci (2020) navajajo pomembnost različnih oblik pomoči, ki jih pacientu in 

svojcem nudi medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu. Peternelj (2008) 

navaja, da mora medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu za oceno stanja, ki 

ga poda izbranemu osebnemu zdravniku, zbrati podatke pred obiskom pacienta na domu, 

pregledati razpoložljivo negovalno dokumentacijo, seznaniti pacienta in svojce z obiskom, 

zbrati podatke med obiskom pacienta, oceniti splošno stanje pacienta po temeljnih 

življenjskih aktivnostih ter izvesti pogovor s pacientom in z drugimi člani, ki bodo vključeni 

v proces oskrbe, s čimer se strinjata tudi Metlikovič (2011) in Krajnc (2013). Pype in 
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sodelavci (2012) pa dodajajo, da mora medicinska sestra, ki obiskuje pacienta v domačem 

okolju, poleg že omenjenega ves čas tudi aktivno sodelovati s pacientovim osebnim 

zdravnikom.  

 

Če je pacient sposoben in pri močeh, je najlažje sestaviti načrt zdravstvene nege in postaviti 

cilje zdravstvene nege skupaj z njim. Za sestavo le tega pa medicinska sestra v patronažnem 

zdravstvenem varstvu potrebuje pisno soglasje pacienta, njegovih svojcev in ostalih članov 

tima na primarni ravni. Ob izvajanju negovalnih intervencij medicinska sestra cilje 

zdravstvene nege sproti vrednoti. Tako je iz načrta zdravstvene nege razvidno, če in kako so 

posamezni cilji doseženi. O vseh spremembah stanja pacienta je medicinska sestra dolžna 

obveščati pacientovega osebnega zdravnika, ugotovitve pa sporočiti tudi drugim 

sodelujočim članom tima za paliativno oskrbo (Horvat, 2010). Na list pacienta medicinska 

sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu dnevno vpisuje opravljene intervencije ter vodi 

kartoteko z vsemi pripadajočimi vložnimi listi (načrt patronažne službe, družinski karton, 

socialna anamneza in list pacienta) (Berčan, 2016).  

 

Horvat (2010) navaja, da je bila v Sloveniji, v okviru projekta paliativne oskrbe, pripravljena 

dokumentacija z naslovom Klinična pot paliativne oskrbe. Namenjena je stalnemu 

spremljanju pacienta tako v bolnišnici kot pozneje v domači oskrbi, saj ves čas potuje s 

pacientom. Dokumentacija vsebuje list terapije ob pojavu posameznih neprijetnih 

simptomov, list z dodatnimi opažanji, klinično pot oskrbe z oceno stanja, pisno soglasje 

pacienta o strinjanju za izvajanje paliativne oskrbe na domu ali v drugi ustanovi. 

 

Medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu je na pacientovem domu prisotna 

več ur na teden, zato je njena vloga v timu povezovalna. Večinoma komunikacija s 

pacientovim osebnim zdravnikom poteka po telefonu, ob poslabšanjih stanja ali morebitnih 

drugih težavah pa je potreben obisk pacienta v ambulanti osebnega zdravnika ali pa osebni 

zdravnik hišni obisk izvede na domu pacienta (Peternelj, 2008). Medicinski sestri v 

patronažnem zdravstvenem varstvu delo otežuje družina, v kateri se o bolezenskem stanju 

svojca ne sme govoriti. Družino je treba spodbujati k odkriti in iskreni komunikaciji, saj se 

tako lahko izognemo zadregam v določenih okoliščinah (Brighton, 2016). Sinuff in 

sodelavci (2015) menijo, da družinskih članov ne obremenjujeta samo huda bolezen in 

umiranje, temveč so na preizkušnji tudi njihova medsebojna povezanost, rituali in 

vzdržljivost. Prav tako menijo, da pacient in družina v obdobju umiranja potrebujeta stalno 

skrb in usklajenost. Khan in sodelavci (2017) poudarjajo pomen soodločanja pacienta o 

zdravljenju. S tem se strinjajo tudi Ventura in sodelavci (2014), ki navajajo tudi pomembnost 

seznanjanja pacienta z resnico.  

 

Krajnc (2013) poudarja, da mora medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu pri 

svojem delu s pacientom v domačem okolju vedno razmišljati in ravnati etično, ne glede na 

okoliščine, v katerih se pacient in družina nahajata. Ravnati mora v sladu s pacientovimi 

željami. Posebno skrb mora nameniti tudi svojcem umirajočega pacienta. Ventura s 

sodelavci (2014) pa dodaja, da pacient poleg strokovnega znanja od medicinske sestre v 
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patronažnem zdravstvenem varstvu pričakuje tudi pomoč, razumevanje in topel človeški 

odnos.  

 

3.4 Lajšanje neprijetnih in motečih simptomov v domačem okolju 

pacienta 

 

Ključni element za izvajanje celostne oskrbe pacientov s kronično neozdravljivo boleznijo, 

ki so vključeni v paliativno oskrbo, je obvladovanje neprijetnih in motečih simptomov. 

Benedik (2011) simptom opisuje kot zaznavanje duševnih ali telesnih sprememb, ki so 

posledica bolezenskega stanja ter dodaja, da imajo pacienti, ki so vključeni v paliativno 

oskrbo, številne neprijetne in moteče simptome, ki so odvisni od vrste in napredovanja 

bolezni. V eni od raziskav ugotavlja, da imajo pacienti v paliativni oskrbi povprečno okrog 

deset neprijetnih in motečih simptomov. Henson s sodelavci (2020) ugotavlja, da bo s 

staranjem in vključevanjem bolnih v paliativno oskrbo vedno več pacientov, ki bodo imeli 

prisotnih več neprijetnih simptomov, kar po drugi strani kaže na pomen čimprejšnjega 

celostnega pristopa k ocenjevanju in obvladovanju simptomov. 

 

Za uspešno obvladovanje neprijetnih in motečih simptomov je bistvenega pomena 

prepoznava obdobja umiranja. Temu je treba prilagoditi aktivnosti paliativne oskrbe (WHO, 

2013). Večina pacientov, ki so v domači oskrbi, je v obdobju umiranja vezana na posteljo in 

popolnoma odvisna od pomoči drugih. Težave pri prepoznavi neprijetnih in motečih 

simptomov se lahko pojavijo, če medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu 

pacienta ne pozna pred vključitvijo v paliativno obravnavo, ko je bil še zmožen sam skrbeti 

zase (Moir, et al., 2016). Če medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu pacienta 

pozna dlje časa ali zanj že dlje časa skrbi, je prepoznava simptomov lažja, obravnava pa je 

bistveno bolj strokovna in prilagojena potrebam pacienta in svojcev. Ko se začno pojavljati 

neprijetni in moteči simptomi, je treba najprej ugotoviti (Peterka Novak, 2016), ali gre za 

reverzibilni ali ireverzibilni vzrok, nato pa opredeliti cilje obravnave. Ko se zdravnik odloča 

o načinu lajšanja določenega simptoma, mora biti pri odločanju vključen tudi pacient in 

njegovi svojci. Namen predlaganih postopkov mora biti jasno opredeljen, da ga pacient in 

svojci lahko razumejo in o njem tudi odločajo. 

 

Ebert Moltara (2014) navaja, da se intenzivnost in pogostost neprijetnih in motečih 

simptomov skozi bolezen spreminjata. Obvladovanje neprijetnih in motečih simptomov v 

obdobju umiranja se lahko bistveno razlikuje od obvladovanja simptomov v zgodnjem 

obdobju paliativne oskrbe (Sanders, et al., 2013).  Zato je za učinkovito obvladovanje 

simptomov potreben celovit pristop. Ebert Moltara (2017) in Benedik (2011) v raziskavah 

predstavita najpogostejše simptome, ki se pojavljajo pri pacientih, vključenih v paliativno 

oskrbo. Ti simptomi so: bolečina, oslabelost, zmedenost in/ali delirij, izguba apetita in 

hujšanje, oteženo dihanje in/ali dispneja, utrujenost, pomanjkanje energije, slabši apetit, 

težave s spanjem, nihanje telesne temperature. 
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Bernot s sodelavci (2019) ugotavlja, da z napredovanjem bolezni, naraščata tudi  

intenzivnost in pogostost pojavljanja neprijetnih in motečih simptomov, medtem ko v 

obdobju umiranja po mnenju  Benedik (2011) intenzivnost nekaterih neprijetnih in motečih 

simptomov upade. Kako je določen simptom izražen, je odvisno tudi od pacientove starosti. 

Henson in sodelavci (2020) navajajo, da je potrebno za obvladovanje, načrtovanje in 

ukrepanje ob pojavu neprijetnih in motečih simptomov, poleg pregleda pacienta in 

razpoložljive dokumentacije, s čimer se strinja tudi Bernot (2019), obvladati naslednje 

korake: 

 

 treba je prepoznati neprijeten simptom; 

 oceniti, kakšna je izraženost simptoma; 

 dobro poznati prognozo pacientove osnovne bolezni; 

 ugotoviti reverzibilnost simptoma; 

 obvladati simptom v domačem okolju. 

 

Za uspešno obvladovanje neprijetnih simptomov je ključnega pomena pravočasna zaznava 

simptomov. Ebert Moltara s sodelavci (2017) ugotavlja, da kar 50–80 % zdravstvenih 

delavcev neprijetne simptome spregleda. Da lahko pacient učinkovito poda oceno 

izraženosti določenega simptoma, v Sloveniji večinoma uporabljamo Edmontonov 

vprašalnik o simptomih (Edmonton System Assesmant Scale) (Watanabe, et. al., 2011).  

 

Pomemben podatek za zdravnika in druge člane, vključene v oskrbo pacienta v domačem 

okolju, je, kdo je vprašalnik izpolnjeval. Rankin s sodelavci (2019) ugotavlja, da v primerih, 

ko vprašalnika ne izpolnjuje zdravstveno osebje, temveč pacient ali njegovi svojci, ocena 

simptomov večinoma ni realna. Simptomi so podcenjeni ali precenjeni. 

 

Za učinkovito paliativno obravnavo pacienta je potrebno redno sledenje že znanih 

neprijetnih in motečih simptomov in morebitnega pojava novih (Ayed, et al., 2015). Preden 

začnemo posamezen simptom zdraviti, je potrebna ocenitev pacientove zmogljivosti (Leary, 

et al., 2016). Prav tako je treba predvideti nadaljnji potek lajšanja prisotnih neprijetnih in 

motečih simptomov. Medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu mora 

neprekinjeno izvajati proces dela, saj je potrebno neprekinjeno obvladovanje in lajšanje 

neprijetnih in motečih simptomov (Horvat, 2010). S tem se strinjata tudi Krajnc (2013) in 

Peternelj (2008), ki dodajata, da je treba obravnavo pacienta sproti prilagajati, saj se potrebe 

pacienta po oskrbi in izraženost prisotnih neprijetnih in motečih simptomov spreminjajo. 

Nadalje Peternelj (2008) navaja tudi, da se medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem 

varstvu pri oskrbi pacienta srečuje z različnimi neprijetnimi in motečimi simptomi, ob tem 

pa si prizadeva preprečevati in lajšati trpljenje pacientom, ki imajo neozdravljivo bolezen.  

Ključnega pomena za kakovostno in neprekinjeno obravnavo neprijetnih in motečih 

simptomov in potreb je koordinacija (Brighton, 2016). Grašič Kuhar (2018) navaja, da se je 

potrebno s pacientom in svojci odkrito pogovoriti in sestaviti načrt paliativne oskrbe, ki se 

skozi zdravljenje spreminja in prilagaja danim situacijam. Nadalje navaja, da mora načrt 
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paliativne oskrbe vsebovati načrt spremljanja in obravnave posameznega neprijetnega in  

motečega simptoma in načrt ukrepov ob morebitnem poslabšanju (Grašič Kuhar, 2018). 

 

3.4.1 Bolečina 

 

Pacientu v paliativni oskrbi je potrebno omogočiti počitek in spanje brez bolečin ter lajšanje 

bolečin med gibanjem (Vrtovec, 2010). Krčevski Škvarč (2015) navaja, da mora biti 

obvladovanje bolečine v zadnjih dneh življenja prednostna naloga vseh zdravstvenih 

delavcev in paliativne oskrbe ter da je bolečina simptom, ki se ga pacienti v procesu 

paliativnega zdravljenja najbolj bojijo in ga tudi najtežje sprejemajo.  

Ločimo akutno in kronično bolečino ter bolečino, ki jo povzroča maligno obolenje. Henson 

s sodelavci (2020) navaja, da se akutna in kronična bolečina razlikujeta glede na prevodnost 

v centralni živčni sistem. Krčevski Škvarč (2015) pa dodaja, da so razlogi za bolečino pri 

malignem obolenju lahko posledice onkološke terapije, spremljajoče bolezni ali kar bolezen 

sama.  

 

ElMokhallalati s sodelavci (2019) navaja, da je bolečina osebnostna izkušnja in da je z 

etičnega vidika treba pacientu, ki ima bolečino, verjeti, da jo doživlja in da je tako močna, 

kot jo sam oceni. Ta definicija medicinsko sestro v patronažnem zdravstvenem varstvu 

zavezuje, da mora pacientu vedno verjeti, da trpi bolečino, ne glede na njen vzrok. Bolečina 

namreč ni nujno povezana s poškodbo tkiva (Joelsson, et al., 2017). Občutljivost na bolečino 

je pri vsakem posamezniku drugačna. Lewinson in sodelavci (2013) in Henson s sodelavci 

(2020) navajajo različne ocenjevalne lestvice za merjenje bolečine (lestvica VAS – vizualna 

analogna skala, obrazna lestvica itd). Ocenjevanje bolečine je mogoče tudi s pomočjo 

metode ABCDE: 

 

− A − ask (vprašati): sistematično in redno komuniciranje s pacientom o stopnji 

bolečine; 

− B − believe (verjeti): pacientu je treba verjeti, katero stopnjo bolečine trpi; 

− C − choose (izbrati): izbira primerne in predpisane metode za lajšanje bolečine; 

− D − deliver (izvesti): koordinirano, pravočasno in logično izvajanje ukrepov; 

− E − empower (opolnomočenje): poučitev in spodbuda svojcev o sprotnem spremljanju 

in nadziranju bolečine (Jakhel & Peternelj, 2011; Krčevski Škvarč, 2015). 

 

Če se stopnja bolečine ocenjuje z uporabo lestvice VAS, mora imeti pacient ohranjene 

kognitivne sposobnosti in biti sposoben verbalne ali neverbalne komunikacije. V terminalni 

fazi bolezni je ta možnost komunikacije pri pacientih ponavadi otežena. V tem primeru je 

ocenjevanje bolečine najlažje izvesti s pomočjo obrazne lestvice za ocenjevanje jakosti 

bolečine, ki jo prikazujemo na sliki 3.1. 
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Slika 3.1. Lestvica za ocenjevanje jakosti bolečine (Lewinson, et al., 2013) 

 
 

Romem in sodelavci (2015) navajajo, da lahko medicinska sestra v patronažnem 

zdravstvenem varstvu poleg farmakoloških načinov zdravljenja bolečine pacientu in 

svojcem z zdravstveno vzgojnim delom prikaže uporabo nefarmakoloških načinov 

zdravljenja pri obvladovanju bolečine. Šeruga (2014) poudarja pomen zdravstveno-

vzgojnega dela svojcev pacienta o prepoznavanju bolečine z namenom, da le ti lahko 

medicinski sestri v patronažnem zdravstvenem varstvu podajo realne ocene o stopnji 

bolečine. Uporaba nefarmakološkega načina zdravljenja (sprostilne tehnike z glasbo, 

dvignjeno vzglavje, prezračen prostor) zmanjša osredotočenost na stopnjo bolečine ter 

potrebo po poseganju v analgetsko terapijo (ElMokhallati, et al., 2019). 

 

3.4.2 Delirij in nemir 

 

Delirij je zelo moteča kognitivna motnja s spremenjenim mentalnim stanjem, motnjami 

funkcij spoznavanja, pozornosti in zavesti. Njegov potek skozi dan lahko zelo niha. Vzrokov 

za nastanek delirija je več, značilnost pacienta z delirijem pa je spremenjena psihomotorična 

aktivnost ter motnja spalnega cikla. Večinoma se pojavi tudi čustvena nestabilnost. Delirij 

je zelo težko prepoznati, zato je velikokrat spregledan, kar ima za posledico slabše 

preživetje. Treba je poiskati vzroke delirija in jih odpravljati, ob tem pa ne smemo pozabiti 

na pacientovo bolezensko stanje in določene cilje zdravljenja (Ebert Moltara, et al., 2014). 

 

Sangaleti s sodelavci (2017) navaja, da je eden izmed najpogostejših vzrokov za nastanek 

delirija v paliativni oskrbi uporaba določenih zdravil (opioidi, kortikosteroidi, 

antiholenergiki, benzodiazepini). Ob prepoznavi delirija mora medicinska sestra v 

patronažnem zdravstvenem varstvu nemudoma obvestiti pacientovega osebnega zdravnika. 

Fleisher s sodelavci (2019) ugotavlja, da je delirij v zadnjih dneh ali tednih življenja prisoten 

pri kar 88 % pacientov.  

 

Nekajminutna masaža hrbta, zagotovitev toplih napitkov pred spanjem in uporaba različnih 

sprostilnih tehnik so le nekateri izmed protokolov za promocijo nefarmakoloških ukrepov 

(Romem, et al., 2015). Po drugi strani pa Benedik (2011) navaja, da ni dokazov, ki bi potrdili, 
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da je uporaba zgoraj omenjenih nefarmakoloških ukrepov pri obvladovanju delirija 

učinkovita. V tabeli 3.1 prikazujemo priporočila za uporabo nefarmakoloških ukrepov pri 

pacientu v domačem okolju, z nalogami medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem 

varstvu za obvladovanje delirija v domačem okolju.   

 

Tabela 3.1. Uporaba nefarmakoloških ukrepov medicinske sestre v patronažnem 

zdravstvenem varstvu za obvladovanje delirija v domačem okolju pacienta (Sangaleti, et al., 

2019) 

Uporaba nefarmakoloških ukrepov medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem 

varstvu za obvladovanje delirija v domačem okolju pacienta 

Nefarmakološki ukrep 
Naloga medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem 

varstvu 

spanje 
uporaba sprostitvenih tehnik pred spanjem (spalna 

higiena); 

orientacija 

uporaba predmetov (koledar, ura), obvezna seznanitev 

pacienta z zdravstvenim osebjem, ki prihaja v stik z njim 

ter s pomembnimi ukrepi (morebitni sprejem v 

bolnišnico); 

informacije 
obvezna seznanitev pacienta in svojcev o naravi in 

predvidenem poteku zdravljenja delirija; 

dehidracija spodbuja uživanje tekočine; 

okolje 
poskrbi za okolje, ki naj bo stabilno in urejeno, stvari pusti 

na svojem mestu, kot želi pacient; 

mobilizacija 
upošteva protokole za pravočasno in zgodnjo 

mobilizacijo; 

zaznava 
zdravstveno vzgojno deluje o pomenu uporabe slušnega 

aparata, očal in drugih potrebnih pripomočkov. 

 

3.4.3 Slabost in bruhanje 

 

Slabost pojmujemo kot neprijeten občutek siljenja na bruhanje. Bruhanje je proces, pri 

katerem pride do izpraznjenja želodčne vsebine skozi usta (Benedik, 2011). Večinoma so 

pri pacientih v paliativni oskrbi vzrok slabosti in posledično bruhanja motnje centralnega 

živčnega sistema, stranski učinki nekaterih zdravil, gastrointestinalne ter presnovne motnje 

(Krčevski Škvarč, 2015). Ob slabosti in bruhanju medicinska sestra v patronažnem 

zdravstvenem varstvu obvesti pacientovega osebnega zdravnika, ta pa izvede usmerjeno 

anamnezo ter klinični pregled pacienta (Peternelj, 2008). Če obstaja sum, da so mogoči 

zapleti, bo zdravnik, ki obiskuje pacienta na domu, predlagal dodatne diagnostične 

preiskave. Če sklepa, da so slabosti in bruhanje posledica motenj centralnega živčnega 

sistema, stranskih učinkov nekaterih zdravil ali gastrointestinalnih ter presnovnih motenj, se 

za dodatno diagnostiko in preiskave ne bo odločil, saj so invazivne preiskave in posegi 

predvsem v terminalni fazi nesmiselni ter za pacienta in svojce precej utrujajoči (Krčevski 

Škvarč, 2015). 
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Bistvenega pomena pri pojavu slabosti in bruhanja je poiskati vzrok (stadij bolezni, prognoza 

itn.) ter poiskati načine za lajšanje in odpravljanje slabosti in bruhanja. Nato je treba določiti 

cilje, s katerimi bosta slabost in bruhanje obvladana, ob vsem tem pa ne smemo pozabiti na 

bolnikove želje (Žist, et al., 2019).  

 

Krajnc (2013) in Henson s sodelavci (2020) navajajo navodila za izvajanje nefarmakoloških 

ukrepov, ki naj bi jih medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu ob pojavu 

slabosti in bruhanja svetovala pacientu in svojcem. Ti so: redna skrb za ustno higieno, saj ta 

lahko ublaži posledice bruhanja; usta naj si pacient po bruhanju vedno izpira, saj s tem 

odpravi gosto sluz, ki po bruhanju večinoma ostane v ustni votlini; izogiba naj se pekoči 

hrani, hrani z močnimi začimbami, ki povzročijo intenzivnost vonja, pretirano slani in sladki 

hrani ter pitju kave in gaziranih pijač; tekočino naj pacient čez dan uživa po požirkih; po 

vsakem obroku se priporoča, da nekaj časa pacient sedi, šele nato naj se odpravi k počitku. 

Žist in sodelavci (2019) pa navajajo, da je po epizodah bruhanja priporočljivo, da pacient ne 

uživa hrane ali pijače vsaj 30 minut, nato pa vnos začne z majhnimi grižljaji in požirki.  

 

3.4.4 Dispneja in hropenje 

 

Gre za subjektivni občutek težkega dihanja, ki ga pogosto spremljajo panični napadi, strah, 

občutek tiščanja v prsih ter strah pred smrtjo (Leyshon, 2012). Je simptom, do katerega pride 

zaradi neskladja med zaznano potrebo in zmožnostjo dihanja, pacienti pa se bojijo občutka, 

da ne bodo mogli dihati (Henson, et al., 2020). Z drugo besedo dispnejo imenujemo tudi 

težka sapa. Prepoznamo jo lahko (Benedik, 2011): 

 

− če pacient hlasta za zrakom, 

− če je telesno utrujen ob dihanju (naporno dihanje), 

− če se pojavi nezmožnost vdiha ali izdiha, pacient pa ima občutek stiskanja v prsih. 

 

Prepoznava dispneje v paliativni oskrbi ne sme biti spregledana in zahteva takojšnjo 

obravnavo. Poleg osnovne bolezni lahko na občutek težkega dihanja močno vplivajo tudi 

drugi dejavniki (astma, okužbe, posledice zdravljenja) (Benedik, 2011). 

 

Metlikovič (2011) meni, da medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu ob 

pojavu dispneje izvaja zdravstveno vzgojno delo in ob tem profesionalno pristopa. Ravno 

tako je mnenja, da lahko pacientu in svojcem svetuje uporabo nefarmakoloških ukrepov. 

Svojcem in pacientu lahko svetuje, naj večkrat dnevno odprejo okna in dobro prezračijo 

prostore, uporabljajo lahko ventilator, ki naj ga usmerijo v pacientov obraz (Henson, at al., 

2020), s čimer zmanjšajo subjektivni občutkek težkega dihanja in boljšega počutja 

pacientov, s tem pa tudi zmanjšanja strahu ob pojavu težkega dihanja. Kot navaja Peternelj 

(2008) pri obvladovanju in lajšanju dispneje v domačem okolju pomaga polsedeči položaj. 

Po drugi strani pa Golobčnik Kukovica (2019) navaja, da je o učinkovitosti uporabe 

nefarmakoloških ukrepov v domačem okolju malo dokazov.  
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3.4.5 Zaprtje ali obstipacija 

 

Zaprtje predstavlja nasprotje normalno delujočega prebavnega trakta. Pojem normalnega 

odvajanja blata je za vsakega posameznika specifičen predvsem zaradi različnih vplivov. 

Kot normalno odvajanje blata definiramo odvajanje od trikrat na dan do enkrat v treh dneh. 

Koliko blata posameznik izloči, je odvisno od prehranjevalnih navad (Benedik, 2011).  

 

Za pacienta v paliativni oskrbi je zaprtje zelo obremenjujoče, vendar tega ne izpostavljajo, 

če medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu ali drugi člani tima, ki prihajajo 

v stik s pacientom v domačem okolju, o tem izrecno ne povprašajo. Da je zaprtje za pacienta 

v paliativni oskrbi zelo obremenjujoč simptom, ugotavlja tudi Temel in sodelavci  (2010). 

Simptomi zaprtja so pri pacientu dostikrat spregledani ali pripisani drugemu vzroku. Riolfi 

in sodelavci (2014) navajajo težave pacientov ob prisotnosti zaprtja. Pacienti največkrat 

navajajo neprijeten občutek v trebuhu, napenjanje in trdo odvajanje blata, kar posledično 

povzroči prisotnost krvi v blatu. Pacienti potožijo, da imajo po opravljeni potrebi še vedno 

občutek polnega črevesja. Henson s sodelavci (2020) poudarja, da je potrebno, kot vse ostale 

simptome, pravočasno prepoznati tudi zaprtje. Potrebno je ukrepanje in načrtovanje 

nadaljnje obravnave in zdravljenja. Medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu 

mora zdravstveno- vzgojno delovati, zato svojce pouči o uporabi nefarmakoloških ukrepov 

v domačem okolju. Horvat (2010) navaja, da lahko medicinska sestra v patronažnem 

zdravstvenem varstvu svojcem in pacientu svetuje uživanje balastnih snovi, količinsko 

manjše in redne obroke, pitje tekočine, pripravljena hrana pa naj bo blago začinjena ter 

bogata s kalijem.   

 

3.4.6 Motnje spanja 

 

Spanje je osnovna življenjska aktivnost, pomembna za normalno življenje posameznika. 

Količina, kakovost in vzorec spanja se z boleznijo spremenijo (Ornik Košan, 2013). Motnje 

spanja se pojavljajo pri kar 40 % pacientov v paliativni oskrbi. Največjo oviro motnje spanja 

predstavljajo za svojce, ki za pacienta skrbijo v domačem okolju. Pacienti čez dan namreč 

veliko dremajo, kar posledično pripelje do tega, da ponoči slabo spijo. Težava nastane, kadar 

se poleg motenj spanja pojavi tudi delirij. Ko pacient ali svojci potožijo o motnjah spanja, 

medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu obvesti osebnega zdravnika, le ta pa 

pacientu lahko predpiše zdravila, kadar za to pri pacientu ni kontraindikacij (Benedik, 2011). 

Ornik Košan (2013) navaja, da naj medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu 

svojce in pacienta pouči o izvajanju nekaterih splošnih ukrepov. Podnevi naj imajo pacienti 

le kratke dremeže, zaradi česar so predvidoma zvečer bolj utrujeni. Zvečer naj pravočasno 

vzamejo terapijo za spanje, nato naj se izvajajo standardna večerna opravila (prezračen 

prostor, urejena postelja, pitje toplih napitkov, izogibanje hrupu, poslušanje umirjene 

glasbe). Krajnc (2013) poudarja, da je potrebno svojce poučiti, da je treba s svojcem, za 

katerega želimo, da bi ponoči nemoteno in mirno spal, usvojiti postopke, ki morajo potekati 

vsak dan predvidoma ob istem času. 
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3.4.7 Telesna temperatura 

 

Telesna temperatura je v zadnjih dneh življenja povišana ter značilna in pogosta predvsem 

za paciente z rakom. Pojavljajo se lahko tudi izrazita nihanja telesne temperature. O povišani 

telesni temperaturi mora medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu obvesti 

pacientovega izbranega osebnega zdravnika, ki pacientu predpiše zdravila za zniževanje 

temperature. Le ta so za uporabo v domačem okolju večinoma v obliki sirupa ali svečk 

(Benedik 2011). Medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi svojce pouči o aplikaciji 

zdravil za zniževanje telesne temperature, ki jih je predpisal osebni zdravnik. Po aplikaciji 

zdravil morajo svojci pacienta opazovati, kako se bo na prejeto zdravilo odzival (Henson, et 

al., 2020; Krčevski Škvarč, 2015). 

 

Krajnc (2013) navaja, da naj medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu 

svojcem svetuje izvajanje nefarmakoloških ukrepov, kot so zračenje prostora, preoblačenje, 

če se pacient poti zaradi padanja temperature, oziroma oblačenje, ko temperatura narašča, 

vlaženje ustnic in pitje tekočine po požirkih.  

 

3.4.8  Zmanjšan vnos hranilnih snovi in tekočin 

 

V zadnjih tednih ali dneh življenja se pojavi zmanjšana potreba po hrani in tekočini. Vzroki 

so lahko različni, večinoma pa do tega pride zaradi odpovedi centra za lakoto (Krčevski 

Škvarč, 2015). Nekaterim pacientom težave z vnosom hrane in tekočine povzročajo slabosti 

in bruhanje. Ker jim to predstavlja tako telesni kot duševni napor, se zaradi strahu pred 

ponavljajočimi se epizodami bruhanja odrekajo hrani in tekočini (Berlec, et al., 2019). V 

obdobju paliativne oskrbe je dovoljeno in sprejemljivo minimalno pokrivanje potreb. 

Pacient naj uživa hrano in tekočino, ki ju ima rad. Obremenjevanje s hranili je nesmiselno. 

Ko pacient umira, večinoma ne čuti žeje in lakote. Neetično je pacienta v obdobju umiranja 

siliti k prehranjevanju in pitju, prav tako tudi umetno hraniti. Hrano in tekočino ponudimo 

samo tistim pacientom, ki si to želijo. Ko se pojavi nezmožnost uživanja hrane in pijače, 

pomeni, da je pri pacientu nastopila faza aktivnega umiranja. Medicinska sestra v 

patronažnem zdravstvenem varstvu svojcem v tej fazi svetuje skrb za ustno higieno (vlaženje 

ustnic, srkanje kock ledu). V obdobju umiranja je treba svojcem in pacientu nuditi duševno 

podporo ter strokovno in odkrito komunikacijo (Horvat, 2010; Krajnc, 2013; Bernot, et al., 

2019).  

 

3.4.9 Socialna mreža 

 

V obdobju umiranja nastopita strah in stiska pri pacientih, svojcih, prijateljih in znancih. 

Večina ljudi se obisku pacienta na domu izogiba, saj ne vedo, kaj bi se pogovarjali. Paciente 

je strah, da bodo deležni vprašanj o bolezni in da se bodo komu smilili. Obdobje umiranja je 

čas, ko se lahko razreši marsikatero nesoglasje in dvom (Soon, et al., (2013). Bernot in 

sodelavci (2019) ob tem poudarjajo, da naj ima pacient v času umiranja ob sebi ljudi, ki jih 

ima rad in ob katerih se ne boji izraziti svojih strahov in občutkov. Z dobro medsebojno 

komunikacijo ima pacient občutek, da je v okolici sprejet in ljubljen. 
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3.5 Komunikacija v paliativni oskrbi 

 

Dobra komunikacija je v paliativni oskrbi pogoj za razumevanje in prepoznavanje 

sprememb, s katerimi se spoprijemajo pacienti, ki imajo neozdravljivo bolezen (Wolf, 2014). 

Vsi člani, ki so vključeni v proces paliativne oskrbe pacienta na domu, morajo imeti 

zastavljene cilje oskrbe ter izoblikovane življenjske vrednote. Težave, ki se v procesu oskrbe 

pojavljajo, so povezane z upoštevanjem moralnih in etičnih vrednot (Duratović, 2015). Poleg 

upoštevanja omenjenih vrednot je v paliativni oskrbi bistvenega pomena komunikacija.  

 

V paliativni oskrbi komunikacijo označujeta osnovna elementa: 

 

− vključevanje pacienta v pogovor, s katerim sporočamo informacije in 

− osredotočanje na pacientovo sprejemanje težav z opazovanjem njegovega izražanja 

težav (tako lahko zmanjšamo pacientovo stisko in rešimo določene težave) (Ebert 

Moltara, 2017). 

 

Pri komunikaciji z umirajočim pacientom mora biti medicinska sestra v patronažnem 

zdravstvenem varstvu pozorna na govorico telesa, saj pacient njenim besedam ne bo verjel, 

če nebesedna komunikacija ne bo odražala besedne. Ker je svet umirajočega pacienta 

drugačen, večinoma govori drugačen jezik (Brighton & Bristowe, 2016). Za večino bolnikov 

predstavlja zdravstveno osebje, ki prihaja v stik z njimi, glavni vir informacij (Ebert Moltara, 

2017)). Bistvene cilje, ki so pomembni za doseganje učinkovite komunikacije v domačem 

okolju, Škufca Smrdel (2011) prikazuje v modelu CLASS: 

 

− C − connection/context − povezava. Poleg besedne komunikacije je za pacienta 

pomembna tudi nebesedna komunikacija. Pacientu veliko pomeni, da se medicinska 

sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu, zdravnik in drugi člani tima ob prvem 

stiku predstavijo, se z njim rokujejo, poleg tega pa ves čas pogovora vzpostavljajo 

očesni stik in pazijo na nebesedno govorico telesa. 

− L − listening − poslušanje. Ob pogovoru s pacientom patronažna medicinska sestra, 

zdravnik in drugi člani tima, s pozornim poslušanjem, dobijo bistvene informacije o 

pacientovih strahovih, pričakovanjih ter težavah. 

− A − addressing emotions − čustva. Pacientu veliko pomeni, da se čustva, ki jih 

doživlja, prepoznajo in ne spregledajo. 

− S − management strategy − strategije sporazumevanja. Informacije, ki se podajajo 

pacientu, morajo biti podane razumljivo, ob koncu pogovora pa je treba preveriti 

pacientovo razumevanje. 

− S − summary − povzetek. Preverjanje poznavanja novih stvari. Treba je preveriti, ali 

in kaj je pacient razumel skozi pogovor in podajanje informacij. V tej fazi naj 

vprašanja zastavlja tudi pacient. 

 

Mravljak (2011) navaja, da je smiselno veščine komuniciranja zdravstvenih delavcev še 

naprej razvijati. Prednosti dobrega komuniciranja se pokažejo tako pri pacientih kot pri 

zdravstvenih delavcih (Duratović, 2015). Pomembna je vzpostavitev terapevtskega odnosa, 



Diklič, V. Doseganje zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege v patronažni dejavnosti 

25 

ki pa od patronažne medicinske sestre zahteva skrbnost vodenja in čas (Globočnik Papuga, 

2017). Terapevtski odnos sloni na spoštovanju in zaupanju medicinske sestre v patronažnem 

zdravstvenem varstvu, da lahko pacienta v prvi vrsti sprejme, nato pa tudi oceni njegove 

potrebe in težave, hkrati pa tudi ovrednoti odnos s pacientom (Duratović, 2015).  

 

Wolf (2014) navaja naslednje značilnosti komunikacije v paliativni oskrbi: spoštovanje in 

poznavanje pacientovih pravic, z zavedanjem, da je lahko sam drugačen od drugih; 

komunikacija mora biti usmerjena k pacientu in je namenjena prepoznavanju in 

zadovoljevanju njegovih potreb; vsaka interakcija mora biti usmerjena k točno določenemu 

cilju, ob vstopu v pacientovo okolje je glavni cilj vzpostavitev dobrega medosebnega 

odnosa, nato pa dogovor in postavitev realnih ciljev z obeh strani; do pacienta in svojcev je 

treba imeti spoštljiv odnos, razumeti pacientova čustva, vendar pa čustev z njim ne 

podoživljamo; pacienta je treba oskrbovati, ne glede na njegovo vedenje, ob tem pa ne 

obsojati njegovega vedenja, ampak ga poskušati razumeti. 

 

3.6 Komunikacija s svojci 

 

Ob napredovanju bolezni nas svojci pogosto sprašujejo, kako dolgo bo pacient še živel. Ob 

takšnih vprašanjih smo velikokrat v zadregi, zato je najbolje preveriti seznanjenost svojcev 

s pacientovim stanjem, in sicer s postavljanjem povratnih vprašanj. Morda se želijo tako 

svojci le rešiti stiske, zadrege ali strahu pred bližajočo se smrtjo. Morda si želijo le, da v 

stiski držimo z njimi. Dovolimo jim, da spregovorijo o svojih čustvih. Številne študije so 

pokazale, da je v paliativni oskrbi komunikacija s svojci bistveno težja kot z umirajočim 

pacientom (Plank, 2015). Vse trditve, ki veljajo za komunikacijo s pacientom, veljajo tudi 

za svojce. S svojci umirajočega se je treba veliko pogovarjati, jim pomagati, dati jim moramo 

občutek, da se lahko na našo pomoč vedno zanesejo in prosijo zanjo (Duratović, 2015; 

Sinuff, et al., 2015). Železnik (2011) svojcem svetuje, naj imajo z umirajočim odkrit odnos. 

Pogovarjajo naj se o stvareh, ki si jih želi pacient, saj s tem odvrnejo občutek pacientu, da je 

za njih breme. Slak (2015) pa navaja, da je potrebno pacienta in svojce seznaniti z realnim 

stanjem, saj bodo le tako lahko načrtovali vsakodnevne aktivnosti ter si skupaj organizirali 

čas in dogodke. 

 

Bistvenega pomena je, da svojce seznanimo z neprijetnimi in motečimi simptomi, saj bodo 

ob njihovem pojavu bolj pomirjeni ter bodo znali pravilno in pravočasno ukrepati. Prav je, 

da se kljub težkim trenutkom, ki jih preživljajo, s svojci pogovorimo tudi o obdobju po smrti 

(Šolar & Mihelič Zajec, 2007). 

 

Brighton in Bristove (2016) ugotavljata, da je bistvenega pomena, da vsi člani paliativnega 

tima nudijo svojcem priložnost za razpravo  pri vprašanjih, ki se jim porajajo ter jim nudijo 

možnost pri odločanju o stvareh, ki zadevajo njihovega svojca. Ugotavljata tudi, da je 

komunikacija s svojci temelj dobre oskrbe pacienta v domačem okolju ter da je treba pri 

komunikaciji s svojci poudariti tudi čas po smrti. V raziskavi sta ugotovili, da 60−90 % 

pacientov in svojcev ni bilo nikoli deležnih pogovora, ki bi zadeval čas po smrti.  
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3.7 Vloga medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu pri 

komunikaciji v paliativni oskrbi 

 

Zdravstveni delavci, ki prihajajo v stik s pacientom v domačem okolju, imajo različne 

komunikacijske sposobnosti in veščine. Na te vplivajo navade iz otroštva, osebnost, vzgoja, 

nerazumevanje, nepripravljenost poslušanja itd. Medicinski sestri v patronažnem 

zdravstvenem varstvu dobri medsebojni odnosi ter profesionalna komunikacija omogočajo 

pomagati pacientu, da ponovno začne upati in zaupati, pokaže voljo do življenja in se 

spoprime z realnostjo To doseže s svojo pristnostjo ob pacientu ter pravočasnim in 

odgovornim odzivanjem na njegove želje in potrebe. Bistveni element kakovostne paliativne 

oskrbe je komunikacija, zato medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu ves 

delovni čas komunicira s pacienti, svojci, drugimi člani paliativnega tima ter strokovnjaki z 

drugih področij (Duratović, 2015). Vrtovec s sodelavci (2016) opredeljuje primarne vloge, 

ki jih morajo imeti medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu. Prva predstavlja 

učenje in informiranje, s katerima pacientu olajša sprejemanje odločitev, ki zadevajo 

nadaljnje zdravljenje, potek bolezni in oskrbo. Sledi vloga koordinacije, s katero patronažna 

medicinska sestra spodbuja medsebojno sodelovanje v timu, pri tem pa izvaja terapevtsko 

komunikacijo s pacientom, svojci in drugimi člani tima. Gaudio s sodelavci (2012) poudarja, 

da je tudi vloga zagovorništva za medicinsko sestro v patronažnem zdravstvenem varstvu 

izjemnega pomena, saj s tem načinom zagovarja pacientove želje in potrebe, ga spodbuja, 

njegove informacije pa posreduje svojcem in drugim članom tima. Kot eno od vlog 

medicinske sestre v patronažnem zdravstvene varstvu Al Sayah in sodelavci (2014) opisujejo 

prilagodljivost, ki se z drugimi vlogami močno prepleta. Pacientu in svojcem se je treba ves 

čas oskrbe prilagajati glede na spreminjajoče se pacientovo stanje. 

 

Komunikacija se v obdobju umiranja spremeni, saj pacienti zaradi bolezni, doživljanja ob 

umiranju, pešanja in odpovedi določenih zaznav niso več sposobni komunikacije. Tedaj 

stopi v ospredje neverbalno komuniciranje. Patronažna medicinska sestra mora vedno 

najprej preveriti pacientovo odzivnost, se ga dotakniti, mu dati občutek varnosti in občutek, 

da ni sam (Globočnik Papuga, 2007). Vedno je pozorna na govorico telesa, pacienta gleda v 

oči, z njim komunicira verbalno, tudi če ne sliši. Ves čas oskrbe spodbuja svojce, da z 

umirajočim verbalno komunicirajo, tudi kadar se jim zdi, da jih ne sliši. Opozori tudi na 

neverbalno komunikacijo in njen pomen: loputanje vrat, držanje za kljuko, skrb za umirjeno 

okolje (Krajnc, 2013).  

 

Klevišar (2001) navaja, da bo naša pomoč učinkovita le, če bomo pomagali svojcem ob 

spremljanju umirajočega v domačem okolju. Da bomo lahko razumeli strahove, ki nam jih 

zaupajo pacienti in njihovi svojci v procesu umiranja, je potrebno, po mnenju Plank (2015), 

da se najprej sami soočimo s svojimi strahovi. Nadalje Hjelmforms in sodelavci (2015) 

navajajo, da se profesionalni odnos tako lažje ohranja, saj vedo, da nenadni odzivi pacientov 

in njihovih svojcev niso namenjeni njim, zaradi njih ali njihovega dela, temveč so izraz 

bolečine, strahu, jeze ali žalosti v nemoči ob hudi bolezni in prihajajoči smrti.  
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Ena izmed ključnih nalog medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu v procesu 

paliativne oskrbe pacienta je nudenje duševne in socialne podpore svojcem. Večtedensko 

vsakodnevno usklajevanje svojce izčrpa, zato je potrebno, da patronažna medicinska sestra 

svojce pouči tudi o času, ki naj ga namenijo sebi (Guerriere, et al., 2015), saj bodo tako lahko 

namenili bolnemu svojcu vso potrebno pomoč in podporo. Poskrbeti morajo za zadostno 

količino spanja, redno prehranjevanje, ohranjanje vsakodnevnih aktivnosti z vključevanjem 

telesne aktivnosti (Sinuff, et al., 2015). Ohranjajo naj dobre medsebojne odnose, za lažjo 

oskrbo pa naj vsak dan sproti pripravijo predvideni načrt dela za naslednji dan. Medicinska 

sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu si prizadeva:  

 

− družini nuditi jasne informacije o poteku zdravljenja in dogajanja v danem trenutku: 

− poudarjati pomen dobre medsebojne komunikacije, ki naj bo pacientu naklonjena, 

torej družino opogumljati, da je pri komunikaciji z umirajočim svojcem iskrena 

(Krajnc, 2013);  

− prepoznati stiske in čustvene težave ter jih sproti poskušati reševati; 

− družinskim članom pomagati prepoznati jezo, krivdo, težave, ki jih poskušajo skriti 

in potlačiti; poskušati olajšati izražanje čustev; 

− pacientu in svojcem svetovati in pomagati izbrati najboljšo odločitev ter jih spodbujati 

pri reševanje nerešenih zadev (Duratović, 2015); 

− vključevati vse družinske člane v proces oskrbe; posebno pozornost namenjati 

otrokom in nuditi posebno pozornost v obdobju žalovanja; 

− z zdravstveno vzgojnim delovanjem svojcem pomagati pri izvajanju oskrbe 

(zagotovitev pripomočkov za nego, pomoč pri negi, demonstracija postopkov oskrbe 

itd.); 

− svojcem biti ves čas na razpolago, zunaj delovnega časa tudi po telefonu (Sinuff, et 

al., 2015); 

− svojce in druge člane, ki pacienta negujejo, ves čas spodbujati, da po potrebi poiščejo 

dodatno pomoč; 

− družino poučiti o prepoznavi simptomov, ki nakazujejo konec življenja ter jih 

pripraviti na umiranje in smrt (Benedik, 2011); 

− po smrti nuditi sočutje, z upoštevanjem želja o načinu slovesa; 

− družini nuditi podporo tudi v času po smrti, v obdobju žalovanja, prizadeva si biti 

dober poslušalec (Lam, et al., 2017). 

 



Diklič, V. Doseganje zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege v patronažni dejavnosti 

28 

4 METODA 

 

4.1 Raziskovalna vprašanja 

 

Na podlagi teoretičnih izhodišč smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

− Kako so opredeljeni cilji v paliativni oskrbi, ki se izvaja v  patronažnem zdravstvenem 

varstvu, kateri prevladujejo in kdo jih opredeli? 

− Kateri so načini sodelovanja v paliativnem timu v patronažnem zdravstvenem varstvu 

za doseganje ciljev paliativne oskrbe, ki so opredeljeni v negovalni dokumentaciji? 

− Kako pogosto so cilji paliativnega zdravljenja v patronažnem zdravstvenem varstvu 

doseženi in če niso, zaradi katerih razlogov?  

− Kakšna so mnenja in stališča medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem varstvu 

o doseganju zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege? 

 

4.2 Zbiranje podatkov in merski instrument 

 

4.2.1 Metoda raziskovanja 

 

Raziskava je temeljila na kvalitativni metodi raziskovanja, z več različnimi tehnikami 

kvalitativnega zbiranja podatkov, z namenom zagotavljanja veljavnosti zbranih podatkov. 

Za pridobivanje podatkov smo uporabili tehniko analize negovalne dokumentacije, tehniko 

opazovanja (verbalna in neverbalna komunikacija) in tehniko fokusnih skupin. Namen 

analize zbranih podatkov, pridobljenih z opazovanjem medicinskih sester v patronažnem 

zdravstvenem varstvu, je bil prikazati, kateri so neprijetni in moteči simptomi, ki se 

pojavljajo pri pacientih v domačem okolju, kako pogosto se pojavljajo in kako uspešno jih 

medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu lajšajo. Tema ciljano usmerjenega 

pogovora v fokusni skupini je bila vloga medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem 

varstvu pri doseganju zastavljenih ciljev zdravstvene nege v paliativni oskrbi. Namen 

fokusne skupine je bil pridobiti mnenja in stališča medicinskih sester v patronažnem 

zdravstvenem varstvu, o ciljih zdravstvene nege v paliativni oskrbi v patronažnem 

zdravstvenem varstvu, in sicer z vidika njihove opredelitve in realizacije, glede na 

kompetence vključenih izvajalcev paliativne oskrbe.  

 

4.2.2 Iskanje in kritični pregled literature 

 

Za potrebe teoretičnega dela in poglavja razprave smo uporabili domačo vzajemno 

bibliografsko bazo podatkov Cobib.si in tuje podatkovne baze Research-Gate, PubMed, 

Proquest, Google učenjak in Medline. Pri iskanju literature smo se v večini omejili iskanje 

na objave zadnjih 10 let. Zaradi pomembnih dosedanjih ugotovitev o preučevanem 

raziskovalnem problemu pa smo uporabili tudi nekaj del starejše izdaje za obdobje od leta 

2005 do 2010. V tujih bazah podatkov smo se omejili na izvirne in pregledne recenzirane 

znanstvene članke, objavljene v angleškem jeziku. V iskanje smo vključili le tiste članke, ki 
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so bili dostopni v celotnem obsegu besedila. Kriteriji, ki smo jih izbrali, so temeljili na 

dostopnosti, vsebinski ustreznosti in aktualnosti članka. V sintezo smo vključili tiste 

znanstvene članke, v katerih posamezni avtorji poročajo o raziskavah na področju lajšanja 

neprijetnih in motečih simptomov pri pacientih v paliativni oskrbi ter timskega sodelovanja 

za doseganje zastavljenih negovalnih ciljev v paliativni oskrbi.  

 

Za potrebe metodološkega dela je iskanje literature potekalo na podlagi sistematičnega 

pregleda najnovejših raziskav. Uporabljene ključne besede z Boolovim operaterjem  (AND) 

so bile: palliative care, home service, pain, dying, communication, unpleasant symptoms. 

Slovenska literatura je bila iskana z naslednjimi ključnimi besedami:  paliativna oskrba, 

patronažna služba, bolečina, umiranje, komunikacija, neprijetni simptomi. Pri iskanju 

znanstvenih člankov in literature smo uporabili časovno obdobje objav od leta 2010 do 2020. 

Iskanje literature je potekalo od 21. februarja 2018 do 25. januarja 2020. 

 

Vključitvene in izključitvene kriterije za uvrstitev znanstvenih člankov v pregled smo 

prikazali v tabeli 4.1. 

 

Tabela 4.1. Vključitveni in izključitveni kriteriji za uvrstitev znanstvenih člankov 

Vključitveni in izključitveni kriteriji za uvrstitev znanstvenih člankov 

Kriterij Vključitveni kriterij Izključitveni kriterij 

paliativna oskrba vključenost v obravnavo izključenost obravnave 

medpoklicno sodelovanje vključenost v obravnavo izključenost obravnave 

kraj obravnave pacienta domače okolje pacienta 
bolnišnično okolje, 

institucionalno varstvo 

jezik slovenski in angleški drugi jeziki 

vrsta publikacije 

objavljeni znanstveni, 

pregledni, izvirni in 

strokovni članki 

učbeniki, poljudni članki, 

poročila 

časovno obdobje 2005–2020 starejši od 15 let 

dostopnost dostopna celotna besedila 
poljudni članki, ki niso bili 

dostopni v polnem tekstu 

 

Iskanje literature za celotno magistrsko delo (članki, knjige, zborniki, magistrska in 

diplomska dela) s kombinacijami ključnih besed z Boolovim operaterjem je podalo širši 

nabor prosto dostopne literature (cela besedila), in sicer 209 enot v slovenskem in angleškem 

jeziku. Število enot literature smo s prebiranjem člankov zaradi vsebinsko nepomembnih 

ugotovitev omejili na 173 enot, od teh pa smo za namen pisanja magistrskega dela uporabili 

106 enot literature. 
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4.2.3 Merski instrument  

 

Za zbiranje podatkov smo uporabili metodo analize negovalne dokumentacije, tehniko 

opazovanja pacientov v domačem okolju in tehniko izvedbe fokusne skupine. 

 

4.2.3.1 Analiza negovalne dokumentacije 

 

Najprej smo pregledali obstoječo negovalno dokumentacijo, ki jo hrani medicinska sestra v 

patronažnem zdravstvenem varstvu in na podlagi katere smo izbrali paciente za izvedbo 

raziskave (patronažni karton družine, v katerega se vlagajo delovni nalogi ter listi pacienta). 

Pri pregledu negovalne dokumentacije nas je zanimala starost in spol pacienta ter ali so bili 

pacienti, vključeni v raziskavo, že kdaj obravnavani s strani medicinske sestre v 

patronažnem zdravstvenem varstvu. V primeru, da so bili, smo pregledali obravnave na 

negovalnem listu pacienta, kjer je bilo zabeleženo, kaj je bil vzrok obravnave v preteklosti. 

Pri tistih pacientih, ki so že bili predhodno obravnavani s strani medicinske sestre v 

patronažnem zdravstvenem varstvu, je bil vzrok kurativna obravnava (odvzemi krvi, preveze 

ran, stanje po operativnih posegih). 

 

Na podlagi pregleda negovalne dokumentacije in izvedbe opazovanja smo opredelili 

najpogostejše cilje dela za obvladovanje neprijetnih/motečih simptomov, ki so si jih 

zastavile medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu: 

 

A) Pacientu oteženo dihanje ne bo zmanjševalo kakovosti življenja, kljub hropenju bo 

lahko opravljal vsakodnevne aktivnosti. Pacientu bo zagotovljeno največje mogoče 

udobje glede na zmožnosti.  

B) Bolečina pri pacientu ne bo presegla stopnje 3 glede na kriterije vizualno analogne 

analize in mu ne bo bistveno zmanjšala kakovosti življenja. Lahko bo opravljal 

osnovne življenjske aktivnosti v skladu z zmožnostmi. 

C) Slabost in bruhanje ne bosta zmanjšala pacientove kakovosti življenja. Obvladana in 

pomirjena bosta v roku 24 ur. 

D) Ob pojavu znakov nemira ali delirija bodo svojci pomirjeni in bodo ob morebitnem 

ponovnem pojavu nemira ali delirija znali ustrezno ukrepati. 

E) Telesna temperatura pacienta ne bo presegla 38 °C, kljub nihanjem telesne 

temperature bo pacient lahko kakovostno živel in opravljal vsakodnevne aktivnosti. 

F) Pacientu slabša prehranjenost ne bo zmanjševala kakovosti življenja. Zaužil bo toliko 

hrane in pijače, kot sam želi in potrebuje v skladu s stadijem bolezni. 

G) Pacient bo odvajal formirano blato na 2–3 dni. 

H) Pacient bo vzdrževal socialne stike s tistimi ljudmi, ki si jih bo želel ob sebi. 

I) Pacient bo ponoči nemoteno spal vsaj 6 ur skupaj.  
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4.2.3.2 Analiza opazovanja v domačem okolju 

 

Opazovanje v domačem okolju pacientov smo izvedli tako, da smo se pridružili pri izvedbi 

obiskov medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem varstvu pri izbranih pacientih. 

Izvedli smo opazovanja interakcij med njimi ter postopke zastavljanja ciljev za obvladovanje 

neprijetnih in motečih simptomov v času obiskov. Namen analize zbranih podatkov, 

pridobljenih z opazovanjem medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem varstvu, je bil 

prikazati, kateri so neprijetni in moteči simptomi, ki se pojavljajo pri pacientih v domačem 

okolju in kako uspešno jih medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu lajšajo. 

Pred obiskom z opazovanjem smo si pripravili nabor informacij, ki so nas pri določenem 

pacientu zanimale (opazovanje verbalne in neverbalne komunikacije medicinske sestre v 

patronažnem zdravstvenem varstvu s pacientom in svojci, prisotnost neprijetnih in motečih 

simptomov pri pacientu ter izvajanje zdravstveno-vzgojnega dela medicinske sestre v 

patronažnem zdravstvenem varstvu s pacientom in svojci za izvajanje nefarmakoloških 

ukrepov). 

 

Opazovali smo tudi odzivanje pacientov in svojcev ter kaj so se od določene medicinske 

sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu naučili. Ravno tako smo pred obiskom 

opazovane medicinske sestre v domačem okolju pacienta zastavili negovalne cilje za 

vsakega pacienta. Nato smo ob vsakem obisku pacienta v domačem okolju sproti beležili, 

katere neprijetne in moteče simptome so imeli prisotne v času patronažnega obiska, ali so 

navajali, da so jih imeli že pred obiskom, kako je medicinska sestra ocenjevala bolečino s 

pomočjo lestvice VAS in po metodi ABCDE ter kako je izvajala zdravstveno vzgojno delo 

za priučitev tehnik nefarmakološkega izvajanja ukrepov za lajšanje prisotnosti neprijetnih in 

motečih simptomov (učenje svojcev o uporabi ventilatorja ob pojavu težkega dihanja, 

postopanje v primeru povišane temperature …). 

 

Zanimalo nas je tudi, kako medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu dosegajo 

najpogostejše cilje dela medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu, ki jih v 

literaturi opredeljujejo  (Peternelj, 2008; Guirriere, 2015; Plank, 2016). Obrazec za 

ocenjevanje bolečine z lestvico VAS in ocenjevanje po metodi ABCDE smo pripravili sami 

in ga na podlagi opazovanja pri vsakem pacientu ob vsakem obisku medicinske sestre v 

patronažnem zdravstvenem varstvu sproti dopolnjevali. Za ocenjevanje bolečine po metodi 

ABCDE smo upoštevali naslednje ocenjevalne kriterije: 

 

− A − ask (vprašati): sistematično in redno komuniciranje s pacientom o stopnji 

bolečine; 

− B − believe (verjeti): pacientu je treba verjeti, katero stopnjo bolečine trpi; 

− C − choose (izbrati): izbira primerne in predpisane metode za lajšanje bolečine; 

− D − deliver (izvesti): koordinirano, pravočasno in logično izvajanje ukrepov; 

− E − empower (opolnomočenje): poučitev in spodbuda svojcev o sprotnem spremljanju 

in nadziranju bolečine (Jakhel & Peternelj, 2011; Krčevski Škvarč, 2015). 
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Za beleženje najpogostejših ciljev dela  medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem 

varstvu smo pripravili tabelo (obrazec), na katero smo sproti beležili uspešnost vsakega cilja 

medicinske sestre v okviru paliativne oskrbe. Ravno tako smo sami pripravili obrazec z 

zastavljenimi negovalnimi cilji, na katerega smo sproti beležili uspešnost doseganja 

zastavljenih ciljev ob vsakem opazovanju medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem 

varstvu v domačem okolju pacienta v paliativni oskrbi. Skupno evalvacijo uspešnosti 

zastavljenih negovalnih ciljev smo prikazali po zaključku opazovanega časovnega obdobja 

(2 meseca). Namen opazovanja pacientov v domačem okolju in opazovanja medicinskih 

sester v patronažnem zdravstvenem varstvu, ki so opravljale patronažne obiske, je bil 

ugotoviti, kateri so simptomi, ki se pojavljajo pri pacientih v domačem okolju, kako pogosto 

se pojavljajo in kako uspešne so medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu pri 

lajšanju neprijetnih in motečih simptomov.  

 

4.2.3.3 Analiza fokusne skupine 

 

Za preučevanje vloge medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu smo uporabili 

kvalitativno metodo fokusne skupine. Pred izpeljavo fokusne skupine smo izbrali člane 

skupine ter namen in cilje izpeljave srečanja. Nato smo na podlagi pridobljenih podatkov z 

opazovanjem pacientov, svojcev in medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem varstvu, 

ki so izvajale obiske na domu pacienta, pripravili nabor vprašanj za vse udeleženke, ki so 

bile povabljene in so sodelovale v fokusni skupini. Oblikovali smo uvodna, prehodna, 

ključna in končna vprašanja. Ta smo oblikovali odprto. Namen fokusne skupine je bil 

pridobiti mnenja in stališča medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem varstvu o 

doseganju zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege patronažnem zdravstvenem 

varstvu v določenem časovnem obdobju. Osredotočili smo se na populacijo in skupino ljudi, 

ki smo jih preučevali (medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu) (Analyzing 

focus group data, 2006).  

 

4.2.4 Vzorec 

 

Najprej smo pregledali dostopno domačo in tujo literaturo ter negovalno dokumentacijo, ki 

jo hrani medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu. Za izvedbo raziskave smo 

uporabili dva vzorca. Prvi del raziskave je bil izveden na vzorcu pacientov, vključenih v 

paliativno oskrbo v domačem okolju. Na podlagi pregleda negovalne dokumentacije smo 

oblikovali nabor uporabnikov, ki bi lahko sodelovali v zastavljeni raziskavi. Vsi izbrani so 

bili pozvani, da se prostovoljno odločijo za sodelovanje v raziskavi. Neslučajnostni 

namenski vzorec je tako predstavljalo 28 pacientov, vključenih v paliativno oskrbo, ki so 

podali soglasje za sodelovanje v raziskavi. Sodelovalo je 10 (36 %) žensk ter 18 (64 %) 

moških, starih od 30 do 93 let. Vključitveno merilo, ki smo ga uporabili, je bilo, da je pacient 

vključen v proces paliativne oskrbe na domu v določeni regiji. 

 

V drugem delu raziskave so sodelovale medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem 

varstvu, ki obiskujejo izbrane paciente. Za sodelovanje v raziskavi so podale izjavo o 

prostovoljnem sodelovanju v raziskavi. Tako smo dobili drugi neslučajnostni namenski 
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vzorec, v katerega smo vključili 7 medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem varstvu, 

starih od 24 do 57 let. V vzorec smo zajeli tako diplomirane medicinske sestre (n = 4) kot 

zdravstvene tehnike (n = 3).  Vključene medicinske sestre so se med seboj poznale, zato je 

bil fokusni pogovor bolj zaupljiv in sproščen. Kriterij za izbor udeleženk v fokusno skupino 

je bil, da so bile vključene medicinske sestre zaposlene v patronažnem zdravstvenem 

varstvu, kjer so izvajale zdravstveno oskrbo za paciente v paliativni oskrbi v izbrani regiji. 

Pri tem smo izbrali največje območje patronažnega zdravstvenega varstva.  

 

Graf 4.1. Povprečna starost pacientov 

 
 

Pacienti, vključeni v raziskavo, so bili stari od 3 do 93 let. Graf 4.1 natančno prikazuje 

starostne skupine pacientov. Največ pacientov, vključenih v raziskavo, je bilo starih med 61 

in 70 let (osem), le en pacient je bil star do 30 let. Prikazana je njihova povprečna starost 

(S = 63,5 let̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅),  ki je izračunana kot vsota starosti pacientov (S1 +  S2 +  … + SN), deljena s 

številom pacientov (N), kot prikazuje enačba 4.1 (povprečna starost pacientov). 

 

S̅ =
S1+S2+⋯+SN

N
=

1778

28
= 𝟔𝟑, 𝟓 𝐥𝐞𝐭  (4.1) Povprečna starost pacientov 

 

4.2.5 Postopek zbiranja podatkov  

 

V prvi fazi raziskave smo pregledali negovalno dokumentacijo v kateri je bil glavni kriterij 

za povabilo pacientov v raziskavo vključenost v paliativno oskrbo v domačem okolju. Na 

podlagi izbranega nabora pacientov smo iz negovalne dokumentacije zbrali nabor 

demografskih podatkov ter nabor neprijetnih/motečih simptomov, ki so jih medicinske sestre 

v patronažnem zdravstvenem varstvu identificirale na podlagi predhodno pridobljenih 

anamnestičnih podatkov. 
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V drugi fazi je potekala izvedba obiskov medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem 

varstvu, ki smo jih spremljali s tehniko opazovanja. Opazovanje obiskov je potekalo od 1. 

junija do 26. julija 2020, v času, ko so epidemiološki pogoji to dopuščali. Obiski so potekali 

petkrat tedensko. Medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu so obiske izvajale 

na podlagi izdanega delovnega naloga pacientovega izbranega osebnega zdravnika. 

Medicinske sestre patronažnega zdravstvenega varstva, ki so opravile hišni obisk, so s svojci 

in pacienti v domačem okolju izdelale negovalni načrt. Opazovali smo tudi, kakšne postopke 

so opazovane medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu uporabljale za lajšanje 

neprijetnih in motečih simptomov, kako so ocenjevale bolečino ter kako so dosegale 

zastavljene negovalne cilje na podlagi pogovora in zdravstveno vzgojnega dela s pacientom 

in njegovimi svojci 

 

V tretjem delu raziskave je bila 27. julija 2020 izvedena fokusna skupina z medicinskimi 

sestrami v patronažnem zdravstvenem varstvu, ki so sodelovale pri izvedbi obiskov 

pacientov v paliativni oskrbi. 

 

4.2.6 Etični vidik raziskovanja 

 

Pred začetkom izvedbe raziskave smo za oceno o primernosti metodološkega pristopa 13. 

maja 2020 pridobili mnenje etične komisije Visoke zdravstvene šole v Celju (zavedeno pod 

številko EK – Etična komisija / 1 - /1/20). 9. junija 2020 pa smo za izvedbo raziskave 

pridobili še soglasje zdravstvenega doma, v katerem se je raziskava izvajala. Medicinskim 

sestram, ki so bile vključene v fokusno skupino, in pacientom, ki so sodelovali v raziskavi, 

je bila pred začetkom izvajanja raziskave predložena pisna izjava o zavestnem pristanku za 

sodelovanje v raziskavi. Izjave se hranijo v profesionalni mapi v patronažni službi, kjer je 

bila izvedena raziskava. Pacienti so imeli možnost odklonitve in prekinitve sodelovanja v 

raziskavi kadar koli, brez posledic. Pred začetkom raziskave smo jih seznanili z njenim 

namenom.  

 

Udeležba medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem varstvu je potekala v sklopu 

delovnega procesa, vendar so imele možnost odklonitve sodelovanja v raziskavi. Pri 

izvajanju raziskave so bili zagotovljeni vsi etični vidiki raziskovanja: načelo koristnosti, 

neškodljivosti, zaupnosti, pravičnosti, resnicoljubnosti in načelo varnosti (Bandelj, 2019). 

Vsem sodelujočim v raziskavi (pacientom v domačem okolju in medicinskim sestram v 

patronažnem zdravstvenem varstvu) smo pojasnili namen in cilje magistrskega dela. Ravno 

tako je bila vsem zagotovljena pravica do zasebnosti, anonimnosti in zaupnosti.  

 

4.3 Analiza podatkov 

 

Za analizo zbranih podatkov o pacientih, njihovih opazovanjih v domačem okolju in 

izvedene fokusne skupine z medicinskimi sestrami, smo uporabili kvalitativno vsebinsko 

analizo in vsebinsko frekvenčno analizo. Odgovore fokusne skupine smo v več korakih 

analizirali s kvalitativno analizo besedil. Najprej smo opravili dobesedni prepis zvočnega 

zapisa, nato smo besedilo pregledali in uredili ter skupaj združili odgovore s podobno 
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tematiko. Nato smo z iskanjem pomenov izjav udeleženk fokusne skupine v besedilu 

kodirane podatke združili v kategorije, nato v podkategorije ter nadalje v teme in jih 

poimenovali. Sledilo je osno kodiranje, s katerim smo preverili, ali je vsaka koda v ustrezni 

kategoriji, na koncu pa smo slikovno prikazali še analizo odnosov med temami (Analyzing 

focus group data, 2006). 

 

Zbrane podatke o pojavu neprijetnih in motečih simptomov smo statistično analizirali s 

programom MS Excel. Uporabili smo opisno statistično analizo: frekvence, odstotke, 

povprečne vrednosti. Tako statistične kot kvalitativne podatke v magistrskem delu 

prikazujemo tabelarno, grafično in slikovno.  
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5 REZULTATI 

 

V nadaljevanju prikazujemo rezultate, ki smo jih pridobili z raziskavo. Raziskava je potekala 

na več različnih vzorcih in z različnimi postopki. Rezultate prikazujemo v treh podpoglavjih, 

in sicer: Aaliza negovalne dokumentacije, Analiza opazovanja pacientov v domačem okolju 

in ugotavljanja prisotnih neprijetnih in motečih simptomov v domačem okolju ter Rezultati 

fokusne skupine. Legende posameznih grafov v nadaljevanju poglavja se nahajajo v 

poglavju 4.2.3 (Merski instrument). 

 

5.1 Analiza negovalne dokumentacije 

 

Z analizo negovalne dokumentacije pacienta in dokumentacije, ki jo hrani medicinska sestra 

v patronažnem zdravstvenem varstvu,  smo za potrebe magistrskega dela pridobili starost in 

spol pacientov. Medicinsko diagnozo je povedal vsak pacient sam ali svojci, ravno tako so 

pacient ali svojci podali zdravniška mnenja in nasvete. 

 

5.2 Analiza doseganja najpogostejših ciljev dela medicinske sestre v 

patronažnem zdravstvenem varstvu na podlagi opazovanja v 

domačem okolju 

 

S pregledom literature (Peternelj, 2008; Guirriere, 2015; Plank, 2016) in z opazovanjem 

pacientov v domačem okolju smo opredelili naslednje najpogostejše cilje dela medicinske 

sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu v okviru paliativne oskrbe: vzpostavitev 

medsebojne komunikacije, omogočanje bivanja ali umiranja v domačem okolju, spoštovanje 

pacientovih želja, spodbujanje pacienta k ohranjanju mobilnosti in samooskrbe, nudenje in 

zagotavljanje največjega udobja, prilagajanje obravnave glede na napredovanje bolezni, 

enakovredna obravnava pacienta, svojcev in vseh drugih članov, vključenih v proces oskrbe, 

učenje, spoznavanje in lajšanje neprijetnih simptomov pri pacientu.  

 

Doseganje opredeljenih najpogostejših ciljev dela medicinske sestre v patronažnem 

zdravstvenem varstvu v okviru paliativne oskrbe smo definirali:  

 

− v celoti dosežen cilj (cilj je bil dosežen že ob prvem stiku medicinske sestre v 

patronažnem zdravstvenem varstvu s pacientom v domačem okolju); 

− delno dosežen cilj (cilj v prvi polovici obiskov medicinske sestre v patronažnem 

zdravstvenem varstvu v domačem okolju pacienta ni bil dosežen, dosežen je bil v 

zadnji polovici obiskov v pacientovem domačem okolju); 

− nedosežen cilj (cilj ni bil dosežen niti ob prvem stiku niti ob obiskih medicinske sestre 

v patronažnem zdravstvenem varstvu v domačem okolju pacienta). 

 

Doseganje opredeljenih najpogostejših ciljev dela medicinske sestre v patronažnem 

zdravstvenem varstvu je prikazano v tabelah spodaj.  
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Tabela 5.1 prikazuje realizacijo cilja »vzpostavitev medsebojne komunikacije«v paliativni 

obravnavi pacienta. Ta cilj je bil zastavljen pri vseh 28 pacientih. Pri 20 pacientih (71 %) je 

bil cilj v celoti dosežen, pri 6 pacientih (21 %) je bil cilj delno dosežen, pri 2 pacientih (7 %) 

cilj ni bil dosežen. 

 

Tabela 5.1. Doseganje cilja »vzpostavitev medsebojne komunikacije« 

Vzpostavitev medsebojne komunikacije 

Pacienti 

Cilj dela patronažne medicinske sestre v okviru paliativne 

oskrbe 

V celoti dosežen Delno dosežen Nedosežen 

1 X   

2 X   

3  X  

4 X   

5 X   

6 X   

7 X   

8 X   

9 X   

10  X  

11  X  

12 X   

13 X   

14    

15 X X  

16   X 

17   X 

18 X   

19 X   

20 X   

21 X   

22  X  

23  X  

24 X   

25 X   

26 X   

27 X   

28 X   

SKUPAJ število (%) 20 (71 %) 6 (21 %) 2 (7 %) 
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Tabela 5.2 prikazuje realizacijo cilja »omogočanje bivanja ali umiranja v domačem okolju« 

v paliativni obravnavi pacienta. Razvidno je, da je bil cilj postavljen pri 28 pacientih. V 

celoti je bil cilj dosežen pri 15 (54 %) pacientih, delno je bil cilj dosežen pri 9 (32 %) 

pacientih, pri 4 (14 %) pacientih cilj ni bil dosežen. 

 

Tabela 5.2. Doseganje cilja »omogočanje bivanja ali umiranja v domačem okolju« 

Omogočanje bivanja ali umiranja v domačem okolju 

Pacienti 

Cilj dela patronažne medicinske sestre v okviru paliativne 

oskrbe 

V celoti dosežen Delno dosežen Nedosežen 

1 X   

2   X 

3 X   

4   X 

5 X   

6 X   

7  X  

8 X   

9  X  

10  X  

11   X 

12 X   

13 X   

14  X  

15 X   

16  X  

17 X   

18 X   

19 X   

20  X  

21 X   

22  X  

23  X  

24 X   

25   X 

26 X   

27  X  

28 X   

SKUPAJ število (%) 15 (54 %) 9 (32 %) 4 (14 %) 
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Tabela 5.3 prikazuje realizacijo cilja »spoštovanje pacientovih želja« v paliativni obravnavi 

pacienta. Cilj je bil zastavljen pri vseh 28 pacientih in dosežen pri vseh pacientih. Od tega je 

bil pri 16 (57 %) cilj dosežen v celoti, pri 12 (43 %) je bil cilj delno dosežen. 

 

Tabela 5.3. Doseganje cilja »spoštovanje pacientovih želja« 

Spoštovanje pacientovih želja 

Pacienti 

Cilj dela patronažne medicinske sestre v okviru paliativne 

oskrbe 

V celoti dosežen Delno dosežen Nedosežen 

1 X   

2  X  

3  X  

4  X  

5 X   

6 X   

7  X  

8 X   

9  X  

10 X   

11  X  

12 X   

13 X   

14  X  

15 X   

16  X  

17 X   

18 X   

19 X   

20  X  

21 X   

22  X  

23  X  

24  X  

25 X   

26 X   

27 X   

28 X   

SKUPAJ število (%) 16 (57 %) 12 (43 %) 0 (0 %) 
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V tabeli 5.4 je prikazana realizacija cilja »spodbujanje pacienta k ohranjanju mobilnosti in 

samooskrbe« v paliativni obravnavi pacienta. Iz tabele je razvidno, da je bil cilj zastavljen 

pri 28 pacientih, pri 7 (25 %) je bil cilj v celoti dosežen, pri 15 (54 %) je bil cilj dosežen 

delno, pri 6 (21 %) cilj ni bil dosežen. 

 

Tabela 5.4. Doseganje cilja »spodbujanje pacienta k ohranjanju mobilnosti in samooskrbe« 

Spodbujanje pacienta k ohranjanju mobilnosti in samooskrbe 

Pacienti 

Cilj dela patronažne medicinske sestre v okviru paliativne 

oskrbe 

V celoti dosežen Delno dosežen Nedosežen 

1  X  

2  X  

3   X 

4  X  

5 X   

6 X   

7  X  

8 X   

9  X  

10  X  

11   X 

12  X  

13  X  

14  X  

15 X   

16   X 

17   X 

18  X  

19  X  

20 X   

21   X 

22  X  

23  X  

24   X 

25  X  

26 X   

27 X   

28  X  

SKUPAJ število (%) 7 (25 %) 15 (54 %) 6 (21 %) 
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Tabela 5.5 prikazuje realizacijo cilja »nudenje in zagotavljanje največjega udobja« v 

paliativni obravnavi pacienta. Cilj je bil zastavljen pri vseh 28 pacientih, od tega je bil pri 11 

(39 %) cilj dosežen v celoti, pri 13 (46 %) je bil cilj delno dosežen, pri 4 (14 %) pacientih 

cilj ni bil dosežen.  

 

Tabela 5.5. Doseganje cilja »nudenje in zagotavljanje največjega udobja« 

Nudenje in zagotavljanje največjega udobja 

Pacienti 

Cilj dela patronažne medicinske sestre v okviru paliativne 

oskrbe 

V celoti dosežen Delno dosežen Nedosežen 

1  X  

2  X  

3   X 

4  X  

5 X   

6 X   

7  X  

8 X   

9  X  

10  X  

11   X 

12 X   

13  X  

14   X 

15 X   

16  X  

17   X 

18 X   

19 X   

20 X   

21  X  

22  X  

23  X  

24  X  

25  X  

26 X   

27 X   

28 X   

SKUPAJ število (%) 11 (39 %) 13 (46 %) 4 (14 %) 
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Tabela 5.6 prikazuje realizacijo cilja »prilagajanje obravnave glede na napredovanje 

bolezni« v paliativni obravnavi pacienta«. Cilj je bil zastavljen pri vseh 28 pacientih, od tega 

je bil pri 17 (61 %) cilj dosežen v celoti, pri 10 (36 %) je bil cilj delno dosežen, pri 1 (4 %) 

cilj ni bil dosežen. 

 

Tabela 5.6. Doseganje cilja »prilagajanje obravnave glede na napredovanje bolezni« 

Prilagajanje obravnave glede na napredovanje bolezni 

Pacienti 

Cilj dela patronažne medicinske sestre v okviru paliativne 

oskrbe 

V celoti dosežen Delno dosežen Nedosežen 

1 X   

2  X  

3  X  

4 X   

5 X   

6 X   

7  X  

8 X   

9  X  

10  X  

11  X  

12 X   

13 X   

14  X  

15 X   

16  X  

17   X 

18 X   

19 X   

20 X   

21 X   

22  X  

23 X   

24 X   

25  X  

26 X   

27 X   

28 X   

SKUPAJ število (%) 17 (61 %) 10 (36 %) 1 (4 %) 
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Tabela 5.7 prikazuje realizacijo cilja »enakovredna obravnava pacienta, svojcev in vseh 

drugih članov, vključenih v proces oskrbe« v paliativni obravnavi pacienta. Cilj je bil 

zastavljen pri vseh 28 pacientih. V celoti je bil cilj dosežen pri 21 (75 %) pacientih, delno je 

bil cilj dosežen pri 6 (21 %) pacientih, pri 1 (4 %) pacientu cilj ni bil dosežen. 

 

Tabela 5.7. Doseganje cilja »enakovredna obravnava pacienta, svojcev in vseh drugih 

članov, vključenih v proces oskrbe« 

Enakovredna obravnava pacienta, svojcev in vseh drugih članov, vključenih v 

proces oskrbe 

Pacienti 

Cilj dela patronažne medicinske sestre v okviru paliativne 

oskrbe 

V celoti dosežen Delno dosežen Nedosežen 

1 X   

2 X   

3  X  

4 X   

5 X   

6 X   

7 X   

8 X   

9  X  

10 X   

11   X 

12 X   

13 X   

14  X  

15 X   

16  X  

17  X  

18 X   

19 X   

20 X   

21 X   

22  X  

23 X   

24 X   

25 X   

26 X   

27 X   

28 X   

SKUPAJ število (%) 21 (75 %) 6 (21 %) 1 (4 %) 
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Tabela 5.8 prikazuje realizacijo cilja »učenje, spoznavanje in lajšanje neprijetnih 

simptomov« v paliativni obravnavi pacienta. Cilj je bil zastavljen pri vseh 28 pacientih. Od 

tega je bil zgolj pri 5 (18 %) pacientih cilj dosežen v celoti, pri 17 (61 %) je bil cilj dosežen 

delno, pri 6 (21 %) pacientih cilj ni bil dosežen. Skupni prikaz realizacije zastavljenih ciljev 

dela nadalje prikazujemo v grafu 5.1.  

 

Tabela 5.8. Doseganje cilja »učenje, spoznavanje in lajšanje neprijetnih simptomov pri 

pacientu« 

Učenje, spoznavanje in lajšanje neprijetnih simptomov pri pacientu 

Pacienti 

Cilj dela patronažne medicinske sestre v okviru paliativne 

oskrbe 

V celoti dosežen Delno dosežen Nedosežen 

1   X 

2  X  

3  X  

4  X  

5  X  

6 X   

7  X  

8 X   

9  X  

10  X  

11   X 

12   X 

13   X 

14  X  

15  X  

16  X  

17  X  

18 X   

19 X   

20  X  

21  X  

22  X  

23 X   

24   X 

25   X 

26  X  

27  X  

28  X  

SKUPAJ število (%) 5 (18 %) 17 (61 %) 6 (21 %) 
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Graf 5.1. Skupni prikaz realizacije zastavljenih ciljev dela 

 
 

Graf 5.1 prikazuje uspešnost doseganja zastavljenih ciljev v obravnavi pacienta v paliativni 

oskrbi, ki jih medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu zastavi v okviru svojih 

kompetenc. Iz grafa 5.1 je razvidno, da je bilo izmed vseh ciljev, ki so bili zastavljeni, v 

celoti realiziranih 50 % ciljev, 39 % ciljev je bilo delno realiziranih, 11 % ciljev ni bilo 

doseženih.  

 

5.3 Analiza doseganja zastavljenih ciljev paliativne oskrbe z 

opazovanjem pacientov v domačem okolju 

 

Paciente, vključene v paliativno oskrbo, smo v domačem okolju opazovali vsaj 5-krat na 

teden in si prisotnost neprijetnih/motečih simptomov sproti zapisovali. Ob vsakem obisku 

smo ocenili prisotnost neprijetnih/motečih simptomov ter uspešnost njihovega lajšanja. Pri 

koliko pacientih je bil določen neprijeten/moteč simptom prisoten, prikazujemo v grafu 5.2. 
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Graf 5.2. Prisotnost neprijetnih in motečih simptomov pri pacientih v domačem okolju 

 
 

Graf 5.2 prikazuje, kateri neprijetni in moteči simptomi so bili prisotni/opaženi pri pacientih, 

vključenih v paliativno obravnavo v domačem okolju. Z grafa 5.2 je razvidno, da je izmed 

28 (100 %) pacientov, ki so sodelovali v raziskavi, bolečina bila prisotna pri 20 (71 %) 

pacientih, 18 (64 %) pacientov je imelo prisotne motnje spanja, 17 (61 %) pacientov je 

izgubilo apetit, simptoma slabost in bruhanje ter nemir sta bila prisotna pri 13 (46 %) 

pacientih, pri 12 (43 %) pacientih je bilo prisotno oteženo dihanje, o enaki vrednosti govori 

tudi prisotnost socialne izolacije pacientov. Pri 9 (32 %) pacientih je bilo prisotno zaprtje, 

pri 2 (7 %) pacientih je bila prisotna povišana telesna temperatura.  
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Tabela 5.9. Uspešnost lajšanja neprijetnih in motečih simptomov pri obravnavi pacientov v 

domačem okolju v povezavi z realizacijo ciljev, zastavljenih v paliativni obravnavi. 

Uspešnost lajšanja neprijetnih in motečih simptomov pri obravnavi pacientov v 

domačem okolju v povezavi z realizacijo ciljev zastavljenih  v paliativni obravnavi 

Poimenovanje 

simptomov 

Število 

pacientov s 

simptomi 

Doseženi cilji – pri 

koliko pacientih 

(%) 

Nedoseženi cilji – pri 

koliko pacientih 

(%) 

težko dihanje 12 6 / (50 %) 6 / (50 %) 

bolečina 20 8 / (40 %) 12 / (60%) 

slabost in bruhanje 13 7 / (53,8 %) 6 / (46,2 %) 

nemir 13 8 / (~61,5 %) 5 / (~38,5 %) 

povišana telesna 

temperatura 
2 1 / (50 %) 1 / (50 %) 

izguba apetita 17 11 / (64,7 %) 6 / (35,3 %) 

zaprtje 9 8 / (~88,9 %) 1 / (~11,1 %) 

socialna izolacija 12 9 / (75 %) 3 / (25 %) 

motnje spanja 18 13 / (72,2 %) 5 / (27,8 %) 

SKUPAJ število (%) 71 / (61,2 %) 45 / (38,8 %) 

 

Tabela 5.9 prikazuje uspešnost doseganja zastavljenih ciljev in lajšanja neprijetnih/motečih 

simptomov pri proučevanih pacientih. Prisotni neprijetni/moteči simptomi so bili: bolečina 

(71 %), motnje spanja (64 %), izguba apetita (61 %), slabost in bruhanje (46 %), nemir 

(46 %), težko dihanje (41%), socialna izolacija (43%), odvajanje (32%) ter povišana telesna 

temperatura (7 %). Iz tabele je razvidno, da so bili identificirani neprijetni/moteči simptomi 

v (61 %) uspešno obvladovani na podlagi ciljno zastavljenih intervencij paliativnega tima. 

Najpogosteje so bili uspešno obvladovani odvajanje (88,9 %), socialna izolacija (75 %), 

motnje spanja (72,2 %) in nemir (61,5 %). Najpogosteje se kot neprijeten/moteč simptom 

pojavlja bolečina, ki pa je bila obvladana le v 40 %.  

 

Na podlagi neprijetnih in motečih simptomov, pri katerih smo ugotovili, da je pri pacientih 

v domačem okolju najpogosteje prisotna bolečina, smo na podlagi izvedbe patronažnega 

obiska opazovane medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu s pacientom in 

svojci beležili ocenjevanje bolečine po metodi ABCDE, ki jo prikazujemo z grafom 5.3. 
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Graf 5.3. Ocenjevanje bolečine pri pacientu po metodi ABCDE 

 
 

Graf 5.3 prikazuje uspešnost ocenjevanja bolečine pri pacientih v paliativni oskrbi v 

domačem okolju s strani opazovane medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu, 

po metodi ABCDE, na podlagi pogovora s pacientom in svojci v domačem okolju. Legenda 

oznak grafa je predstavljena v poglavju 4.2.3. Na podlagi opazovanja pacientov v domačem 

okolju smo z obrazcem, kamor smo beležili uspešnost doseganja določenega kriterija 

ocenjevanja bolečine ob vsakem obisku pacienta, prikazali, da je bilo sistematično in redno 

komuniciranje s pacientom o stopnji bolečine uspešno izvedeno pri 15 (75 %) pacientih. 

Vsem 20 (100 %) pacientom se je s strani opazovane medicinske sestre v patronažnem 

zdravstvenem varstvu verjelo, da trpijo določeno stopnjo bolečine. Pri zgolj 3 (15 %) 

pacientih je bila po oceni pacientov, ki so trpeli za bolečino, izbrana pravočasna in primerna 

predpisana metoda za lajšanje bolečine. Pri 10 (50 %) pacientih se je izvajalo koordinirano 

in pravočasno izvajanje ukrepov, poučitev in spodbuda svojcev o sprotnem spremljanju in 

nadziranju ukrepov je bila uspešno izvedena pri 15 (75 %) pacientih. 

 

75 %

100 %

15 %

50 %

75 %

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

A B C D E

Š
te

v
il

o
 p

ac
ie

n
to

v

Metoda ocenjevanja bolečine



Diklič, V. Doseganje zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege v patronažni dejavnosti 

49 

Graf 5.4. Uspešnost doseganja zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege v 

patronažnem zdravstvenem varstvu 

 
 

Graf 5.4 prikazuje zastavljene negovalne cilje v patronažnem zdravstvenem varstvu v 

domačem okolju pacienta. Zastavljeni so bili pri vseh 28 (100 %) pacientih. Oblikovali smo 

jih na podlagi pregleda literature o neprijetnih in motečih simptomih, realizirali pa smo jih z 

opazovanjem pacientov v domačem okolju. Legenda oznak grafa je predstavljena v poglavju 

4.2.3. Cilj E, s katerim smo si zadali, da telesna temperatura ne bo presegla 38 °C, kljub 

nihanjem pa bo pacient lahko kakovostno živel in opravljal vsakodnevne aktivnosti, bil 

dosežen pri 26 (93 %) pacientih. Cilj G, ki opredeljuje, da bo pacient odvajal formirano blato 

na 2 do 3 dni, je bil dosežen pri 19 (68 %). Sledi cilj D, ki opredeljuje, da bodo ob pojavu 

znakov nemira ali delirija svojci pomirjeni in znali pravilno ukrepati, je bil dosežen pri 19 

(68 %) pacientih. Cilj A smo dosegli pri 18 (54 %) pacientih, cilj F, s katerim smo si 

prizadevali, da pacientu slabša prehranjenost ne bo zmanjševala kakovosti življenja in da bo 

zaužil toliko hrane in pijače, kot sam želi in potrebuje, v skladu s stadijem bolezni, je bil 

dosežen pri 17 (61 %) pacientih. Cilj C, ki opredeljuje, da slabost in bruhanje ne bosta 

zmanjšala pacientove kakovosti življenja in da bosta obvladana in pomirjena v roku 24 ur, 

je bil zastavljen pri vseh 28 pacientih, dosežen pa pri 15 (54 %) pacientih. Sledi cilj H, ki 

opredeljuje, da bo pacient v času bolezni vzdrževal socialne stike s tistimi ljudmi, ki si jih 

bo želel ob sebi in je bil dosežen pri 15 (54 %) pacientih. Cilj B je bil dosežen pri 13 (46 %) 

pacientih. Kot zadnji prikazujemo cilj I, ki opredeljuje, da bo pacient ponoči nemoteno spal 

vsaj 6 ur, je bil dosežen le pri 11 (39 %) pacientih. 
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5.4 Rezultati fokusne skupine 

 

V fokusno skupino je bilo vključenih 7 medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem 

varstvu. Tema pogovora v fokusni skupini je bila prisotnost in lajšanje neprijetnih in motečih 

simptomov pri pacientih, ki so vključeni v paliativno oskrbo in bivajo v domačem okolju, 

kako so cilji v paliativni oskrbi po mnenju medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem 

varstvu definirani, kako so v praksi doseženi, in če niso, kateri so razlogi zanje. 

 

Rezultate smo pridobili z dobesednim prepisom pogovora fokusne skupine. Podatke smo 

združili v kategorije, nato v podkategorije, te pa v teme, v katere smo nato vključili izjave 

udeleženk. Prikazali smo tudi vzročne povezave med temami. 

 

Tabela 5.10. Prikaz teme Načrtovanje paliativne oskrbe v domačem okolju 

Načrtovanje paliativne oskrbe v domačem okolju 

Simptomi 

oteženo dihanje, bolečina, slabost in bruhanje, 

nemir/delirij, povišana telesna temperatura, izguba apetita, 

zaprtje, socialna izolacija, motnje spanja 

Obvladovanje simptomov 

vloga pacientov, svojcev, medicinske sestre v 

patronažnem zdravstvenem varstvu, zdravnika, postavitev 

ciljev paliativne oskrbe, paliativni načrt 

Lajšanje simptomov 

farmakološki in nefarmakološki ukrepi, pomen verbalne in 

neverbalne komunikacije, sodelovanje vseh, ki so 

vključeni v paliativno oskrbo, motiviranost pacienta 

Pristop 
individualna obravnava, celosten pristop, izgradnja 

medsebojnega zaupanja 

Znanje 

nepoučen pacient, nepoučeni svojci, pomanjkanje znanja 

pri medicinski sestri v patronažnem zdravstvenem varstvu, 

pomanjkanje znanja pri zdravnikih, pomanjkanje znanja 

pri ostalih sodelujočih članih, vključenih v paliativno 

oskrbo 

 

Iz tabele 5.10 je razvidno, da smo temo »Načrtovanje paliativne oskrbe v domačem okolju« 

s kodami iz fokusne skupine razporedili v pet podkategorij: »Simptomi«, »Obvladovanje 

simptomov«, »Lajšanje simptomov«, »Pristop« in »Znanje«.  

 

Bandelj (2019) v svoji raziskavi ugotavlja, da je za uspešno obvladovanje neprijetnih in 

motečih simptomov potrebna vzpostavitev in aktivacija paliativnega tima ter postavitev 

ciljev paliativne oskrbe z vključitvijo vseh članov tima, vključno s pacientom in njegovimi 

svojci. Udeleženke fokusne skupine  so izpostavile, da je za uspešno izdelavo načrta 

ključnega pomena sodelovanje vseh članov paliativnega tima že v fazi načrtovanja aktivnosti 

za izvajanje paliativne oskrbe. V izbiri postopkov za lajšanje neprijetnih/motečih simptomov 

je veliko možnosti, o uporabi katerih je potrebno uskladiti želje in potrebe pacienta, svojcev 

ter mnenje strokovnjakov zdravstvenih strok. Takole je navajala ena od udeleženk: FS-5-11: 
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»Bistvenega pomena je, da poskusiš najprej z drugimi postopki lajšati neki simptom, ne takoj 

s terapijo. Marsikomu pomaga recimo, da se odpre okno, če mu je slabo, pomagajo tudi 

sprostitvene tehnike, veste, koliko lahko pomeni masaža nekomu, ki ima bolečino, za katero 

pa ni nujno, da je vzrok bolezen. Lahko je bolečina prisotna, ker recimo dalj časa leži v 

postelji na eni strani, ima noge navzdol, če sedi na stolu. Meni se uporaba teh ukrepov 

resnično zdi zelo smiselna. Sama se vedno najprej pozanimam, kaj so pri pojavu določenega 

simptoma poskusili pacient ali svojci storiti že sami.«  

 

Udeleženke so opozorile tudi na pomanjkanje znanja s področja paliativne obravnave, ki 

negativno vpliva na timski pristop in skupno načrtovanje aktivnosti v dobrobit pacienta in 

svojcev. Medicinskim sestram v patronažnem zdravstvenem varstvu se zdi pomembna 

pacientova motiviranost, ena izmed medicinskih sester pa je kot ključni element uspešnega 

obvladovanja simptomov navajala pomen verbalne in neverbalne komunikacije.  

FS-3-11: »Neverbalna komunikacija včasih pove več kot verbalna. Pacientov izraz na 

obrazu, ki ga dobro poznaš, je tisti, ki bo najbolj pristen.«  

 

Ena izmed udeleženk v fokusni skupini je navedla, da sta celostni pristop in individualna 

obravnava pacienta bistvenega pomena za vzpostavitev medosebnega odnosa. Večina 

udeleženk je navajala pomen poznavanja in pridobivanja znanja o paliativni oskrbi. Opažajo 

namreč, da ima večina izbranih osebnih zdravnikov premalo znanja o paliativni oskrbi, zato 

se dostikrat zanašajo na medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu, ki 

obiskujejo paciente na domu. Ena udeleženka je navajala: 

 

FS-2-25: »Zato je potrebno, da bi zdravniki vedeli več o paliativni oskrbi. Morali bi tudi 

vedeti, da je obseg naših kompetenc drugačen kot njihov. Določene stvari, ki jih oni lahko v 

domačem okolju izvajajo, jih me žal ne moremo. Me ne moremo odločati o času in mestu 

aplikacije zdravil recimo. Ampak saj pravim, nimajo zadostnega znanja o paliativni oskrbi, 

oziroma premalo se o vsem skupaj govori. Včasih se mi zdi tudi, da ni nekega interesa o 

izvajanju paliativne oskrbe, čeprav pa mislim, da bo z leti vseeno bolje, glede na to, da si 

paliativna oskrba v slovenskem prostoru utira svojo pot in se nekako širi, bom rekla.« 
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Tabela 5.11. Prikaz teme Paliativna oskrba v domačem okolju  

Paliativna oskrba v domačem okolju 

Definicija 

lajšanje trpljenja, odprava simptomov, udobje v zadnjih 

dneh življenja, ohranjanje dostojanstva in kakovosti 

življenja, smrt brez bolečin, umiranje v domačem okolju, 

opora pacientom in svojcem 

Cilji 

dobro opredeljeni, vzpostavitev komunikacije, pridobitev 

pacientovega zaupanja, pomembnih informacij, opora 

svojcem in pacientom, lajšanje trpljenja, neprijetnih in 

motečih simptomov, zagotavljanje kakovosti življenja, 

holistična obravnava pacienta 

Opredelitev ciljev 

prepoznavanje pacientovih potreb, postavljanje negovalnih 

ciljev skupaj z zdravnikom, vključevanje svojcev in 

pacientov v postavitev ciljev, vključevanje ostalih 

vključenih v paliativno oskrbo, ključna je vloga zdravnika 

Doseganje ciljev 

sodelovanje in motiviranost pacienta, povezanost z 

zdravnikom, vključenost zdravnika, spodbujanje svojcev, 

medsebojno sodelovanje, vključevanje zunanjih 

sodelavcev v paliativno oskrbo, negovalni načrt, soočanje 

z resnico 

Dostop do paliativne 

oskrbe 

neenakost v dostopu, pomanjkanje zdravnikov in znanja, 

interesa, strah pred umiranjem (izvajalci), lajšanje 

neprijetnih in motečih simptomov 

Ovire 

postavljanje ciljev paliativne oskrbe brez pregleda in 

obiska pacienta, odsotnost zdravnika, odvisnost od 

zdravnika, slaba medsebojna komunikacija, slabo znanje o 

paliativni oskrbi in mobilnih paliativnih timih, slaba 

odzivnost socialne službe in domov za upokojence, 

neznanje pacienta o paliativni oskrbi, soočanje z resnico in 

s potekom zdravljenja 

 

Tabela 5.11 prikazuje, da smo temo »Paliativna oskrba v domačem okolju« s kodami 

fokusne skupine razvrstili v šest podkategorij, in sicer: »Definicija«, »Dostop do paliativne 

oskrbe«, »Cilji«, »Opredelitev ciljev«, »Doseganje ciljev« in »Ovire«. Rezultati prikazani v 

tabeli kažejo, da medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu različno pojmujejo 

paliativno oskrbo. Nekatere jo opredeljujejo kot lajšanje trpljenja, smrt brez bolečin, 

umiranje v domačem okolju, druge jo povezujejo z odpravo neprijetnih/motečih simptomov, 

udobjem pacienta v zadnjih dneh življenja ter ohranjanjem dostojanstva in kakovosti 

življenja pacienta in svojcev. Opozorijo tudi na pomanjkanje znanja tako s strani svojcev in 

pacienta kot zdravstvenih delavcev. Opozorijo na stiske, ki jih ob obravnavi pacienta 

doživljajo ne le svojci, temveč tudi zdravstveni delavci, kar lahko vpliva na izvedbo 

paliativne oskrbe. Ena od udeleženk je povedala, da se ji zdi pomembno, FS-5-4: »da se na 

nek način ohrani kakovost preostanka življenja. In da jim nudiš oporo, ne samo svojcem, 
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tudi pacient mora čutiti, da je deležen opore.« Za doseganje zastavljenih ciljev, ki jih 

udeleženke ocenjujejo kot pomembne, je ključnega pomena timsko sodelovanje, v katerem 

vidijo zdravnika kot ključnega usmerjevalca aktivnosti paliativnega tima. 

 

Ob ugotavljanju pogostosti opredeljenih ciljev smo ugotovili, da med medicinskimi 

sestrami, ki so sodelovale v fokusni skupini, vlada prepričanje, da so najpogosteje 

opredeljeni cilji lajšanje neprijetnih in motečih simptomov ter komunikacija, za katero 

menijo, da je v paliativni oskrbi ter ob vstopu v pacientovo domače okolje ključnega pomena 

za dober medsebojni odnos ter vzpostavitev zaupanja. Ena izmed vprašanih je navajala: 

  

FS-5-4: »Komunikacija je tako ključni element za zagotovitev uspeha, ja. Zato, ker če dober 

odnos vzpostaviš že takoj ob prvem stiku in da ti pacient zaupa, pa svojci tudi, no. Potem 

tako vse lepo teče. Zato, ker potem, ko imaš zaupanje, pacienti že sami povedo, kaj jih muči. 

Ni treba ves čas spraševati.« 

 

Ob pogovoru se je med vprašanimi razvila zanimiva razprava o tem, kdo določa cilje 

paliativnega zdravljenja. Menijo namreč, da v večini primerov cilje paliativnega zdravljenja 

zgolj na papirju določi zdravnik, ki pacienta v domačem okolju niti ne vidi, zato menijo, da 

so medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu tiste, ki že ob prvem stiku 

pacienta v njegovem domačem okolju prepoznajo njegove potrebe in potrebe svojcev in zato 

lažje postavijo cilje, ki bi jih bilo mogoče pri pacientu doseči. Ena izmed sodelujočih je 

navajala: 

 

FS-7-6: »Samo je pa treba ločiti, da me postavimo negovalne cilje, zdravnik pa cilje 

zdravljenja, ne. Oziroma naj bi sodeloval pri postavitvi oziroma sestavi paliativnega načrta. 

Ampak vseeno se mi pa zdi pomembno, da se pogovoriš z zdravnikom in da se cilji postavijo 

skupaj.« 

 

Udeleženke fokusne skupine menijo, da dostop do paliativne oskrbe ni enakopraven za vse. 

Zdi se jim, da je največ odvisno od pacientovega izbranega osebnega zdravnika. Opažajo 

tudi pomanjkanje znanja in interesa za paliativno oskrbo med zaposlenimi ter pomanjkanje 

kadra. Ena izmed vprašanih je navajala, da se ji zdi, da je razlika v dostopu do paliativne 

oskrbe v primerih, ko je pacient odpuščen v domačo oskrbo iz bolnišnice, v primerjavi s tem, 

kadar je pacient, ki je v paliativni oskrbi, v domačem okolju, pred tem pa ni bil nič 

hospitaliziran, torej ni bil v domače okolje premeščen iz bolnišnice. Ena izmed vprašanih je 

navedla:  

 

FS-1-4: »Tukaj gre lahko za veliko razliko. Poglej, recimo, kadar je pacient odpuščen iz 

bolnišnice, je bolnišnični koordinator tisti, ki obvesti najprej pacientovega osebnega 

zdravnika. Zdravnik se potem poveže z nami, ne. Me gremo potem domov, obvestimo 

zdravnika nazaj, da poročamo o stanju. Če je pacient doma, pa dejansko osebni zdravnik 

včasih niti ne pozna pacienta niti ga ne vidi. Kličejo svojci in prosijo za delovni nalog. Svojci 

včasih ne poznajo in ne znajo vsega prav razložiti in pacientu tako tudi ni nudena kvalitetna 

oskrba. To je velika razlika, kolegice, veste.« 
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 Tabela 5.12. Prikaz teme Aplikacija intravenozne terapije  

Aplikacija intravenozne terapije 

Kompetence medicinske 

sestre v patronažnem 

zdravstvenem varstvu 

ni kompetentna o odločanju glede aplikacije zdravil (čas, 

način), omejenost medicinske sestre v patronažnem 

zdravstvenem varstvu 

Ovire 

pomanjkljivo poznavanje obsega kompetenc medicinske 

sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu s strani 

zdravnikov, odvisnost od zdravnika, ni dostopa do opreme 

za reanimacijo, prelaganje odgovornosti med zaposlenimi, 

aplikacija morfija v podkožje 

Praksa 
aplicira zdravnik, neodzivnost zdravnikov, vključevanje 

reševalcev 

 

Tabela 5.12 prikazuje, da smo temo »Aplikacija intravenozne terapije« razvrstili v tri 

podkategorije, in sicer: »Kompetence patronažne medicinske sestre«, »Ovire« ter »Praksa«. 

Ugotovili smo, da je patronažna medicinska sestra na terenu omejena pri aplikaciji 

intravenozne terapije. Razlog za to je, da medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem 

varstvu ni kompetentna, da bi odločala, kdaj aplicirati intravenozno terapijo. Ne samo zaradi 

tega, ker ne more odločati o času aplikacije intravenozne tarapije. Gre namreč tudi za 

nedorečeno aplikacijo antišok terapije v primeru anafilaktične reakcije ob aplikaciji terapije. 

Večina zdravnikov ne ve, da medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem ni kompetentna 

za odločanje o aplikaciji. Po drugi strani se na strani medicinske sestre v patronažnem 

zdravstvenem varstvu pojavlja tudi dvom, kadar za aplikacijo določenega zdravila zdravnik 

napiše pooblastilo za medicinsko sestro v patronažnem zdravstvenem varstvu. Pojavi se 

namreč dvom, ali je zdravila preveč, da pri pacientu ne pospešimo smrti. Ena izmed 

udeleženk fokusne skupine je takole navajala: 

 

FS-1-25: »Vseeno je najbolj važno, da pacient dobi terapijo. Saj potem nekako ustrežeš 

pacientu. Če ne drugače, vsaj sporočiš zdravniku. Če ima čas, gre dati injekcijo, drugače pa 

reševalce pošlje.«  
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Tabela 5.13. Prikaz teme Bolečina  

Bolečina 

Opredelitev bolečine 

najbolj pogost in neobvladljiv simptom, odvisna od vrste 

obolenja, individualni pristop, uporaba protibolečinske 

lestvice, VAS običajno > 3, obvladana bolečina pomeni 

mirno smrt, peče, žge, tiščoča, pulzirajoča, problem 

prebijajoče bolečine, pomoč pri opredelitvi bolečine, 

zmanjšana bolečina neposredno pred smrtjo 

Izzivi 

neizmerljiva, neobvladljiva bolečina in neodpravljena 

bolečina, dobra opredelitev bolečine, manjša bolečina v 

terminalni fazi, nenadzorovano jemanje različne 

protibolečinske terapije  

Farmakološki ukrepi 

uporaba protibolečinskih obližev, problem prebijajoče 

bolečine, kombinacija protibolečinske terapije (coctail), 

napotitev v protibolečinsko ambulanto 

Nefarmakološki ukrepi pomiritev pacienta, ustrezen položaj 

Zdravstveno vzgojno delo 

poučitev pacienta in svojcev o lajšanju bolečine, pošiljanje 

v protibolečinsko ambulanto ob neustrezni obstoječi 

protibolečinski terapiji  

Problemi pri obvladovanju 

bolečine 

neustrezna izbira analgetikov, pomanjkanje znanja, slabo 

poznavanje protibolečinske terapije, napotitev v 

bolnišnico, strah pred visokimi odmerki zdravil (depresija 

dihanja) 

 

Tabela 5.13 prikazuje, da smo temo »Bolečina« razvrstili v šest podkategorij, in sicer: 

»Opredelitev bolečine«, »Izzivi«, »Farmakološki ukrepi«, »Nefarmakološki ukrepi«, 

»Zdravstveno vzgojno delo« ter »Problem pri obvladovanju bolečin«. Z izjavami 

medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem varstvu, ki so sodelovale v fokusni skupini, 

smo ugotovili, da je bolečina eden izmed najtežje obvladljivih simptomov. Izmed vseh 

neprijetnih in motečih simptomov je bolečina najpogostejša, saj tudi udeleženke fokusne 

skupine menijo, da se bolečina pojavlja pri skoraj vseh pacientih. Za ocenjevanje bolečine 

se pojavljajo različne lestvice za merjenje bolečine. Ena izmed lestvic, ki smo jo uporabili v 

naši raziskavi, je bila lestvica VAS (vizualna analogna skala) (Slika 3.1). Udeleženke 

fokusne skupine menijo, da je pri skoraj vseh pacientih bolečina ocenjena več kakor 3, 

izjema so zgolj umirajoči pacienti v terminalni fazi, katerih bolečina je pred smrtjo manj 

izrazita ali pa je sploh ni. Največjo težavo medicinskim sestram v patronažnem 

zdravstvenem varstvu predstavlja prepoznavanje bolečine, saj se ta različno pojmuje. Ena 

izmed udeleženk je določena pojmovanja takole navedla z osebno izkušnjo:  

 

FS-1-24: »Toliko različnih izrazov, kot jih naša Slovenija premore za bolečino, se jih ne da 

našteti. Mi poznamo samo, če boli ali ne boli. Nihče ne vpraša o bolečini, tako kot recimo 

na onkološkem inštitutu v ambulanti. Oni so pa v Ljubljani anestezisti, cela ekipa, oni te 

izprašajo, ne moreš niti verjeti, koliko številk, koliko imen poznajo ti ljudje za bolečino. Ko 
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človeka sprašujejo, ali prebija bolečina ali peč, ali žge ali žari. Tam imajo toliko izrazov in 

ko najdejo pravi izraz, ko pacient, če je sposoben povedati, kako pa kdaj, saj to niha zjutraj 

na primer bolj, zvečer je zopet druga bolečina, tiščanje, pulzira bolečina. Jaz sem bila prav 

presenečena, ko sem slišala toliko izrazov za bolečino. In potem iz tega izluščijo kombinacijo 

protibolečinskih zdravil in tudi paciente in svojce naučijo, kdaj naj kaj vzamejo, pa koliko 

naj vzamejo.« 

 

Največji izziv te izjave se udeleženki zdi napotitev v protibolečinsko ambulanto, kjer so 

specialisti, ki se ukvarjajo zgolj z bolečino. Udeleženke fokusne skupine so kot veliko težavo 

pri obvladovanju in lajšanju bolečine navajale slabši nadzor nad jemanjem zdravil. Ena 

izmed udeleženk je navedla, da se precej pacientov, ki zavestno nenadzorovano jemljejo 

zdravila, boji, da bi bolečina postala močnejša, zato je treba tako s pacienti kot svojci dobro 

zdravstveno vzgojno delovati. Takole je navajala:  

 

FS-4-12: »Bistveno je dobro sodelovati s svojci in pacientom, če so ti vsaj malo zdravstveno 

vzgojno poučeni. S tem mislim, da patronažne medicinske sestre velikokrat prevzamemo 

vlogo predavateljice, saj se potrudimo svojcem in pacientom z nasveti in predlogi pomagati 

drugače gledati na stvari, jih drugače sprejeti ali pa morebiti pravočasno opaziti stranske 

učinke oziroma neprijetne simptome, ki se pojavijo.«  

 

Večina medicinskih sester, ki so sodelovale v fokusni skupini, se strinja z mnenjem, da je 

bolečina pred smrtjo zmanjšana. Največja težava, ki so jo udeleženke navajale, je bila 

neustrezna izbira analgetikov s strani osebnega zdravnika.. Ena izmed udeleženk je navedla: 

 

FS-1-26: »Večina osebnih zdravnikov ob pojavu bolečine pošlje pacienta z bolečinami v 

bolnišnico, čeprav si pacienti tega ne želijo. Se mi zdi, da jim to predstavlja strah, da se ne 

bodo več vrnili v domače okolje. Večina pacientov si želi v protibolečinsko ambulanto, da se 

uredi terapija, da jih neha boleti in da bodo v miru umrli v domačem okolju.«  
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Tabela 5.14. Prikaz teme Oteženo dihanje 

Oteženo dihanje 

Opredelitev dihanja 

zelo pogost simptom, pomodrele okončine, hropenje, 

hlastanje za zrakom, bolečine v prsnem košu, stiskanje v 

prsnem košu 

Farmakološki ukrepi 

uporaba inhalacij, kisik-TZKD (trajno zdravljenje s 

kisikom na domu), olajšanje izkašljevanja, zmanjša se 

bolečina 

Nefarmakološki ukrepi 
zračenje prostora, položaj pacienta, dvig vzglavja, pomoč 

pri izkašljevanju, uporaba ventilatorja 

Zdravstveno vzgojno delo 

pogovor s pacientom in svojci, podajanje navodil, 

svetovanje o nefarmakoloških ukrepih, spodbujanje 

pacienta in svojcev k izvajanju nefarmakoloških ukrepov, 

spodbujanje k izvajanju inhalacij 

Izzivi 
težko obvladljiv simptom, zelo hitre spremembe v poteku 

dihanja, zelo hitro poslabšanje 

 

Tabela 5.14 prikazuje, da smo temo »Oteženo dihanje« razvrstili v pet podkategorij: 

»Opredelitev dihanja«, »Farmakološki ukrepi«, »Nefarmakološki ukrepi«, »Zdravstveno 

vzgojno delo« in »Izzivi«. Z izjavami fokuse skupine smo ugotovili, da je oteženo dihanje 

simptom, ki se glede na pogostost pojavlja takoj za bolečino. Večina intervjuvanih 

medicinskih sester je prepoznala težave z dihanjem pri pacientu z neverbalno in tudi z 

verbalno komunikacijo. Pacienti, ki so lahko povedali, da težko dihajo, so navajali bolečine 

ali stiskanje v prsnem košu, opažali so tudi pomodrele okončine. Ena izmed udeleženk je pri 

enem izmed pacientov, ki je bil popolnoma neodziven ter v fazi umiranja, opazila 

pomodrelost in hropenje. Navajala je: 

  

FS-1-13: »Punce, veste kok je hudo gledat, kadar pacient ne more dihat. Pacient je hropel, 

imel je čisto modre ustnice. Vedela sem, da umira, da se iztekajo zadnje minute, pa svojcem 

tega nisem smela povedati. Rekla sem samo, naj bodo ob njem in ga držijo za roko, da bo 

čutil in vedel, da ni sam. Ampak mimika obraza tega pacienta v stiski mi bo za vedno ostala 

v spominu.«  

 

Za lajšanje težkega dihanja so se v domačem okolju pacienta večinoma uporabljali 

nefarmakološki ukrepi. V nekaterih primerih pa tudi farmakološki ukrepi, saj so imeli 

določeni pacienti v domačem okolju možnost prenosnega kisika in uporabo inhalacij. Ena 

izmed opazovanih medicinskih sester je pri pacientki opazila dihalno stisko na podlagi 

pomodrelih ustnic. Ugotovili smo, da po mnenju ostalih sodelujočih medicinskih sester tako 

pacienti kot svojci potrebujejo veliko zdravstveno-vzgojnega dela, poučiti jih je treba tudi, 

da morajo biti pripravljeni na hitre spremembe v procesu bolezni.  

 

FS-6-13: »Pacientom zelo pomagajo inhalacije, sploh če so pljučni bolniki, na primer rak 

ali pa kronična obstruktivna pljučna bolezen. Včasih ob vsej tej zmedi, ker to je zmeda, to 
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življenje je zmeda, ne najdejo časa oziroma se ne spomnijo, da jim bodo inhalacije 

pomagale. Potem, ko se pa nadihajo tistih dvajset minut z navadno fiziološko raztopino, so 

pa velikokrat kot novi. Mislim, veliko boljše je, no, lažje dihajo, lažje se in pogovarjajo in 

izkašljajo se lažje, ni tako boleče vse skupaj, ne. Pa na hitre spremembe morajo biti vedno 

pripravljeni.«  

 

Večina udeleženk je navajala, da jim je največji izziv pri obvladovanju težkega dihanja 

pravočasno prepoznavanje, hitro ukrepanje in želja po aplikaciji zdravil s strani zdravnika, 

brez strahu in s primernim strokovnim znanjem. 

 

Tabela 5.15. Prikaz teme Komunikacija  

Komunikacija 

Značilnosti 
pomen prvega stika, kontinuirana, odkrita vez med 

zdravnikom, vez med svojci, vez med pacientom 

Načini verbalna komunikacija, neverbalna komunikacija 

Izzivi 

vzpostavitev dobre komunikacije in zaupanja, ustvariti 

dober komunikacijski kanal med člani tima ni vedno 

optimalno  

 

Tabela 5.15 prikazuje, da smo temo »Komunikacija« razdelili v tri podkategorije, in sicer: 

»Značilnosti, »Načini« in »Možnosti«. Ugotovili smo, da je komunikacija v paliativni oskrbi 

bistvenega pomena. Vse intervjuvane patronažne medicinske sestre so trdile, da je 

najpomembnejši prvi stik s pacientom v domačem okolju, zato jim komunikacija predstavlja 

vez med zdravnikom, svojci in vsemi drugimi člani, ki sodelujejo v procesu paliativne 

oskrbe. Komunikacija s pacientom in svojci mora biti odkrita, pomembna pa je tako verbalna 

kot tudi neverbalna komunikacija, saj ta v večini primerov omogoča odkritje neprijetnih in 

motečih simptomov, predvsem pri pacientih, ki verbalno tega ne morejo izražati. Ena izmed 

udeleženk je navajala:  

 

FS-6-5: »Čeprav je komunikacija ključni element v odnosu, je treba povezati tudi druge 

člane tima s pacientom in svojci. Treba je ves čas delati v zvezi z možnostmi dobre 

komunikacije, vzpostavljati zaupanje. Treba se je truditi ustvariti dober komunikacijski 

kanal. Je pa res, da je to včasih izjemno težko, saj se nekateri zelo zaprejo vase in nimajo 

niti volje niti želje po komunikaciji.«  

 

Udeleženke so navajale, da se jim zdi največji izziv vzpostaviti dobro komunikacijo in 

zaupanje. Menijo pa, da težava nastane predvsem zato, ker zdravniki s pacientom in svojci 

premalo komunicirajo. Težko je namreč izvedljiv dober pogovor, vreden zaupanja, v 

primerih, ko gre zdravnik svojo smer, svojci pa zaradi zatiskanja oči in nesprejemanja 

realnosti v drugo smer. V tem primeru se največja škoda godi ravno pacientu. 
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Tabela 5.16. Prikaz teme Spanje  

Spanje 

Opredelitev simptoma 
ne spijo, preveč spijo, prisotnost bolečine, slabost, 

bruhanje, vpliv terapije 

Farmakološki ukrepi urejena predpisana terapija 

Nefarmakološki ukrepi 
udoben položaj v postelji, zračenje spalnega prostora, 

sprehod pred spanjem, tehnike sproščanja 

Zdravstveno vzgojno delo učenje tehnik sproščanj 

Izzivi 

pasti, nemir, agresija, razdražljivost, preveč spanja, 

premalo spanja, nenadzorovano mešanje protibolečinske 

terapije, odvisnost 

 

Tabela 5.16 prikazuje, da smo temo »Spanje« razvrstili v pet podkategorij, in sicer: 

»Opredelitev simptoma«, »Farmakološki ukrepi«, »Nefarmakološki ukrepi«, »Zdravstveno 

vzgojno delo« in »Izzivi«. Ugotovili smo, da so motnje spanja pri pacientih v domačem 

okolju zelo pogoste. Gre namreč za simptom, zaradi katerega ne trpijo samo pacienti, ampak 

tudi svojci in drugi, vključeni v proces paliativne oskrbe v domačem okolju. Gre namreč za 

nihanja, ko pacienti ali nič ne spijo ali veliko spijo. Na podlagi izsledkov fokusne skupine 

smo ugotovili, da večina opazovanih medicinskih sester meni, da pacienti z motnjami spanja 

zaradi neurejene protibolečinske terapije ali odvisnosti od protibolečinske terapije slabo 

spijo. Ena izmed udeleženk je navajala:  

 

FS-6-17: »Menim, da je tukaj problem, da se motnje spanja pojavljajo zaradi odvisnosti od 

terapije, saj so je pacienti že navajeni in ne pomaga več. Prve dni že pomaga, potem se jim 

pa zdi, da ne morejo zaspati brez zdravil in telo se navadi na zdravila.«  

 

Medicinske sestre, ki so sodelovale v fokusni skupini, menijo, da je najpomembnejša urejena 

terapija za preprečevanje motenj spanja oziroma umiritev.  

 

FS-2-17: »Odvisno tudi, kako je urejena terapija, ne. Lahko ima protibolečinsko črpalko, ki 

dobro učinkuje. Lahko pa ne učinkuje in spet smo tam. Če je prisoten kakšen drug simptom, 

kot recimo bolečina, pacient ne bo spal, posledično pa verjetno tudi svojci ne.«  

 

Dve sodelujoči medicinski sestri sta navedli, da se jima zdi bistvenega pomena, da tako 

paciente kot svojce naučimo sprostitvenih tehnik pred spanjem, torej da izvajamo 

nefarmakološke ukrepe. Zdi pa se jima pomemben tudi farmakološki ukrep, in sicer pravilno 

jemanje zdravil. Ena izmed medicinskih sester je navedla, da se ji zdi največji izziv pri 

obvladovanju motenj spanja doseganje cilja, da pacient nemoteno spi vsaj šest ur, saj so tako 

spočiti pacient, svojci in tudi drugi, vključeni v proces oskrbe. Dnevno je treba preprečiti 

popoldanske in vmesne dremeže ter pacienta zamotiti z drugimi opravili, ki jih zmore.  

 

FS-1-17: »Če par noči skupaj ne spijo, jih je potem res že strah noči, so nemirni že popoldne 

in proti večeru, se meni zdi. Včasih se mi zdi tudi, recimo, da mi je uspel podvig, da jih 
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nekako naučiš, naj ne spijo popoldne, tudi svojcem recimo rečeš, naj ne pustijo pacienta 

popoldne spati.« 

 

Ena izmed medicinskih sester je kot izziv navedla priučitev sprostitvenih tehnik pri svojcih.  

 

Tabela 5.17. Prikaz teme Odvajanje blata  

Odvajanje blata 

Opredelitev simptoma 

zelo pogost simptom, zaprtje, številna protibolečinska 

terapija, premajhen vnos vlaknin, zmanjšana telesna 

aktivnost, premajhen vnos tekočine 

Farmakološki ukrepi 
aplikacija odvajal, aplikacija podkožne infuzije, aplikacija 

klistirja 

Nefarmakološki ukrepi 
spodbujanje gibanja do zmožnosti, z vlakninami 

obogatena prehrana 

Zdravstveno vzgojno delo 
poučitev svojcev o pomembnosti vnosa vlaknin in 

spodbujanja h gibanju 

Izzivi 
težave pri požiranju, vpliv zdravil, premajhen vnos 

vlaknin 

 

Iz tabele 5.17 je razvidno, da smo temo »Odvajanje blata« razvrstili v pet podkategorij, in 

sicer »Opredelitev simptoma«, »Farmakološki ukrepi«, »Nefarmakološki ukrepi«, 

»Zdravstveno vzgojno delo« in »Ukrepi«. Ugotovili smo, da je odvajanje blata eden izmed 

simptomov, s katerimi se patronažne medicinske sestre na terenu v pacientovem domačem 

okolju zelo pogosto srečujejo. Gre za simptom, katerega pogost pojav je zaprtje, ki pa je 

največkrat posledica uživanja protibolečinske terapije. Kot vzrok so medicinske sestre 

navajale tudi zmanjšano gibalno aktivnost in zmanjšan vnos pomembnih hranil, med 

katerimi so izstopale vlaknine. Velikokrat se zato v domačem okolju zaradi počasnejše 

resorpcije tekočine v telo srečujejo z aplikacijami klizem in podkožnih infuzij. Ena izmed 

medicinskih sester je kot največjo oviro pri obvladovanju zaprtja navedla nepoučene svojce. 

Meni, da se velikokrat pojavi pretirana skrb za umirajočega s strani svojcev, zato jih v 

določene stvari silijo ali pa se jih izogibajo zaradi strahu pred zapleti.   

 

FS-1-15: »Ker velikokrat so svojci ali pa me sestre tiste, ki silimo v nekaj. Pretirano jih v 

posteljo tlačmo, pretirano. Namesto, da jih pustimo, da naredijo tisto, kolikor so sposobni, 

ali jih pa pulimo ven iz postelje v tistih hudih bolečinah, potem jih pa aaa, ja, pa morate 

malo hoditi, pa morate malo gibat, boste lažje spali, boste lažje odvajali, boste lažje …« 

 

Večina opazovanih medicinskih sester, ki so sodelovale v diskusiji, je izvajala 

nefarmakološke ukrepe kot zdravstveno vzgojno delo s svojci s poučitvijo o pomembnosti 

vnosa beljakovin, večina medicinskih sester pa je navajala tudi, da zelo pogosto uporabijo 

aplikacijo klizem kot enega izmed farmakoloških ukrepov.  
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Kot izziv pri obvladovanju odvajanju blata so vse udeleženke navajale, da je njihov cilj 

poučiti svojce o vseh pomembnih stvareh glede prehrane, ne smejo pa ob tem pozabiti na 

zdravstveno stanje pacienta, ko svetujejo gibanje do zmožnosti. 

 

Tabela 5.18. Prikaz teme Socialna izolacija  

Socialna izolacija 

Opredelitev simptoma 
zapiranje vase, slaba samopodoba, spremenjena zunanja 

samopodoba, brezvoljnost, potrtost, apatičnost 

Farmakološki ukrepi razbremenilni pogovor 

Zdravstveno vzgojno delo 
pogovor s pacientom in svojci, pogovor o pomenu dobre 

samopodobe, priporočitev branja literature 

Izzivi 
odklanjane pomoči, ni paliativnega tima, stigmatizacija, 

neznanje, ni psihologa, pridobitev pacientovega zaupanja 

 

Iz tabele 5.18 je razvidno, da smo temo »Socialna izolacija« razvrstili v štiri podkategorije, 

in sicer »Opredelitev simptoma«, »Nefarmakološki ukrepi«, »Zdravstveno-vzgojno delo« in 

»Izzivi«. Ugotovili smo, da medicinske sestre, ki so bile povabljene in udeležene v fokusni 

skupini, menijo, da je socialna izolacija moteč simptom, ki se pojavlja pri več kot 50 % 

pacientov, ki so opredeljeni v paliativno oskrbo. Pri večini pacientov se to kaže kot 

spremenjena ali slaba samopodoba. Večina pacientov je brez volje ali pa se zapira vase. 

Udeleženke v fokusni skupini so navajale, da veliko časa namenijo zdravstveno-vzgojnemu 

delu pacienta in tudi svojcev. Ena izmed udeleženk je izpostavila potrebo po paliativnem 

timu, saj se ji zdi izjemnega pomena sodelovanje psihologa ali psihiatra.  

 

FS-3-19: »Ja, seveda, tukaj bi prišel zraven kakšen psiholog ali pa psihiater, ne. Kajti ne 

samo, da bi pomagal pri spremenjeni ali pa slabi samopodobi, tudi pri kakšnih drugih 

simptomih bi pomagal, a veste.« 

 

Večinoma se pri pacientih in svojcih svetuje zdravstveno-vzgojno delo, predvsem naj berejo 

literaturo, ki bi jim lahko pomaga spremeniti pogled na njihovo zdravstveno stanje in 

bolezen. Medicinske sestre, sodelujoče v fokusni skupini, so opažale , da veliko svojcev in 

tudi pacientov odklanja pomoč.  

 

FS-6-20: »Zdi se mi, kot bi se včasih svojci bali pomoči. Samo ne vem, ali je to zaradi 

zatiskanja oči pred realnostjo, mogoče zato, ker se nihče z njimi ne pogovarja in zdravstveno 

vzgojno ne deluje. Mogoče mislijo, da zmorejo vse sami. Ne vem, ni mi jasno.«  
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Tabela 5.19. Prikaz teme Izguba apetita  

Izguba apetita 

Opredelitev simptoma 

hrana jim ne paše (jim smrdi), nimajo apetita, afte, 

zavračanje hrane, bolečine pri požiranju, slabost, pacient 

bi rad jedel pa ne more 

Farmakološki ukrepi aplikacija podkožne infuzije 

Nefarmakološki ukrepi vlaženje ustnic, lajšanje slabosti 

Zdravstveno vzgojno delo 
poučitev o enteralni prehrani, o nevarnostih aspiracije in o 

potrebni količini vnosa hranil 

Izzivi 

nevarnost aspiracije, strah pred lakoto (svojci), zaprtje, 

siljenje pacienta s hrano, ni dietetika, premalo časa za 

pacienta, ni paliativnega tima 

 

Iz tabele 5.19 je razvidno, da smo temo »Izguba apetita« razvrstili v pet podkategorij, te pa 

so: »Opredelitev simptoma«, »Farmakološki ukrepi«, »Nefarmakološki ukrepi«, 

»Zdravstveno vzgojno delo« in »Izzivi«. Ugotovili smo, da se večina pacientov, po mnenju 

udeleženk fokusne skupine, spopada z izgubo apetita in slabostmi, kar je bilo v večini 

primerov po poročanju svojcev in pacientov, ki so jih opazovane medicinske sestre 

obiskovale v domačem okolju, še posledica končanega zdravljenja s kemoterapijami. Hrano 

so pacienti zavračali iz različnih vzrokov. Najpogosteje jim je določena vrsta hrane, ki so jo 

imeli prej zelo radi, smrdela, v ustih so se določenim pojavljale afte, kar pa je posledično 

povzročalo tudi bolečino in strah pred hranjenjem. Precej pacientov je hrano zavračalo tudi 

zaradi občutka nekoristnosti pri tistih, ki so pri hranjenju potrebovali pomoč svojcev ali 

drugih članov tima. Večina patronažnih medicinskih sester je menila, da je pacientom, ki se 

spopadajo z izgubo apetita, slabostjo in bruhanjem, treba vlažiti ustnice in lajšati slabost. 

Kot potreben ukrep se je izkazalo zdravstveno vzgojno delo o pomembnosti vnosa hranil ter 

potrebni količini prehrane glede na trenutno stanje obolelega tako s svojci kot s pacienti. V 

zadnjih dneh življenja je po mnenju udeleženk fokusne skupine bistveno, da pacienta s hrano 

ne silimo. Dileme med udeleženkami so se pojavile pri nadomeščanju tekočine pacientu, saj 

so nekatere menile, da je aplikacija infuzij in drugih tekočin nehumana in se s tem zgolj 

podaljšuje življenje. Druge so menile, da je kljub umiranju treba pacientu zagotavljati 

nadomestek tekočin in ga hidrirati, saj imajo tako svojci kot tudi pacient občutek, da se je 

zanje naredilo vse. Največjo oviro je udeleženkam predstavljal dvom o nadomeščanju 

tekočine, saj eno izmed načel paliativne oskrbe navaja, da se življenja niti ne podaljšuje niti 

ne skrajšuje. V pogovoru so se pojavila nasprotna si mnenja. Dve udeleženki sta navajali:  

 

FS-1-23: »Pacient, ki umira, mora v miru umreti. Včasih nekateri potrebujejo samo mir, da 

se vsi umaknemo in tako lahko umrejo v miru. Če jim apliciramo infuzijo, samo podaljšujemo 

življenje. Posledično jim potem samo podaljšujemo mučenje in proces umiranja. Meni 

osebno se zdi, da je to nesmiselno, res, v bistvu pa niti ni v skladu z načeli paliativne oskrbe.« 

 

FS-7-23: »Načeloma se strinjam s tvojim mnenjem, samo vseeno pa mislim, da pa moramo 

dati vse od sebe in za pacienta narediti vse, kar je mogoče. Zamisli si nekoga svojega, ki 
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umira, in ti zdravnik reče, da ne bo dal infuzije, ker je to nesmiselno in se življenje samo 

podaljšuje. Jokala bi, ker bi verjetno imela v glavi le to, da bi mu olajšala to obdobje. Zdelo 

bi se ti, da to potrebuje. Zagotovo bi ga želela imeti ob sebi še nekaj časa. Tukaj se potem 

pokaže tisto, o čemer smo prej govorile, a ne. Za svojca narediš vse. Dal bi zadnje evre. 

Zakaj ne bi nekomu dal infuzije in mu s tem pomagal. Tukaj se ne strinjam s tabo.«  

 

Udeleženke so izpostavile, da bila bilo veliko lažje, če bi se v paliativno oskrbo na domu 

pacienta vključil dietetik. 

 

Tabela 5.20. Prikaz teme Nemir  

Nemir 

Opredelitev simptoma 

zelo pogost simptom, neposredno pred smrtjo se zmanjša, 

potenje, tresavica, blodnje, nespečnost, razbijanje srca, 

jeza, strah, motnje spanja 

Farmakološki ukrepi protibolečinska terapija 

Nefarmakološki ukrepi razbremenilni govor 

Zdravstveno vzgojno delo priučitev svojcev o pravočasnem in pravilnem ukrepanju 

Izzivi 
neobvladana bolečina, strah pred smrtjo, zdravljenje samo, 

protibolečinska terapija 

 

Tabela 5.20 prikazuje, da smo temo »Nemir« razvrstili v pet podkategorij, in sicer: 

»Opredelitev simptoma«, »Farmakološki ukrepi«, »Nefarmakološki ukrepi«, »Zdravstveno 

vzgojno delo« in »Izzivi«. Ugotovili smo, da je nemir simptom, ki se v paliativni oskrbi 

zaradi vzrokov, med katerimi je kot najpogostejši navedena neolajšana bolečina, zelo 

pogosto pojavlja. Gre za simptom, ki je s strani sodelujočih medicinskih sester v 

patronažnem zdravstvenem varstvu dokaj pogosto prepoznan, saj se kaže z značilnimi znaki. 

Z izsledki fokusne skupine smo ugotovili, da je tipična prisotnost nemira tik pred smrtjo, kar 

je iz izkušenj navajala tudi ena izmed udeleženk fokusne skupine. 

 

FS-3-20: »Ja, saj je skoraj vsak nemiren, predvsem se mi zdi tiste dni pred smrtjo, kajne. In 

ne samo pacient, tudi svojci potem postanejo nemirni.« 

 

Ravno tako so udeleženke fokusne skupine navajale, da lajšanje v prvi vrsti bolečine, nato 

pa tudi drugih prisotnih simptomov, zmanjša nemir, saj se pri večini pacientov nemir 

pojavlja prav zaradi neustrezno lajšane bolečine. Ponovno  se je med udeleženkami fokusne 

skupine pokazala potreba po interdisciplinarnem paliativnem timu. 

 

FS-1-20: »Ja, in kaj je glavni razlog, da je tako? Sama še vedno pravim, da nelajšana 

bolečina potegne vse za sabo. Če so simptomi kolikor toliko dobro obvladani, je zagotovo 

lažje vse skupaj, pacienti boljše spijo, manj jih boli, niso nemirni, ampak so umirjeni, tudi 

agresivni niso, ne. Poglej, svojcem je treba povedati, ker ne vedo vsega vsi. Morajo vedeti, 

kako je treba ukrepati. In kdaj. Včasih spregledajo simptom ali pa ga vidijo potem, ko je že 

prepozno. Nam je takoj, ko pacienta vidimo, jasno, zakaj gre, samo njim pa ne. To ni takšen 
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simptom, kakor je manjši prehlad, ne. Za to bi pa moral v hiši biti psihiater, dobro, tudi 

kakšen psiholog ne bi bil odveč.«  

 

Tabela 5.21. Prikaz teme Telesna temperatura 

Telesna temperatura 

Opredelitev simptoma 
povišana pred smrtjo, mrzlica, potenje, rdečica, pospešeno 

dihanje, mimika obraza 

Farmakološki ukrepi aplikacija terapije po navodilu zdravnika s strani svojcev 

Nefarmakološki ukrepi 

razni obkladki, pokriješ pacienta, ohladiš pacienta, ne 

moremo vplivati na regulacijski center, zdravstveno 

vzgojno delo svojcem 

Zdravstveno-vzgojno delo navodila pacientu in svojcem 

Izzivi izrazito nihanje telesne temperature 

 

Tabela 5.21 prikazuje, da smo temo »Telesna temperatura« razvrstili v pet podkategorij, te 

pa so: »Opredelitev simptoma«, »Farmakološki ukrepi«, »Nefarmakološki ukrepi«, 

»Zdravstveno-vzgojno delo« in »Izzivi«. Udeleženke so navedle nekaj primerov, ko je bila 

nekaj dni oziroma ur pred smrtjo telesna temperatura pacienta povišana. V večini primerov 

so pacienti, svojci in medicinske sestre za zniževanje povišane telesne temperature uporabili 

zdravila za zniževanje po navodilu osebnega zdravnika. Dostikrat pa so uporabili 

nefarmakološke ukrepe za zniževanje povišane telesne temperature, med katerimi je bila 

najpogosteje uporabljena tehnika nameščanja obkladkov. Največji izziv pri obvladovanju 

povišane telesne temperature je medicinskim sestram v fokusni skupini predstavljalo njeno 

nihanje, saj menijo, da ne morejo vplivati na pacientov termoregulacijski center. Ena izmed 

udeleženk fokusne skupine je navajala:  

 

FS-4-21: »Spomnim se, ko sem pred leti delala v domu upokojencev. Skrbela sem za 

pacienta, ki je umiral. Imel je povišano telesno temperaturo, ki smo jo seveda zniževali. A ni 

bilo dolgo, ko je ta ponovno narasla. Pacientu smo sicer takoj začeli dajati obkladke, a prav 

nič ni pomagalo in nismo je mogli znižati. Dali smo mu tudi sirup, a zdelo se je, kot da se 

telo sploh ne odziva več. Tukaj sem res videla nemoč vseh nas, ki delamo s pacienti. Tudi 

zdaj imam v domačem okolju pacienta, zdi se mi, kot da se zgodba ponavlja. Ponovno sem 

nemočna.« 

 

Veliko poudarka so udeleženke fokusne skupine namenjale zdravstveno-vzgojnemu delu s 

pacienti in svojci.  
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Tabela 5.22. Prikaz teme Obiski na domu pacienta  

Obiski na domu pacienta 

Medicinska sestra v 

patronažnem zdravstvenem 

varstvu 

kontinuiteta obravnave, pomanjkanje znanja, 

komunikacija s pacientom, na terenu je omejena pri 

aplikaciji venozne terapije, medsebojno sodelovanje, slabo 

sodelovanje s socialno službo 

Zdravnik 

pomanjkljivo znanje o paliativni oskrbi, nezainteresiranost 

za pacienta, prelaganje odgovornosti na druge, vključene v 

proces oskrbe, vsi ne hodijo na hišne obiske, vzpostavitev 

kontakta z medicinsko sestro v patronažnem zdravstvenem 

varstvu 

Paliativni tim ga ni, potreba po timu, razdelitev vlog 

Izzivi 
ni paliativnega tima, potreba po paliativnih timih, ni 

kontakta s svojci, pacient ne pride do zdravnika,  

 

Tabela 5.22 prikazuje, da smo temo »Obiski na domu pacienta« razvrstili v štiri 

podkategorije, in sicer: »Patronažna medicinska sestra«, »Zdravnik«, »Paliativni tim«, 

»Izzivi«. Ugotavljamo, da je vloga medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu 

v paliativni oskrbi na domu pacienta izjemnega pomena, saj mora biti obravnava pacienta 

kontinuirana, sodelovanje med člani tima pa mora teči neprekinjeno. Največja težava se 

namreč skozi pogovore z medicinskimi sestrami v patronažnem zdravstvenem varstvu kaže 

pri sodelovanju s socialno službo, ki je, v večini primerov, slabo. Ravno tako večina 

udeleženk meni, da je težava tudi to, da medicinska sestra na pacientovem domu sama ne 

aplicira venozne terapije brez prisotnosti in navodila osebnega zdravnika, saj ni 

kompetentna, da bi sama odločala, kdaj, kam in kako določeno zdravilo aplicirati. Tudi za 

aplikacijo protibolečinskih obližev na bazi morfina namreč medicinska sestra v patronažnem 

zdravstvenem varstvu prejme navodila o mestu namestitve in pogostosti menjave 

protibolečinskih obližev s strani zdravnika. 

 

Udeleženke so zaznale težave pri oskrbi pacienta na domu s strani osebnega zdravnika, saj 

se te kažejo s tem, da se zdravniki premalo posvečajo obiskom pacienta na domu. 
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Tabela 5.23. Prikaz teme Doseganje ciljev v paliativni oskrbi  

Doseganje ciljev v paliativni oskrbi 

Uspešnost 

kontinuiteta obravnave, kontinuirana komunikacija s 

pacientom in svojci, pozorno dokumentiranje, skrbno 

načrtovanje zastavljenih ciljev paliativne oskrbe, 

sodelovanje vseh vključenih v paliativno oskrbo 

Znanje o paliativni oskrbi 

pomanjkanje znanja pri pacientu, medicinski sestri, 

zdravniku, svojcih, pomanjkanje zdravstveno vzgojnega 

delovanja 

Vključenost svojcev 

komunikacija, zdravstveno-vzgojno delo, sodelovanje z 

zdravnikom in medicinsko sestro v patronažnem 

zdravstvenem varstvu 

Izzivi 

zaupanje, prepoznavanje neverbalne komunikacije, slabo 

medpoklicno sodelovanje, ni vzpostavljenega paliativnega 

tima, preobremenjenost medicinske sestre v patronažnem 

zdravstvenem varstvu 

 

Tabela 5.23 prikazuje, da smo temo »Doseganje ciljev v paliativni oskrbi« s kodami fokusne 

skupine razvrstili v štiri podkategorije: »Uspešnost«, »Znanje o paliativni oskrbi«, 

»Vključenost svojcev« in »Izzivi«. Udeleženke so izpostavile z njihovega vidika ključne 

elemente, ki lahko pripomorejo k uspešni realizaciji zastavljenih ciljev paliativne oskrbe. 

Kot ključno navajajo sodelovanje članov paliativnega tima, krepitev znanja, poučevanje 

svojcev in pacientov ter njihovo aktivno vključevanje v izvajanje aktivnosti. Ena izmed 

udeleženk pa je navajala: 

 

FS-3-27: »Treba je dobro tudi poučiti svojce o vsem skupaj. Treba jim je predstaviti 

paliativni načrt, jim predstaviti, kakšni so cilji zdravljenja, kaj je namen tega in da potem 

vsi skupaj nekako delamo za pacientovo dobro.«  
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Slika 5.1. Prikaz vzročnih povezav med kategorijami  
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Slika 5.1 prikazuje, da je v procesu paliativne oskrbe pacient osrednji člen verige, ob tem pa 

ne smemo pozabiti na svojce. V tem primeru ima medicinska sestra v patronažnem 

zdravstvenem varstvu neposredno vlogo, saj prva vstopi v pacientovo domače okolje, 

vzpostavlja terapevtsko komunikacijo ter pacienta in njegove svojce poveže z zdravnikom 

in po potrebi tudi z drugimi člani tima. Ravno tako ima medicinska sestra v patronažnem 

zdravstvenem varstvu neposreden vpliv na načrtovanje paliativne oskrbe v domačem okolju 

in tako tudi na doseganje zastavljenih ciljev paliativne oskrbe. Kako bo pacient bolezensko 

stanje sprejel, je odvisno tudi od svojcev, ki imajo na pacienta neposreden vpliv. Za lajšanje 

neprijetnih in motečih simptomov je bistveno sodelovanje vseh članov tima, pacienta in tudi 

svojcev. V tem primeru je vpliv medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu in 

svojcev posreden, saj tako eni kot drugi lajšajo neprijetne simptome s farmakološkimi ukrepi 

po navodilu zdravnika ali pa jih lajšajo z nefarmakološkimi ukrepi. Na določene prisotne 

neprijetne simptome ima posreden vpliv samo zdravnik, saj je medicinska sestra v 

patronažnem zdravstvenem varstvu pri aplikaciji terapije omejena. Načrtovanje paliativne 

oskrbe je medsebojno povezano z doseganjem ciljev. Na doseganje zastavljenih ciljev 

paliativne oskrbe v domačem okolju neposredno vpliva njeno načrtovanje in doseganje 

ciljev, pa tudi želje in pričakovanja pacientov in svojcev. 

 

Ugotovili smo, da so kategorije, pridobljene z izjavami udeleženk, ki so sodelovale v fokusni 

skupini, v medsebojni interakciji prav tako tudi vplivale druga na drugo. Za dobro 

načrtovanje paliativne oskrbe v domačem okolju je dobro poznati pacientove bistvene 

značilnosti. Ugotovili smo, da je bistvenega pomena dobra komunikacija s pacientom, 

svojci, zdravnikom in vsemi drugimi člani, vključenimi v proces oskrbe na pacientovem 

domu. V našem primeru si je pomembno prizadevati za čim boljšo povezanost medicinske 

sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu in zdravnika s pacientom, svojci ter vsemi 

drugimi, vključenimi v pacientovo oskrbo. Prav tako je pomembna skrb za pacientov 

kakovosten preostanek življenja in njegovo dostojno smrt v domačem okolju. Ob vsem tem 

pa ne smemo pozabiti na dobro komunikacijo, ki je ključen dejavnik kakovostne paliativne 

oskrbe. 
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6 RAZPRAVA 

 

S pregledom dostopne literature  in z empirično raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri 

neprijetni in moteči simptomi se pri pacientih v domačem okolju najpogosteje pojavljajo, 

kateri so zastavljeni cilji glede na prisotnost neprijetnih in motečih simptomov, kako jih 

medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu v praksi dosegajo in kakšne so ovire 

pri doseganju zastavljenih ciljev. Uporabili smo kvalitativno metodo raziskovanja z več 

različnimi tehnikami kvalitativnega zbiranja podatkov z namenom zagotavljanja veljavnosti 

zbranih podatkov. Želeli smo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja. 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Kako so opredeljeni cilji v paliativni oskrbi, ki se izvaja v 

patronažnem zdravstvenem varstvu, kateri prevladujejo in kdo jih opredeli? 

 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2002) navaja, da je najpomembnejši cilj 

paliativne oskrbe nudenje udobja in najboljše možne kakovosti pacientovega življenja, z 

obvladovanjem in lajšanjem neprijetnih in motečih simptomov ter ublažitvijo trpljenja, kar 

menijo tudi medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu, ki so bile vključene v 

fokusno skupino. Tudi Koštomaj (2014), Ayed s sodelavci (2015) in Patru (2017) navajajo, 

da je cilj, kot prednost paliativne oskrbe, zagotavljanje najboljše možne kakovosti življenja 

pacientov, vključenih v paliativno oskrbo, prav tako pa tudi njihovih svojcev z namenom 

zmanjšanja trpljenja. Po drugi strani pa Zimmerman (2008) in Temel (2010) ugotavljata 

redko število študij, ki bi dokazovale, da je prednost paliativne oskrbe v kakovosti 

preostanka življenja. Benedik (2011) in Wolf (2014) navajata, da je cilj paliativne oskrbe s 

preventivnimi ukrepi in lajšanjem trpljenja pacientov in njihovih svojcev omogočiti 

izboljšanje kakovosti življenja v domačem okolju. Izsledki fokusne skupine kažejo, da 

morajo biti pri pacientih v domači oskrbi pri vnaprejšnjem načrtovanju in načrtu paliativne 

oskrbe z zastavljanjem ciljev (cilji dela medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem 

varstvu in cilji zdravstvene nege) vključeni vsi člani paliativnega tima, pacient in tudi svojci. 

 

Na podlagi pregleda literature (Peternelj, 2008; Guirriere, 2015; Plank, 2016) in z 

opazovanjem pacientov v domačem okolju ugotavljamo, da so najpogostejši cilji dela 

medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu v okviru paliativne oskrbe: 

vzpostavitev medsebojne komunikacije, omogočanje bivanja ali umiranja v domačem 

okolju, spoštovanje pacientovih želja, spodbujanje pacienta k ohranjanju mobilnosti in 

samooskrbe, nudenje in zagotavljanje največjega udobja, prilagajanje obravnave glede na 

napredovanje bolezni, enakovredna obravnava pacienta, svojcev in vseh drugih članov, 

vključenih v proces oskrbe, učenje, spoznavanje in lajšanje neprijetnih simptomov pri 

pacientu. Rezultati naše raziskave  kažejo, da so bili ti cilji zastavljeni pri vseh pacientih v 

domačem okolju, vključenih v raziskavo, doseganje le teh pa se razlikuje med posameznimi 

cilji. Ugotavljamo, da je bila vzpostavitev medsebojne komunikacije in enakovredna 

obravnava pacienta, svojcev in vseh drugih članov, vključenih v proces oskrbe, dosežena pri 

dveh tretjinah pacientov v domačem okolju, vključenih v raziskavo, omogočanje bivanja ali 

umiranja v domačem okolju, spoštovanje pacientovih želja, prilagajanje obravnave, 

doseženo pri dobri polovici pacientov vključenih v raziskavo v domačem okolju. Nudenje 
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in zagotavljanje največjega udobja je bilo doseženo pri dobri tretjini pacientov. Učenje, 

spoznavanje in lajšanje neprijetnih simptomov pa je bilo v celoti doseženo pri slabi petini 

pacientov v domačem okolju (tabela 5.1−5.8). 

 

Na podlagi opazovanja pacientov v domačem okolju ugotavljamo, da med cilji zdravstvene 

nege v večini primerov prevladujeta lajšanje bolečine in drugih neprijetnih/motečih 

simptomov, ki jih Peternelj (2008) in Plank (2016) v literaturi opredeljujeta kot kratkoročne 

cilje paliativne oskrbe z namenom obvladovanja in lajšanja trpljenja, nudenjem udobja in z 

zagotavljanjem najboljše mogoče kakovosti življenja, kar navaja tudi Ministrstvo za zdravje 

(2010). Ravno tako smo ugotovili, da se le ti (pacienti) srečujejo z neprijetnimi in motečimi 

simptomi (Tabela 5.9), ki so posledica osnovne bolezni, napredujoče bolezni, spremljajočih 

bolezni, zdravljenja v sklepni fazi ali drugih vzrokov. Delo medicinske sestre v patronažnem 

zdravstvenem varstvu je bilo usmerjeno k prepoznavanju in lajšanju neprijetnih simptomov, 

ne pa k ozdravitvi bolezni, kar potrjujejo tudi izsledki fokusne skupine. Podobno ugotavlja  

tudi Ebert Moltara (2017).  

 

Izsledki fokusne skupine nadalje kažejo še, da večino ciljev paliativne oskrbe, ki se nanašajo 

na osnovno bolezen, napredujočo bolezen ali druge vzroke, opredeli zdravnik, cilje 

zdravstvene nege pa postavi medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu v 

pacientovem domačem okolju. V raziskavi smo se osredotočili na cilje zdravstvene nege, ki 

jih postavi medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu glede na prisotne 

neprijetne in moteče simptome (Tabela 5.9). Lubajnšek (2015) poudarja, da bi cilje 

zdravstvene nege morala postaviti zdravnik in medicinska sestra v patronažnem 

zdravstvenem varstvu skupaj, morali pa bi biti prisotni tudi pacient in svojci, saj bi tako 

sestavili tudi učinkovit paliativni načrt. Na podlagi rezultatov fokusne skupine ugotavljamo, 

da se to v proučevanem zavodu ne opravlja v sodelovanju z zdravnikom ali z drugimi, 

vključenimi v proces paliativne oskrbe v domačem okolju pacienta. 

 

Z analizo rezultatov opazovanja v domačem okolju ugotavljamo, da je bila pri treh četrtinah 

pacientov, vključenih v raziskavo, prisotna bolečina., Mahar in sodelavci (2015) v eni od 

raziskav ugotavljajo, da kar 50–70 % bolnih, ki so v domačem okolju, trpi za bolečino. Tudi 

Šeruga (2014) ugotavlja, da pacienti med umiranjem trpijo za hujšimi bolečinami. Romem 

s sodelavci (2015) navaja, da ima kar 47,4 % pacientov hude bolečine v zadnjem mesecu 

pred smrtjo. Z raziskavo na podlagi opazovanja pacientov v domačem okolju ugotavljamo 

prisotnost bolečine v zadnjem mesecu pred smrtjo, vendar je bila  v zadnjih dneh življenja 

ta zmanjšana. Ugotovili smo tudi, da je najpomembnejša naloga medicinske sestre v 

patronažnem zdravstvenem varstvu pravočasno prepoznavanje, obvladovanje in lajšanje 

bolečine z uporabo  farmakoloških in nefarmakoloških ukrepov.  

 

Na podlagi opazovanja pacientov v domačem okolju smo ugotovili tudi, da je bila pri skoraj 

četrtini pacientov prisotna izguba apetita, pacienti so imeli tudi motnje spanja. Neješčnost je 

bila v tretjini prisotna pri tistih pacientih, ki so prehajali v terminalno obdobje bolezni. Tudi 

Henson s sodelavci (2020) ugotavlja, da je neješčnost pri pacientih, ki prehajajo v terminalno 

obdobje bolezni, zelo pogosta. Ugotovili smo tudi, da sta bila pri  skoraj polovici pacientov 
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prisotna slabost in bruhanje, kar je po mnenju udeleženk v fokusni skupini posledica 

stranskega učinka zdravil (opioidov, kemoterapije). Ugotovitve fokusne skupine kažejo, da 

je bilo oteženo dihanje, kot posledica bolečine, prisotno pri skoraj polovici pacientov. 

Podobno v svoji raziskavi navaja tudi Henson s sodelavci (2020). Raziskava je pokazala 

tudi, da se je skoraj polovica pacientov srečevala s socialno izolacijo. Tretjina pacientov je 

zaradi različnih vzrokov imela zaprtje, kar je po mnenju udeleženk fokusne skupine 

posledica aplikacij zdravil ter slabše prehranjenosti in dehidracije. Zgolj majhen delež 

pacientov, vključenih v raziskavo v domačem okolju, je imelo povišano telesno temperaturo.  

 

Z ugotovitvami fokusne skupine smo potrdili, da morajo biti cilji paliativne oskrbe jasno 

definirani, kar v svojem delu navaja tudi Bandelj (2019), ki poudarja, da mora biti timski 

pristop, in s tem prizadevanje za doseganje ciljev, prisotno na vseh ravneh zdravstvenega 

varstva in pri vseh članih, vključenih v paliativni tim. Patru (2017) v svojem delu navaja, da 

je za doseganje zastavljenih ciljev v paliativni oskrbi bistvena zgodnja vključitev pacienta v 

paliativno oskrbo, ob tem pa tudi seznanjenost pacienta in svojcev o bolezni, njenem poteku 

ter možnostih in načinu zdravljenja, ki ga sprejme s privolitvijo. Z rezultati fokusne skupine 

smo potrdili, da je za kakovostno paliativno oskrbo bistveno lajšanje bolečine in drugih 

neprijetnih in motečih simptomov, kar v svojih ugotovitvah potrjujejo tudi Wolf (2014), 

Berčan (2016) in Patru (2017). Dalje ugotavljamo tudi pomembnost vzpostavitve 

medsebojnih odnosov. Henson s sodelavci (2020) ugotavlja, da lajšanje ali odprava bolečine 

in drugih neprijetnih in motečih simptomov omogoča zagotavljanje udobja pacienta in 

doseganje drugih ciljev paliativne oskrbe, kar z izsledki fokusne skupine ugotavljamo tudi 

mi. Podobno ugotavlja tudi Lam (2017), ki dodaja, da je poleg lajšanja neprijetnih in motečih 

simptomov pomembna tudi skrb za zagotavljanje in nudenje kakovosti preostanka življenja.  

 

Hudarin Kovačič (2017) ugotavlja, da imajo umirajoči pacienti in svojci lastne cilje, ki 

pogosto niso enaki ciljem, ki si jih zastavi mobilni paliativni tim. Menimo, da je potrebno 

načrt paliativne oskrbe na domu za pacienta pripraviti individualno, ga prilagajati 

pacientovim potrebam in bolezenskemu stanju, kot to navaja Vrščaj (2014). 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Kateri so načini sodelovanja v paliativnem timu v patronažnem 

zdravstvenem varstvu za doseganje zastavljenih ciljev paliativne oskrbe, ki so opredeljeni v 

zdravstveni in negovalni dokumentaciji? 

 

Na podlagi opazovanja pacientov v domačem okolju in izsledkov fokusne skupine 

ugotavljamo, da z uspešnim timskim pristopom lahko dosežemo kontinuirano oskrbo in 

dobre medsebojne odnose. Ugotavljamo tudi, da se struktura posameznega tima spreminja 

glede na pacientove potrebe. Vsak posameznik si želi oblikovati dobre medsebojne odnose 

in živeti v družbi, kar v svojih ugotovitvah poudarjata tudi Bandelj (2019) in Vrtovec (2010), 

ki izpostavljata tudi, da je za opravljanje raznovrstnih nalog in doseganje ciljev bistvenega 

pomena povezava z drugimi člani tima.  

 

Patru (2017) ugotavlja, da le malokdo kot enakovrednega člana v timu navaja farmacevta ali 

dietetika. Tako kot udeleženke v fokusni skupini tudi mi menimo, da je v paliativni oskrbi v 
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domačem okolju dobrodošla vključitev dietetika in farmacevta, saj bi ta bistveno pripomogla 

k lajšanju nekaterih neprijetnih in motečih simptomov. 

 

Benedik (2011) navaja, da je treba v paliativni oskrbi načrt zdravljenja in cilje razviti v 

interdisciplinarnem timu. Dalje ugotavlja, da mora delo v timu temeljiti na načrtovanju in 

deljenju odgovornosti med člani tima. Za pravilno načrtovanje, vodenje paliativne oskrbe in 

izbiro zdravljenja je ključnega pomena ocena pacientovega preživetja. Z izsledki fokusne 

skupine ugotavljamo, da je ne glede na strukturo tima medicinska sestra v patronažnem 

zdravstvenem varstvu tista, ki povezuje tim s pacientom in svojci ter načrtuje oskrbo. 

Udeleženke fokusne skupine so navajale, da je pogovor, pri katerem je ključ do uspeha dobra 

komunikacija, bistvenega pomena za ugotovitev neprijetnih in motečih simptomov ali 

drugih težav. Udeleženke fokusne skupine so navajale potrebo po vzpostavitvi paliativnega 

tima na primarni ravni zdravstvenega varstva, saj ga v preučevani ustanovi ni. Menijo, da je 

zato sodelovanje z osebnim zdravnikom na splošno slabše. Na podlagi opazovanja pacientov 

v domačem okolju in z izsledki fokusne skupine, kjer so udeleženke navajale potrebo po 

vzpostavitvi paliativnega tima in timskem sodelovanju, lahko potrdimo, da je v paliativni 

oskrbi timsko sodelovanje bistvenega pomena, saj sta tako omogočeni paliativna oskrba in 

paliativna zdravstvena nega, kar z raziskavo potrjuje tudi Patru (2017). Bandelj (2019) 

ugotavlja, da je paliativne time smiselno organizirati na vseh ravneh zdravstvenega varstva, 

saj imamo organizirano tako primarno kot sekundarno in terciarno raven zdravstvenega 

varstva. 

  

V fokusni skupini so udeleženke poudarjale pomen komunikacije za dobro timsko 

sodelovanje, z namenom doseganja zastavljenih ciljev in s tem doseganje zastavljenega 

paliativnega načrta ter vzpostavitev učinkovite komunikacije že ob prvem stiku s pacientom 

in svojci. 

 

Z opazovanjem pacientov v domačem okolju ugotavljamo, da je za učinkovito načrtovanje 

zdravstvene nege in sodelovanje v timu bistvenega pomena ugotavljanje ter načrtovanje 

možnosti, kdo bo sodeloval pri negi obolelega pacienta (svojci, negovalci, drugi 

prostovoljci), kar ugotavlja tudi Mravljak (2011). Slak (2015) ob tem navaja, da lahko samo 

kot tim pacientu omogočimo kakovostno in dostojno obravnavo. Udeleženke v fokusni 

skupine so navajale, da v timski obravnavi v domačem okolju izstopajo pacient in njegova 

družina, ki ima vsaka svoje značilnosti. Vrtovec (2010) navaja, da medicinska sestra v 

patronažnem zdravstvenem varstvu pacientu in drugim družinskim članom v večini 

primerov ves čas podaja realne informacije in s tem zagotavlja trajnostno paliativno oskrbo 

ter izvajanje dodatnih ukrepov, če se pojavijo težave. Udeleženke v fokusni skupini pa so 

navajale, da pacientu in svojcem ne povedo vedno vsega, Menijo tudi, da so medicinske 

sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu pri podajanju realnih informacij velikokrat 

ovirane, saj za podajanje določenih informacij, kot je denimo diagnoza bolezni, niso 

pristojne, saj podatke o zdravstvenem stanju lahko poda izključno zdravnik. Udeleženke v 

fokusni skupini ugotavljajo še, da težave o sprejemanju bolezni nastanejo, kadar pacient ali 

svojci nimajo realnih informacij o bolezni in njenem poteku, zato poskušajo čim več 

informacij pridobiti od medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem varstvu.  
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Udeleženke v fokusni skupini so mnenja, da je za kakovostno oskrbo pacienta v domačem 

okolju in doseganje zastavljenih ciljev potrebna neprekinjena koordinacija in sodelovanje v 

paliativnem timu. Nadalje menijo tudi, da je bistvenega pomena, da pacientov izbrani osebni 

zdravnik, kot glavni koordinator v paliativnem timu, prisluhne medicinski sestri v 

patronažnem zdravstvenem varstvu, ki največkrat prepozna neprijetne in moteče simptome, 

še preden so ti dovolj izraženi. V raziskavo smo vključili paciente, ki jih je medicinska sestra 

v patronažnem zdravstvenem varstvu obravnavala že v času kurativnega zdravljenja osnovne 

bolezni.  Medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu so tako že poznale pacienta 

in so lahko bile bolj pozorne na izražanje simptomov. Udeleženke fokusne skupine 

ugotavljajo še, da je za dobro sodelovanje v timu bistveno izdelati načrt paliativne oskrbe, 

ki vsebuje načrt sledenja in spremljanja prisotnih neprijetnih in motečih simptomov ter načrt 

ukrepanja ob poslabšanju. Paliativni načrt mora biti smiselno sestavljen in vsebovati mora 

navodila za 24 ur na dan, za vsak dan v tednu, kar navaja tudi Romem s sodelavci (2015). 

 

Valenčak (2015) ugotavlja, da se mora medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem 

varstvu, kot članica tima, v določenih okoliščinah na pacientovem domu ustrezno odzvati in 

s tem sprejeti popolno odgovornost. Na podlagi izjav udeleženk fokusne skupine 

ugotavljamo, da se v določenih trenutkih v paliativni oskrbi na pacientovem domu pojavijo 

težave, ki od medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu zahtevajo hitro 

ukrepanje. Nadalje ugotavljamo tudi, da ima največ medicinskih sester v patronažnem 

zdravstvenem varstvu, vključenih v fokusno skupino, težave s komunikacijo s pacientovim 

izbranim osebnim zdravnikom, ko gre za vključevanje v paliativno oskrbo na pacientovem 

domu. Vrščaj (2014) ugotavlja, da se poleg nevključevanja zdravnika pojavlja težava tudi z 

nevključevanjem socialnega delavca, sledijo drugi strokovnjaki in svojci. Na zadnjem mestu 

so bili prostovoljci in člani društva Hospic. Anketiranci so v raziskavi navajali, da se 

večinoma pojavijo nesoglasja zaradi različnih interesov med člani tima. Ugotavlja tudi, da 

sodelovanje med člani tima za dosego cilja ni enotno, saj ne uporabljajo enotne 

dokumentacije (vprašalniki, obrazci). Tudi medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem 

varstvu, vključene v fokusno skupino, ugotavljajo, da v preučevanem zavodu ne uporabljajo 

standardiziranih obrazcev za vodenje paliativne obravnave pacienta. Bandelj (2019) meni, 

da je za dobro izvajanje paliativne oskrbe in sodelovanje v timu bistvenega pomena tudi 

odkrit pogovor in seznanjenost pacienta in svojcev o paliativni oskrbi.  

 

Raziskovalno vprašanje 3: Kako pogosto so zastavljeni cilji paliativne oskrbe pacienta v 

patronažnem zdravstvenem varstvu doseženi in če niso, zaradi katerih razlogov? 

 

Na podlagi opazovanja pacientov v domačem okolju ugotavljamo, da je za doseganje ciljev, 

ki naj bi jih skupaj s pacientom, svojci in izbranim osebnim zdravnikom zastavili ob prvem 

obisku v njegovem domačem okolju, treba zagotavljati kakovostno obravnavo. V raziskavi 

smo na podlagi opazovanja pacientov v domačem okolju ter prisotnostjo neprijetnih in 

motečih simptomov izvidov ter pregledom kratkoročnih ciljev (Tabela 2.2), kot jih v 

literaturi navajata Peternelj (2008) in Plank (2016), ki se opirajo predvsem na neprijetne in 

moteče simptome, prikazali, pri koliko pacientih se je določen simptom pojavil, pri koliko 

pacientih nam je simptom uspelo lajšati ali odpraviti ter pri koliko pacientih nam simptoma 
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ni uspelo ublažiti ali odpraviti (Tabela 5.9). Na podlagi uspešnosti lajšanja neprijetnih in 

motečih simptomov smo nato prikazali, katere cilje smo si zastavili z namenom doseganja 

boljše kakovosti preostanka življenja. Glede na prebrane raziskave določenih avtorjev lahko 

z izsledki fokusne skupine tudi mi potrdimo, da se največ težav pojavlja pri uresničitvi ciljev 

z vključevanjem drugih služb, kadar je to nujno potrebno za pacientovo dobrobit. Ravno 

tako pa so težave tudi z vključevanjem drugih članov tima v obravnavo, saj paciente izbrani 

osebni zdravniki na njihovem domu obiskujejo zelo slabo ali skoraj nič. Ministrstvo za 

zdravje (2010) namreč navaja, da je treba za dosego določenega cilja izvajati koordinirano 

obravnavo pacientov, s hitrim odzivanjem vseh članov in drugih služb, kadar je to potrebno. 

Udeleženke v fokusni skupini so navajale, da se jim zdi največja težava obvladovanje in 

lajšanje bolečine, ki je bila prisotna pri 80 % pacientov. Menijo, da se osebni zdravniki 

premalo poglobijo v lajšanje neprijetnih in motečih simptomov. Pacientom ne prično 

pravočasno dajati protibolečinske terapije, ravno tako so navajale, da se paciente ne pošilja 

v protibolečinsko ambulanto, kjer bi se pacientom po njihovem mnenju lahko pripravila 

drugačna terapija za lajšanje bolečin. Na podlagi izsledkov fokusne skupine menimo, da bi 

se pacientom morala omogočiti napotitev v protibolečinsko ambulanto, kot so navajale tudi 

vse udeleženke fokusne skupine. Menimo tudi, da bi zdravniki morali bolj pogosto opravljati 

hišne obiske, saj jih opravljajo zelo malo ali skoraj nič, kar pa so navajale tudi udeleženke v 

fokusni skupini.  

 

Tudi Khan s sodelavci (2017) je v svojih ugotovitvah navajal pomanjkanje zdravnikovega 

obiskovanja pacientov v domačem okolju, kjer bi jim predstavil možnosti lajšanja bolečine 

in s tem tudi omogočil soodločanje o njihovem zdravljenju. Na podlagi opazovanja 

pacientov v domačem okolju ugotavljamo, da so se težave pri doseganju določenega cilja 

pojavljale pri lajšanju dihanja, izgubi apetita, odvajanju blata, spanju, pri obvladovanju 

slabosti, vzdrževanju socialnih stikov in pri obvladovanju telesne temperature, predvsem 

zaradi slabega lajšanja bolečine, ki je kot glavni vzrok povzročala druge nevšečnosti in 

prisotnost določenih simptomov, v našem primeru največkrat motnje spanja. Na podlagi 

opazovanja v domačem okolju ter pogovora z udeleženkami v fokusni skupini menimo, da 

je bil glavni razlog za nedoseženost zastavljenih ciljev slabo timsko sodelovanje, ki je 

posledično privedlo do neobvladovanja neprijetnih simptomov. Udeleženke v fokusni 

skupini menijo tudi, da je bilo  izvajanje  paliativne oskrbe na pacientovem domu oteženo 

zaradi pomanjkanja znanja o paliativni oskrbi s strani vseh vključenih v proces oskrbe 

pacienta v domačem okolju. Mohar (2016) meni, da je poleg slabega timskega sodelovanja 

vzrok v pomanjkanju znanja vseh sodelujočih, vključenih v paliativno oskrbo pacienta na 

domu in dodaja, da je pridobivanje znanja in veščin dolžnost in pravica prav vsakega 

zdravstvenega delavca. Lunder (2007) prav tako poudarja, da je vzrok za slabo doseganje ali 

nedoseganje ciljev slabo znanje zdravstvenih delavcev o paliativni oskrbi. Po drugi strani pa 

Mohar (2016) meni, da so diplomirane medicinske sestre tiste, ki imajo o paliativni oskrbi 

dovolj znanja. Menimo, da bi bilo potrebno v Sloveniji organizirati več izobraževanj s 

področja paliativne oskrbe za pridobitev specialnih znanj, tako za medicinske sestre v 

patronažnem zdravstvenem varstvu kot tudi za zdravnike in vse ostale, vključene v proces 

oskrbe, čeprav je s strani zdravnikov interes za pridobivanje dodatnih znanj s področja 

paliativne oskrbe majhen, kar ugotavljata tudi Furman in Lopuh (2017). Vzrok, da 
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zastavljeni cilji niso bili doseženi, je po mnenju udeleženk fokusne skupine tudi v slabo 

organizirani in nekontinuirani paliativni oskrbi v domačem okolju, kar ugotavljata tudi 

Lopuh in Metelko (2017), ki po drugi strani dodajata, da je zaradi slabe organiziranosti 

paliativne oskrbe v domačem okolju toliko večja obremenitev dežurnih služb. Tudi Bandelj 

(2019) meni, da bi se z organiziranostjo paliativne oskrbe preprečilo prelaganje odgovornosti 

zdravnika družinske medicine bodisi na medicinsko sestro v patronažnem zdravstvenem 

varstvu, nujno medicinsko pomoč bodisi na druge člane, ki sodelujejo pri oskrbi pacienta. 

Ob vsem tem pa Lunder (2017) še dodaja, da se na ta način pokaže slabo razumevanje ciljev 

paliativne oskrbe in tudi pomanjkanje znanja zdravstvenih delavcev. Filej (2016) navaja, da 

je treba za izvajanje individualne in celostne obravnave dobro poznati tudi holistični pristop. 

Berčan (2016) pa meni, da je vzrok za slabo doseganje zastavljenih ciljev v paliativni oskrbi  

slaba komunikacija in slabo medpoklicno sodelovanje s službami in člani paliativnega tima. 

Udeleženke fokusne skupine menijo, da so dejavniki, ki predstavljajo ovire pri načrtovanju, 

izvajanju in doseganju ciljev paliativne oskrbe v domačem okolju, predvsem ti, da pacient 

in družinski člani niso seznanjeni z namenom paliativne oskrbe in zdravstvene nege v 

domačem okolju ter da medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu in osebni 

zdravnik nista na voljo, kadar bi to potrebovali in želeli pacient in svojci. 

 

Na podlagi opazovanja pacientov v domačem okolju smo ugotovili, da se zaradi bolezni 

dosedanje dejavnosti spremenijo. Z izsledki fokusne skupine pa smo ugotovili, da se pacient 

in svojci vsakodnevno srečujejo s težavami, ki jih ne zmorejo rešiti sami. WHO (2002) 

navaja, da se pojavijo negativna čustva, jeza, občutek krivde in brezupa, zanikanje 

bolezenskega stanja, razočaranje in nemoč. Udeleženke fokusne skupine pa so navajale, da 

se negativna čustva in jeza velikokrat pojavljajo predvsem zaradi strahu pred izgubo, saj bi 

nekateri želeli svojca za vsako ceno obdržati pri življenju. Ena od udeleženk je podala tudi 

lastno izkušnjo z umirajočim svojcem. 

 

V zadnjih dneh življenja sta zagotovitev udobja pacientu v domačem okolju ter mirna in 

dostojna smrt glavna cilja interdisciplinarnega paliativnega tima. Te cilje dosežemo z 

lajšanjem bolečine in drugih neprijetnih in motečih simptomov. Tudi udeleženke fokusne 

skupine so poudarjale pomen lajšanja neprijetnih in motečih simptomov. Lam in sodelavci 

(2017) ter Krčevski Škvarč (2015) pa poudarjajo, da je pomembno predvsem, da se v zadnjih 

dneh življenja opusti dajanje nepotrebnih zdravil, uvede pa tista zdravila, ki so potrebna za 

preprečevanje neprijetnih in motečih simptomov. 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Kakšna so mnenja in stališča medicinskih sester v patronažnem 

zdravstvenem varstvu o doseganju zastavljenih ciljev paliativne oskrbe v patronažnem 

zdravstvenem varstvu? 

 

Na podlagi izsledkov fokusne skupine smo ugotovili, da se prisotnost in obvladovanje 

simptomov v obdobju umiranja bistveno razlikuje od obvladovanja simptomov, ki so 

prisotni v zgodnjem obdobju paliativne oskrbe. Za uspešno obvladovanje neprijetnih 

simptomov je bistvenega pomena prepoznava obdobja umiranja, kar navaja tudi Ebert 

Moltara (2014). Lunder (2007) pa ob pojavu neprijetnih in motečih simptomov v domačem 
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okolju poudarja, da je treba, glede na prisotnost in obseg neprijetnih in motečih simptomov, 

prilagoditi potrebne dejavnosti (izvajanje osebne higiene ali drugih vsakodnevnih rutin, 

lajšanje neprijetnih in motečih simptomov) Nadalje Ebert Moltara (2017) navaja tudi, da 

mora obvladovanje in lajšanje neprijetnih simptomov v domačem okolju potekati 

neprekinjeno, kar menijo tudi udeleženke v fokusni skupini, ki poudarjajo, da je potrebno 

obravnavo sproti prilagajati. Udeleženke v fokusni skupini so poudarjale, da je po njihovih 

izkušnjah večina pacientov v domači oskrbi, v obdobju umiranja, vezana na posteljo in 

popolnoma odvisna od pomoči drugih. Poudarjale so tudi slabo dostopnost do paliativne 

oskrbe ter pomanjkanje znanja o paliativni oskrbi s strani zdravstvenih delavcev (Tabela 

5.10). Poudarile so tudi pomen pravočasnega prepoznavanja neprijetnih in motečih 

simptomov ter soočanje pacienta in svojcev z zdravstvenim stanjem s strani zdravnika ter 

zdravstveno-vzgojnega dela tako s strani zdravnika kot tudi medicinske sestre v patronažnem 

zdravstvenem varstvu in tudi drugih zdravstvenih delavcev, ki sodelujejo v procesu oskrbe. 

Navajale so tudi, da se težave se pri prepoznavi simptomov pojavijo, kadar pacienta ne 

poznamo pred vključitvijo v paliativno obravnavo, čemur pritrjujeta tudi Furman in Lopuh 

(2017), ki menita, da je obravnava pacienta bistveno boljša, če pacienta poznamo od prej, 

saj na tak način poznamo tudi neverbalno komunikacijo, s katero se pokažejo določene 

stvari, ki nam jih morebiti pacient ali svojci ne povedo takoj.  

 

Kot v svoji raziskavi ugotavlja Ebert Moltara (2017) so tudi udeleženke v fokusni skupini 

mnenja, da je v obdobju umiranja treba posebno skrb nameniti pacientovim svojcem, saj 

potrebujejo posebno podporo, s katero lahko bistveno vplivamo na proces žalovanja. 

Poudarjale so pomen vključitve psihologa ali drugih zdravstvenih delavcev, ki naj bi 

sodelovali v procesu oskrbe ter vzpostavitev paliativnega tima, ki ga v preučevanem zavodu 

ni (Tabela 5.11). Pacienti, vključeni v paliativno oskrbo, imajo številne neprijetne simptome, 

ki so odvisni od vrste in napredovanja bolezni. Kot navaja Benedik (2011), smo z 

opazovanjem pacientov v domačem okolju ugotovili, da imajo le ti v povprečju okrog devet 

neprijetnih simptomov (Tabela 5.9). 

 

Ebert Moltara (2014) navaja, da se intenzivnost in pogostost neprijetnih simptomov skozi 

bolezen spreminjata, s čimer se strinja tudi Krčevski Škvarč (2015). Benedik (2011) pa ob 

tem dodaja, da se intenzivnost določenih simptomov, med katerimi izpostavlja predvsem 

bolečino, v zadnjih dneh pred smrtjo zmanjša ali pa ni prisotna. Z izsledki fokusne skupine 

ugotavljamo, da so za uspešno lajšanje neprijetnih in motečih simptomov potrebni 

pravočasna prepoznava neprijetnih in motečih simptomov, sodelovanje in vključenost 

osebnega zdravnika v oskrbo pacienta, medsebojno sodelovanje, izdelava negovalnega 

načrta ter soočenost pacienta in svojcev z resnico. Udeleženke fokusne skupine so navajale 

pomen postavitve negovalnih ciljev pri pacientih v domačem okolju, kadar se pojavijo 

neprijetni in moteči simptomi. Menijo, da se je pri odločanju o načinu zdravljenja 

določenega simptoma pred tem potrebno pogovoriti s pacientom in z njegovimi svojci ter 

podati jasen namen lajšanja določenega simptoma. Vendar so ponovno navajale slabo 

sodelovanje s pacientovim osebnim zdravnikom. Udeleženke fokusne skupine so navajale 

tudi pomen odkritega pogovora s pacientom in svojci, a so se vse strinjale, da za podajanje 

določenih informacij medicinske sestre v patronažnem zdravstvene varstvu  niso pristojne. 
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Udeleženke v fokusni skupini menijo, da je za učinkovito lajšanje neprijetnih in motečih 

simptomov v domačem okolju treba zastaviti jasne cilje in namen lajšanja simptomov. 

Menijo, da bi cilje v domačem okolju pacienta skupaj z negovalnim načrtom moral sestaviti 

pacientov osebni zdravnik skupaj z medicinsko sestro v patronažnem zdravstvenem varstvu, 

pacientom in svojci. Raziskave (Lunder, 2007; Soon Keum, et al., 2013; Furman in Lopuh, 

2017; Henson, et al., 2020) kažejo, da želi večina pacientov z neozdravljivo kronično 

boleznijo preostanek življenja preživeti v domačem okolju, saj se na tak način lahko v miru 

poslovijo. Leta 2011 je bil končan pilotni projekt o paliativni oskrbi (Lunder, 2007). 

Menimo, da imajo tiste medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu, ki deluje v 

paliativni oskrbi na primarni ravni, v današnjem času veliko možnosti za pridobivanje 

dodatnih znanj in veščin s področja paliativne oskrbe, kar bistveno pripomore k temu, da je 

delo učinkoviteje opravljeno, kar meni tudi Metlikovič (2011). Menimo, da bi več 

izobraževanja o paliativni oskrbi ter več delavnic o načinu komuniciranja s pacientom v 

paliativni oskrbi in svojci bistveno pripomoglo k boljšemu sodelovanju med člani tima. 

Ravno tako menimo, da bi se na tak način pridobilo veliko znanja o paliativni oskrbi in 

zdravstveni negi pacienta v domačem okolju ali drugi institucionalni ustanovi, tako s strani 

medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem varstvu kot tudi osebnih zdravnikov ter 

ostalih članov, ki sodelujejo v procesu oskrbe pacienta. Člani tima namreč vsakodnevno 

sodelujejo in delajo za dobrobit pacienta, ki umira ali ima prisotne neprijetne in moteče 

simptome, saj vsi stremijo k istemu cilju.  

 

Z rezultati, pridobljenimi z izvedbo fokusne skupine, smo pridobili pogled na morebitne 

vzroke nerealiziranih ciljev paliativne oskrbe. Med slabostmi so udeleženke fokusne skupine 

navajale slabo organizacijo in nekontinuirano paliativno oskrbo v domačem okolju. Tudi 

Lopuh in Metelko (2017) sta ugotovili, da je paliativna oskrba pomanjkljivo organizirana, 

kar poveča obremenitev dežurnih služb. Berčan (2016) meni, da je vzrok za slabo doseganje 

zastavljenih ciljev v paliativni oskrbi slaba komunikacija in slabo medpoklicno sodelovanje 

s službami in člani paliativnega tima. Temu bi udeleženke naše fokusne skupine dodale, da 

pacient in družinski člani niso seznanjeni z namenom paliativne oskrbe in zdravstvene nege 

v domačem okolju. Medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu so pri lajšanju 

neprijetnih in motečih simptomov v domačem okolju zelo uspešne. Največjo težavo pa vidijo 

takrat, kadar so pričakovanja pacientov in svojcev nerealna. Lunder (2007) navaja, da svojci 

in pacienti pričakujejo, da bodo simptomi odpravljeni, saj jim nihče ne razloži, da bodo le 

lajšani. Menimo, da bi bilo potrebno, glede na povečanje števila pacientov, ki potrebujejo 

paliativno oskrbo v domačem okolju, povečati število medicinskih sester v patronažnem 

zdravstvenem varstvu ter zagotavljati kontinuirano paliativno oskrbo. Kataoka s sodelavci 

(2017) pa meni, da bi se tako bistveno bolje ohranjalo tudi posameznikovo dostojanstvo. 

 

Medicinske sestre, ki so sodelovale v naši raziskavi, so potrdile, da je za doseganje 

zastavljenih ciljev paliativne oskrbe pomembno medsebojno sodelovanje in motiviranost 

pacienta, povezanost medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu z zdravnikom 

in ostalimi člani, ki so vključeni v proces oskrbe pacienta v domačem okolju. Za 

zagotavljanje uspeha je ključna komunikacija, ki pripomore pri sodelovanju članov tima med 

seboj, zaupanju med sodelujočimi in pri pravočasnem ukrepanju ob pojavu 
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neprijetnih/motečih simptomov. Za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev so medicinske 

sestre izpostavile pomembnost določitve ciljev za obvladovanje neprijetnih/motečih 

simptomov v domačem okolju. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

7.1 Povzetek vsebine poglavij 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili značilnosti in načela paliativne oskrbe 

ter neprijetne in moteče simptome, ki se pojavljajo pri pacientih v domačem okolju in so 

velikokrat prepozno prepoznani in zato posledično težko obvladljivi. Uvodno poglavje 

magistrskega dela smo razdelili v dve podpoglavji. V prvem smo opredelili raziskovalni 

problem. V zadnjih dneh življenja sta zagotovitev udobja pacienta v domačem okolju ter 

mirna in dostojna smrt glavna cilja interdisciplinarnega paliativnega tima (Kočevar, 2017). 

Ta cilja dosežemo z lajšanjem bolečine in drugih motečih simptomov. Osnovno paliativno 

oskrbo na domu nudi izbrani družinski zdravnik skupaj z medicinsko sestro v patronažnem 

zdravstvenem varstvu (Riolfi, et al., 2014). Simptomi, ki so prisotni v zadnjih dneh življenja, 

so spremenjeno odvajanje urina in blata, bolečina, hropenje, motnje spanja, nemir, težko 

dihanje, slabost in bruhanje, povišana telesna temperatura in socialna izolacija (Hudarin 

Kovačič, 2017). Največja ovira za doseganje zastavljenih ciljev v patronažnem 

zdravstvenem varstvu sta slaba komunikacija in slabo medpoklicno sodelovanje s službami 

in člani paliativnega tima (Berčan, 2016). Na podlagi izsledkov fokusne skupine 

ugotavljamo, da je namen paliativne oskrbe v domačem okolju pravočasno prepoznavanje 

in ustrezna ocenitev neprijetnih in motečih simptomov ter pacientovega stanja, kar navaja 

tudi Wolf (2014). Na podlagi opredeljenega raziskovalnega problema smo oblikovali 

sledeča raziskovalna vprašanja:  

 

− Kako so opredeljeni cilji v paliativni oskrbi, ki se izvaja v  patronažnem 

zdravstvenem varstvu, kateri prevladujejo in kdo jih opredeli? 

− Kateri so načini sodelovanja v paliativnem timu v patronažnem zdravstvenem 

varstvu za doseganje ciljev paliativne oskrbe, ki so opredeljeni v zdravstveni in 

negovalni dokumentaciji? 

−  Kako pogosto so cilji paliativnega zdravljenja v patronažnem zdravstvenem varstvu 

doseženi in če niso, zaradi katerih razlogov?  

− Kakšna so mnenja in stališča medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem 

varstvu o doseganju zastavljenih ciljev paliativne oskrbe? 

 

V drugem podpoglavju smo opredelili namen in cilje magistrskega dela, s katerim smo želeli 

predstaviti najpogostejše neprijetne in moteče simptome, ki se pojavljajo pri pacientih v 

domačem okolju, katere cilje si na podlagi prisotnosti zastavi medicinska sestra v 

patronažnem zdravstvenem varstvu, kako so le ti doseženi ter kakšna so mnenja in stališča 

o doseganje teh ciljev s strani medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem varstvu. 

Predstaviti smo želeli tudi načine sodelovanja v timu za dosego zastavljenih ciljev paliativne 

oskrbe v patronažnem zdravstvenem varstvu.  

 

Teoretični del magistrskega dela smo razdelili na dve poglavji. Prvo poglavje smo razdelili 

na tri podpoglavja in opredelili pojem paliativne oskrbe. Opisali smo osnovne značilnosti 
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paliativne oskrbe in njen pomen v domačem okolju pacienta. V drugem podpoglavju smo 

predstavili načela paliativne oskrbe. Za učinkovito izvajanje načel paliativne oskrbe je za to 

potreben strokovno usposobljen paliativni tim, ki ima potrebna dodatna znanja in veščine. 

Ugotavljamo, da mora biti med njimi prisoten tudi enakopravni partnerski odnos 

(Ministrstvo za zdravje, 2010). Za zagotovitev optimalne obravnave pacienta v paliativni 

oskrbi je potrebno poznavanje kliničnih poti in upoštevanje načel paliativne oskrbe (Ebert 

Motara, 2014). V tretjem podpoglavju smo predstavili vrste paliativnih timov. Ministrstvo 

za zdravje (2010) navaja, da državni program paliativne oskrbe opredeljuje dve vrsti timov: 

tim paliativne oskrbe in tim specialistične paliativne oskrbe, ki je hkrati tudi nosilec oskrbe. 

Z  raziskavo na podlagi izsledkov fokusne skupine ugotavljamo, da morajo imeti člani 

specialistične paliativne obravnave strokovna znanja in veščine o paliativni oskrbi, kar 

potrjuje tudi Bandelj (2019). Ugotavljamo tudi, da bi za zagotovitev potreb po paliativni 

oskrbi na primarni ravni zdravstvenega varstva bila potrebna ustanovitev in delovanje 

specialističnega paliativnega tima v prav vsakem zdravstvenem domu. Hudarin Kovačič 

(2017) navaja, da se pričakuje, da bi v Sloveniji v prihodnje bilo toliko specialističnih 

paliativnih timov, kolikor je zdravstvenih domov.  

 

Drugi del teoretičnega dela smo razdelili v šest povezanih podpoglavij. V prvem delu smo 

opredelili značilnosti izvajanja paliativne oskrbe v domačem okolju. Ugotavljamo, da je 

potrebno načrt izvajanja pripraviti ob prvem stiku s pacientom in svojci, kar poudarja tudi 

Zelko (2015). V drugem podpoglavju smo predstavili patronažno varstvo in patronažno 

zdravstveno nego v paliativni oskrbi. Medicinska sestra v patronažnem zdravstvenem 

varstvu je s svojim delovanjem v domačem okolju pacienta pomemben člen zdravstvene 

dejavnosti. Z ožjim in širšim spoznavanjem pacientovega okolja zdravstveno vzgojno vpliva 

na pacienta in njegove svojce od trenutka, ko vstopi v njihovo okolje. Izvajanje patronažne 

zdravstvene nege mora biti prilagojeno pacientovim potrebam. Pravočasno zaznavanje 

težav, priprava ustreznega načrta in kakovostno izvajanje patronažne zdravstvene nege 

zagotavljajo kakovost pacientovega preostanka življenja (Malnar, 2014). 

 

V tretjem in četrtem podpoglavju smo predstavili vlogo medicinske sestre v patronažnem 

zdravstvenem varstvu v paliativni oskrbi ter načrtovanje paliativne oskrbe in vodenje 

pacienta na domu. Ugotavljamo, da je v slovenskem prostoru izvajanje paliativne oskrbe na 

pacientovem domu oteženo, saj imajo zdravstveni delavci premalo znanja in veščin s 

področja komunikacije v paliativni oskrbi. Da paliativna oskrba po odpustu pacienta iz 

bolnišnice v domače okolje kontinuirano teče, je bistvenega pomena pravočasno obveščanje 

patronažne službe ali izbranega osebnega zdravnika o odpustu iz bolnišnice. Medicinska 

sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu mora čim prej sestaviti načrt paliativne oskrbe 

na primarni ravni zdravstvenega varstva (Hudarin Kovačič, 2017). V petem podpoglavju 

smo opisali najpogostejše neprijetne in moteče simptome, ki se pojavljajo v domačem okolju 

pacienta. V tem okviru smo poudarili pomen komunikacije, ki predstavlja temelje dobre 

oskrbe ter pomen duševne in socialne podpore svojcem (Ebert Moltara, 2014). Ugotavljamo, 

da je za uspešno obvladovanje neprijetnih simptomov bistvenega pomena prepoznava 

obdobja umiranja. V šestem podpoglavju, s katerim tudi končujemo teoretični del 

magistrskega dela, smo predstavili pomen komunikacije v paliativni oskrbi ter vlogo 
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medicinske sestre pri komunikaciji s pacientom in svojci v paliativni oskrbi. V 

raziskovalnem delu magistrskega dela prikazujemo teoretične vsebine, povezane z rezultati 

raziskave ter podajamo zaključna mnenja in predloge za nadaljnje raziskovanje s področja 

doseganja zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege v patronažnem zdravstvenem 

varstvu. 

 

7.2 Povzetek rezultatov 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da je paliativna oskrba kompleksen fenomen, ki zahteva za 

dosego ciljev timski pristop in načrt oskrbe, ki naj bi bil zastavljen v sodelovanju s 

pacientom, svojci in izbranim osebnim zdravnikom. Pojav neprijetnih/motečih simptomov 

je v paliativni oskrbi neizbežen in zahteva takojšnjo obravnavo, z namenom lajšanja in 

omogočanja znosnega življenja za pacienta in svojce, zapiše Namara s sodelavci (2018). 

Najpogostejši neprijeten/moteč simptom, ki smo ga identificirali med pacienti v paliativni 

oskrbi, je bila prisotnost bolečine. Med uspešno realiziranimi cilji, zastavljenimi v času naše 

raziskave, pa je lajšanje bolečine cilj, ki je bil dosežen le v 40 odstotkih (Tabela 5.9). Čeprav 

Krčevski Škvarč (2015) navaja, da je obvladovanje bolečine v zadnjih dneh življenja 

prednostna naloga vseh zdravstvenih delavcev, Kunitomi s sodelavci (2021) ugotavlja, da 

lahko na načrtovanje in obvladovanje bolečine v paliativni oskrbi vplivajo tudi stališča 

zdravstvenih delavcev. Bandelj (2019) v svoji raziskavi ugotavlja, da je za uspešno 

obvladovanje neprijetnih in motečih simptomov potrebna vzpostavitev in aktivacija 

paliativnega tima ter postavitev ciljev paliativne oskrbe.   

 

V fokusni skupini je bilo pogosto izpostavljeno znanje zdravstvenih delavcev, kot eden 

ključnih elementov, ki vplivajo na načrtovanje aktivnosti v paliativni oskrbi in na realizacijo 

zastavljenih ciljev. S povečanjem znanja s področja paliativne obravnave je predvidevati 

tudi povečanje učinkovitosti zdravstvenih delavcev za lajšanje neprijetnih/motečih 

simptomov pri pacientih. Najpogosteje se je izkazalo kot učinkovito reševanje 

neprijetnih/motečih simptomov, povezanih z motnjami spanja, odvajanjem blata in socialno 

izolacijo. V reševanje teh so bili pogosto vključeni nasveti s strani medicinskih sester v 

patronažnem zdravstvenem varstvu in vključevanje svojcev. Goel in sodelavci (2021) so 

proučevali uporabo komplementarnih pristopov pri obvladovanju neprijetnih/motečih 

simptomov v paliativni oskrbi in ugotovili, da se le ti uporabljajo najpogosteje za lajšanje 

bolečine, tesnobe, motenj razpoloženja in stisk pacienta in svojcev. Prav tako so ugotovili, 

da so zdravstveni delavci v začetku raziskave zelo previdno uporabljali komplementarne 

pristope, kasneje pa vedno pogosteje. V naši fokusni skupini so udeleženke izpostavile 

pomen vključevanja nemedikamentoznih pristopov pri obvladovanju neprijetnih/motečih 

simptomov. Prav tako so opozorile na pomanjkanje znanja o paliativni oskrbi s strani vseh 

vključenih v tim paliativne oskrbe, ki lahko ključno vpliva na uspešnost doseganja 

zastavljenih ciljev. Mohar (2016) meni, da je pridobivanje znanja in veščin dolžnost in 

pravica prav vsakega zdravstvenega delavca, ne le tistih, vključenih v paliativni tim. 

Diplomirane medicinske sestre v času študija dobijo znanje s področja paliativne oskrbe, 

vendar je to znanje potrebno nadgrajevati in se vključevati v vseživljenjsko učenje, ki pa je 

priporočljivo za vse kadre v zdravstvenem sistemu (Furman in Lopuh, 2017; Mohar 2016).  
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Ključne ugotovitve na podlagi zastavljenih raziskovalnih vprašanj so naslednje: 

 

− Raziskovalno vprašanje 1: Kako so opredeljeni cilji v paliativni oskrbi, ki se izvaja v 

patronažnem zdravstvenem varstvu, kateri prevladujejo in kdo jih opredeli?  

 

Na podlagi pregleda literature in opazovanja pacientov v domačem okolju ugotavljamo, da 

cilje zdravstvene nege v paliativni oskrbi v domačem okolju pacienta zastavi medicinska 

sestra v patronažnem zdravstvenem varstvu, udeleženke fokusne skupine pa so bile mnenja, 

da bi morali cilje zdravstvene nege v paliativni oskrbi na pacientovem domu zastaviti skupaj 

vsi člani, sodelujoči v procesu paliativne oskrbe pacienta v domačem okolju (npr. pacient, 

svojci, osebni zdravnik in ostali vključeni v proces oskrbe). Najpogostejši cilji, ki jih avtorji 

opredeljujejo v literaturi, so: nudenje udobja in najboljše mogoče kakovosti pacientovega 

življenja z obvladovanjem in lajšanjem neprijetnih in motečih simptomov ter ublažitvijo 

trpljenja. Z izsledki opazovanja v domačem okolju in z izsledki fokusne skupine 

ugotavljamo, da v domačem okolju prevladujejo predvsem cilji lajšanja neprijetnih in 

motečih simptomov (Graf 5.2). Medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu so 

navajale, da je najpogosteje prisoten simptom pacienta v domačem okolju bolečina.  

 

− Raziskovalno vprašanje 2: Kateri so načini sodelovanja v paliativnem timu v 

patronažnem zdravstvenem varstvu za doseganje zastavljenih ciljev paliativne oskrbe, 

ki so opredeljeni v negovalni dokumentaciji? 

 

Z pregledom literature in na podlagi opazovanja v domačem okolju ugotavljamo, da je v 

doseganje zastavljenih negovalnih ciljev vključena običajno samo medicinska sestra v 

patronažnem zdravstvenem varstvu, zdravnik družinske medicine je vključen redko, prav 

tako redko sodelujejo socialni delavci in drugi delavci, ki naj bi bili člani paliativnega tima. 

Menimo, da mora timsko delo temeljiti na načrtovanju in deljenju odgovornosti. Z izsledki 

fokusne skupine ugotavljamo, da v preučevanem zavodu ni dobrega medsebojnega 

sodelovanja. Medicinske sestre v fokusni skupini so kot posledico slabega medsebojnega 

sodelovanja navajale slabše nudenje oskrbe pacienta v domačem okolju in zato tudi 

posledično neuspešno lajšanje neprijetnih in motečih simptomov.  

 

− Raziskovalno vprašanje 3: Kako pogosto so cilji paliativnega zdravljenja 

patronažnem zdravstvenem varstvu doseženi in če niso, zaradi katerih razlogov?  

 

Na podlagi opazovanja v domačem okolju smo ugotovili, da so bili cilji paliativnega 

zdravljenja v patronažnem zdravstvenem varstvu z namenom lajšanja neprijetnih in motečih 

simptomov uspešno doseženi. Nadalje pa smo z izsledki fokusne skupine ugotovili, da je bil 

vzrok nedoseženosti nekaterih ciljev v slabšem sodelovanju z zdravnikom, kar je posledično 

privedlo do poznega ukrepanja pri obvladovanju in lajšanju neprijetnih in motečih 

simptomov ter posledično zamujene aplikacije terapije za lajšanje neprijetnih in motečih 

simptomov. Da simptomi niso bili uspešno lajšani, je bil razlog tudi v pomanjkljivem znanju 

o paliativni oskrbi tako na strani zdravnikov kot tudi medicinskih sester v patronažnem 

zdravstvenem varstvu.  
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− Raziskovalno vprašanje 4: Kakšna so mnenja in stališča medicinskih sester v 

patronažnem zdravstvenem varstvu o doseganju zastavljenih ciljev paliativne oskrbe? 

 

Medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu, ki so bile vključene v fokusno 

skupino, so bile mnenja, da je za doseganje zastavljenih ciljev paliativne oskrbe pomembno 

medsebojno sodelovanje in motiviranost pacienta, povezanost medicinske sestre v 

patronažnem zdravstvenem varstvu z zdravnikom in ostalimi člani, ki so vključeni v proces 

oskrbe pacienta v domačem okolju. Menile so tudi, da je komunikacija ključna za 

zagotavljanje uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, a so ob vsem tem poudarjale, da se 

za doseganje zastavljenih ciljev ne sme spregledati prisotnih neprijetnih in motečih 

simptomov, jih pravočasno pričeti lajšati, ob vsem tem pa čim prej s pacientom, zdravnikom, 

svojci in ostalimi, vključenimi v proces oskrbe pacienta na domu, sestaviti negovalni načrt 

in zastaviti negovalne cilje. Ravno tako so na podlagi pregleda literature različni avtorji 

poudarjali, da je bistvo kakovostnega preostanka življenja v domačem okolju pacienta 

pravočasna prepoznava in lajšanje neprijetnih in motečih simptomov. Avtorji so menili, da 

so na ta način tudi bolje dosegljivi zastavljeni cilji.  

 

7.3 Prispevek k stroki 

 

Rezultati raziskave zaradi metodološke širine raziskovanja predstavljajo svojevrsten primer 

raziskovanja s področja doseganja ciljev z namenom lajšanja neprijetnih in motečih 

simptomov. Podatke smo zbirali na podlagi pregleda literature, opazovanja pacientov v 

domačem okolju, fokusne skupine in analize negovalne dokumentacije pacientov. Ugotovili 

smo, da se paliativna oskrba v domačem okolju izvaja preko patronažnega zdravstvenega 

varstva, ne glede na to, da vzpostavljenega tima paliativne oskrbe v občini ni. Čeprav je 

sodelovanje z drugimi sodelavci v zdravstveni ustanovi slabo, je razumevanje zdravstvenih 

delavcev o pomenu paliativne oskrbe dobro.   

 

Menimo, da je pomemben prispevek naše raziskave ta, da smo s pridobljenimi rezultati 

raziskave realno ocenili, kateri cilji so pogosto realizirani in kateri cilji so le deloma 

realizirani. Pomemben prispevek je tudi primerjava med teoretično možnimi in realno 

postavljenimi cilji. Menimo, da bi z ustanovitvijo in delovanjem specialističnega 

paliativnega tima v preučevani regiji na primarni ravni zdravstvenega varstva lahko 

učinkovito zadovoljili potrebe po paliativni oskrbi. Hudarin Kovačič (2017) navaja, da se 

pričakuje, da bi bilo v Sloveniji v prihodnje toliko specialističnih paliativnih timov, kolikor 

je zdravstvenih domov. Menimo, da bi s timskim sodelovanjem in profesionalno 

komunikacijo v preučevanem zavodu pripomogli k osebnemu zadovoljstvu pacientov, 

svojcev in tudi ostalih, vključenih v proces oskrbe pacienta v domačem okolju.  

 

7.4 Omejitve raziskave 

 

Prednost naše raziskave je bila v dostopnosti do podatkov in v večjem zaupanju, odprtosti 

sodelujočih patronažnih medicinskih sester v fokusni skupini ter v poznavanju analiziranih 
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pacientov in njihove dokumentacije. Kot prednost naše raziskave lahko navedemo tudi 

različne pristope in merske tehnike (pregled dokumentacije, analiza dokumentacije, 

opazovanje v domačem okolju, fokusna skupina), ki so bili uporabljeni za preučevanje 

obravnavanega problema. Pri izvedbi raziskave in zaključevanju ugotovitev pa smo se 

srečali tudi z določenimi omejitvami, kot so: 

 

− Omejitev raziskave z vidika izbranega prostora in poteka: omejili smo se zgolj na 

paciente določene regije in na medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem 

varstvu, ki so bile udeležene v fokusni skupini v preučevanem zavodu. Smiselno bi 

bilo v raziskavo vključiti še paciente z drugih območij Slovenije in fokusno skupino 

izvesti še v drugem zdravstvenem domu, rezultate pa primerjati glede na občine ali 

regije. 

− Omejitev raziskave z vidika izbranega časa: omejili smo se na obdobje dveh mesecev, 

lahko pa bi raziskavo izvajali dlje. Vendar bi v tem primeru lahko nastala težava, saj 

je preostanek življenja pacienta v paliativni oskrbi nepredvidljiv in je lahko krajši ali 

daljši od dveh mesecev; lahko bi zaradi daljšega časa raziskovanja in posledično 

zaradi posledic prvega vala epidemije umrl tudi kateri izmed pacientov, ki je bil 

vključen v raziskavo. 

− Omejitev raziskave z vidika izbranega vzorca: v raziskavo smo vključili sedem 

medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem varstvu, ki so sodelovale v fokusni 

skupini. Lahko bi vključili tudi katerega izmed zdravnikov in fokusno skupino izvedli 

tudi z njim ter podatke med seboj primerjali. 

− Omejitev raziskave z vidika merskega instrumenta: v raziskavi smo izvedli fokusno 

skupino zgolj enkrat. Lahko bi jo izvedli pred pričetkom izvajanja raziskave in po 

koncu izvedene raziskave ter tako primerjali mnenja medicinskih sester v 

patronažnem zdravstvenem varstvu pred in po opravljeni raziskavi o doseganju 

zastavljenih ciljev. 

 

7.5 Predlogi nadaljnjega raziskovanja 

 

Naša raziskava predstavlja pomembno izhodišče za nadaljnje raziskovanje, s katerim bi 

skladno s programom paliativne oskrbe lahko preučevali vlogo timov paliativne oskrbe pri 

obvladovanju in lajšanju neprijetnih simptomov pri pacientih v domači oskrbi. Na podlagi 

opravljene raziskave ter pregleda znanstvene in strokovne literature v nadaljevanju 

predstavljamo predloge za nadaljnje raziskovanje: 

 

− Z raziskavo bi bilo dobro preveriti mnenja in stališča zdravnikov v paliativnem timu, 

te pa nato primerjati z mnenji medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem varstvu 

in tako ugotoviti, kako gledajo na lajšanje neprijetnih simptomov in kakšno je njihovo 

mnenje o sodelovanju v paliativnem timu ter o lastnih kompetencah. Dobro bi bilo 

izvesti fokusno skupino z interdisciplinarnim timom paliativne oskrbe. 

− V zdravstvenem domu, v katerem smo izvedli raziskavo, ni paliativnega tima, zato bi 

bilo dobro raziskati, kakšna so mnenja vodstva raziskovane ustanove o ustanovitvi 

paliativnega tima. Ta mnenja bi veljalo primerjati z odgovori zdravstvenih domov, v 
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katerih imajo paliativne time: zakaj so uvedli paliativni tim in kakšen je njihov pogled 

na paliativno oskrbo. 

− Koristno bi bilo raziskati, kako se ob pojavu neprijetnih simptomov pacienti in svojci 

začno pripravljati na smrt. 

− Veljalo bi raziskati tudi slabo odzivnost družinskih zdravnikov za izvajanje hišnih 

obiskov, saj so ti v preučevanem zavodu slabo izvajani. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Privolitev pacienta k raziskavi 

 

Spoštovani! 

 

Sem Valerija Diklič, študentka magistrskega študijskega programa Paliativna oskrba na 

Visoki zdravstveni šoli v Celju. Pripravljam magistrsko delo z naslovom Doseganje 

zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege v patronažnem zdravstvenem varstvu. Z 

raziskavo v magistrskem delu želim prikazati teoretične cilje paliativnega zdravljenja in jih 

primerjati z aktualno zastavljenimi cilji paliativnega zdravljenja pri pacientih, ki imajo 

neozdravljivo napredovalo kronično bolezen ali predpisano simptomatsko zdravljenje ter 

bivajo v domačem okolju. Za vsakega pacienta v domačem okolju bo pripravljen nabor 

ciljev, uspešnost njihovega doseganja pa se bo spremljala približno dva meseca. Ti cilji bodo 

zajemali motnje spanja, prehranjevanje, bolečine ipd. Za izvedbo raziskave in določitev 

aktualnih ciljev bom iz vaše zdravstvene in negovalne dokumentacije uporabila podatke o 

spolu, medicinski diagnozi in starosti. Ob obisku v vašem domačem okolju se bom z vami 

in svojci o prisotnosti neprijetnih in motečih simptomov tudi pogovorila. Vsi podatki, 

potrebni za raziskavo, bodo anonimni in uporabljeni zgolj in samo za raziskavo magistrskega 

dela, iz teh podatkov pa ne bo mogoče identificirati posameznega pacienta.  

 

 

Za sodelovanje v raziskavi in dovoljenje za uporabo podatkov se vam iskreno zahvaljujem.  

 

 

S svojim podpisom sodelujem pri izvedbi raziskave, hkrati pa dovoljujem uporabo potrebnih 

podatkov, pridobljenih iz zdravstvene in negovalne dokumentacije, ter spremljanje ter 

zapisovanje določenih simptomov in zastavljenih ciljev, ki mi bodo v času raziskave na 

vpogled. 

 

 

Podpis pacienta: 

 

 

______________________ 
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Priloga 2: Izjava o avtorstvu 

 

IZJAVA O AVTORSTVU 

magistrskega dela 

 

Spodaj podpisana Valerija Diklič, študentka magistrskega študijskega programa druge 

stopnje Paliativna oskrba, z vpisno številko 2011617013, sem avtorica magistrskega dela z 

naslovom Doseganje zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege v patronažnem 

zdravstvenem varstvu, ki je nastalo ob pomoči mentorja, izr. prof. dr. Gorazda Voge, dr. 

med., in somentorice, izr. prof. dddr. Joce Zurc. 

 

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 kakršni koli 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, ____________________  Podpis avtorice: ____________________ 

  



Diklič, V. Doseganje zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege v patronažni dejavnosti 

 

Priloga 3: Obrazec za ocenjevanje prisotnosti neprijetnih in motečih simptomov 

 

OBRAZEC ZA OCENJEVANJE PRISOTNOSTI NEPRIJETNIH IN MOTEČIH 

SIMPTOMOV 

Pacient: __________________________________ 

Časovno obdobje opazovanja: (mesec – od–do): _________________________ 

Težko dihanje 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

          

 

Bolečina 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

          

 

Slabost in bruhanje 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 
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Nemir 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

          

 

Povišana telesna temperatura 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

          

 

Izguba apetita 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 
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Zaprtje 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

          

 

Socialna izolacija 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

          

 

Motnje spanja 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 

Simptom 

prisoten 

(DA/NE) 
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Priloga 4: Obrazec za ocenjevanje bolečine po metodi ABCDE 

 

OBRAZEC ZA OCENJEVANJE BOLEČINE PO METODI ABCDE 

 

Pacient: _________________________________ 

Časovno obdobje ocenjevanja: (mesec – od−do): _______________________________ 

 

A – ask (vprašati): sistematično in redno komuniciranje s pacientom o stopnji bolečine 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

           

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

           

 

B – believe (verjeti): pacientu je treba verjeti, kakšno stopnjo bolečine trpi 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

           

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 
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C – choose (izbrati): izbira primerne in predpisane metode za lajšanje bolečine 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

           

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

           

 

D – deliver (izvesti): koordinirano, pravočasno in logično izvajanje ukrepov 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

           

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

           

 

E – empower (opolnomočenje): poučitev in spodbuda svojcev o sprotnem spremljanju in 

nadziranju bolečine 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

           

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 

Ocena 

DA/NE 
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Priloga 5: Obrazec za ocenjevanje bolečine z lestvico VAS 

 

OBRAZEC ZA OCENJEVANJE BOLEČINE S POMOČJO LESTVICE VAS 

Legenda: 

 
 

Pacient: _________________________________________________ 

Časovno obdobje opazovanja (mesec – od−do): 

____________________________________ 

 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

           

Ocena 

bolečine 

Ocena 

bolečine 

Ocena 

bolečine 

Ocena 

bolečine 

Ocena 

bolečine 

Ocena 

bolečine 

Ocena 

bolečine 

Ocena 

bolečine 

Ocena 

bolečine 

Ocena 

bolečine 

Ocena 

bolečine 
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Priloga 6: Obrazec za ocenjevanje doseganja najpogostejših ciljev dela medicinske sestre v 

patronažnem zdravstvenem varstvu 

 

OBRAZEC ZA OCENJEVANJA DOSEGANJA NAJPOGOSTEJŠIH CILJEV 

DELA MEDICINSKE SESTRE V PATRONAŽNEM ZDRAVSTVENEM 

VARSTVU 

 

Pacient: ____________________________________ 

Časovno obdobje opazovanja: (mesec od−do): ___________________________________ 

 

Legenda:  1 − v celoti dosežen cilj 

2 − delno dosežen cilj 

3 − nedosežen cilj 

 

A) vzpostavitev medsebojne komunikacije 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

          

 

B) omogočanje bivanja ali umiranja v domačem okolju 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 
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C) spoštovanje pacientovih želja 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

          

 

D) spodbujanje pacienta k ohranjanju mobilnosti in samooskrbe 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

          

 

E) nudenje in zagotavljanje največjega udobja 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 
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F) prilagajanje obravnave glede na napredovanje bolezni 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

          

 

G) enakovredna obravnava pacienta, svojcev in vseh drugih članov, vključenih v proces 

oskrbe 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

          

 

H) učenje, spoznavanje in lajšanje neprijetnih simptomov pri pacientu 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 

Cilj 

dosežen 

(stopnja) 
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Priloga 7: Obrazec za ocenjevanje doseganja zastavljenih ciljev 

 

OBRAZEC ZA OCENJEVANJE DOSEGANJA ZASTAVLJENIH CILJEV 

Pacient: ___________________________________ 

Časovno obdobje opazovanja (mesec − od–do): _________________________________ 

 

A) Pacientu oteženo dihanje ne bo zmanjševalo kakovosti življenja, kljub hropenju bo 

lahko opravljal vsakodnevne aktivnosti. V zadnjih dneh življenja bodo pacient in 

svojci seznanjeni s pojavom težkega dihanja ali hropenja Pacientu bo zagotovljeno 

največje mogoče udobje 

 

B) Bolečina pri pacientu ne bo presegla stopnje 3 po lestvici VAS in mu ne bo bistveno 

zmanjšala kakovosti življenja. Lahko bo opravljal osnovne življenjske aktivnosti, v 

skladu s stadijem bolezni 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

          

 

  

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

          



Diklič, V. Doseganje zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege v patronažni dejavnosti 

 

C) Slabost in bruhanje ne bosta zmanjšala pacientove kakovosti življenja. Slabost in 

bruhanje bosta obvladana in pomirjena v roku 24 ur 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

          

 

D) Ob pojavu znakov nemira ali delirija bodo svojci pomirjeni in znali ustrezno ukrepati 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

          

 

E) Telesna temperatura pacienta ne bo presegla 38 °C, kljub nihanjem telesne 

temperature bo pacient lahko kakovostno živel in opravljal vsakodnevne aktivnosti 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 
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F) Pacientu slabša prehranjenost ne bo zmanjševala kakovosti življenja. Zaužil bo toliko 

hrane in pijače, kot sam želi in potrebuje, v skladu s stadijem bolezni 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

          

 

G) Pacient bo odvajal formirano blato na 2–3 dni 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

          

 

H) Pacient bo v času bolezni vzdrževal socialne stike s tistimi ljudmi, ki si jih bo želel 

ob sebi 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 
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I) Pacient bo ponoči nemoteno spal vsaj 6 ur skupaj 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

Datum 

obiska 

          

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 

 

Cilj 

dosežen 

(DA/NE) 
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Priloga 8: Privolitev za opazovanje medicinskih sester v domačem okolju 

  

Spoštovani! 

 

Sem Valerija Diklič, študentka magistrskega študijskega programa Paliativna oskrba na 

Visoki zdravstveni šoli v Celju. Pripravljam magistrsko delo z naslovom Doseganje 

zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege v patronažnem zdravstvenem varstvu. Z 

raziskavo v magistrskem delu želim prikazati teoretične cilje paliativnega zdravljenja in jih 

primerjati z aktualno zastavljenimi cilji paliativnega zdravljenja pri pacientih, ki imajo 

neozdravljivo napredovalo kronično bolezen ali predpisano simptomatsko zdravljenje ter 

bivajo v domačem okolju. Za vsakega pacienta v domačem okolju bo pripravljen nabor 

zastavljenih ciljev, uspešnost njihovega doseganja pa se bo s tehniko opazovanja spremljala 

približno dva meseca. Iz negovalne dokumentacije (patronažni karton družine) bom 

preverila, ali je bil določen pacient že obravnavan s strani patronažne službe in če je bil, kaj 

je bil vzrok obravnave. Podatke o starosti pacienta in medicinski diagnozi ter spolu nam bo 

podal pacient sam ali svojci. Za analizo rezultatov doseženosti najpogostejših ciljev dela 

medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu  in zastavljenih negovalnih ciljev 

bom opazovala vaše delo s pacientom ob vsakem hišnem obisku. Na pripravljen obrazec 

bom ob vsakem obisku beležila prisotnost neprijetnih in motečih simptomov pri pacientu, 

kako so doseženi cilji v domačem okolju, kako so doseženi najpogostejši cilji dela 

medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu ter kako pri pacientu ocenjujete 

bolečino s pomočjo VAS lestvice (vizualna analogna lestvica). Vsi podatki, potrebni za 

raziskavo, bodo anonimni in uporabljeni zgolj in samo za raziskavo magistrskega dela, iz 

teh podatkov pa ne bo mogoče identificirati, katera medicinska sestra v patronažnem 

zdravstvenem varstvu je določenega pacienta obiskovala.  

 

 

Za sodelovanje v raziskavi in dovoljenje za opazovanje pri vašem delu se vam iskreno 

zahvaljujem.  

 

 

S svojim podpisom sodelujem pri izvedbi raziskave 

 

Podpis medicinske sestre: 

 

 

______________________ 
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Priloga 9: Privolitev za sodelovanje v fokusni skupini 

 

Spoštovani! 

 

Sem Valerija Diklič, študentka magistrskega študijskega programa Paliativna oskrba na 

Visoki zdravstveni šoli v Celju. Pripravljam magistrsko delo z naslovom Doseganje 

zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege v patronažnem zdravstvenem varstvu. Z 

izvedbo fokusne skupine želim pridobiti vaša mnenja in stališča na zastavljena vprašanja, ki 

so bila pripravljena na podlagi pregleda negovalne dokumentacije in razpoložljive literature 

ter opazovanja pri vašem delu s pacienti v paliativni oskrbi, ki bivajo v domačem okolju. Ob 

diskusiji bo za potrebe dobesednega prepisa uporabljen posnetek zvoka. Ob uporabi vaših 

citatov se bo za potrebe raziskovalnega dela uporabila šifra za vsako udeleženko posebej. 

Vsi podatki, potrebni za raziskavo, bodo anonimni in uporabljeni zgolj in samo za raziskavo 

magistrskega dela, iz teh podatkov pa ne bo mogoče identificirati posamezne medicinske 

sestre. Zvočni posnetek bo uničen takoj po izvedbi dobesednega prepisa fokusne skupine.  

 

Za sodelovanje v raziskavi in dovoljenje za uporabo podatkov se vam iskreno zahvaljujem.  

 

 

S svojim podpisom sodelujem pri izvedbi fokusne skupine, hkrati pa dovoljujem uporabo 

potrebnih podatkov oziroma citatov pri prikazu rezultatov. Sodelovanje v fokusni skupini 

lahko kadar koli zavestno prekinem. 

 

 

Podpis medicinske sestre: 

 

 

______________________ 
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Priloga 10: Vprašanja za izvedbo fokusne skupine 

 

Lep pozdrav vsem skupaj. V zadnjih mesecih je bilo med vami veliko govora o neprijetnih 

in motečih simptomih ter o paliativni oskrbi v domačem okolju. Bile ste tudi opazovane pri 

svojem delu v domačem okolju pacienta. Glede na vaše izkušnje pri oskrbi pacientov 

domačem okolju v določenem časovnem obdobju smo za vas pripravili nekaj vprašanj. 

Pridobiti želimo vaša mnenja in stališča ter morebitne izkušnje pri delu s pacienti v paliativni 

oskrbi, o pristopu in izzivih, ki vam jih predstavlja zdravstveno vzgojno delo s pacienti in 

svojci.  

Udeleženkam priložimo zastavljene cilje, da lahko ob diskusiji vmes preverjajo zastavljene 

cilje in argumentirajo 

 

Uvod:  

−  Kako bi opisale delovanje v vaši službi? 

− Kakšno populacijo pacientov obiskujete? 

− Kako pri razdelitvi vlog sodelujete med sabo? Kakšna je komunikacija v vaši službi? 

 

Prehod: 

− Poznate definicijo paliativne oskrbe? Kaj vam pomeni ta definicija? 

− Kaj menite kaj so cilji paliativne oskrbe in kako so le ti definirani v literaturi? 

(preverimo, ali jih poznajo) 

− Kakšne so po vaši oceni možnosti dostopa do paliativne oskrbe v domačem okolju? 

− Se pojavljajo ovire pri dostopu? 

− Kateri cilji po vašem mnenju prevladujejo v paliativni oskrbi? 

Ključna: 

− Kdo po vašem mnenju opredeli cilje paliativne oskrbe v domačem okolju? 

− Kaj je po vašem mnenju bistvenega pomena za doseganje ciljev paliativne oskrbe v 

domačem okolju? 

− Menite, da se spoštuje dostojanstvo pacienta v domačem okolju s strani zdravstvenih 

delavcev? 

− Kako opisujete sodelovanje med vami in ostalimi vključenimi v proces oskrbe? 

− Sodelovanje v timu paliativne oskrbe? Sodelovanje med medicinsko sestro v 

ambulanti in patronažno službo? 

− Kako uspešne, menite, da ste pri svojem delu, kadar gre za doseganje že omenjenih 

ciljev paliativne oskrbe v domačem okolju? 

− Kaj so po vašem mnenju razlogi oziroma ovire, da določeni cilji niso doseženi? 

− Kako uspešne, pa menite, da ste bile pri doseganju ciljev, ki so bili zastavljeni za 

namen raziskave magistrskega dela? 

− S katerimi simptomi se najpogosteje srečujete v domačem okolju? Naštejte jih. 
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V nadaljevanju se osredotočimo na prisotne neprijetne simptome in zastavljene cilje: 

− Kako ste ocenjevale bolečino v domačem okolju? Katere lestvice ste uporabljale za 

ocenjevanje bolečine? 

− Menite, da lahko z  lestvico VAS ocenjujete bolečino v domačem okolju?  

− Se vam zdi, da je cilj, da bolečina ne bo presegla stopnje 3 po vas lestvici realen in 

dosegljiv? 

− Kaj se vam zdi pomembno pri obvladovanju bolečine? 

− Kako lajšate bolečino pacienta v domačem okolju? 

− Kaj vam predstavlja izziv, ko se pri pacientu pojavi bolečina? 

− Ostali simptomi? Nadaljujemo z oteženim dihanjem? Kaj lahko poveste? 

− Kaj vam predstavlja izziv pri obvladovanju težkega dihanja? 

− Se vam zdi, da lahko dosegate cilj, da pacientu oteženo dihanje ne bo zmanjšalo 

kakovosti življenja, oziroma bo lahko opravljal osnovne aktivnosti do svojih 

zmožnosti? 

− Kaj menite o simptomu zaprtja? Ali morebitne driske? 

− Menite, da ima prehrana vpliv na zaprtje v obdobju umiranja? 

− Menite, da lahko dosegate cilj, da bo pacient odvajal formirano blato na 3 dni? 

− Kaj se vam zdi pri dosegu tega cilja največja ovira? 

− Kaj vam predstavlja izziv? 

− Kaj menite o motnjah spanja? 

− Kakšne ukrepe izvajate za lajšanje motenj spanja? 

− Menite, da ste uspešne pri doseganju cilja, da pacienti spijo vsaj 6 ur? 

− Kaj vam pri obvladovanju simptoma motnje spanja predstavlja največji izziv? 

− Kaj menite o izgubi apetita? 

− Vaša mnenja o samopodobi pacientov v procesu bolezni? Kako doživljate 

spremembe, kako menite da se s tem spopadate pri pacientih? 

− Kje vidite ovire, kadar je pacient socialno izoliran s posledično spremenjeno 

samopodobo? 

− Kako se spopadate s simptomom nemira v domačem okolju? 

− Katere nefarmakološke ukrepe svetujete in se jih poslužujete kot pomoč pri 

obvladovanju nemira v domačem okolju? 

− Kaj vam pri obvladovanju tega simptoma predstavlja izziv? 

− Kaj menite o nihanjih telesne temperature v paliativni oskrbi? 

− Kako pacientom in svojcem pomagate z ukrepi? Katerih se poslužujete? 

− Kaj vam predstavlja izziv pri dosegi cilja, da telesna temperatura ne bo presegla 38 

stopinj Celzija? 

 

Zaključna: 

− Kaj po vašem mnenju vpliva na dosego ciljev v domačem okolju pacienta? 

− Katere ovire se po vašem mnenju pojavljajo pri doseganju ciljev? 

− Vaša mnenja in stališča o doseganju zastavljenih ciljev v raziskavi?  

− Kaj menite o obsegu kompetenc medicinskih sester v patronažnem zdravstvenem 

varstvu? (Aplikacija venozne terapije na terenu) 



Diklič, V. Doseganje zastavljenih ciljev paliativne zdravstvene nege v patronažni dejavnosti 

 

− Menite, da ste bile uspešne pri dosegianju zastavljenih ciljev? 

− Kaj je po vašem mnenju vplivalo na doseganje zastavljenih ciljev? 

− Se vam sicer zdi, da imajo pacienti in svojci v domačem okolju dovolj informacij o 

paliativni oskrbi? 

− Kratka diskusija o komunikaciji v preučevani ustanovi (Kakšna se vam zdi 

komunikacija med zdravnikom-svojci-vami-ostalimi vključenimi)? 

Iskrena hvala za sodelovanje. 

 

Valerija Diklič 

 


