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POVZETEK 

 

Uvod: Telesna dejavnost bistveno pripomore k boljši urejenosti sladkorne bolezni, boljši 

samopodobi in kvaliteti življenja. Kljub temu se načinu izvajanja telesne dejavnosti, predvsem 

pa motivaciji za redno gibanje v obstoječih programih za edukacijo bolnikov s sladkorno 

boleznijo trenutno posveča malo prostora. Še najmanj pa je znanega o tem, kako približati 

redno gibanje starejšim bolnikom, ki imajo praviloma že pridružene okvare gibal in krhkejšo 

socialno mrežo, kar lahko pomembno oteži gibanje starejši populaciji. Zato je bil namen 

pričujoče raziskave analizirati vpliv strukturirane edukacije o izvajanju redne telesne 

dejavnosti starejših bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 na učinkovitejše vodenje sladkorne 

bolezni, višjo kakovost življenja in manjše tveganje za razvoj depresije. 

 

Metode: V raziskavi, izvedeni na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in 

presnovne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, je v letih 2015 in 2016 

sodelovalo 42 bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, starejših od 65 let. Naključno smo jih 

razdelili v raziskovalno in v kontrolno skupino. Preiskovanci v raziskovalni skupini so bili 

deležni edukacije o pomenu telesne dejavnosti v trajanju 60 minut. Seznanili smo jih o 

količini priporočenega izvajanja aerobne in anaerobne telesne dejavnosti. Predvsem smo 

želeli okrepiti anaerobno telesno dejavnost, zato so sodelovali pri praktičnem poskusu 

izvajanja vaj. Za spodbudo so prejeli elastični trak. Prav tako so prejeli opis in sliko različnih 

anaerobnih vaj (z elastičnim trakom, z utežmi idr.). Čas spremljanja preiskovancev je bil 8 

tednov. Za obe skupini smo izvedli analizo metabolnih izidov zdravljenja (hemoglobina A1c, 
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lipidograma, krvnega tlaka), meritve ITM in sestave telesa (skeletnega mišičja, visceralne 

maščobe in telesne maščobe), subjektivne ocene izvedene telesne dejavnosti, kajenja in 

uživanja alkohola, oceno kakovosti življenja in oceno tveganja prisotnosti depresije z 

validiranimi vprašalniki. 

 

Rezultati: V raziskovalni skupini (starost 65 ± 3,34 let) ni bilo statistično pomembnega 

zvišanja aerobne ali anaerobne telesne dejavnosti po 8 tednih. Prav tako v kontrolni skupini 

(starost 67 ± 3,73 let) ni bilo spremembe v količini izvajanja anaerobne ali aerobne telesne 

dejavnosti. Prav tako ni bilo izboljšanja srčno-žilnih dejavnikov tveganja (telesne mase, sestave 

telesa, krvnega tlaka, HbA1c). Ni bilo učinka na kakovost življenja in tveganje za pojav 

depresije (za vse, p>0.05) v raziskovalni in kontrolni skupini. V raziskovalni skupni je 

povprečje spremenljivke, ki odraža vsesplošno kakovost življenja, pri prvem obisku enaka 58,4 

pri standardnem odklonu 14,2. Pri drugem obisku pa 57,8 pri standardnem odklonu 16,1. 

Razlika je bila statistično neznačilna (p = 0,374). V kontrolni skupini je pri prvem obisku 

vrednost spremenljivke, ki odraža vsesplošno kakovost življenja 59,4 pri standardnem odklonu 

12,0, pri drugem obisku pa 61,5 pri standardnem odklonu 14,6. Razlika pa podobno kot pri 

raziskovalni ni statistično značilna (p = 0,228). V raziskovalni skupini je pri vstopu v raziskavo 

ocena tveganja za prisotnost depresije bila podobna kot v kontrolni skupini ( 5,75 ± 5,01 vs. 

5,14 ± 4,45, p = 0,591). Prav tako ni bilo pomembne spremembe v tveganju za depresijo po 8-

ih tednih raziskave (6,00 ± 6,60 vs. 4,92 ± 5,95, p=0,646).  

 

Zaključek: Z novo oblikovanim programom strukturirane edukacije, pripravljenim po 

priporočilih uveljavljenih mednarodnih smernic, pri starejših bolnikih s sladkorno boleznijo 

tipa 2 nismo uspeli povečati telesne dejavnosti, zato nismo opazili izboljšanja v parametrih 

srčno-žilnih dejavnikov tveganja niti v kvaliteti življenja. Ključno vprašanje, ki ostaja za 

nadaljnje znanstveno raziskovalno delo je, kako starejše bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2, 

motivirati za izvajanje redne telesne dejavnosti. 

 

 

Ključne besede:  

sladkorna bolezen tipa 2, socialnopedagoški model obravnave, edukacija, telesna 

dejavnost, kvaliteta življenja. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Physical activity plays an essential role in better management of diabetes and 

improves self-esteem and the quality of life. Nevertheless, existing educational programmes 

for diabetes patients currently pay very little attention to how to do physical activity and how 

to stay motivated for it. There is even less information available on how to encourage regular 

physical activity in elderly patients, who often suffer from comorbid motor issues and have a 

weaker social network, which can further impede their movement. To this end, this research 

aimed at analysing the impact of structured education of elderly type 2 diabetes patients about 

regular physical activity so as to improve their management of diabetes and the quality of life 

and reduce the risk of depression. 

 

Methods: The research in the Division of endocrinology, diabetes and metabolic diseases at 

the University Medical Centre Ljubljana was conducted in the period 2015–2016. The sample 

consisted of 42 diabetes 2 patients aged over 65 years. They were randomly divided into 

research and control group. The patients in the research group attended a 60-minute seminar 

on the importance of physical activity. They were informed about recommended amounts of 

aerobic and anaerobic physical activity. The main goal was to increase their anaerobic 

physical activity, which is why they took part in a practical exercise demonstration. They also 

received an exercise band to encourage them and a description of different anaerobic 

exercises with pictures (using the exercise band, weights, etc.). The participants were 

monitored for 8 weeks. Both groups were subject to the analysis of the metabolic treatment 

outcome (hemoglobin A1c, lipid profile, blood pressure), ITM calculation and body 
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composition (skeletal muscles, visceral fat and body fat), subjective assessment of physical 

activity, smoking and drinking alcohol, assessment of the quality of life and the risk of 

depression using validated questionnaires. 

 

Results: There was no statistically significant increase in aerobic and anaerobic physical 

activity after 8 weeks in the research group (aged 65 ± 3.34 years). The control group (aged 67 

± 3.73 years) did not show any changes in the quantity of anaerobic or aerobic physical 

activity. Cardiovascular disease risk factors also failed to improve (body weight, body 

composition, blood pressure, HbA1c). There was no effect on the quality of life and the risk of 

depression in both groups (p>0.05 for everyone). The average variable value that reflects the 

general quality of life in the research group was 58.4 on the first visit with standard deviation of 

14.2. As for the second visit, it was 57.8 with standard deviation of 16.1. The difference was 

statistically insignificant (p = 0.374). The average variable value that reflects the general 

quality of life in the control group was 59.4 with standard deviation of 12.0 on the first visit and 

61.5 with standard deviation of 14.6 on the second visit. The difference was also statistically 

insignificant (p = 0.228). The risk assessment for depression prior to the research was similar in 

both groups (5.75 ± 5.01 vs. 5.14 ± 4.45, p = 0.591). There was no statistically significant 

difference detected after 8 weeks (6.00 ± 6.60 vs. 4.92 ± 5.95, p=0.646). 

 

Conclusion: The new programme of structured education developed in line with established 

international guidelines for elderly diabetes 2 patients failed to increase their physical activity. 

To this end, there were not improvements in terms of parameters of cardiovascular risk factors 

and the quality of life. The key question that remains to be answered in further scientific 

research is how to motivate elderly diabetes 2 patients to engage in regular physical activity. 

 

 

Keywords: 

type 2 diabetes, social and educational model of treatment, education, physical activity, 

quality of life. 
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1.0 UVOD 

 

Sladkorna bolezen tipa 2 (diabetes mellitus) je skupina različnih bolezni, ki jim je skupna 

kronično zvišana koncentracija glukoze v krvi. Značilno zanjo je napredujoče propadanje 

celic beta v trebušni slinavki, ki proizvajajo insulin. Zdravljenje moramo ves čas prilagajati 

temu propadanju. Sprva je glikemijo (koncentracijo glukoze v krvi) mogoče uravnavati z 

uveljavljanjem zdravega načina življenja, pozneje, ob napredovanju propadanja beta celic, pa 

je potrebno dodatno zdravljenje z zdravili.  

Poleg sladkorne bolezni tipa 2 sta pri istem bolniku pogosti tudi arterijska hipertenzija in 

motena presnova maščob (dislipidemija), ki ju je treba enako kot hiperglikemijo učinkovito 

zdraviti.  

 

Sladkorna bolezen je kronična, napredujoča, doživljenjska bolezen in kot taka poteka po 

drugačnih zakonitostih kot akutna, ima svojo zgodovino, saj se je začela razvijati že pred leti. 

Pri spopadanju s kronično boleznijo se bolnik ne spopada samo z bolečino in oslabljenim 

telesom, ampak s psihičnimi in socialnimi posledicami bolezni; z mnogimi negotovostimi in 

strahovi, ki so povezane z boleznijo, sedanjostjo, prihodnostjo, s spremenjeno samopodobo 

oziroma odnosom do sebe, s spremenjenimi odnosi do sveta, do bližnjih, do dela. Te 

posledice so včasih bolj obremenjujoče kot sama hiperglikemija. 

 

V času postmoderne posameznika zaznamuje razpad tradicionalnih skupnosti, naraščajoča 

stresnost, negotovost in ranljivost tako na poklicnem kot na družbenem področju, v osebnem 

življenju, na področju življenjskih potekov in vrednostnih sistemov. 

Zaradi stresnega načina življenja ter obilice nezdrave ponudbe živil, ki vodi v vedno večjo 

telesno nedejavnost oziroma sedeč življenjski slog, v Sloveniji in drugih evropskih državah 

kljub dosedanjim prizadevanjem, narašča debelost med otroki, mladostniki in odraslimi, 

zmanjšuje pa se tudi gibalna zmogljivost. 

 

Ključni element zdravljenja bolnikov s sladkorno boleznijo je strukturirana edukacija. 

Pri zdravljenju bolnikov s sladkorno boleznijo sodeluje multidisciplinarni tim, katerega 

aktivnosti so usmerjene v izboljšanje oziroma preprečevanje poslabšanja zdravja ter 

doseganju višje kakovosti življenja. Zdravstveni tim sledi strategiji Svetovne zdravstvene 

organizacije (SZO), Zdravje 2020:  
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 izboljševanje zdravja za vse in zmanjševanje neenakosti v zdravju ter  

 izboljševanje vodenja in participatornega upravljanja za zdravje. 

Angleški nacionalni inštitut za zdravje in klinično odličnost (NICE) priporoča, da so dobro 

zasnovani in dobro izvedeni strukturirani edukacijski programi, ki zajemajo vse glavne vidike 

sladkorne bolezni in celovite samooskrbe, stroškovno učinkoviti za ljudi s sladkorno 

boleznijo. 

Obravnava bolnikov v procesu edukacije poleg modela patogeneze vključuje model 

salutogeneze, ki poudarja, da dejavnike tveganja in patološke dejavnike, ki bolezen lahko 

slabšajo, vedno analiziramo hkrati s salutogenimi, zaščitnimi dejavniki kot resurse in možne 

kompenzacije – občutek skladnosti s samim seboj (koherenco) ter čustveno in vedenjsko 

ravnotežje. 

Življenjsko usmerjena socialna pedagogika skozi proces edukacije skuša pomagati 

posamezniku pri obvladovanju življenjskih razmerij v danih življenjskih okoliščinah pri 

samoprizadevanju in prevzemanju odgovornosti pri usklajevanju svojih ciljev s cilji 

zdravljenja. Razumeti je treba življenjsko umeščenost posameznika ter poiskati vire moči in 

potenciale v posamezniku, socialnem okolju in skupnosti. Številne raziskave poudarjajo 

varovalni pomen močne socialne mreže oziroma vključenosti posameznika v različne socialne 

sisteme, saj ima dokazane učinke na samozdravilno sposobnost posameznika. Zato je med 

drugimi pomembna naloga socialnega pedagoga, da skozi proces edukacije usmerja 

posameznika v vključevanje v različne skupnosti - društva sladkornih bolnikov, prijatelji, 

družina, idr. Sprememba vedenja je bistvenega pomena za spremembo oziroma izboljšanje 

neoptimalnega samospoštovanja. 

 

Vloga telesne dejavnosti pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 in kakovosti življenja je 

podprta z izsledki študij, ki dokazujejo ugodne vplive, primerljive s farmakološkimi ukrepi ali 

celo učinkovitejše. Bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2 s čezmerno telesno težo ali debelostjo 

poročajo o izboljšanju odnosa do samega sebe in z drugimi ter imajo po intervenciji 

multidisciplinarnega tima, v katerem je bila telesna dejavnost temeljna sestavina, občutek 

kakovostnejšega življenja. Socialni pedagog je postavljen pred izziv, kako v procesu 

edukacije motivirati posameznike, da telesno dejavnost vključijo v svoj vsakdan. Telesna 

dejavnost pomaga posamezniku, da se lažje spoprime z dnevnimi stresnimi dogodki. Prav 

tako izvajanje redne telesne dejavnosti povečuje osebno odpornost in zmožnost bolnikov za 

dobro počutje in odnos do vprašanj, povezanih s stresom ter za veščine, ki jim pomagajo pri 
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spopadanju s stresom in ravnanju v stresnih situacijah. To zagotovo pripomore k 

učinkovitejšemu spoprijemanju s sladkorno boleznijo vse dni v letu, dan za dnem.  

 

V ranljivo skupino prebivalstva in hkrati bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, se posebej 

uvrščajo starejši. Po podatkih inštituta za varovanje zdravja (IVZ) (2009) je v Sloveniji 

depresivnih kar 15 % starostnikov s kroničnimi obolenji. Preprečevanje depresije je prav tako 

poglavitni cilj redne telesne dejavnosti, ki vpliva na izboljšanje kakovosti življenja in počutja 

pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2.  

Socialni pedagogi in drugi izvajalci zdravstvenega varstva si moramo prizadevati, da 

razumemo vpletenost telesnih, čustvenih in socialnih vplivov kronične bolezni na 

posameznika. Domnevamo namreč, da lahko edukacija starejših ljudi prispeva k 

obvladovanju tveganj, ki jih prinaša življenje v sodobni družbi, pogosto opredeljeni kot 

družba tveganja. Starejši ljudje so ena od najbolj ranljivih kategorij, saj je ta populacija še 

posebej izpostavljena različnim tveganjem, kot so poslabšanje gmotnega položaja, krčenje 

socialnih omrežij, zmanjšanje avtonomije in kakovosti življenja.  

V Sloveniji še ni bilo izvedene raziskave o vplivu telesne dejavnosti starejših bolnikov s 

sladkorno boleznijo tipa 2, na metabolične  izide zdravljenja, kakovost življenja in tveganje za 

razvoj depresije. Zato je cilj magistrskega dela z naslovom Edukacija o telesni dejavnosti in 

kakovosti življenja starejših bolnikov s sladkorno boleznijo raziskati in odgovoriti na 

vprašanja ali telesna dejavnost starejših ugodno vpliva na omenjene parametre. 

 

V pričujočem magistrskem delu v drugem poglavju predstavimo zdravje kot vrednoto, 

koncept zdravja v postmoderni ter generiranje zdravja-salutogenezo. Nadaljujemo z 

motivacijo in motivacijskimi teorijami. Sledi opis koncepta kakovosti življenja ter psihičnih 

motenj pri bolniku s sladkorno boleznijo tipa 2. 

Tretje poglavje namenjamo opisu obdobja starosti. Predstavimo procese staranja, umske 

sposobnosti, sposobnosti učenja, motivacije in pomen socialnih mrež starostnika.   

Četrto poglavje je namenjeno opisu glavnih značilnosti zdravega življenjskega sloga in 

telesne dejavnosti ter spoznanjih o preventivnih učinkih redne telesne dejavnosti na imunski 

sistem. Predstavimo pomen aerobne in anaerobne telesne dejavnosti, kako začeti in kakšna so 

priporočila. 

V petem poglavju je opisan empirični del, kjer predstavimo problem, raziskovalne hipoteze, 

metode dela, merski instrumentarij in statistične obdelave. Dobljene rezultate raziskave 

predstavimo v šestem poglavju. 
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2.0 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Vrednote in zdravje 

 

Vrednote pomenijo posplošene kategorije, ki korelirajo z našim obnašanjem in odločanjem 

tem bolj, čim bolj je nekaj življenjsko pomembno in dolgoročno. Vrednote so posplošena in 

relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, ki se nanašajo na široke 

kategorije podrejenih objektov in odnosov in ki usmerjajo naše interese in naše vedenje kot 

življenska vodila. Vrednote nam potemtakem predstavljajo posebno vrsto motivacijskih 

ciljev, namreč zelo posplošene in hkrati zelo visoko cenjene cilje (Musek, 2004). 

 

Zdravje je na splošno prepoznano kot ena največjih vrednot posameznikov in družbe, ker je 

predpogoj za človekovo udejstvovanje v vsej svoji celovitosti; prav zato je zdravje tudi odraz 

stanja posamezne družbe (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014). Definicija zdravja po 

Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO) iz leta1948 opredeljuje, da zdravje ni le odsotnost 

bolezni, ampak tudi duševno, telesno, čustveno in socialno ugodje/blagostanje (well-being).  

Po novejših spoznanjih in stališčih SZO je zdravje celovit in dinamičen sistem, ki je sposoben 

prilagajanja vsem vplivom okolja ter omogoča posamezniku in skupnosti opravljati vse 

biološke, socialne in poklicne funkcije in preprečevati bolezen, onemoglost in prezgodnjo 

smrt. Sodobna definicija zato opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za 

produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Zdravje 

je po tej definiciji dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in 

socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja 

okolju. V tem smislu zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, medicinskih strok ali 

institucij zdravstvenega varstva, marveč odgovornost celotne družbene skupnosti. Mnogi to 

odgovornost in uresničevanje teh dolžnosti skrb za javno zdravje, kar je še posebej vidno pri 

nalezljivih boleznih (Zdravje, bl).  

Socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost skrbi za 

zdravje obsega: 

 proučevanje in spremljanje zdravstvenega stanja in drugih razmer, ki vplivajo na 

zdravje prebivalstva, ter spremljanje izvajanja ukrepov za odkrivanje in odpravljanje 

zdravju škodljivih ekoloških in drugih dejavnikov ter ukrepov za krepitev, ohranitev in 

povrnitev zdravja ljudi; 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovna_zdravstvena_organizacija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Smrt
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vrednota
https://sl.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdravstveno_varstvo&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Javno_zdravje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nalezljiva_bolezen
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 pripravljanje strokovnih podlag za razvoj in organizacijo zdravstvene dejavnosti in za 

učinkovito zdravstveno ekonomiko ter upravljanje pri uresničevanju zdravstvenega 

varstva;  

 strokovno izobraževalno, znanstvenoraziskovalno in strokovno publicistično delo na 

tem področju; 

 načrtovanje, predlaganje in usklajevanje ukrepov in postopkov za napredek 

zdravstvene vzgoje in zdravstvene kulture prebivalstva;  

 sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju zdravstvenega in zdravstveno-ekološkega 

informacijskega sistema (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014). 

 

Zdravje prebivalstva je eden od predpogojev za učinkovito delovanje družbe, kajti ko 

zbolimo, izgubimo sposobnost za učinkovito opravljanje svojih družbenih vlog. Potemtakem 

je bolezen nezaželena, ker ovira delovanje družbe in je obravnavana kot oblika deviantnosti. 

Bolezen v svoji elementarni obliki je dogodek, ki se ne manifestira samo v bioloških znakih, 

ki prizadenejo telo. Njen pomemben del so socialne manifestacije bolezni, ki prizadenejo 

socialne odnose, vloge in dejavnosti posameznika (Ule, 2003). 

 

Skozi vso človeško zgodovino se zdravje in bolezen tesno povezujeta, tako prva kot druga pa 

se tesno povezujeta tudi z vrednotami. Zdravje kot rezultat pozitivnega odnosa in vrednotenja 

zdravja, bolezen pa kot posledica negativnega odnosa do zdravja kot vrednote. 

Vsi pomembni psihološki modeli in teorije vrednot se ujemajo v oceni, da lahko na vrednote 

gledamo kot na prepričanja o splošnih kategorijah vrednega in zaželenega, ki jih imamo za 

življenjska vodila (Musek, 2002). 

Obstaja veliko vrednot in vrednostnih kategorij. Teorija vrednot ali aksiologija iz grščine 

aksios = vreden in logos = beseda, nauk, znanost ima svoj začetek ravno v filozofiji in 

filozofski psihologiji, ki jo ne zanima empirično pojavljanje vrednot kot takih. S tem se 

ukvarja psihologija- kako ljudje vrednote doživljajo, kako jih ocenjujejo, povezujejo, kako 

vrednote vplivajo na obnašanje in kako so odvisne od osebnostnih značilnosti posameznikov, 

temveč kaj vrednote razlikuje od drugih pojavov in kategorij.Vrednota je tisto, kar je nekaj 

vredno, se pravi, kar zasluži, da je, kar hočemo, da je. To kar imamo za vrednoto se povezuje 

s hotenjem in voljo, da bi to bilo uresničeno - objektivni vidik vrednote. Subjektivni vidik 

vrednote pa se kaže v predstavah o tem, kaj hočemo, in zakaj to hočemo. Vrednote so nekaj 

kar je treba razlikovati od dejstev. Za vrednote se zavzemamo, dejstva pa opažamo.  
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Že v antiki so misleci povezovali vrednote s filozofskimi, verskimi in političnimi prepričanji. 

Več kot dovolj pričevanja o tem zasledimo v tekstih velikih filozofov, kot sta npr. Aristotel, 

Platon. Utemeljeno lahko menimo, da so vrednotne usmeritve v samem jedru ideoloških 

usmeritev, torej tudi verskih in političnih prepričanj ter orientacij. Skozi zgodovino so se 

koncepti zdravja in vrednote spreminjali s ozirom na prav te dimenzije (Musek, 2002). 

 

Vrednot je veliko in pri posamezniku so organizirane v vrednotni sistem, kjer se posamezne 

vrednote pojavljajo v določenih medsebojnih odnosih. Nekatere vrednote ocenjujemo 

pomembnejše od drugih in tako lahko govorimo o vrednotnih hierarhijah. Vrednotna 

hierarhija predstavlja lestvico, na kateri so posameznikove vrednote razporejene po prioriteti 

(Musek, 2000). 

Resnica je, da so vrednote relativno stabilne in trajne – vsekakor bolj kot nekatera druga 

prepričanja ali pa denimo stališča. To pa ne pomeni, da so nespremenljive. Vrednote so 

kompleksen pojav, saj se povezujejo tako s čustvenimi kot z motivacijskimi in kognitivnimi 

procesi. Vrednote v pravem pomenu besede se pri posamezniku verjetno oblikujejo šele v 

najstniških letih, čeprav seveda veliko prej vrednoti različne pojave in objekte. Izvor, nastanek 

in oblikovanje vrednot kot takšnih se lahko umesti v obdobje osnovnega razvoja osebnosti, 

torej v dobo od zgodnjega otroštva do adolescence. Zrelo pojmovanje vrednot namreč zahteva 

oblikovane zmožnosti abstraktnega mišljenja, to pa sovpada z leti pubertete in adolescence. 

Videti pa je, da se vrednote, vrednostne orientacije, sistemi in hierarhije spreminjajo tudi še 

potem. Zato lahko upravičeno govorimo o razvijanju vrednot skozi življenje (Musek, 2000). 

Pri oblikovanju individualnih vrednot, vrednostnih hierarhij pa imajo poleg obstoječih 

implicitnih shem in kategorij verjetno odločilno vlogo posameznikove izkušnje. Na eni strani 

v procesu socialnega učenja pridobimo veliko informacij o splošno veljavnih vrednotah 

kulture, v kateri živimo. Ta vrednostna merila začenja posameznik že zgodaj sprejemati tudi 

sam, jih osvoji ali ponotranji. Odtlej so tudi naša vrednostna merila. Tista področja in 

dejavnosti, v katere posameznik vlaga veliko duševne in osebne energije, avtomatično 

pridobivajo na vrednosti. In to je eden izmed razlogov zakaj najdemo bistvene razlike v 

vrednostnih hierarhijah med ljudmi različnih zanimanj in poklicev (Musek, 2000). 

Vsaka družba razvija svojo lastno ideologijo, svoj sistem prepričanj, in socialnih predstav 

(reprezentacij), vrednost in norm, ki opravičujejo, vrednotijo in vzdržujejo socialni red. 

Posameznik pa skozi socializacijo ponotranja posplošene, normativne vzorce socialnega 

delovanja, na podlagi katerih izbira svoje cilje, želje, namere (Ule, 2003). 
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Zdravje in promocija zdravja postaja pomemno področje vsakdanjih dejavnosti, javnega 

življenja in znanstvenega raziskovanja. Kako pomembna dobrina je zdravje lahko razberemo 

in nekaterih raziskav izvedenih v Sloveniji. 

V raziskavi Slovensko javno mnenje 1996/02 v Sloveniji in v svetu Centra za raziskave 

javnega mnenja pri Fakulteti za družbene vede, so na vprašnaje o pomembnih vrednotah 

anketiranci na prvo mesto postavili zdravje, pred družino in delom. 

V letu 1998 so petnjastletniki odgovarjali, katere so najpomembnejše stvari v njihovem 

življenju. Zdravje se je uvrstilo na absolutno prvo mesto izmed 28 ponujenih vrednot. Kar 98 

% vprašanih, je zdravju presodilo najvišje mesto (Ule, 2003). 

Izsledki raziskave iz leta 1999 v Sloveniji, ne glede na izobrazbo, starost in spol kažejo, da 

ljudje zdravje postavljajo kot najvišjo vrednoto (Toš in Malnar, 2002).  

 

2.1.1 Prepričanja 

 

Prepričanje je najosnovnejša vrednota, ki se najmanj spreminja. Prepričanje je vrsta stališča, 

ki sloni bolj na zvestobi kot na dejstvu. Prepričanje je nad očitnim in ni osnovano na nekem 

dejstvu. Človek si želi spoznati ljudi, ki so po srcu dobri, saj praviloma verjame, da so vsi ali 

skoraj vsi, v svojem bistvu dobri (Musek, 2000). 

Eno glavnih prepričanj, ki ga želimo doseči pri bolnikih v procesu zdravljenja sladkorne 

bolezni je, da se jim bosta ob učinkoviti zdravstveni oskrbi in lastnem prizadevanju 

zdravstveno stanje in kakovost življenja, ki sta dve visoko cenjeni vrednoti, izboljšala.  

 

2.1.2 Stališča 

 

Stališče je nagnjenje ali utrjeno obnašanje. Stališča so precej trajni občutki, ki so običajno 

sestavljeni iz različnih prepričanj in ta so pozitivna ali negativna. Najodločilnejša razlika med 

vrednotami in stališči je v tem, da so stališča vezana na specifične objekte in pojave, medtem 

ko se vrednote ne nanašajo na povsem konkretne pojave. V tem smislu vrednote vplivajo na 

celo vrsto stališč, ki se nekako grupirajo okoli njih (Musek, 2000). 

Nekatera stališča značilna za proces edukacije se izražajo v načinu izvajanja le te. Edinstveno 

delovanje medicinske sestre je opisala Virginia Henderson (1964) v drugem delu svoje 

znamenite opredelitve: medicinska sestra je istočasno zavest nezavestnega, ljubezen do 

življenja pri samomorilcu, noga amputiranca, oči pravkar oslepelega, pomeni gibanje pri 

novorojenčku, znanje in zaupanje mlade matere, glas tistih, ki so preslabotni, da bi govorili in 
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tako dalje. Brez stališča, da so vsa ta dejanja vredna jih ne bi mogla izvajati nobena 

medicinska sestra ali zdravstveni vzgojitelj-edukator, niti socialni pedagog.  

Stališče je pomemben psihološki pojem tudi zato, ker zajema in prikazuje kompleksno 

soodvisnost človekove duševnosti in njegovega socialnega obnašanja. Nobena druga 

osebnostna lastnost ni toliko pod vplivom socialnih dejavnikov in nobena druga lastnost ne 

vpliva tako močno na dogajanja med ljudmi kot prav struktura stališč človeka. Ljudje ne 

sumničimo drug drugega, ne prihajamo v konflikte in vojne zaradi razlik v inteligentnosti, 

spominu in podobnih psihičnih lastnostih, ampak prav zaradi razlik v stališčih. 

Stališča so torej „posredniški“ dejavnik, pomeni, da delujejo v „glavi“ oziroma v duševnosti 

človeka. Posredujejo med zunanjimi dražljaji in odzivi ljudi nanje (Ule, 2003). 

 

2.2 Vrednote in potrebe 

 

Naše obnašanje pogosto ni idealno, ne ujema se z vrednotami, stališči in prepričanji. To 

neskladje je problem, ki pesti človeštvo, odkar mu gre za vrednote in moralo. Neskladje ne 

velja samo za predsodke, ampak tudi za druga prepričanja, vrednote in ideale. Naši ideali so 

eno ravnanje pa drugo. Prepad, ki včasih zazija med enim in drugim nas upravičeno 

vznemirja.  

Med najbolj prvinskimi psihološkimi dejavniki, ki se postavljajo vrednotam po robu, so 

temeljne potrebe. Kadar so vrednote v konfliktu s potrebami, je povsem mogoče, da se bomo 

ravnali po aktualnih potrebah in motivih. Posebno kadar gre za akutne in življensko 

pomembne potrebe in kadar delujejo te potrebe v stresnih, urgentnih situacijah. Ljudem, ki so 

lačni, utrujeni in prezebli, visoki ideali in vrednote navadno ne pomenijo veliko. Za ceno 

preživetja se odpovemo ciljem in idealom, ki jih sicer smatramo za vrednejše. Z grožnjami in 

mučenjem je mogoče pripraviti ljudi do tega, da izdajo celo to, kar jim je najbolj sveto. 

Zdravje se postavlja precej visoko, pa vendar se malo naredi zanj, ker je lažje sedeti v fotelju 

kot vsak dan kaj narediti zase; gibanje, mirno življenje brez hlastanja za imetjem in ker je 

boljša in bolj slastna slaba hrana; mastna, začinjena, obilna kot zdrava; manj mastna, manj 

slana, manj začinjena, manj obilna. 

Potrebe usmerjajo k neposrednemu in hitremu zadovoljstvu, vrednote in ideali pa k bolj 

posrednim, manj oprijemljivim in pogosto tudi bolj oddaljenim ciljem, npr. postati in ostati 

zdrav, telesno in duševno. Vendar imajo vrednote pomembne prednosti na svoji strani. Med 

najpomembnejšimi je ta, da nam potegovanje za ideale in vrednote krepi samozavest in 
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prispeva k pozitivni samopodobi. Druga pomembna prednost je ta, da tovrstno obnašanje 

odobrava tudi naša okolica (Musek, 2002, 2004).  

Pri bolnikih s sladkorno boleznijo je potrebno ozavestiti zdravje kot osnovno temeljno 

vrednoto in jih motivirati k izvajanju aktivnosti, ki neposredno ali posredno vplivajo na 

krepitev zdravja in/ali preprečevanje poslabšanja. 

 

2.3 Koncept zdravja v postmoderni  

 

Že v času moderne smo napredek v emancipaciji plačali s tem, da se čutimo oropane in 

zapuščene v svetu, kjer manjka občutek psihološke podpore in varnosti, ki so jih ponujale bolj 

tradicionalne ureditve. Vse večje zanimanje za različne oblike terapij in skrbi za telesno in 

duševno počutje ni le rezultat izgub in porasta tesnobe, temveč je izraz potrebe po refleksiji 

lastnega življenja in lastne identitete. Negotovost sledi izgubi zaupanja v to, da lahko vodilne 

institucije industrijskega sveta, gospodarstvo, pravo in politika ukrotijo in nadzirajo 

ogrožujoče posledice, ki so jih izzvale v svetu. Modernizacija sledi kapitalistični težnji, 

proizvesti čim več v čim krajšem času na vseh področjih življenja. Lahko pogledamo 

prehrambno industrijo kjer pogosto prevladuje nezdrava prehrana - gensko spremenjena, 

uporaba hormonov in antibiotikov pri vzreji živali za zakol, dodajanje ojačevalcev okusov in 

drugih aditivov škodljivih zdravju, itn. 

Negotovost je posledica družbe tveganja. Od tod tudi preobrat v vrednotnih orientacijah ljudi 

v sodobnih družbah. Ikone sodobnega človeka so nenadoma postale varnost, telo in predvsem 

zdravje. V postmoderni, kjer ima posameznik vedno nove možnosti in nova tveganja, postaja 

zdravje pomembna norma, ki jo mora izpolniti, če naj bo odgovoren in srečen. Zdi se, da ima 

več izbire, vse je odprto, po drugi strani pa posameznika prevzemajo občutki nemoči in 

nezmožnosti vplivanja na širše življenjske okoliščine, osamljenost in večja je njegova 

odgovornost. To vpliva na razumevanje zdravja in bolezni (Brezenšek in Barle, 2007). Na 

individualni ravni je osvobojen prisil in lahko sam kreira svoje življenje, hkrati pa je 

izpostavljen novim tveganjem (tveganje napačnega življenjskega načrtovanja, posledice 

odločitve ali neodločitve (Zorc-Maver, 2007). Negotovost se je ponotranjila in prenesla na vsa 

področja življenja, kar pri ljudeh povzroča nezaupanje in strah (Beck, 2001).  

V sodobni družbi ima posameznik več možnosti za izbiro lastne biografije, svoje življenjske 

poti, vendar pa je zanjo sam tudi bolj odgovoren kot včasih. Fleksibilnost, ki postaja moto 

sodobnega zaposlovanja in delovanja na sploh, posameznika umešča na trg, na katerem se 
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mora znova in znova dokazovati in druge prepričevati, da je boljši od ostalih in pripravnejši 

na soočanje z novimi izzivi (Kamin, 2004).  

Človek je vse bolj odvisen od trga dela in s tem od izobraževanja, potrošništva (potrošniki 

zdravja), možnosti in mode v medicinskem, psihološkem in pedagoškem svetovanju (Beck, 

1986, v Zorc-Maver, 2006). Sodobna medicina je usmerjena v preventivo. Načelo preventivne 

medicine temelji na preprečevanju in na principu osveščanja o zdravem načinu življenja. 

Odgovornost za lastno zdravje prenaša na posameznika, ki postaja potrošnik zdravja – 

prezaposlen z zdravjem (rekreacija, diete, tablete za hujšanje, vitaminski dodatki, itn.). 

Tematika zdravja se v množičnih medijih pojavlja v čedalje večjem obsegu, saj se napaja 

ravno z industrijo. Ker je sodoben človek negotov zaradi različnih tveganj, hkrati pa je 

moralno obvezan da skrbi za svoje zdravje, so to neke vrste vzvodi za razvoj industrije 

zdravja (Kamin, 2004). 

 

Na drugi strani so posebej dovzetne za nastanek bolezni ranljive skupine, ki težje dosegajo 

postavljene storilnostne in sociale zahteve, ne izpolnjujejo normativnih družbenih 

pričakovanj, brez individualno primernih podpornih mehanizmov pa se njihova ranljivost 

kaže v odrinjenju, neuspešnosti, obrobnosti in odklonskosti. Odklonsko vedenje je posebej 

izrazito na področju nezdravega življenjskega sloga, ki ga živijo, ter v njihovi 

deprivilegiranosti v sferi potrošnje (Kamin, 2004). Vzroki so pogosto nasledek neugodnega 

sovplivanja družbenih, socialnih in individualnih dejavnikov: nižja izobrazbena raven, nižji 

socialni status z ogroženo materialno eksistenco, pomanjkanje socialno odnosnih mrež 

(Kobolt in Rapuš-Pavel, 2004).  

 

Zaradi negativnih učinkov postmoderne družbe se razširjajo sodobne socialne bolezni, tudi 

sladkorna bolezen tipa 2 dobiva epidemične razsežnosti (Diabetološko združenje Slovenije, 

2011).  

Spremembe socialno-ekonomskih pogojev so vplivale na poslabšanje gmotnega stanja 

prebivalcev zaradi izgube zaposlitve, trajajoče brezposelnosti, s težavami pri plačevanju 

rednih mesečnih obveznosti, med ljudi so se razširili strah pred izgubo zaposlitve in negotova 

pričakovanja za prihodnost, pri najmanj premožnih pa tudi strah za vsakodnevno preživetje 

družine, s težavami pri zagotavljanju najnujnejših vsakodnevnih dobrin, kar vse posredno ali 

neposredno vpliva na zdravje in vedenjski slog posameznikov, družin in družbe. Pod pragom 

tveganja revščine je v Sloveniji v letu 2011 živelo okoli 273.000 ljudi (13,6 %). Od leta 2009 
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do leta 2011 se je tveganje v Sloveniji zvišalo za 2,3 odstotne točke (v povprečju EU 0,6 

odstotne točke). 

Tako kot v večini držav v Evropi smo tudi v Sloveniji vpeljali določene varčevalne ukrepe, ki 

neposredno ali posredno vplivajo na zdravje ter zmanjšujejo možnosti za zdravje in zdrave 

izbire prebivalcev. Znano je, da slabe socialno-ekonomske okoliščine negativno vplivajo na 

zdravje ljudi. V osnovi naj bi se slabši socialni in ekonomski položaj odražal v slabšem 

zdravju. Tako na primer ljudje s slabšimi socialno-ekonomskimi pogoji umirajo prej, živijo 

dlje časa z oviranostjo, med njimi so bolj razširjeni dejavniki tveganja, kot so: kajenje, 

alkohol, nezdrave prehranjevalne in gibalne navade in drugi. Poleg poslabšanja splošnih 

socialno-ekonomskih pogojev za večino prebivalstva naj bi se med ekonomsko krizo še 

poglobile razlike med posameznimi socialno-ekonomskimi sloji, kar vodi v povečevanje 

preprečljivih in nepravičnih neenakosti, ki se odražajo v zdravju in so posledica 

posameznikovega socialno-ekonomskega položaja. Kot kažejo dozdajšnje raziskave trenutne 

krize, je pričakovati največji negativni vpliv na duševno zdravje. Podatki kažejo, da je 

depresija najpogostejša duševna motnja, četrta najpogostejša bolezen v svetu. Do leta 2020 

naj bi bila že druga najpogostejša bolezen v svetu, ki vsaj enkrat v življenju prizadene 

približno vsako šesto osebo, ženske dvakrat pogostje kot moške (Jeriček-Klanšček 2009). 

Dosedanji padajoči trend v številu samomorov se je ustavil ali celo obrnil, povečala pa se je 

stopnja depresije, anksioznosti, ugotavljajo tudi ponovne pojave določenih nalezljivih bolezni 

(malarija, vročica denga) ali razširitev okužb v določenih skupinah ljudi (Nacionalni inštitut 

za javno zdravje, 2014; Jeriček-Klanšček, 2009). 

 

Pričakovati je, da se bodo določeni vplivi krize na zdravju odrazili šele čez čas, saj se večina 

sprememb v vedenjskem slogu odrazi v merljivih posledicah šele po dolgotrajnejši 

izpostavljenosti ali spremembi. Kot verjetnejše posledice s krizo povezujejo stanja, na katera 

vpliva zmanjšana dostopnost do zdravstvenih storitev. V ta sklop sodijo: slabša obravnava 

kroničnih bolezni, slabše bolnikovo upoštevanje zdravstvenih nasvetov zaradi manjšega 

zagotavljanja zdravstvenih storitev z javnimi sredstvi, večjih doplačil, zmanjševanja osebja, 

zapiranja določenih zdravstvenih ustanov, omejitve ordinacijskih časov in zaradi 

spremenjenih vedenjskih vzorcev (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014). 
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2.4 Generiranje zdravja – salutogeneza 

 

Aaron Antonovsky (1923 - 1994), oče salutogenetske paradigme, je raziskoval dejavnike, ki 

ohranjajo zdravje. Antonovsky je začel s svojimi ugotovitvami, da nekateri ljudje ostanejo 

zdravi kljub vplivom velikega števila dejavnikov tveganja. Na zunaj se porušenje ravnotežja 

lahko izrazi na različne načine. Če se bo izrazilo kot bolezen, je odvisno od sposobnosti 

notranjega in zunanjega sistema, da se povrne v stanje ravnotežja. Bolezen nastane, kadar pri 

posamezniku dolgoročno ni možna kompenzacija ter kadar mu izkušnje iz preteklosti in 

sedanje življenjsko okolje ponujajo negativne občutke glede prihodnosti (Kociper, 2005). 

Med mnogimi negativnimi dejavniki v sodobni družbi kot povzročitelji sodobnih 

nenalezljivih socialnih bolezni je najbolj uničujoče za zdravje neustrezno spopadanje z 

življenjskimi zahtevami.  

V življenju na ljudi skozi daljše časovno obdobje delujejo številni posamezni in sestavljeni 

dejavniki (determinante), ki so lahko iz posameznikovega notranjega, družbenega ali 

naravnega okolja ter na zdravje delujejo zaščitno ali mu škodijo in povzročijo bolezen 

(Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2015). 

Zdravje in bolezen določajo družbeni in znanstveni konsenzi ter specifični parametri vedenja, 

ki človeka v skupnem učinkovanju ogrožajočih in zaščitnih dejavnikov v kompleksnih 

razvojnih in socializacijskih procesih oblikujejo preko celotnega življenjskega poteka 

(Kociper, 2005). 

Izhodišče za nastanek in razvoj prizadetosti zdravja je prezahtevnost socialnih, psihičnih in 

somatskih prilagoditvenih sposobnosti (Zorc-Maver, 2010). Iz tega je razvidno, kako bistveno 

je tako za bolnike kot terapevte iz enostranske orientacije na probleme in patologijo preiti v 

perspektivo resursov (Kociper, 2005). 

V ospredju koncepta, ki generira zdravje ali bolezen, je sopomen konteksta problemskih 

situacij vsakega posameznika in njegovega okolja, kjer sobiva, ter odzivi na te situacije. 

Dejavnike tveganja in patološke dejavnike vedno analiziramo hkrati s salutogenimi oziroma 

zaščitnimi dejavniki kot resursi in možne kompenzacije.  

Meja med zdravjem in boleznijo je zelo tanka, med njima ni ostre časovne delitve in se 

dostikrat srečujemo z elementi zdravja in bolezni. Kontinuum med imaginarno bolezensko 

točko (totalno boleznijo) in imaginarno točko zdravja (totalno zdravje) obstaja kompleksno 

ravnovesje med: 

 salutogenetskimi procesi, ki vzpostavljajo in ščitijo telesne in regulacijske sposobnosti, in 
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 patogenetskimi procesi, ki obremenjujejo telesne in duševne sposobnosti in prilagajanja 

(Zorc-Maver, 2010). 

 

Edukacija bolnikov se ne usmerja samo v iskanje in odpravljanje škodljivih dejavnikov, ki 

porajajo bolezen (koncept patogeneza pathos=bolezen, genesis=izvor), ampak na pomenu 

pridobiva koncept porajanja zdravja ali salutogeneze (salus=celost, zdravje, vitalnost; 

geneza=izvor, vir), ki dopolnjuje patogenezo (Kociper, 2005). Koncept salutogeneze poudarja 

interakcijo človeka z njegovim družbenim in naravnim okoljem (Antonovski in Sourani, 

1988). Bolezen in vzpostavljanje, generiranje zdravja dobro opredeli sistemski model zdravja 

oziroma bolezni, po katerem bolezen ni okvara, ki je omejena na en organ ali tkivo, temveč 

porušenje ravnotežja na različnih ravneh sistema, npr. celični, organski, socialni.  

Poleg primerne prehrane in zagotovitve osnovnih življenjskih okoliščin je ugotovil, da 

duševno, emocionalno in vedenjsko ravnotežje zahteva, da ljudje v življenju razvijemo 

občutek skladnosti s samim seboj – koherenco. Pri posameznikih, ki so odporni na vsakdanji 

stres, so v ospredju razumljivost, uporabnost in smiselnost - komponente, ki skupaj tvorijo 

občutek koherence (temeljno razpoloženje ali gotovost, da imamo občutek povezanosti z 

drugimi, da imamo nadzor nad življenjem, da smo vpleteni v odnose z drugimi, prispevamo in 

participiramo v krogu ljudi, s katerimi delimo svoje življenje, občutimo, da nas drugi 

razumejo in sprejemajo) (Antonovsky, 1996, v Kobolt, 2011):  

 razumljivost - prepričanje, da se stvari zgodijo na urejen in predvidljiv način, in občutek, 

da bo posameznik razumel dogodke v svojem življenju in razumno predvidel, kaj se bo 

zgodilo v prihodnosti, 

 uporabnost - prepričanje, da ima posameznik na voljo zadostno količino sredstev, virov 

moči, znanja, sposobnosti, podporo in pomoči, da so stvari obvladljive in znotraj lastnega 

nadzora. Predstavlja obseg osnovnega prepričanja in zaupanja vase, da bo prihajajoče 

izzive ali težave v življenju obvladoval z lastnimi sredstvi,  

 smiselnost - opisuje obseg posameznikovega prepričanja, da je življenje smiselno ter da 

imajo nekatere težave v življenju smisel. Prepričanje, da so stvari v življenju zanimive in 

predstavljajo vir zadovoljstva. 

 

Človek brez doživljanja smiselnosti bo življenje na vseh področjih občutil samo kot breme, 

vsako dodatno nalogo pa bo doživljal kot dodatno motnjo (Kociper, 2005).  
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Močan subjektivni občutek zdravja, zdrav življenjski slog, višja stopnja izobrazbe, nizka 

stopnja stresa in občutka izčrpanosti ter dobri dohodki pripomorejo k močnemu občutku 

koherentnosti, medtem ko so nezaposlenost, bolezen, občutek izgorelosti in nesposobnost 

povezani s šibkim občutkom koherentnosti. Koherentnost se razvija od rojstva do 30. leta 

starosti in temelji na konceptu temeljnih virov odpornosti, ki pomagajo posamezniku, da se 

spoprijema s stresnimi situacijami in shaja v težkem položaju brez škode (Poljšak-Škraban in 

Žorga, 2007). 

Ne gre za odgovore posameznika na specifične situacije, temveč za njegovo držo, naravnanost 

ob teh situacijah. Tisti z močnejšim občutkom koherentnosti so se bolj sposobni izogniti 

nevarnostim in grožnjam – z večjo verjetnostjo se udejstvujejo v dejavnostih, ki promovirajo 

zdravje, in se izognejo tistim, ki ga ogrožajo (Antonovski in Sourani, 1988).  

 

Posamezniki morajo tekom življena aktivno delovati in se odzivati na bolj ali manj trajne, 

vrste stresorjev in tako aktivno voditi notranje ravnovesje. Antonovsky jih vidi kot entropične, 

povečane stopnje motnje sistema.  

Soočanje s stresorji ter uspešno spopadanje z njimi predstavlja močan dejavnik tako v 

preprečevanju bolezni kot v hitrejšem okrevanju po bolezni.  

Glavni elementi vsake spoprijemalne strategije, ki prispevajo k močnejši odpornosti 

posameznika pri soočanju s stresorji so naslednji: 

 Racionalnost: natančno in objektivno vrednotenje stresorja (ali predstavlja grožnjo ali 

ne). Velika vrednost tega elementa je v pomenu racionalne opredelitve situacije, kar je 

odločilno pri ugotavljanju izida. Druga skrajnost je neracionalno opredeljen stresor ter 

neustrezna spoprijemalna strategija.  

 Prilagodljivost: preučitev ter načrt ukrepov, ki so na voljo, kot tudi pripravljenost ukrepe 

izvesti. Soočanje s stresorji predstavlja dinamičen proces, zato morajo biti tudi 

spoprijemalne strategije dinamične (odprte za nove tehnike).  

 Daljnovidnosti: posameznik poskuša predvideti odziv notranjega in zunanjega okolja 

glede na izpeljane predvidene ukrepe (Antonovsky, 1987). 

 

Svetovna zdravstvena organizacija podpira koncept, da sprememba življenjskega sloga, 

predvsem povečana telesna dejavnost pri bolniku s sladkorno boleznijo tipa 2 in čezmerno 

telesno težo, preprečuje nastanek velikega socialnega bremena – depresije. Bolniki s 

sladkorno boleznijo tipa 2 s čezmerno telesno težo poročajo o izboljšanju odnosa do samega 

sebe in z drugimi ter imajo po intervenciji multidisciplinarnega tima, v katerem je bila telesna 
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dejavnost temeljna sestavina, občutek kakovostnejšega življenja (American Diabetes 

Association, 2015b; Vance, Hanning in McCargar, 2007). Starejši se uvrščajo v ranljivo 

skupino prebivalstva, saj je po podatkih IVZ (2009) v Sloveniji depresivnih kar 15 % 

starostnikov s kroničnimi obolenji (Jeriček-Klanšček, Zorko, Bajt, Roškar, 2009).  

V primeru soočenja s kronično boleznijo – sladkorno boleznijo lahko izpeljemo misel, da je 

bolnik s sladkorno boleznijo postavljen pred nalogo, da svoje življenje osmišlja kljub bolezni 

in prav zaradi nje (Kobolt in Frlec, 2006). Starejšim bolnikom s sladkorno boleznijo pogosto 

zmanjka moči pri soočanju z vsakodnevnimi izivi kot so zdravo prehranjevanje, nakup živil, 

izvajanje osebne higiene, telesne dejavnosti, idr., tako, da težko osmislijo bolezen. 

Ključni elementi v razvoju salutogeneze so usmerjeni v reševanje problemov in sposobnosti 

uporabe razpoložljivih virov moči. Zato je smiselno v proces edukacije vključiti tudi svojce, 

ki so pripravljeni pomagati in predstavljajo enega od dodatnih virov moči posameznega 

bolnika.  

 

2.5 Edukacija bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 in gradnja 

psihosocialnega imunskega sistema 

 

Človek poskuša vsak pomemben dogodek svojega življenja razložiti. Razumeti želi njegovo 

naravo, najti vzroke zanj in ga obvladati, če je to potrebno. Obvladovanje pomeni, reakcije 

posameznika na življenjske obremenitve, ki služijo temu, da poleg morebitne fizične bolečine 

prepreči emocionalno bolečino, se ji izogne ali jo začne kontrolirati. Življenjski dogodki so 

dogajanja v vsakdanjem življenju, ki nastopijo v nekem časovnem intervalu in spremenijo 

življenjski tok posameznika. Takšni dogodki so različnih vrst; nekateri na tok življenja 

komajda vplivajo, drugi pa pomembno spremenijo življenje posameznika. Krizni dogodki se 

razlikujejo od obremenilnih, saj imajo prvi korenitejše sprememebe v življenjskem poteku. V 

primeru kroničnih bolezni so to vsakdanji, pogosti in redni dogodki, s katerimi se bolnik 

največkrat spopada ves čas. Za reševanje kriznih dogodkov ljudje uporabljajo različne 

strategije. Nekateri se razumsko lotijo reševanja problema, drugi se predvsem ukvarjajo s 

občutki in čustvi povezanimi s problemom. Nekateri se ukvarjajo z vzroki problema, drugi z 

njegovo rešitvijo. Nekateri se lotijo reševanja problema optimistično s prepričanjem v 

možnosti rešitve, drugi s pesimistično naravnanostjo zapadejo v vlogo žrtve (Ule, 2003). 
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Zaradi tako kompleksne narave bolezni je v okviru celovite oskrbe bolnikov s sladkorno 

boleznijo v ospredju učinkovit strukturiran edukacijski program. S strukturirano edukacijo in 

vzdrževanjem motivacije poskušamo bolnika spodbuditi k zdravemu življenjskemu slogu, ki 

zajema različna področja: zdravo prehrano, telesno dejavnost, skrb za telesno težo, opustitev 

kajenja in prekomernega uživanja alkohola, skrb za zadostno spanje, upravljanje stresa, 

izogibanje poškodbam pri delu in ostalih življenskih aktivnostih. Z edukacijo vplivamo na 

razvoj novih vzorcev vedenja in učinkovitejšega ravnanja v vsakdanjem življenju 

(International Diabetes Federation, 2013). Edukacijo izvajajo ustrezno usposobljeni člani 

multidisciplinarnega zdravstvenega tima – edukatorji, ki omogočajo strukturirano edukacijo, 

prilagojeno bolnikovim psihosocialnim in fizičnim zmožnostim.  

Za učinkovito izvedbo strokovnih edukacijskih vsebin so odgovorni zdravstveni timi na 

primarni, sekundarni in terciarni ravni (Rečnik, 2004; International diabetes Federation. 

Consultative Section on Diabetes education, 2008; Diabetološko združenje Slovenije, 2011). 

Učinkovito socialno pedagoško delo zahteva najprej ustrezno diagnostično oceno, ki izhaja iz 

samopredstavitve vsakega posameznika o tem, kaj misli o sebi, kako vidi svojo zmožnost 

spoprijemanja z zahtevami in pričakovanji okolja ter s svojimi cilji. Samopredstavitev 

vsakega posameznika nam omogoča vpogled v travmatizirajoče procese, v razumevanje 

ponavljanja vzorcev, vzorce obvladovanja strahu, obrambe, in s tem bolj poglobljeno socialno 

pedagoško svetovalno delo (Razpotnik, 2004; Grunwald in Thiersch, 2008). Gre za proces 

razumevanja, v katerem skupaj z uporabniki pojasnjujemo pomene, opredeljujemo elemente 

problemske situacije, iščemo rešitve, oblikujemo predstave o tem, kaj lahko uporabnik doseže 

sam in kje potrebuje pomoč ter kakšna bo videti pomoč tima (Kobolt in Rapuš Pavel, 2004).  

 

V procesu edukacije bolnika nenehno spodbujamo k preokvirjanju obstoječega manj 

funkcionalnega pogleda na problem v zanj bolj funkcionalno razumevanje problema in 

njegove rešitve, da bo bolnik odstranil ali zmanjšal svoje ustaljene vzorce in spremenil svojo 

interpretacijo v želeni smeri. Vse to izobraževalno delo poteka v spiralni krožnosti, kjer 

rezultat enega procesa postane izhodišče drugega, vse dokler se oba udeleženca - bolnik in 

edukator ne poenotita, da sta zadovoljna z interpretacijo drugega o svoji lastni intrepretaciji. 

To je pravzaprav ključni trenutek v edukacijskem delu s sladkornimi bolniki, ko svetovalec 

začne gledati skozi bolnikove oči in bolnik skozi edukatorjeve (Poljanec-Bohnec, 2013b; 

Šugman-Bohinc, 2005). 
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V procesu strukturirane edukacije je treba oblikovati kongruenten (pristen, odprt, sproščen) 

odnos, ki ga lahko razumemo kot medsebojno videnje, doživljanje, verbalno in neverbalno 

izmenjavo sporočil, informacij, znanj, navodil, podpore, vedno večje zaupanje ter utrjevanje 

vezi (Kobolt in Žorga, 1999). Interakcija med bolnikom in strokovnjakom temelji na tem, da 

strokovnjak interakcijo nadzorovano vodi in se mora v odnosu do bolnika pozicionirati v 

okviru naslednjih področij: 

 Osredinjenost na naloge in osebe, ki jih je potrebno uravnotežiti in graditi osnovo za 

delovni pakt. 

 Simetrija in asimetrija odnosa; bolnik in edukator lahko prevzameta podrejen ali 

nadrejen položaj. Odnos med obema je le redkokdaj in kratkoročno simetričen, navadno 

je komplementaren - možne menjave vlog, različni, spremenljivi funkcionalni in 

soodvisni vedenjski vzorci. 

 Fleksibilnost in doslednost; edukator kot strokovnjak mora najti pravo mero 

fleksibilnosti, da ohranja kakovosten odnos. 

 Prevzemanje in predajanje odgovornosti; močno povezano z avtonomijo posameznega 

bolnika. Da bo bolnik postal avtonomen, ga mora edukator motivirati, mu zaupati in 

omogočati osebno rast. 

 Zadržanost in angažma; včasih je smiselno, da bolnika sprva ne potiskamo in smo raje 

zadržani. Tako mu pustimo prostor za samoiniciativo, ki je lahko cilj obravnave. 

 Bližina in distanca; to je vsekakor ena od najtežavnejših komponent odnosa. Težko je 

namreč najti pravo mero bližine in distance. Če je v ospredju odnosa distanca, se 

edukator ne more vživeti v bolnika in ga zato tudi ne more celostno razumeti. Na drugi 

strani pa je lahko bližina problem, saj rada pripelje do odvisnosti bolnika od edukatorja, 

kar je eden od vzrokov za »sindrom izgorevanja«, pri čemer pride do emocionalne 

izčrpanosti edukatorja (Kranjčan in Bajželj, 2008). 

 

Edukacijo bolnikov s sladkorno boleznijo lahko učinkovito izvajajo socialni pedagogi. 

Spekter ciljev delovanja socialnega pedagoga se ne omejuje zgolj na »popravljalne« korake, 

npr. na osrednji kurativni cilj odstranitve bolezni ali paliativni cilj lajšanja bolečine in 

trpljenja. Odstraniti je treba travmatski material, dajati oporo in razbremenitev za ohranitev 

moči ter povečati moč s pozitivnimi izkušnjami, ponovno vzpostaviti sposobnosti in 

spretnosti, ki so okrnjene zaradi motenj, obvladovati (coping) kot pomoč pri ireverzibilnih 

motnjah in omejitvah ter preventiva – preventivni koraki, kako preprečevati motnje ali druga 
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obolenja; razvoj – koraki za spodbujanje osebnostnih potencialov in osebnostne suverenosti 

(Kociper, 2005).  

Intervencijski cilji zajemajo še razširitev obzorja, izboljšanje in obogatitev kakovosti 

življenja, spodbujanje in krepitev samodoločanja in osebnostne soustvarjalne suverenosti  

(Kociper, 2005; Assal in Lacroix, 2003). Edukatorjevo delo se izpolnjuje po aktivni 

opolnomočeni udeležbi posameznika, kadar ta samostojno nadzira svoje stanje in se 

utemeljeno odloča o svojem zdravljenju in življenju. Socialni pedagog mora pri svojem delu z 

ljudmi biti pozoren na posameznikov uravnotežen razvoj avtonomije in povezanosti 

(Mitchell-Funnell idr., 2010; Poljšak-Škraban in Žorga, 2008).  

 

V luči družbenega razvoja in socialne neenakosti, aktivno oblikovanje lastne arhitekture 

življenja postaja vse bolj zapleteno, posameznik si mora izoblikovati raznovrstne vzorce 

obvladovanja vsakdana, načrtovati in oblikovati življenje. Socialni pedagogi si morajo 

prizadevati, da čimbolj raznoliko odgovorijo na raznolikost zgodb udeleženih v problemu v 

procesu edukacije. Prav tako v smislu povezovanja tradicionalnih nalog kompenzacijske 

podpore v bedi in stiski z novimi nalogami podpore v krizi današnje, bolj k tveganjem 

nagnjene normalnosti (Grunwald, in Thiersch, 2008). Edukacija bolnikov s sladkorno 

boleznijo meri predvsem na prevencijo, na nastajanje in stabilizacijo splošnih kompetenc za 

obvladovanje življenja, torej življenje z boleznijo, ki je kronična in prisotna 356 dni v letu.  

Naslednji pomemben segment v procesu edukacije je ohranitev ali ponovna vzpostavitev 

integracije bolnikov s sladkorno boleznijo, ki meri predvsem na neizključevanje, torej na 

enakost v osnovnih zahtevah in priznavanje pravice do različnosti. Prav tako upoštevamo 

participacijo posameznikov v smislu raznovrstnih oblik udeleževanja in soodločanja. Gre za 

enakopravne, odprte procese vseh vpletenih v načrtovanju in realizaciji pomoči (Grunwald, in 

Thiersch, 2008).  

 

V procesu edukacije je posebej med finančno-gospodarsko krizo izjemnega pomena krepitev 

varovalnih dejavnikov duševnega zdravja (občutek nadzora nad življenjem, pozitivna 

samopodoba, socialna opora itn.) in učenje strategij za obvladovanje stresne reakcije (dihalne 

tehnike, izražanja čustev, sprostitvene tehnike, tehnike reševanja problemov, kognitivno 

vedenjske tehnike, postavljanje prioritet). Poleg univerzalnih ukrepov, ki so namenjeni celotni 

populaciji, je treba s posebnimi ukrepi pozornost posvetiti še populacijskim skupinam, ki so 

pri doživljanju in obvladovanju stresa zaradi različnih življenjskih okoliščin še posebej 

ranljive (npr. starejši zaradi osamljenosti, brezposelni in slabše izobraženi zaradi slabših 
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gmotnih pogojev itn.), poleg tega pa je treba posebno pozornost nameniti tudi zgodnjemu 

prepoznavanju novih ranljivih skupin (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014). 

 

Zato je umestno, da se edukatorji usposobijo za učinkovito komunikacijo, uporabo učnih 

tehnik, izobraževalnih teorij, tudi motivacijskih pogovorov in tehnik opolnomočenja 

(Mensing in Norris, 2003). Potrebno je ljudi opogumljati pri obvladovanju vsakodnevnih 

obremenitev, da bi lahko razvili »psihosocialni imunski sistem« (Zorc-Maver, 2010). 

 

2.5.1 Kritična refleksija socialnih pedagogov - edukatorjev v procesu edukacije 

 

Kritična refleksija izkušnje je tisti dejavnik, ki vodi v zavzetje distance (kritičnega odnosa) do 

lastne interpretacije dogajanja ter spreminjanja prepričanj in stališč. Strokovni delavec v 

procesu edukacije svojo pozornost usmeri prvenstveno v dejavnike, ki odločilno vplivajo na 

njegovo celokupno doživljanje, odločanje in ravnanje v najrazličnejših profesionalnih 

situacijah: v lastne sisteme prepričanj, predpostavk in vrednot, v lastno filozofijo svojega 

profesionalnega delovanja (npr. svetovanja, poučevanja, vodenja, itd.), v lastne mentalne 

modele.  

 

Razvijati se kot reflektirajoči praktik pomeni spraševati se: 

 Kaj pomeni ta odziv bolnika, svojca, sodelavca? Kaj mi sporoča? Kako razumem njegovo 

ravnanje? Bi ga lahko razumel še kako drugače? Katere so še možne razlage tega 

ravnanja (dogodka, situacije)? 

 Kaj ob tem bolniku doživljam? Kako bolnik doživlja mene? Kakšen odnos bi želel/a 

imeti z njim? Kako si želim, da bi v odnosu do mene ravnal? Kako sam/a prispevam k 

temu, kar se dogaja med nama? 

 Kaj je meni (npr. edukatorju) v tej situaciji pomembno? Kaj pa je pomembno mojim 

bolnikom? Kako prispevam k temu, kar se dogaja v procesu edukacije (v tem trenutku, v 

odnosu s tem bolnikom …)? Kaj bi se zgodilo, če bi razmišljal/a in ravnal/a drugače? 

 Kakšen učinek naj imajo moje intervencije na bolnika? Za kaj si je vredno prizadevati? 

 Zakaj sem izbral/a prav to metodo in ne katere druge? Kaj želim s to metodo doseči? 

Kako bom ugotovil/a, ali sem s to metodo resnično dosegel/a vse zastavljene cilje? 

Katere strategije so mi še na voljo za dosego teh ciljev? 

http://spectrum.diabetesjournals.org/search?author1=Carol%C3%A9+R.+Mensing&sortspec=date&submit=Submit
http://spectrum.diabetesjournals.org/search?author1=Susan+L.+Norris&sortspec=date&submit=Submit
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 Zakaj sem se na to reakcijo bolnika odzval/a na ta način? Kako bi še lahko ravnal/a v tej 

situaciji in kaj bi to pomenilo zame? Kako bi ta odziv vplival na moj odnos s tem 

bolnikom? Itd. 

 

Učiti se samorefleksije pomeni učiti se kritično razmišljati o lastnem razmišljanju 

(metakognicija) oz. zavzeti distanco do lastnih interpretacij. Pomeni učiti se »helikopterskega 

pogleda« oz. pogleda z razdalje na lastno ravnanje, ki »omogoča drugačno, novo zaznavanje 

in razumevanje dogodkov«. Učiti se samorefleksije omogoča strokovnemu delavcu, da 

spozna, da njegova zaznava ni nikoli objektivna, je le interpretacija, razlaga, ki gre skozi filter 

obstoječih prepričanj, pričakovanj in želja. Spozna, da je interpretacija vedno subjektivna, da 

je le eden možnih pogledov, hipoteza, ki bi jo moral “preveriti”. V procesu kritične refleksije 

spoznava, da je pomen, ki ga pripiše določeni situaciji, zgolj razlaga, filtrirana skozi sito naše 

pretekle izkušnje in aktualnih emocionalnih stanj, ki ni nujno točna in popolna, lahko je 

pomanjkljiva, zmotna ali izkrivljena (Rupnik-Vec, 2006). 

 

2.5.2 Odnos med bolnikom in socialnim pedagogom- edukatorjem 

 

Na učinkovitost zdravstvene oskrbe, tudi edukacije, vplivajo odnosi med bolniki in 

zdravstvenimi delavci. Odnos je ključen dejavnik, ki opredeljuje razvoj, vplivanje, 

poglabljanje ali pa usihanje tistega, kar skušamo v poklicnem odnosu vzpodbujati, 

preusmerjati, vzpostaviti. Brez odnosa med bolnikom in zdravstvenim delavcem proces 

izmenjave ne steče. Odnos je obojesmerni proces dajanja in prejemanja, kjer niso samo 

bolniki tisti, ki prejemajo, temveč je to tudi zdravstveni delavec. Dober odnos dvigne energijo 

dela zdravstvenega delavca, kar mu ponuja sproščenost v delu in stopnjuje pripravljenost, da 

bi se čim bolj izživel in razdal (Kranjčan in Bajželj, 2008).  

Iz odnosa vznikne in se razvija motivacija pri bolniku in pri zdravstvenem delavcu, da bosta 

skupaj dosegla zastavljene cilje. Ker so pomembni cilji učinkovite oskrbe bolnikov s 

sladkorno boleznijo osvajanje in prevzemanje novih čustvenih, miselnih in vedenjskih 

vzorcev, je bolnikova motiviranost za ta proces ključnega pomena. Zdravstveni delavec jo 

predvsem preko odnosa, ki ga vzpostavi z bolnikom vzpodbuja in ohranja. Odnos lahko 

razumemo kot medsebojno videnje, doživljanje, verbalno in neverbalno izmenjavo sporočil, 

informacij, znanj, navodil, podpore, naraščajočega zaupanja ter utrjevanja vezi, ki se oblikuje 

med bolnikom in zdravstvenim delavcem v procesu zdravljenja-edukacije. 
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Za oblikovanje odnosa je ključna skladnost (kongruentnost) med verbalnimi (besede) in 

neverbalnimi znaki (ton glasu, kretnje, gibi, ritem glasu). Do nje prihaja takrat, kadar smo v 

odnosu pristni, odprti in sproščeni (Kobolt in Žorga, 1999). V odnosu je pomembno tudi 

vživljanje (empatija), kar pomeni občutljivost do bolnikov, starejših, nemočnih. Na dober 

odnos vpliva tudi sprejemanje (spoštovanje) bolnika kot individuuma brez predsodkov 

(Kranjčan in Bajželj, 2008). 

Odnos pomeni tudi navezati odnose s kom. Ključna vloga zdravstvenega delavca ni 

spreminjati bolnika, ampak z njim navezati odnos, ki bo bolnika prepričal, motiviral in mu dal 

nova izhodišča, za soočanje z boleznijo. Odnos je lahko omalovažujoč, gospodovalen, 

ocenjevalen. Slednje se kaže v ocenjevanju, presojanju česa. Pomembno je, da je v obravnavo 

sladkorne bolezni vključena bolnikova samokontrola in samoocenjevanje ne pa le ocenjevanje 

od zunaj. Odnosi niso stalnice, so spremenljivi.  

 

Ko se bolnik in zdravstveni delavec prvič srečata, je tako kot v vseh ostalih človeških odnosih 

pomemben prvi vtis, ki si ga drug o drugem ustvarita. Prvi vtis je ključnega pomena za 

vzpostavitev odnosa ne pa tudi za njegov razvoj in nadaljevanje, kjer je ključno to, kako 

zdravstveni delavec uspe oblikovati pogoje, v katerih bodo zagotovljene bolnikove potrebe po 

tem, da je razumljen, slišan in se z njim spoštljivo ravna. Da dobi občutek sprejetosti in 

varnosti ter razumevanja, ne pa, da se mu vsiljuje misel, da je zgolj »nosilec medicinskega 

primera«. 

Vsekakor pa je za vzpostavitev dobrega odnosa pomembna tudi sposobnost komunikacije 

edukatorja. Raziskave so pokazale, da je dobra komunikacija med bolnikom in medicinsko 

sestro-edukatorjem vsaj tako pomembna kot dobra strokovna obravnava in da se 

nezadovoljstvo z zdravstveno oskrbo veže prav na ta del obravnave. Načelo avtonomije 

(spoštovanje in pravica do izbire in odločanja) bolnika je eno izmed štirih vodilnih etičnih 

načel v obravnavi. Avtonomija je osebna svoboda bolnika, da se v procesu edukacije 

samostojno odloča glede na osebne vrednote in prepričanja. 

Nesimetričen odnos pomeni, da so v očeh bolnika zdravstveni delavci tisti, ki so nosilci 

vednosti, tisti, ki zanj iščejo in določijo pravi način zdravljenja. Ni slučajno, da se v takšnih 

trenutkih odrasli, ki se znajdejo v vlogi bolnika, nezavedno odpovejo dobršnemu delu 

avtonomnosti, ki jim je v tej situaciji preostala. Postavijo se v vlogo tistega, ki sledi, ki je 

nemočen in ki skrbno pazi na vsako besedo zdravstvenega osebja. To je lahko v odnosu 

bolnik - zdravstveni delavec dvorezno. Po eni strani pomeni, da je bolnik v položaju, ko bo 

sledil vsem navodilom, napotkom ali sugestijam, po drugi strani pa se mu odvzame dobršen 
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del avtonomije. Ta je v primeru zdravljenja potrebna, saj izboljševanje stanja zahteva korenito 

spreminjanje prehranjevalnih navad in življenjskega stila. Le avtonomen človek se lahko 

odloči za spremembe (Kobolt in Frlec, 2006). 

 

Dokazano je, da je 95% oskrbe sladkorne bolezni v rokah posameznega bolnika s sladkorno 

boleznijo in njegove družine. Zato je prizadevanje za ohranjanje bolnikove avtonomije toliko 

bolj pomembno. Med samim procesom edukacije je smiselno kontinuirano preverjati stopnjo 

motiviranosti vsakega posameznika. Bolniku se lahko zastavi vprašanje, ali si resnično želi 

doseči urejenost glikemije, boljšo telesno zmogljivost. Lastno učinkovitost ali motiviranost je 

mogoče oceniti s subjektivno oceno na vizualni analogni lestvici (Diabetes Education Study 

Group, 2013b; Mitchell-Funnell idr., 2010; Tang in Anderson, 2007). 

 

Izkušnje kažejo, da grožnje z možnostjo nastanka kroničnih zapletov bolnika s sladkorno 

boleznijo ne motivirajo. Motivacijo ustvarjajo zunanje okoliščine, predvsem splošna učna 

klima – vzdušje v skupini v procesu edukacije. Pomembno je tudi, da si edukator za pripravo 

posamezne učne vsebine vzame čas, da si opomore od dela. Tako se lahko umiri in sprosti. Le 

sproščen edukator učinkovito motivira ljudi. Motivacija bolnikov je večja, če lahko delijo 

svoje izkušnje in so k temu tudi spodbujeni. Veliko učinkoviteje je bolnike dejavno vključiti v 

postopek odločanja, kot jih pustiti, da ostanejo pasivni in le poslušajo (Bohnec, 2007; 

Poljanec-Bohnec, 2013a). Eden glavnih vidikov motivacije je pohvala (Howorka, bl). Pohvala 

in spodbuda sta primerni, ko bolnik doseže napredek, upošteva želen način vedenja, sodeluje 

v učni vsebini, kaže napredek pri učenju, pravilno odgovarja, ko se vsebina ponavlja in 

utrjuje. Tudi če zaželeni učni izidi niso doseženi že na začetku, je treba pohvaliti bolnikovo 

prizadevanje, torej prepoznano pripravljenost in trud. Pohvalo je treba podpreti s prijazno 

kretnjo in jo jasno izraziti (Poljanec-Bohnec, 2013a; Howorka, bl). 

Težje je popravljati bolnikove napačne izjave. Ko se popravljajo napačni odgovori v celoti ali 

samo delno, je treba biti zelo obziren in z veliko empatije. Bolnikom je treba povedati 

razumljivo in jasno, da je odgovor napačen ali pravilen, ne sme se jih zavajati. Po drugi strani 

pa jih je treba spodbujati in jim ne »nasprotovati«. Osvetliti je treba pravilen del odgovora, iz 

napačnega dela pa oblikovati novo vprašanje. Primer: »Prav imate, torta vsebuje tudi veliko 

maščobe. Ampak kaj še vsebuje torta, da je neprimerna za zmanjšanje telesne teže, vpliva pa 

tudi na precejšen porast ravni glukoze v krvi?« (Bohnec, 2007; Poljanec-Bohnec, 2013a). 

Jasno je treba pokazati, da se kot edukator delno čutite odgovorni za napačne odgovore. To 
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bolnike motivira, da nadaljujejo dejavnejše sodelovanje pri učnih urah (Poljanec-Bohnec, 

2013a; Diabetes Education Study Group, 2013a).  

Primer: Mogoče sem zadnjič pozabila poudariti to vsebino, ali pa smo prehitro predelali to 

temo. Bolnik včasih izpostavi problem, ki je pri tej učni vsebini še nepomemben, lahko pa 

pride prav pozneje, pri obravnavi naslednje učne vsebine.  

Primer: Obravnavamo začetno učno vsebino o samokontroli sladkorne bolezni (bolnika učimo 

rokovanja z merilnikom, ciljne vrednosti, vpisovanje izmerjenih vrednosti v dnevnik 

samokontrole). Predvsem starejši bolniki imajo nemalo težav z omenjenimi veščinami. Hkrati 

že ob tej učni uri prosijo, da jim damo razpredelnice, kjer so napisani odmerki insulina glede 

na vrednosti glukoze v krvi. Take razpredelnice seveda ne obstajajo, glede odmerkov se 

odločamo na podlagi posameznega bolnika in individualno zastavljenih želenih ciljnih 

vrednosti glukoze v krvi. Pri tem je pomembno, da ne dopustimo, da bi bila bolnikova zamisel 

prezrta in pozabljena. Razložiti je treba, zakaj ni razpredelnic ter da bomo to tematiko 

obravnavali pozneje, ko bodo že bolj vešči meritev glukoze v krvi, vpisovanja v dnevnik 

samokontrole in spremljanja dinamike glikemije. Bolniki naj vidijo, da smo si zabeležili 

vprašanje ali kaj podobnega označili. Tako bolniku damo vedeti, da smo ga opazili, da je za 

nas pomemben (Poljanec-Bohnec, 2013a) Poudarek pri motivaciji v procesu edukacije bi 

moral biti na razvijanju pozitivnih dejavnikov, kot sta samozavest in samospoštovanje. Le-to 

spodbujamo npr. z izvajanjem samokontrole. Ta je podprta z navodili, ki mu omogočajo 

spremeniti zdravljenje na podlagi rezultatov. Samospoštovanje bolnik doseže tako, da ga 

obravnavamo kot partnerja v procesu zdravljenja, upoštevamo njegove izkušnje s sladkorno 

boleznijo, ki so pomembne pri odločanju. Upoštevati je treba bolnikove sposobnosti v času, 

ko še ni imel sladkorne bolezni (ko se je npr. izobraževal ali v času zaposlitve, pred poroko), 

pomembno jih je poudariti. Bolniki se takoj spomnijo preteklih dosežkov in postanejo bolj 

motivirani, da dosežejo želeni cilj (International Diabetes Federation, 2011; Diabetes 

Education Study Group, 2013a).  

 

Bolniki s sladkorno boleznijo se nenehno soočajo z izzivom, kako ustrezno dan za dnem 

skrbeti za svojo bolezen ter hkrati živeti 'normalno', polno življenje. Sladkorna bolezen 

upravičeno velja za eno najbolj psihično in vedenjsko zahtevno kronično bolezen. Mnogi 

bolniki s sladkorno boleznijo imajo močno negativen odnos do sladkorne bolezni, skupaj z 

občutkom brezupa in nizke lastne učinkovitosti. Prizadevanja za samostojno vodenje in 

urejenost glikemije ne zagotavlja neposredno korist, ampak se korist pokaže čez daljše 

časovno obdobje, kar bolnikom otežuje, da ostanejo motivirani in na pravi poti. Pri nekaterih 
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bolnikih lahko neučinkovito samovodenje sladkorne bolezni privede do mnogih resnih 

psiholoških težav (npr. depresija, anksioznost, jeza, sovražno vedenje, nestrpnost).  

Viktor Frankl, humanistični avtor je potrebo po samoaktualizaciji nadgradil s potrebo oziroma 

človekovo voljo za smislom. Gre za nenehno osmišljanje življenja in ravnanja, ki ga lahko 

najdemo v ljubezni, ustvarjanju, v upanju in v veri, lahko celo v odpovedi in premagovanju 

težkih življenjskih preizkušenj. V primeru soočenja s kronično boleznijo – sladkorno 

boleznijo, bi lahko iz Franklovega razmišljanja izpeljali misel, da je bolnik s sladkorno 

boleznijo postavljen pred nalogo, da svoje življenje osmišljuje kljub bolezni in prav zaradi nje 

(Kobolt in Frlec, 2006). 

 

Praktično pomoč pri doseganju vseh ciljev edukacije nam lahko nudi kognitivno-vedenjska 

terapija. Kognitivno-vedenjska terapija se loteva prepoznavanja izkrivljenih kognicij, 

spreminjanja negativnega mišljenja, ukoreninjenih miselnih vzorcev, ki pogojujejo naše 

čustvovanje in vedenje. Najprej je treba identificirati misli, da jih nato preverjamo, testiramo 

in vrednotimo. V nadaljevanju so opredeljeni in opisani posamezni postopki kognitivno-

vedenjske terapije in petstopenjski vprašalnik (Snoek, C.W. van der Ven in Lubach, 1999; 

Beck, 1976; Weinger, Beverly, Lee, Sitnokov, Ganda, Caballero, 2011).  

 

2.5.2.1 Postopki kognitivno-vedenjske terapije in petstopenjski vprašalnik v procesu 

edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo 

 

Postopek I. Oblikovanje in opredelitev problema 

V problem usmerjena intervencija (začneti z bolnikovo težavo in določiti problem) 

 

Sprememba vedenja se pogosto obravnava kot samoumeven ukrep in se ji ne posveča dovolj 

pozornosti. Če se želi čim bolj usmeriti v spremembo bolnikovega vedenja, je potrebno 

skupaj z bolnikom opredeliti problem-težavo. Tak način delovanja povečuje bolnikovo 

zaupanje v lastne sposobnosti za izvedbo sprememb ter povečuje edukatorjevo 

verodostojnost.  

Na primer: trditev „preveč je” ali „vedno je še po večerji” je boljša kot „ne upošteva mojih 

nasvetov o zdravi prehrani”. Pomagamo si z vprašanji: 

 Kaj je najtežja stvar glede skrbi za zdravljenje vaše sladkorne bolezni? 

 Prosim, povejte kaj več o tem? 

 Sta kakšna posebna primera, ki mi jih lahko navedete? 
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Postopek II. Pojasnjevanje občutkov in kaj bolniku pomenijo 

V čustva usmerjena poseganja (poskusiti ugotoviti bolnikove stiske, preobremenjenost, 

morebitno depresijo)  

 

Bolnikova stiska predstavlja problem, ki omeji njegovo aktivno sposobnost za samovodenje 

sladkorne bolezni. Občasno stisko nekateri navedejo, večina pa ne. Zato je smiselno, da 

bolnika povprašamo o njegovem stanju. Stisko je mogoče odkriti z nekaterimi vprašanji: 

 Ali imate težave s sprejemanjem sladkorne bolezni? 

 Ali se počutite preobremenjeni zaradi zahtev za vodenje svoje sladkorne bolezni? 

 Ali boste pridobili podporo družine pri vodenju sladkorne bolezni ali pa jo že imate? 

 A vas skrbijo zapleti sladkorne bolezni? 

 Kakšne so vaše misli o tem? 

 Se počutite (vstaviti občutek) ker (vstaviti pomen)? 

 

Postopek III. Priprava načrta  

V cilj usmerjena poseganja (začeti s pogajanji, postaviti cilje in preveriti, ali so realni)  

 

Edukatorjeva naloga je, da bolnikom pomaga pri oblikovanju lastnih ciljev, njihovem 

uvajanju in izvajanju. Cilj mora biti jasno določen in za posameznika izzivalen. Ves čas med 

spreminjanjem življenjskega sloga spremlja doseganje zastavljenih ciljev in tako usmerja, 

podpira in spodbuja bolnika v poteku njegove preobrazbe in obvladovanja bolezni. Na ravni 

menedžmenta velja pravilo, naj bodo cilji specifični, merljivi, dogovorljivi, relevantni in 

sledljivi.  

 Kaj si želite? 

 Kako bi takšno stanje morali spremeniti, da se počutite bolje glede tega? 

 Kdaj želite, da se takega stanja znebite (vstavite npr. mesec, dva, leto itn…)? 

 Kakšne so vaše možnosti? 

 Kakšne so vaše ovire? 

 Kdo bi lahko pomagal/a? 

 Kakšni so stroški in koristi za vašo izbiro? 

 Kaj bi se zgodilo, če ne storite ničesar od tega? 

 Kako pomembno je za vas na lestvici od 1 do 10, da nekaj storite glede tega? 

 Omogočiti pripraviti načrt? 
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Postopek IV. Zaveza za ukrepanje  

Oblikovanje strategije za doseg cilja ali kako premagati ovire  

 

Reševanje problemov je tesno povezano z doseganjem boljših kazalnikov zdravja. 

Najpogostnejše ovire za doseganje ciljev so: trdovratno prepričanje, da je zdravljenje 

neučinkovito; negativna čustva, na primer o pomanjkanju lastne učinkovitosti, socialnega 

omrežja (premajhni podpori svojcev, partnerja, bližnjih) in različnih virov (časa, denarja), ter 

fizično okolje (zaradi nezadostne zmogljivosti). Pomembno je opredeliti ovire ter ugotoviti, 

kako in zakaj zavirajo uspeh. Prepoznava teh ovir lahko izboljša možnosti razvoja strategij za 

njihovo reševanje. V tej fazi se mora bolnik odločiti, kako bo dosegel spremembo svojega 

vedenja. Če je v preteklosti že bil uspešen, na primer pri odpravi problematičnega vedenja, je 

mogoče graditi na tem uspehu. Metoda spreminjanja ne poteka v smislu iskanja tistega, česar 

posameznik nima, ampak v smeri odkrivanja, kaj si želi, katere cilje želi doseči. Torej je treba 

iskati pozitivne vire posameznikove moči.  

Potreben je shematičen način za razumevanje posameznikovega življenjskega položaja 

(odpreti je treba ustrezen prostor za pogovor). Treba se je zavedati, da ne obstaja absolutna 

(objektivna) resnica. Resničnost in resnica je vedno v funkciji dogovora vsaj dveh 

opazovalcev v določenem sistemu kot odraz njunega strinjanja, soglasja o nečem kot 

resničnem (dogovor med bolnikom in edukatorjem). Koristno je, če v tej fazi naredimo pisno 

soglasje, tako imenovano 'vedenjsko pogodbo'. Njeno bistvo ni v tem, da mora biti za vsako 

ceno uresničljiva, ampak mora pomeniti jasno odgovornost in zavezanost nečemu. Bolnik 

mora prejeti izvod pogodbe, da mu bo služila kot opomnik in dana zaveza, obljuba. 

 

 Ste pripravljeni storiti vse, kar morate storiti, da rešite ta problem? 

 Naštejte nekaj korakov, ki vam bodo omogočali, da bo rešitev uspešna in trajna. 

 Kaj boste naredili? 

 Kdaj boste to naredili? 

 Kako ste prepričani, da lahko dosežete ta plan na lestvici od 1 do 10? 

 Kako boste vedeli, da ste uspeli? 

 Kaj je prva stvar, ki jo boste naredili danes? 
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Postopek V. Izkušnje in vrednotenje dnevnika o svojem vedenju  

Intervencija usmerjena v nudenje opore (kaj lahko storim, da vam pomagam?)  

 

Bolnike je treba spodbujati, naj vodijo dnevnik o svojem vedenju, uspehih in neuspehih. Prav 

tako naj napišejo razloge, zakaj se je kaj zgodilo (bodisi uspeh ali ovira). Včasih bolnika 

nepričakovan uspeh motivira za nadaljnje ukrepanje in sledenje ciljem, ki omogočajo 

spremembo vedenja. Treba jih je tudi motivirati, da bodo redno pregledovali svoje dnevnike 

in potem morebitne težave na kontrolnih pregledih pretresali z edukatorjem. Kadar bolnikovo 

vedenje ne izpolnjuje pričakovanj, je potrebna temeljita razprava v skupini. Preveriti je treba, 

zakaj izbrana strategija ni pomagala uresničiti zastavljenih ciljev. Mogoče jih je treba 

upoštevati dosledneje, temeljiteje ali pa spremeniti izvedbeno strategijo. Nagrada za 

doseganje različne stopnje uspeha je lahko dobra spodbuda. 

 Kako je šlo? 

 Kaj ste se naučili? 

 Na kakšne težave ste naleteli? 

 Kaj je tisto, kar bi storili drugače naslednjič? 

 Kaj boste storili, ko danes odidete? (Snoek, C.W. van der Ven in Lubach, 1999; Beck, 

1976; Weinger idr., 2011).  

 

2.6 Motivacija in kako jo uresničiti v procesu edukacije bolnikov s 

sladkorno boleznijo za spremembo vedenja 

 

Pravzaprav v življenju redko naletimo na človeka, ki ne bi znal dosti jasno izraziti svojih 

vrednotnih prepričanj. Prav tako pa redko naletimo na nekoga, ki bi ta prepričanja enako jasno 

izpričeval v dejanjih. Gre v bistvu za dva različna procesa. Prvi zadeva besedno osvajanje 

vrednot, drugi pa vedenjsko. Vsak posameznik postavlja zdravje kot vrednoto zelo visoko 

(besedno), ko pa se pogleda, kaj je pripravljen narediti za zdravje (vedenjsko), naleti na 

razhajanje med vrednotami, ki jih deklarira (izraža) in ravnanjem. 

Podobno kar velja za odnos med vrednotami in obnašanjem, velja tudi za odnos med stališči 

in obnašanjem. Zveza med stališči in obnašanjem je posredna. Med stališči in normami ter 

vedenjem posreduje psihični mehanizem, vedenjske namere. Stališče ne vpliva neposredno na 

vedenje, ampak posredno s pomočjo namer. V skladu z nekim stališčem bo posameznik 

ravnal šele tedaj, če se bo v njem oblikovala jasna namera in odločitev o tem. Ta šele sproži 
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dejansko vedenje. Kdaj bo posameznik oblikoval ustrezne vedenjske namere? To se zgodi na 

podlagi kognitivne predelave informacij, katere izhod je stopnja verjetnosti, da se bo pojavilo 

določeno obnašanje. Pomembne so informacije o tem, ali obnašanje vodi do učinka in o 

zaželenosti učinkov, torej osebne orientacije v zvezi z dejanjem-stališči (Musek, 2000). 

 

Motivacija bolnikov s sladkorno boleznijo predstavlja v procesu zdravljenja te kronične 

bolezni, katere sestavni del je edukacija za celoten diabetološki tim velik izziv. V 

nadaljevanju bodo podani osnovni termini s področja motivacije s katerimi bomo skušali 

opisati zapletenost motivacijskih vzgibov in njihovega vpliva na ravnanje. Psihologija s 

terminom motivacija označuje vse procese spodbujanja, ohranjanja in usmerjanja telesnih in 

duševnih dejavnosti, z namenom uresničitve cilja. Motivacija obsega vsa gibala našega 

vedenja: potrebe, nagone, želje, cilje, vrednote, ideale, interese in voljo, predvidevanje in 

načrtovanje. Sprememba vedenja je bistvenega pomena za spremembo oziroma izboljšanje 

neoptimalnega samospoštovanja. K vedenju pripomorejo razpoloženja, čustva, stanja, misli in 

prepričanja. 

Beseda motivacija izvira iz latinskega izraza movere - gibati se. Gibanje pomeni delovanje, s 

katerim se lahko ciljem približamo ali se od njih oddaljujemo. Če se jim približujemo, jih 

postopoma dosegamo (Kobolt in Frlec, 2006). 

Motivacija je ključ našega delovanja, usmerja naša vedenja in reakcije ter določa našo 

uspešnost, tudi vztrajnost in odgovornost. S tem zaznamuje našo osebnost in s svojo močjo 

vpliva na to, da postajamo to kar smo. Vzroki motivacije so lahko notranji (fiziološki procesi, 

potrebe, goni, cilji, vrednote, zamisli itd.) ali zunanji (dražljaji, pobude, pritiski, situacije, 

kulturno in socialno okolje itd.). Splošna motivacija je najvišja stopnja motivacije, ki jo 

spodbujajo notranji in zunanji dogodki. Med zunanjimi so spodbude iz okolja (potisna in 

privlačnostna motivacija), kultura kjer posameznik živi. Zunanji dogodki izzovejo zunanjo pa 

tudi notranjo motivacijo in sicer preko nagrad, spodbud in posledic. 

Notranji motivi se delijo na potrebe, kognicije in emocije, ki so specifične vrste notranje 

motivacije (Kobal-Grum in Musek, 2009). 
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Motivirano vedenje prepoznamo po tem, da posameznikovo vedenje oziroma ravnanje izraža: 

 trud izžareva energijo in voljo, 

 vztrajnost izraža moč in se ne ustavi ob prvih ovirah, 

 smer zanimanje in napor se usmerja v ustrezne cilje in aktivnosti, ki vodijo k 

doseganju ciljev, ki si jih je postavil. 

 

Naše vedenje je odvisno tudi od osebnostnih lastnosti. V enaki situaciji različni ljudje 

ravnamo različno zaradi svojih: 

 

 motivov potreb, vrednot, interesov, ki so tako splošni kot so lahko tudi 

individualni in specifični za konkretno osebo, 

 zmožnosti posameznikovih spretnosti, inteligentnosti, medosebnih veščin, 

kreativnosti, specifičnosti zaznav in vrednotenja življenjskih situacij, 

 sloga posameznikovih življenjskih izkušenj, temperamenta in navad 

(Kobolt in Frlec, 2006. Motivacija za spremembo življenjskega sloga). 

 

V procesu zdravljenja bolnikov ter učinkovite edukacije je temeljnega pomena učna 

motivacija, ki je povezana z učnimi vsebinami in učnimi procesi. Marentič-Požarnik, 2000, 

opredeli učno motivacijo kot »skupni pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji, ki obsega 

vse, kar daje pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost«.  

David Kolb, strokovnjak za preučevanje učnih stilov, je ugotovil, da človek vse življenje 

praktično niha med dvema poloma – izkustvenim in abstraktno logičnim. Gre namreč za to, 

da še vedno velja, da je izkustvo najmočnejše učno orodje (da se iz izkustev največ naučimo, 

zlasti na napakah). Pri vsem tem pa seveda igra ključno vlogo osebnost človeka samega. Pri 

starejših ljudeh naj bi bili učni stili že izoblikovani, pa tudi osebnostne drže in relativno znan 

tip osebnosti. 

Obstaja stil »sanjač«, ki ustvarja nove ideje, je inovativen, kreativen; ruši pa tudi neke že 

ustaljene vzorce in dostikrat dobi slabe povratne informacije. Drug stil je usmerjen v akcijo in 

se imenuje »preizkuševalec«. To so razumni, tehnični tipi, ki radi rešujejo zaprte probleme in 

jih tudi z eno najbolj možno rešitvijo rešijo. Pri tem kontrolirajo svoja čustva in v praksi 

preverijo, ali so njihove trditve pravilne. Tretji stil pa je usmerjen v dejavnost, prakso in se 

imenuje »dejavnež«. To je stil, pri katerem je človek dejaven, praktičen in veliko tvega. Manj 

ga sicer zanima teorija, kar je pomanjkljivost, je pa izredno organizacijski in socialni tip. 

Imamo še stil »mislec«, ki že sam po sebi pove, da je usmerjen k razglabljanju, razmišljanju, 
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povezovanju teorij in idej med seboj; manj pa posveča pozornost ljudem, ki abstraktno 

razmišljajo, ker je tipično logičen (predmeti kot so matematika, fizika in podobno mu ležijo 

veliko bolj kot humanistični predmeti). Vse te značilnosti in še mnogo drugih je potrebno 

upoštevati pri motivaciji posameznikov, da postavijo zdravje kot eno izmed najvišjih vrednot. 

 

Polje človeške motivacije in usmerjenega delovanja je preveč kompleksno, da bi ga 

posamezni modeli lahko zadovoljivo pojasnili, vseeno pa nam lahko pomagajo vsaj delno 

razumeti določene motivacijske mehanizme (Frlec, 2012). 

 

2.6.1 Motivacijske teorije 

 

Obstaja več motivacijskih teorij, ki različno razdeljujejo motive. Vsaka motivacijska teorija si 

prizadeva razložiti vzroke za vedenje ljudi in procese, ki povzročijo vedenje.  

Teorije, ki se ukvarjajo s tem »kaj« motivira vedenje, so vsebinske teorije. Procesne teorije pa 

so bolj osredotočene na to »kako« motivirati to vedenje. 

 

Vsebinske teorije so usmerjen predvsem v preučevanje človeških potreb ali posebnih 

motivov, ki povzročajo določeno obliko vedenja. Med njih uvrščamo: Maslowo teorijo 

hierarhije potreb, Herzbergovo teorijo dveh faktorjev, Adlerjevo teorijo ERG. 

Procesne motivacijske teorije se ne izognejo pomenu potreb, kot gibal in na njihovi osnovi 

oblikovanih ciljev, ki jih z vedenjem zadovoljujemo. V motivacijski krog vpnejo še vpliv 

ostalih psiholoških procesov – mišljenja, čustvovanja, načrtovanja, pričakovanj, predvidevanj 

v zvezi z doseganjem ciljem, načinov vedenjskih odločitev in pomen primerjanja z drugimi. 

Upoštevajo dejavnike socialnega konteksta in odnosov, s katerimi lahko motivacijo 

spodbujamo. Med njih uvrščamo: teorijo spodbujanja, teorijo pričakovanja in teorijo 

pravičnosti. 

 

2.6.1.1 Maslow - teorije samoaktualizacije 

 

Enega osnovnih modelov potreb je oblikoval tudi Abraham Maslow (1970). Spodbujevalne in 

usmerjevalne sile je postavil tako v človeka kot v okolje. V psihologiji je najbolj znan kot 

avtor teorije motivacije. Njegov pristop sledi galilejski optiki in ustreza socialni realnosti, 

kompleksnosti našega bivanja in delovanja. Temelji na osnovnih petih potrebah (Kobolt in 

Frlec, 2006): 
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 fiziološke potrebe (potrebe po hrani, vodi, kisiku, počitku, spanju, spolnosti, gibanju itn.), 

 potrebe po varnosti (potreba po psihični in socialni varnosti, zdravje, finance, lastnina, 

morala, itd.), 

 potrebe po pripadanju in ljubezni (izražanje naklonjenosti, sprejemanje in izražanje 

ljubezni, zaupanje v druge, družina, prijateljstvo, intimnost itn.), 

 potrebe po ugledu, spoštovanju (da bi bili od drugih deležni pozornosti, spoštovanja, 

pomembnosti, slave; samospoštovanje, dosežki itd.), 

 samouresničitev (potrebe po znanju, razumevanju, raziskovanju, radovednosti, etika, 

sproščenost, ustvarjalnost, sprejetje dejstev brez predsodkov, reševanje problemov, itd.). 

 

Po Maslowu imamo ljudje hierarhijo potreb, ki se razteza od nižjih potreb po preživetju in 

varnosti, do višjih potreb po samouresničevanju oz. samoaktualizaciji. Zadovoljitev nižjih 

potreb je pogoj, da se pojavijo višje, da človek realizira osebni potencial, aktivira svoje 

naravne danosti in jih uporabi. Tako zadovolji potrebo po samouresničevanju, ki je vrhunec 

motivacije, želje. Maslow je razdelil potrebe v dve skupini: potrebe pomanjkanja in potrebe 

po rasti oz. potrebe bivanja. Potrebe pomanjkanja so potrebe nižjega nivoja, med katere 

prišteva: fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po sprejetosti (pripadnosti) in 

ljubezni ter potrebe po samospoštovanju in spoštovanju drugih.  

Med potrebe rasti oz. potrebe višjega nivoja pa prišteva: potrebe po spoznavanju, estetske 

potrebe in potrebe po samouresničevanju. Motivacija za uresničevanje nižjih potreb upade, ko 

so te zadovoljene, za potrebe rasti pa je značilna progresivnost. To pomeni, da motivacija 

osebe ne upada, ko so te potrebe zadovoljene, temveč se poveča v iskanju nove zadovoljitve. 

Potrebe pomanjkanja lahko zadovoljimo, potreb bivanja pa nikoli ne moremo zadovoljiti v 

celoti. Motivacija za njihovo zadovoljevanje se nenehno obnavlja, saj je notranje podkrepljena 

(Batistič-Zorec, 2006).  

Maslow verjame, da tako kot ima seme vrtnice prirojeno nagnjenje, da postane prelepa roža in 

tako kot ima želod prirojeno nagnjenje, da postane mogočen hrast, tako ima človek nagnjenje, 

da postane samoaktualiziran. Kar pa ne pomeni, da tudi človek, ki je na poti samoaktualizacije 

ne doživlja neprijetnih čustev, kriz in konfliktov. Dodaja še, da samoaktualizacija ni 

permamentno stanje ampak trenutki, ko ljudje čutimo življenjske vrhunce ustvarjanja, 

povezanosti z drugimi in z naravo. Za ta doživetja meni, da so doživetja ekstaze, razodetja, 

iluminacije in so potencialna možnost za vsakega človeka (Kobolt in Frlec, 2006). 
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Hierarhijo osnovnih človekovih potreb lahko prenesemo na primer iz vsakdanjega življenja 

starejših. Če starejši človek nima zagotovljenih fizioloških potreb, je lačen ali bolan, zato je 

malo verjetno, da je motiviran za iskanje novega znanja in razumevanja. Če nima 

zagotovljenega občutka varnosti in pripadnosti, ga ne zanima učenje, saj mu je bolj kot 

potrebo po spoznanju pomembno zadovoljiti potrebo po ljubezni. Potrebe na nižji ravni 

morajo biti praviloma zadovoljene, preden se začuti potrebe na naslednji, višji stopnji. To 

pomeni, da dokler se ne zadovoljijo fiziološkie potrebe, se ne čuti nobene druge potrebe. 

Človek deluje vedno na tisti ravni, na kateri potrebe še niso zadovoljene. Šele ko se fiziološka 

potreba zadovolji, postane potreba na višji ravni pomembna (t.j. potreba po varnosti).  

Maslow je prepričan, da človek ne more preskočiti hierarhije potreb. Kdor je brez hrane in 

vode, ne more razmišljati o samospoštovanju in udejstvovanju v družbi – želi piti in jesti. Ko 

pa to potrebo zadovolji, se mu porodijo nove potrebe, ki so po lestvici višje. Enako je s cilji. 

Več kot se jih osvoji, bolj velike si posameznik postavlja. Če nima neke potrebe, potem tudi 

cilja tam ne vidi in obratno. Človek, ki nima nekega začrtanega cilja, nima potrebe po 

njegovem uresničenju. Potrebe se navezujejo na cilje, cilj pa nam pokaže in razkrije, za katere 

potrebe gre. Kadar rečemo, da smo uresničili svoj cilj, smo uresničili tudi potrebo po dosegu 

tega cilja (Brumen, 2012).  

 

2.6.1.2 Herzberg - Teorija dveh faktorjev 

 

Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija govori o obstoju dveh ločenih faktorjev 

higienikov oz. faktorji nezadovoljstva in motivatorjev oz. faktorji zadovoljstva. Vsi faktorji pa 

na odnos do dela lahko vplivajo tako pozitivno kot negativno. Teorija dveh faktorjev se 

usmeri v proučitev motivacijskih spodbud s strani okolja - življenjske situacije.  

Dejavnike situacij, ki nam povzročajo ugodje in zadovoljstvo imenuje motivatorji, kamor 

prištevamo predvsem priznavanje naših napredkov in dosežkov s strani drugih oseb, delo 

samo, uspeh, odgovornost, samostojnost ter osebni razvoj (napredovanje ali rast).  

Dejavnike okolja, ki vplivajo na zadovoljevanje naših potreb pa imenuje higieniki 

(satisfaktorji). Med higienike bi lahko šteli: politika podjetja, nadzor, delovni pogoji, 

medosebni odnosi, plača, položaj in varnost zaposlitve, kvaliteto vzpostavljenih odnosov, 

zagotavljanje občutka varnosti, sprejetosti in jasnosti v komunikaciji, opažanje sprememb v 

vedenju ter dajanje priznanja za napredovanje v spreminjanju vedenja.  
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Higieniki so faktorji nezadovoljstva, motivatorji pa faktorji zadovoljstva pri delu. Psihološka 

osnova higienikov je izogibanje virom bolečine, ki so v okolju, njihovi učinki pa so zato 

kratkoročni. Nasprotno pa je psihološka osnova motivatorjev potreba po osebnostni rasti, ki 

ima dolgoročne učinke. Odsotnost higienikov lahko vodi do nezadovoljstva na delovnem 

mestu, toda njihova prisotnost ne more voditi k zadovoljstvu. Higieniki za razliko od 

motivatorjev torej ne morejo motivirati. Higienike je lažje izmeriti, nadzorovati in 

manipulirati kot motivatorje. Slednji so kompleksnejši in subjektivnejši. Kadar so prisotni pri 

delu, so zadovoljene temeljne potrebe posameznika, iz česar sledijo pozitivni občutki ter 

povečana storilnost. Občutji zadovoljstva in nezadovoljstva si nista nasprotni, ampak se 

raztezata na ločenih kontinuumih. Obe skupini faktorjev je Herzberg podrobneje opredelil in 

zaključil, da le zadovoljenost motivatorjev vodi k pozitivnemu odnosu do dela in 

produktivnosti, saj le ti zadovoljijo potrebo po samoaktualizaciji.  

 

Na higienske faktorje okolja ali življenjske situacije imamo po navadi vpliv tisti, ki to okolje 

soopredeljujemo, torej tudi strokovni in zdravstveni delavci, ki so z ljudmi v stiku. Na ta 

način ustvarjamo pogoje za motiviranje (Kobolt in Frlec, 2006). 

 

2.6.1.3 Motivacijska teorija Harolda Leavitta 

 

Leavitt je z namenom lažjega razumevanja celotnega procesa motivacije in faz 

motivacijskega ciklusa poskušal razložiti splošno shemo delovanja motivov. V motivacijskem 

ciklusu je prva komponenta dražljaj, ki povzroči spremembo v okolju ali v osebi, ki čuti 

potrebo. Potreba je sprožilec celotnega procesa in predstavlja spremenljivo stanje v 

organizmu, ki terja aktivnost. Potreba pomeni, da nam nečesa primanjkuje, sledi ji stanje 

napetosti (potrebo se čuti kot neprijetnost, nemir). Napetost in potreba povzročata aktivnost 

zaradi usmerjenosti k cilju. Cilj je pojav, proces ali objekt zadovoljitve potrebe, ali 

zmanjšanja potrebe, kar povzroči olajšanje. Slika 1. prikazuje shemo delovanja motivov. 

Končna faza ciklusa je olajšanje, ko človek natančno ve, da je dosegel cilj. Posameznik mora 

v procesu edukacije imeti možnost, da doseže cilj, na osnovi katerega doživi olajšanje. S 

pomočjo zastavljanja dosegljivih ciljev je mogoče motivirati bolnike, sprožiti želeno 

aktivnost.  

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Harold_Leavitt&action=edit&redlink=1
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Zmanjšanje potrebe 

 

 

 

 

 

Olajšanje 

Slika 1. Shema delovanja motivov 

 

 

2.6.1.4 McGregorjeva teorija X in Y 

 

McGregor je v svoji teoriji želel zanikati prevladujoče prepričanje, katero izhodišče je 

podmena, da povprečen človek ne želi delati, ampak se delu želi izogniti, če je le mogoče. 

Dejal je, da so ljudje v svojem bistvu delavni. Posameznike je razdelil v dva osnovna tipa: tip 

X in tip Y. Za zaposlene tipa X je značilno, da ne delajo radi, zato jih je potrebno siliti k delu, 

jim določiti in ukazati vse podrobnosti, naložiti odgovornost in jih nenehno nadzorovati. Z 

vidika motiviranja, zaposleni tipa X zadovoljujejo predvsem nižje potrebe in težijo k 

ustreznemu zaslužku. Močno hierarhična organizacija podjetja ustreza predpostavki teorije X. 

Za zaposlene tipa Y pa je značilno, da v svojem delu uživajo, zato jih ni potrebno nadzorovati 

in priganjati k delu, saj z delom zadovoljujejo višje potrebe in si sami postavljajo višje cilje, 

ki jih motivirajo.  

Problemi torej niso v ljudeh in v njihovem odporu do dela, pač pa v nesposobnosti ali pa 

nepripravljenosti managerjev (vodij), da bi človeški potencial izkoristili dovolj. Zaradi tega 

Mc Gregor predlaga, da sodelavce pri delu vedno pritegnemo k participiranju pri odločitvah, 

da jim dodelimo odgovorna dela in izzive, ki jih bodo močneje motivirali za delo.  

 

Eno pomembnejših meril za ugotavljanje uspešnosti na področju motivacije je prav gotovo 

intenzivnost identifikacije bolnikov s cilji zdravljenja, ki jih je diabetološki tim oblikoval 

skupaj z bolnikom. Na podlagi stopnje motiviranosti po tem kriteriju lahko bolnike v 

obravnavi razvrstimo v štiri skupine: 

 na tiste, ki zastavljene skupne cilje in aktivnosti sprejemajo kot svoje, se istovetijo s 

skupno dogovorjenimi cilji in so nosilci učinkovitosti vodenja sladkorne bolezni; 

 na tiste, ki se v celoti podrejajo skupno dogovorjenim ciljem in aktivnostim, in so 

Dražljaj 

Potreba, 

Napetost 

Cilj 

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Douglas_McGregor&action=edit&redlink=1
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aktivni izvajalci v procesu vodenja sladkorne bolezni; 

 na tiste, ki se podrejajo skupno dogovorjenim ciljem in aktivnostim, aktivnosti pa so jim 

le v breme, svojo pozornost in aktivnost pa posvečajo drugim področjem; 

 na tiste, ki so se odločili, da ob prvi primerni priložnosti opustijo aktivnosti. 

 

2.6.1.5 Vroom - Teorija pričakovanj 

 

Koncept pričakovanja je razvil Vroom v teoriji VIE, pri čemer pomeni (Valency) vrednost, ki 

jo pripišemo cilju (pozitivno, negativno), instrumentalnost (Instrumentality) prepričanje, da 

nekaj, kar naredimo, vodi k nečemu drugemu, in pričakovanje (Expectancy) verjetnost, da bo 

akcija vodila k nekemu izidu, razlaga, da je motivacija neposredno povezana s prepričanjem o 

tem, ali je izid možno doseči ali ne (Frlec, 2012).  

Pravi, da kadarkoli se posameznik odloča med alternativami, ki vključujejo negotove izide, se 

ne odloča samo na podlagi nagnjenja, ki ga ima do izida, temveč tudi na podlagi prepričanja o 

tem, ali je izid možno doseči ali ne. Na vse tri dejavnike vpliva tako posameznik kot tisti, ki 

spremljajo njegovo doseganje in oceno možnosti dosega cilja.  

Pričakovanje je trenutno prepričanje o tem, ali bo določena akcija izzvala določen izid ali ne. 

Pričakovanja lahko razlikujemo po moči: 

 Pričakovanje bo močno, če bo posameznik prepričan, da bo akciji sledil želen izid.  

 Majhno ali ničelno pa bo pričakovanje v primeru, ko bo posameznik prepričan, da akciji 

ne bo sledil želen izid. Na moč pričakovanj vpliva tudi prenos (transfer) preteklih 

izkušenj na sedanjo situacijo.  

 

Teorija pričakovanja je kognitivni in racionalni model, v katerem posameznik ocenjuje 

možnosti in izbira med alternativami. Teorija predpostavlja, da so se posamezniki sposobni 

odločati o tem kaj hočejo in da želijo spremeniti vedenje, da bi dosegli svoje cilje. Osnovna 

ideja te teorije je, da je motivacija za akcijo rezultat: 

 energije vložene v doseganje ciljev,  

 posameznikovega mnenja o cilju in ocena lastne možnosti da bo cilj dosegel,  

 vrednosti, ki jo cilju pripisuje. 

 

Tako so vsi trije dejavniki medsebojno povezani in vplivajo drug na drugega in prispevajo k 

temu, kako bo posameznik ravnal.  
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2.6.1.6 Teorija postavljanja ciljev 

 

V današnjem času koncept cilja v taki ali drugačni obliki postaja bistveni del motivacijskih in 

osebnostnih teorij, vsem pa je skupen poudarek na namenski, ciljno usmerjeni akciji. Cilji 

delujejo kot motivatorji, saj neposredno vplivajo na aktivnost s kanaliziranjem pozornosti ter 

mobiliziranjem truda in njegovim vzdrževanjem. Dokazano je, da izrecni, izivalni cilji večajo 

in vzdržujejo motivacijo in raven dosežkov. Sestavni del postavljanja ciljev je povratna 

informacija (Frlec, 2012). Oboje predstavlja osnovni sestavni del motivacijskega kontrolnega 

sistema, ki vpliva na vedenje, cilje in okolje.  

 

Postavljanje ciljev skupaj z bolnikom v procesu zdravljenja-edukacije in realno načrtovanje 

strategij doseganja zastavljenih ciljev, posameznika običajno napolnijo z energijo in elanom, 

dvignejo raven aktivacije in so pravzaprav uvod v motivirano vedenje.  

 

2.6.1.7 Teorija pravičnosti 

 

Omenjena teorija se ukvarja s percepcijo posameznikov o tem, kako se z njimi ravna v 

primerjavi z drugimi (z referenčno skupino). Po tej teoriji bodo posamezniki bolj motivirani, 

če bodo obravnavani pravično, in demotivirani, če se do njih vede nepravično. Posameznik, ki 

opazi nepravično ravnanje in nagrajevanje lahko odreagira na različne načine (Frlec, 2012).  

 

V procesu edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo težimo k temu, da je odnos do bolnikov v 

individualni in/ali skupinski obravnavi dosleden in enakopraven. Vse bolnike je potrebno 

opaziti in se jim posvetiti. Nobeden bolnik ne sme biti spregledan zaradi razlik v spretnostih, 

znaju in/ali drugih individualnih lastnosti (nižji socialni, ekonomski status, itn.).  

 

2.6.1.8 Socialno kognitivna teorija 

 

Omenjena teorija obravnava motivacijo kot kognitivno instanco in obravnava tri različne 

oblike kognitivnih motivatorjev, ki predstavljajo nosilne konstrukte. Ti kognitivni motivatorji 

vključujejo: vzročne atribucije (casual attributions), pričakovanja izida (outcome 

expectancies) in cilje (goals). Motivacijski proces poteka v začaranem krogu, saj posameznik, 

ko doseže želeno raven učinkovitosti, s tem ni več zadovoljen in si postavi nove standarde. 
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Na uspešnost motivacije po socialno-kognitivni teoriji osebnosti vpliva mesto nadzora (lokus 

kontrole), ki se nanaša na prepričanje bolnika o tem, kaj povzroča dogodke v njegovem 

življenju (Rotter, 1954; Rotter, 1975). 

Posameznik z notranjim mestom nadzora verjame, da so dogodki in rezultati odvisni od 

njegovega vedenja in osebnostnih značilnosti, za svoja dejanja pa odgovornost pripisuje sebi. 

Pri takem bolniku lahko pričakujemo racionalno vedenje v zvezi z zdravjem, saj je 

sprejemljivejši za zdravstvene nasvete in hitreje prevzame spremembe v vedenju za 

izboljšanje zdravstvenega stanja.  

Pri bolniku z zunanjim mestom nadzora pa smo lahko manj uspešni, saj tak bolnik verjame, 

da so dogodki v življenju odvisni od sreče, naključja ali pomembnih drugih, in ima občutek, 

da nima nadzora nad svojim zdravstvenim stanjem. Od takih bolnikov je pričakovati, da bodo 

redkeje uporabili zdravstvene storitve in prav tako pogosteje zavrnili ali opustili zdravljenje, 

zato se jih mora dodatno informirati o vzrokih bolezni in posledicah njihovih dejanj (Rotter, 

1954; Rotter, 1975). Iz tega razloga je za zdravstvene delavce zelo pomembno, da ugotovijo 

tip bolnikove osebnosti ter da prilagodijo pristop k ozaveščanju in motiviranju bolnika 

(Wallston in Wallston, 1981; Assal in Lacroix, 2003). 

 

V modelu zdravstvenih prepričanj Rosenstock poudarja, da se ljudje bojijo bolezni in da so 

bolnikove dejavnosti v zvezi z zdravjem motivirane s stopnjo strahu, ki ga doživlja. 

Predpostavlja, da je človek racionalno in voljno bitje, ki se izogiba tveganju, zato bo ukrepal, 

če ima občutek in pozitivna pričakovanja, da se negativnemu zdravstvenemu stanju da 

izogniti, ter verjame, da lahko uspešno izvede priporočene nasvete za boljše življenje. Pojem 

zdravstveno prepričanje opisuje posameznikovo razumevanje procesa ohranjanja zdravja ali 

obolevanja, kar pomeni, da je treba za uspešno vedenjsko spremembo preveriti prepričanja 

vsakega bolnika in odstraniti zmotne ideje, ki si jih je ustvaril. Nato se mora pri bolniku 

spodbuditi pripravljenost za ukrepanje (Rosenstock, 1974). 

 

2.6.1.9 Teorija samoučinkovitosti 

 

Drugi dejavnik za uspešnost motivacije je samoodločenost, ki izvira iz teorije 

samoučinkovitosti in je ključno izhodišče za posameznikovo ukrepanje. Med vsemi 

mehanizmi delovanja posameznika ni noben tako osrednji in prodoren kot so prepričanja 

posameznikov o lastnih sposobnostih izvajanja nadzora nad osebnim delovanjem in dogodki, 

ki vplivajo na njihova življenja (Frlec, 2008). Samoučinkovitost predstavlja prepričanje 
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posameznika, da ima sposobnosti izvršiti dejanja, potrebna za doseganje nekega cilja 

(Bandura, 1986). Samoučinkovitost je odvisna od bolnikove spretnosti obvladovanja bolezni, 

njegovih preteklih izkušenj, verbalnega prepričevanja in čustvenih stanj. K motivaciji 

prispeva z oblikovanjem želja in ciljev, z določitvijo truda in vztrajnosti, ki ju bo bolnik 

namenil izboljšanju zdravstvenega stanja, ter z oblikovanjem rezultatov, ki jih bolnik 

pričakuje po prizadevanjih. Moč, s katero bolnik verjame v lastno učinkovitost, precej vpliva 

na motiviranost posameznika, da se spoprime s situacijo (Bandura, 1977). Šibka pričakovanja 

samoučinkovitosti zaradi neugodnih izkušenj hitro ugasnejo v nasprotju z močnimi 

pričakovanji, ki posamezniku pomagajo, da vztraja pri spoprijemanju s situacijo kljub 

neugodnim izkušnjam (Frlec, 2008). 

 

2.6.1.10 Teorija samodoločenosti  

 

Tretji dejavnik za uspešnost motivacije izvira iz teorije samodoločenosti in temelji na 

spoznanju, da imamo ljudje osnovne psihične potrebe po avtonomnosti, kompetentnosti in 

povezanosti z drugimi. Oblika motivacije glede na izvor vpliva na bolnika. Kontrolirana 

motivacija ne izhaja iz želje bolnika po spremembi, temveč iz želje drugih (npr. partnerja, 

zdravnika, edukatorja) in največkrat ne privede do želenih rezultatov, saj bolnik usvoji 

vedenjske spremembe, le da bi izpolnil družbene pritiske (željo zdravnika, partnerja). Stremeti 

je potrebno k temu, da je bolnik notranje ali avtonomno motiviran, saj bo le tako izvajal 

aktivnost zato, ker je to svobodno izbral, ker ve, da je kos nalogi ter čuti, da je z dejanjem 

povezan s pomembnimi drugimi.  

Zdravstveni delavec z upoštevanjem naštetega spodbuja posameznikovo notranjo motivacijo 

in tako prispeva k napredovanju in utrjevanju novih vedenjskih vzorcev (Frlec, 2012; Kobolt 

in Frlec, 2006). 

 

Iz kratkega orisa osnovnih motivacijskih teorij zaključujemo, da je motivacija za spreminjanje 

življenjskega sloga, (povečanja telesne dejavnosti) kot pogoja za obvladovanje sladkorne 

bolezni na eni strani vplivana z determinantami samega bolnika kot avtonomnega a hkrati z 

drugi tesno povezanega subjekta, po drugi strani pa imajo zdravstveni delavci-edukatorji, kot 

del bolnikovega pomembnega okolja, na postopno osvajanje novih vedenjskih vzorcev in 

naravnanosti precejšen vpliv (Kobolt in Frlec, 2006; Frlec, 2012). 
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2.7 Pripravljenost za spremembe življenjskega sloga v izbranem 

časovnem obdobju 

 

Eden od največjih izzivov, s katerimi se srečujejo zdravstveni delavci - edukatorji na 

primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju je, pomagati ljudem spremeniti dolgoletno 

neustrezno vedenje, ki predstavlja znatno tveganje za zdravje.  

Ko bolniki prejemajo prepričljiv nasvet za sprejetje zdravega načina življenja z zmanjšanjem 

ali s prenehanjem škodljivih vedenj (npr. kajenje, prenajedanje, prekomerno pitje alkohola, 

telesna nedejavnost) je mnogokrat nasvet prezrt. Zdravstveni delavci morajo vedeti, da 

avtoritativni pristop v resnici odvrne bolnika od sprememb vedenja s povečanjem odpornosti. 

Preden začnemo z edukacijo je potrebno vprašati bolnika za dovoljenje, da lahko 

spregovorimo o njegovih težavah. S tem spoštujemo bolnikovo avtonomijo (Hall, Gibbie in 

Lubman, 2012). 

Motivacija posameznika je najpomembnejši vidik v procesu spreminjanja nezdravega 

življenjskega sloga. Motivacijska pripravljenost vključuje namen ali fazo osebne 

pripravljenosti in učinkovitosti, odločanje ter premagovanje ovir in skušnjav v procesu 

sprememb (Vance, Hanning, McCargar, 2007). Eden od načinov za ocenjevanje naštetih 

dejavnikov in osebnostnih lastnosti je določiti različne kategorije posameznikov v kontekstu 

in z namenom ugotoviti pripravljenost za spremembe življenjskega sloga v izbranem 

časovnem obdobju, takoj ali v šestih mesecih (Vance, Hanning, McCargar, 2007).  

 

Transteoretični model Prochaske in DiClementeja (1986) prepoznava 5 stopenj spreminjanja 

vedenja, do katerih pride s psihoterapijo ali spontano, tj. brez nje. Z raziskovanjem sta 

dokazala, da skozi proces spreminjanja posamezniki prehajajo skozi stopnje od 

prekontemplacije do vzdrževanja spremembe. Prve tri faze so poimenovane kot preakcijske 

faze (Vance, Hanning, McCargar, 2007).  

Na vsaki stopnji posameznik doživi različne občutke in misli ter ugotavlja, da mu različne 

aktivnosti pomagajo pri napredovanju. Ta model je grafično skoraj vedno predstavljen v 

obliki kroga ali spirale. Za lažje sledenje skozi faze sprememb bomo opisali primer za starejšo 

osebo, ki naj bi bila telesno dejavna.  
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1. Ni pripravljenosti za spremembo - prekontemplacija.  

 

Na tej stopnji oseba sploh ne razmišlja o spremembi in ne namerava spremeniti predvidljivih 

pričakovanj v bližnji prihodnosti. Oseba na tej stopnji ima omejujoča prepričanja tako glede 

doživljanja sebe kot svojega življenjskega sloga. Ponavljajoči se vzorci mišljenja oseb, ki so 

telesno nedejavni in/ali živijo nezdrav življenjski slog je njihov občutek nizke lastne vrednosti 

in občutek neučinkovitosti. Opaziti je tudi, da njihova aktivnost temelji predvsem na zahtevah 

drugih, ne na njihovih lastnih željah. Počutijo se nepopolne v svojem občutku samostojnosti, 

njihovo osnovno nezaupanje pa vdira na vsa področja njihovega življenja. Osnovni cilj je 

pomagati bolnikom razumeti samega sebe in svoje potrebe. Tu je prvi cilj varstvo bolnika in 

doseženo ravnovesje potreb po stopnji zdravstvene in psihološke oskrbe. Terapevt se mora 

včasih znati zadržati in počakati na to, da je bolnik sposoben sodelovati (Branch in Wilson, 

2011; Koenig, 2010). 

 

2. Pripravljenost za spremembo - kontemplacija.  

 

Oseba se zaveda obstoja problema in resno razmišlja o njegovem reševanju, a se za akcijo še 

ne odloča. Večina ljudi v tej fazi razmišlja o spremembi v naslednjih šestih mesecih. 

Intervencija mora biti namenjena osebi v smislu oblikovanja zaveze za ukrepanje ter pomoči v 

smislu oblikovanja stvarnih načrtov in ciljev za spremembo.  

Cilj določa prihodnje stanje in je nekakšna slika prihodnosti, ki jo izrazimo v besedah in 

skupnem dogovoru (konsenzu). Če bi v svoj položaj prevedli metodo postavljanja ciljev, bi to 

pomenilo, da skupaj z bolnikom naredimo načrt njegovih ciljev, pri čemer mora biti cilj, ki ga 

bolnik zasleduje, jasno določen, za posameznika izzivalen, vseskozi pa dajemo povratno 

informacijo. Na področju menedžmenta so cilji opredeljeni kot specifični, merljivi, 

dogovorljivi, relevantni in sledljivi.  

 

3. Pripravavljenost za spremembo.  

 

Na tej stopnji oseba namerava spremeniti vedenje v naslednjih mesecih. Čeprav še ni 

spremenila vedenja, je na poti sprememb. Posegi in akcije bi morali biti usmerjeni v 

zagotavljanje podpore in spodbude. Aktivnosti gradimo na opredeljenih ciljih iz druge faze. 

Če oseba želi biti telesno dejavna, skupaj z njo sestavimo plan telesne dejavnosti, pokažemo 

vaje primerne zanjo ter izvedbo le-teh. Izročimo pisna navodila ter dnevnik telesne dejavnosti, 
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ki osebi služi in pomaga spremljati zastavljene cilje. Delujemo tako, da oseba postane čim 

bolj samostojna in neodvisna glede telesne dejavnosti v domačem okolju.  

 

4. Akcija.  

 

Na tej stopnji je oseba začela spreminjati svoje vedenje, vendar spremembe še niso utrjene. 

Intervencije se morajo osredotočiti na krepitev spremenjenih vedenjskih vzorcev in pomoč ob 

zastojih. Oseba prihaja na kontrolne preglede ali kratke posvete, na katerih se spodbujajo novi 

vzorci vedenja, v našem primeru telesna dejavnost. Na kontrolnih pregledih se spremlja 

počutje, pregleduje se dnevnik telesne dejavnosti, predvsem se ne skopari s pohvalami in 

spodbudnimi besedami.  

 

5. Vzdrževanje.  

 

Na tej stopnji je oseba spremila svoje vedenje in ga vzdržuje šest mesecev ali dlje. 

Intervencije se morajo osredotočiti na podporo lastne učinkovitosti posameznika in 

preprečevanju zdrsov v prejšnje stanje neustreznega vedenja oziroma nezdravega 

življenjskega sloga. Oseba na tej stopnji še vedno potrebuje dosledno spremljanje. 

 

Lastno učinkovitost je mogoče oceniti s pridobitvijo subjektivne ocene na vizualni analogni 

lestvici (slika 2). Bolnikom se zastavi vprašanje: Kako učinkoviti ste pri izvajanju telesne 

dejavnosti?  

 

 

  

 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

 

Slika 2. Ocenjevalna lestvica – primer vizualne analogne lestvice za oceno 

posameznikove namere oziroma pripravljenosti za spremembo vedenja na katerem koli 

področju posameznikovega življenja (Vance, Hanning, McCargar, 2007: Hall, Gibbie in 

Lubman, 2012) 
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Posameznik označi od 0 do 10, kjer je 0 najmanj in 10 največ (pomembno, želeno itn.) 

(Vance, Hanning, McCargar, 2007).  

Primer: "Če si lahko zamislite lestvico od 0 do 10, kako pomembno je za vas, da ste telesno 

dejavni? Na tej lestvici, 0 pomeni »ni pomembno«, 10 pa »izredno pomembno«. Kje bi morali 

biti na tej lestvici? Zakaj ste na ____ in ne nič? Kaj bi bilo potrebno, da greste od ___ do 

(večje število)? "  

Ta tehnika določa posameznikovo odstopanje med sedanjim stanjem in ciljem, kjer bi želel 

biti (Hall, Gibbie in Lubman, 2012). 

 

2.8 Kakovost življenja  

 

Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje kakovost življenja kot posameznikovo 

percepcijo lastnega položaja v življenju v okviru sistemov prepričanj in vrednost, glede načina 

življenja, ki ga živijo in ciljev, pričakovanj, ki jih zasledujejo. Gre za široko zasnovan koncept 

na katerega vplivajo telesno zdravje posameznika, psihološko stanje, stopnja samostojnosti, 

socialni odnosi in lasten odnos do okolja v katerem sobivajo (The World Health Organization 

Quality of Life assessment, 1995). 

Obstaja nekaj elementov, ki jih vsak posameznik potrebuje, da se počuti zadovoljen in srečen 

in so edinstveni za vsakega človeka.  

Kakovost življenja se ne nanaša samo na ključne dimenzije kot so dohodek, izobrazba in 

dostop do materialnih dobrin, ampak zajema tudi zdravstveno varstvo, družinske zadeve in 

družbene odnose. Takšno razumevanje kakovosti življenja vključuje objektivne življenjske 

pogoje in vrednotenje le teh s perspektive posameznika samega. V središču kakovosti 

življenja je vez med objektivnimi življenjskimi pogoji in njihovim subjektivnim 

ocenjevanjem, ki ga merimo s pomočjo lestvic za merjenje zadovoljstva. Kako ljudje 

dojemajo svoje življenje – ali so srečni, kako vrednotijo svoje možnosti udeleževanja v družbi 

in kako merijo svoj občutek pripadnosti – je ključna dimenzija posameznikove kot tudi 

družbene kakovosti življenja. 

Eden najpomembnejših primerov celostnega pristopa je mogoče najti v konceptualizaciji 

kakovosti življenja, ki jo je leta 1993 pripravil Erik Allardt. Predlaga bolj kompleksen pogled 

na kakovost življenja, v katerem gre za razsežnosti glede na tri osnovne sklope potreb - imeti, 

ljubiti, biti (Preglednica 1).  
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Preglednica 1. Kakovost življenja in tridimenzionalni koncept po Allardtu 

 

Dimenzija Glavna področja 

 

Objektivni kazalci Subjektivni kazalci 

Imeti - 

materialne in  

neosebne 

potrebe 

 

Ekonomski viri Objektivne  

mere življenjske 

ravni  

in ekoloških razmer 

Subjektivni občutki 

(ne)zadovoljstav z  

življenjskimi pogoji. 

Stanovanjske razmere  

Zaposlitev  

Delovne razmere  

Zdravje  

Izobrazba  

Ljubiti - 

socialne 

potrebe 

Povezanost in stiki v 

lokalni skupnosti 

Objektivne mere 

odnosov z drugimi 

ljudmi 

(Ne)sreča - subjektivni 

občutki o socialnih 

odnosih. Povezanost z družino in 

sorodniki  

Prijateljske vezi  

Povezanost in stiki s člani 

društev in organizacij  

Odnosi s sodelavci  

Biti - 

potrebe po 

osebnem 

razvoju 

Sodelovanje pri 

odločitvah in dejavnostih, 

ki vplivajo na življenje 

Objektivne mere 

odnosov do družbe 

in narave 

Subjektivni občutki o 

odtujenosti in osebnem 

razvoju. 

Politično udejstvovanje  

Dejavnosti v prostem času  

Pomembno in smiselno 

življenje  

Uživanje v naravi  

Vir: (Allardt, 1993 v Slabe-Erker in Lavrač, 2009) 

 

Sreča je namreč individualizirana, subjektivna, čustveno določena in kratkoročna. 

Zadovoljstvo z življenjem je še vedno individualizirana, subjektivna, le nekoliko bolj 

kognitivno določena in dolgoročnejša kategorija. Kakovost življenja pa je objektivna, 

dolgoročnejša družbena kategorija, ki na družbeni ravni nekako združuje individualne sreče 

(zadovoljstvo z življenjem), z upoštevanjem njihovih interakcij in sinergij med njimi, ter jih 
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nadgrajuje z novimi elementi, ki lahko nastopijo šele na višji, skupni ravni (npr. vloga države, 

političnega sistema in podobno) (Slabe-Erker in Lavrač, 2009). 

 

2.8.1 Kakovost življenja bolnikov s sladkorno boleznijo 

 

Cilji oskrbe bolnikov s kroničnimi obolenji, so povečanje njihove funkcionalne sposobnosti, 

zmanjšanje simptomov bolezni, nadzor nad bolečino, zmanjšanje invalidnosti, podaljšanje 

življenja skozi sekundarno preventivo ter izboljšanje kakovosti življenja. Kakovost življenja 

mora poleg objektivnega določanja parametrov, zajemati še subjektivno percepcijo zdravja 

posameznika, ki prevede objektivno oceno zdravstvenega stanja v dejansko kavaliteto 

življenja posameznika (Fayers in Machin, 2007; Rubin, 2000).  

Vrednotenje kakovosti življenja bolnikov v raziskavah kot humanistični izid je vse pogosteje 

pomemben indikator zdravstvenega stanja bolnika. Vrednotenje kakovosti življenja 

dopolnjuje tradicionalne zdravstvene in klinične meritve, zagotavlja spremljanje in 

napovedovanje kliničnih izzidov, vodenje in ocenjevanje kliničnega načrtovanja ter omogoča 

širše razumevanje vpliva bolezni na bolnikovo fizično, psihično in socialno področje 

življenja. Velik premik v iskanju primernega orodja za vrednotenje kakovosti življenja je 

povzročilo dvoje spoznanj.  

Pod prvo spada zagotavljanje in vrednotenje kakovosti življenja bolnikov, ki je v smislu 

uspešnega zdravljenja prav tako pomembno kot ostali vidiki zdravstvene oskrbe.  

Pod drugo spada spoznanje, da se uspešnost zdravljenja odraža tudi s subljektivnimi 

indikatorji. Imenujemo jih kazalci kakovosti življenja, ki so pod vplivom posameznikovih 

izkušenj, prepričanj, pričakovanj in dojemanj. 

Sladkorna bolezen z zapleti še vedno skrajšuje pričakovano trajanje življenja za 10 ali več let 

in manjša kakovost življenja (slaba družinska podpora, strah pred hipoglikemijami in 

negativni stres, ki ga povzroča že sama sladkorna bolezen) (Nacionalni inštitut za javno 

zdravje, 2014). Zato je pomembno, da je celotna obravnava usmerjena v bolnikovo 

opolnomočenje za obvladovanje svoje bolezni (Ravnik-Oblak, 2013). 

Obstaja nekaj vprašanj, ki lahko pomagajo oceniti kakovost življenja posameznika: 

 Kako ste zadovoljni s svojim telesnim zdravjem?  

 Kako ste zadovoljni s količino dela, ki je potrebna, da nadzorujete svojo sladkorno 

bolezni?  

 Ali se pogosto počutite preobremenjeni glede zahtev sladkorne bolezni?  
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 Ali ste depresivni?  

 Ali menite, da ne morete delati stvari, ki so pomembne za vas zaradi sladkorne bolezni? 

(Rubin, 2000). 

 

Upoštevajoč raziskovanje in teoretične podlage lahko govorimo predvsem o štirih področjih 

kakovosti življenja: psihološkem, telesnem, socialnem in okoljskem (slednje vključuje tudi 

ekonomsko blaginjo). Rezultati raziskav jasno potrjujejo povezanost med osebnostjo in 

kakovostjo življenja, kar se tudi ujema s številnimi izsledki, ki kažejo na zveze med 

osebnostnimi dejavniki na eni strani ter psihofizičnim in socialnim blagostanjem na drugi. 

Vpliv osebnostnih dejavnikov je celo močnejši kot vpliv situacijskih in interakcijskih 

dejavnikov. Številne osebnostne značilnosti, povezane s psihičnim blagostanjem in zdravjem, 

sta med psihološko najpomembnejšimi sestavinami kakovosti življenja (Musek, 2012; Musek 

in Avsec, 2006).  

Mnoge raziskave so podale ugotovitve o trajnejših pozitivnih učinkih redne telesne dejavnosti 

na večjo kakovost življenja ter posledično manj psihičnih motenj pri bolnikih s sladkorno 

boleznijo (De Feo in Schwarz, 2013; Volčanšek in Pfeifer, 2014). 

Telesna dejavnost je v veliko pomoč starejšim s sladkorno boleznijo pri razvijanju ustreznih 

spoprijemalnih strategij (glede na stres in morebitne simptome), s katerimi bodo lažje 

ohranjali optimizem ter svoje telesno in psihično zdravje. Ker imajo starejši težave s 

smiselnim načinom izrabe prostega časa, lahko spodbujanje k telesnim dejavnostim bistveno 

pripomore k doživljanju njihovega življenjskega zadovoljstva (Ministrstvo za zdravje 

Republike Slovenije, 2015). Tudi sistematično udejstvovanje v športnih in drugih interesnih 

dejavnosti jim omogoča krepitev nekaterih kompetenc, ki jih bodo potrebovali, ter jih ohranja 

vključene v različne socialne mreže (Žorga in Poljšak-Škraban, 2007). 

 

2.8.2 Psihične motnje pri bolnikih s sladkorno boleznijo 

 

Zaradi bremena kronične bolezni z nepredvidljivim potekom in odgovornosti za njeno 

vodenje so bolniki s sladkorno boleznijo močno psihično obremenjeni. Pomembno je, da 

pogosteje zbolevajo za duševnimi motnjami kot osebe brez sladkorne bolezni. Duševne 

bolezni pri več kot dveh tretjinah bolnikov s sladkorno boleznijo niso prepoznane. Zdravniki 

pri običajni obravnavi bolnikov velikokrat nanje niso pozorni ali pa so simptomi tako slabo 

izraženi, da jih lahko spregledajo (Ravnik-Oblak, 2013).  
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Porast duševnih motenj v splošni populaciji predstavlja velik družbeni pomen in ima 

pomemben vpliv na kakovost življenja. Najpogostnejše duševne motnje pri bolnikih s 

sladkorno boleznijo so: anksioznost, motnje hranjenja in depresija (Ravnik-Oblak, 2013).  

 

Depresija je najpogostnejša duševna bolezen, za katero zboli v življenju vsaka šesta oseba, v 

vsakem trenutku pa je depresivna vsaka dvajseta. Depresija se pogosto ponavlja (50 % oseb 

po prvi epizodi ponovno zboli, 70 % po drugi epizodi in 90 % po tretji), skoraj tretjina 

bolnikov pa trpi za kronično depresijo (Ravnik-Oblak, 2013).  

Na vprašanje o vzrokih za nastanek depresije zaenkrat še ni jasnega odgovora. Na splošno 

velja prepričanje, da so vse duševne motnje s kompleksno interakcijo in kombinacije 

bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov. Ta teorija se imenuje bio-psiho-socialni model 

vzročnosti in je najbolj splošno sprejeta teorija vzroka motenj, kamor sodi tudi depresija. 

Prav tako so izsledki številnih študij, vključno z meta analizami, pokazali povezavo med 

sladkorno boleznijo in depresijo. Ni še pojasnjeno, ali je depresija vzrok za nastanek 

sladkorne bolezni ali njena posledica. Rezultati zadnjih raziskav kažejo, da ima 10 do 30 % 

bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 klinično ali subklinično obliko depresije, kar je 2- do 3-

krat pogosteje kot v populaciji na splošno (Ravnik-Oblak, 2013).  

 

Zaznavanje življenjskih situacij kot nezaželenih, pogosto vodi v razvoj depresije. 

Posamezniki se pri spopadanju vsakodnevnih obveznosti v zvezi z »vodenjem« sladkorne 

bolezni soočajo z dejavnostmi kot so: 

 nikoli končane zahteve sladkorne bolezni, kot so zdravo prehranjevanje, izvajanje 

meritev glukoze v krvi, spremljanje in beleženje vrednosti meritev v dnevnik 

samokontrole, vbrizgavanje insulina ter načrtovanje in planiranje vseh življenjskih 

dejavnosti 365 dni v letu, 

 znaki nizke ali zelo visoke vrednosti glukoze v krvi ter ustrezni ukrepi, 

 strahovi glede resnih poznih zapletov sladkorne bolezni kot so slepota, amputacija, 

odpoved ledvic, srčno-žilne okvare. 

 

Za mnoge so te aktivnosti nezaželene in predstavljajo veliko breme ker vanje morajo vlagati 

ogromne količine truda. Posameznik poskuša tem okoliščinam pobegniti, se izogniti 

neprijetnostim, razdajanju energije ter poskuša zmanjšati nelagodje kar lahko povzroči 

simptome depresije.  
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Akutni stres se pojavi ob odkritju kronične bolezni in ga pogosto spremlja žalovanje, ki 

vključuje zanikanje bolezni (posameznik se ne more sprijazniti z dejstvom, da je zbolel), jezo 

(zakaj se je to zgodilo ravno njemu) in žalost (da se je to sploh zgodilo). Žalovanje se 

ponavadi konča v nekaj tednih ali mesecih, ko bolnik sprejme svoje stanje. Nekateri bolniki 

pa se več let ali sploh nikoli ne sprijaznijo s kronično boleznijo (Ravnik-Oblak, 2013).  

 

Kronični stres lahko pri bolnikih s KNB nastopi po končanem akutnem stresu. Bolniki s 

sladkorno boleznijo so zaradi narave bolezni in načina zdravljenja bolj psihično obremenjeni 

kot večina drugih bolnikov s KNB. Ob kroničnem stresu se občasno pojavi še akutni (na 

primer okužba, operacija, poškodba, psihična obremenitev), med katerim se urejenost 

sladkorne bolezni običajno poslabša. Povišanje koncentracije glukoze v krvi je lahko deloma 

posledica povečanja koncentracije insulina po delovanju nasprotnih hormonov, v večji meri 

pa se pojavi kot bolnikova reakcija na dogodek. Med stresom se bolnik vede drugače: manj 

pozornosti posveti prehrani, samokontroli in telesni dejavnosti, kar vse poslabša urejenost 

stanja (Ravnik-Oblak, 2013).  

 

Po drugi strani pa prisotnost depresije pri bolnikih s sladkorno boleznijo zmanjša njihovo 

sposobnost za ohranjanje reda pri jemanju zdravil, uživanju rednih in zdravih obrokov ter 

ohranjanju drugih dejavnikov zdravega življenjskega sloga (nekajenje, neuživanje alkohola, 

kakovostno spanje, upravljanje s stresnimi dogodki, izvajanje redne telesne dejavnosti). Tako 

se vrtijo v začaranem krogu iz katerega mnogi ne vidijo izhoda. Ne glede na mehanizem 

delovanja ima prisotnost depresije pri bolnikih s sladkorno boleznijo resen vpliv na kakovost 

življenja, in to je treba upoštevati v klinični praksi (Huang, Brown, Ewigman, Foley, Meltzer, 

2007).  

Depresivne motnje so povezane z slabšimi izzidi zdravljenja kroničnih bolezni, tudi 

sladkorne, slabšajo kakovost življenja in predstavljajo veliko breme zdravstvenega sistema.  

 

Prepoznavanje simptomov depresije je pri bolnikih s sladkorno boleznijo zelo težavno, saj se 

pogosto prekrivajo s simptomi in znaki sladkorne bolezni (preglednica 2). Najpogostnejši so: 

izguba telesne teže, utrujenost, motnje spanja, upočasnjenost in izguba interesa za spolnost. 

Pri prepoznavanju depresije in bolnikovega psihosocialnega stanja si lahko pomagamo tudi z 

vprašalniki (Ravnik-Oblak, 2013). 
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Preglednica 2. Občutki in vedenja ob depresiji 

 

Oseba je depresivna, če je več kot dva tedna:  

 žalostna ali nesrečna večino časa,  

 izguba interesa ali zadovoljstva v večini svojih običajnih dejavnosti in  

 prisotni vsaj trije znaki v naslednjih štirih kategorijah. 

Obnašanje – vedenje Misli Občutki Telesni znaki 

Izogibanje izhodom  Sem neuspešen/a Preobremenjen/a  Ves čas utrujen/a  

Nezmožnost opravljanja 

dela v službi  

To je moja krivda  Kriv/a Bolezen 

Osamitev od družine in 

prijateljev  

Nič dobrega se mi 

ne dogaja  

Razdražljiv/a Glavoboli in 

bolečine v mišicah  

Uživanje alkohola in/ali 

pomirjeval 

Sem ničvreden/a Razočaran/a 

Nezadovoljen/a  

Napihnjenost 

Prebavne težave 

Ne izvaja stvari v katerih je 

užival/a  

Življenja ni vredno 

živeti 

Neodločen/a  

 

Motnje spanja  

Nesposobnost 

osredotočenja/koncentracije 

 Nesrečen/a  

Jokav/a 

Slab apetit / 

hujšanje  

Vir: Huang, Brown, Ewigman, Foley, Meltzer, 2007. 

 

Depresija je ozdravljiva duševna motnja, vendar je pomembno, da jo čim prej prepoznamo in 

začnemo zdraviti. Le tako bo posameznik občutil kar najmanj posledic, zdravljenje pa bo 

hitrejše in uspešnejše. Kolikor dlje traja depresija in čim globlja je, toliko dlje bo treba čakati 

na učinek zdravljenja in dlje jo bo treba zdraviti.  

Bolnik s sladkorno boleznijo lahko sam pomaga zmanjšati/ublažiti simptome depresije s 

povečanim izvajanjem telesne dejavnosti. Vsaka oblika vadbe bo vplivala na boljše počutje, 

vsaj kratkoročno, zaradi sproščanja endorfinov v možganih. Dokazano je, da "dober občutek" 

v možganih pomaga ublažiti simptome depresije. Povečanje telesne dejavnosti ima tudi veliko 

drugih koristi za bolnike s sladkorno boleznijo kar bo obširneje opisano v nadaljevanju. 

Potrebno je poiskati dodatno podporo družine in prijateljev. Izogibati se je treba kofeinu, 

alkoholu, vzdrževati urejen urnik spanja in skrbeti za izvajanje ostalih sestavin zdravega 

življenjskega sloga. 
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Za uspešno zdravljenje sočasne depresije in sladkorne bolezni je potrebno tudi sočasno 

zdravljenje obeh. Zaradi depresije se namreč poslabša urejenost sladkorne bolezni, slabo 

urejena sladkorna bolezen pa poglobi depresijo. Raziskave so pokazale,viri da obravnava 

bolnikov, ki trpijo za depresijo, okrepi nadzor glikemije, bistveno izboljša razpoloženja in 

kakovost življenja.  

 

Ker ostane depresija pri bolnikih s sladkorno boleznijo pogosto neodkrita ali do njenega 

odkritja lahko mine tudi več let, jih spremlja zaradi slabše urejenosti sladkorne bolezni tudi 

večja prevalenca njenih poznih zapletov (Ravnik-Oblak, 2013). 

Socialni pedagog je v procesu edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo pozoren na znake 

depresivnih motenj. Skupaj z ostalimi člani zdravstvenega tima se bolnikom nudi celostna 

obravnava, ki obsega morebiten pregled pri psihoterapevtu, postavitev diagnoze ter pomoč v 

procesu edukacije pri iskanju virov moči posameznika za obvladovanje vseh vidikov 

življenja.  
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3.0 STARANJE IN STAROST 

 

Pričujoča raziskava je usmerjena na proces edukacije o telesni dejavnosti starejših bolnikov s 

sladkorno boleznijo tipa 2 ter njihovo kakovost življenja. Edukatorjem, socialnim pedagogom 

ter ostalim članom zdravstvenega tima predstavlja izziv, kako v procesu zdravljenja razumeti 

potrebe starejših oseb ter jim učinkovito pomagati.  

 

3.1 Demografske značilnosti in napovedi za Slovenijo  

 

Podaljševanje življenjske dobe nedvomno predstavlja enega največjih dosežkov družbe 20. 

stoletja. Po drugi strani pa staranje prebivalstva nakazuje spremljajoče trende ekonomskega in 

družbenega dogajanja, ki človeštvo postavlja pred nove izzive. Naglo staranje prebivalstva 

predstavlja izziv in grožnjo za zagotavljanje konkurenčnosti in doseganje višje ravni 

zaposlenosti in ekonomske rasti v prihodnosti. 

 

Število starejših prebivalcev se vztrajno povečuje in povzroča razvitim državam nemalo skrbi. 

O staranju prebivalstva govorimo, ko se delež prebivalcev, starih 65 ali več let, med vsemi 

prebivalci povečuje. Gre za enega najpomembnejših družbenih pojavov konca prejšnjega 

stoletja, ki se nadaljuje tudi danes. Staranje prebivalstva v Evropski uniji je posledica 

demografskih trendov, ki vplivajo drug na drugega, čeprav se njihov obseg in ritem med 

državami lahko zelo razlikujejo: 

 nizko povprečno število otrok na žensko (splošna stopnja rodnosti); 

 zmanjšanje rodnosti v zadnjih desetletjih, ki je sledilo povojnemu obdobju "baby-boom" 

generacije; 

 bistveno daljša pričakovana življenjska doba ob rojstvu in zmanjšanje umrljivosti ter 

sprejem velikega števila priseljencev iz tretjih držav (Žunko, Lužar-Šajt, Karničnik, 

Marošek in Breznik, 2013). 

 

Zato je skrb – zlasti v evropskih državah – osredotočena manj na to, kakšna bo v prihodnje 

številčna rast prebivalstva, ampak bolj na to, kako se bodo spreminjala “razmerja” med 

posameznimi, predvsem "velikimi" starostnimi skupinami: kakšni bodo relativni deleži tistih, 

ki so vključeni v delo in prispevajo k prihodku države z davki, in tistih, ki so odvisni od 

sredstev za porabo (to so poleg otrok in mladih tudi starejši). 
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Staranje predstavlja večravenski koncept in ga lahko analiziramo na individualni, 

organizacijski in družbeni ravni. Vsak posameznik se sooči s staranjem in veliko ljudi tudi s 

starostjo. Lahko rečemo, da je posameznikova težava predvsem, kako si zagotoviti 

ekonomsko in socialno blaginjo v starosti. 

 

Za Slovenijo je značilno, da ima že od sredine leta 2003 več starega (tj. oseb, starih 65 ali več 

let) kot mladega prebivalstva (tj. otrok do 15. leta). Delež prebivalcev mlajših od 15 let, je v 

prvi polovici leta 2014 znašal 14,6 %, delež prebivalcev starih 65 ali več let, pa 17,5 % ali 0,2 

odstotne točke več kot konec leta 2013 in 0,5 odstotne točke več kot konec leta 2012.  

Delež starejših moških med vsemi prebivalci (moškimi) je bil znova nižji (14,3 %) od deleža 

starejših prebivalk med vsemi prebivalkami (20,6 %). Med državami članicami EU je imela 

največji delež starejših prebivalcev Italija (21,2 %).  

 

Indeks staranja (ta pove, v kakšnem razmerju sta si število oseb, starih 65 ali več let, in število 

oseb, starih manj kot 15 let) je dosegel vrednost 119,6. To pomeni, da je v Sloveniji živelo na 

100 prebivalcev, mlajših od 15 let, skoraj 120 prebivalcev, starih 65 ali več let. Razlike med 

spoloma so bile zelo izrazite. Med žensko populacijo je bil namreč delež starejših v primerjavi 

z mladimi veliko večji (indeks staranja: 146,4) kot med moško populacijo (na 100 moških, 

mlajših od 15 let, je živelo 94 moških, starih 65 ali več let) (Statistični urad Republike 

Slovenije, 2014). 

 

Slovenija šteje danes nekaj več kot 2.062.000 prebivalcev. Do leta 2045 naj bi nas bilo po 

Eurostatovih projekcijah prebivalstva po starosti EUROPOP 2013 nekaj več kot 2.076.600, od 

tega naj bi bilo 29,0 % starejših. Število prebivalcev Slovenije naj bi po letu 2045 začelo 

upadati, vendar pa naj bi se število starejših povečevalo vse do leta 2055, ko naj bi jih bilo 

30,1 %, med temi pa naj bi bilo najstarejših, tj. starih 80 ali več let, 38,3 %. Kazalnik 

pričakovano trajanje življenja ob rojstvu, naj bi za dečke, rojene v letu 2045, znašal 81,8 leta, 

za istega leta rojene deklice pa 87,0 leta (Statistični urad Republike Slovenije, 2014). 

 

3.2 Staranje 

 

Večina strokovnjakov, ki se ukvarjajo s staranjem, se strinja, da je staranje skupna posledica 

različnih vplivov na organizem v njegovem življenju (ti vključujejo dejavnike okolja, 
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dednosti, kulture, prehrane, telesne dejavnosti, itd.). Pri človeku je staranje proces bioloških, 

psiholoških in socialnih sprememb posameznika in vpliva tudi na posameznikovo osebnost in 

na njegov položaj v družbi (Statistični urad Republike Slovenije, 2014). 

Staranje je proces, ki se začne že ob rojstvu in se kaže kot postopno propadanje njegove 

zgradbe in posledično pešanje funkcij. Čeprav se v mlajših starostnih obdobjih ne zavedamo 

sprememb, ki prihajajo z leti, se vsi staramo že od trenutka ko smo se rodili. Do tridesetega 

leta se te spremembe označujejo kot razvoj, zorenje, po tej starosti pa prihaja do dodatnih 

sprememb, ki pomenijo počasno in normalno pešanje vseh organskih sistemov. Upad mišične 

mase, ki je povezan s starostjo, vse bolj naraščajoča težava, ki prizadene na milijone starejših 

oseb in ne oropa starejših ljudi le samostojnega izvajanja vsakodnevnih opravil, ampak 

močno povečuje tveganje za poškodbe in celo smrt zaradi nenadnih padcev in drugih poškodb 

(Jurdana, 2011b).  

Človek je edino živo bitje, ki poskuša zavestno upočasniti svoje staranje. Milavec-Kapun 

2011, glede definicije staranja navaja: »Nikakor še ni napisana popolna definicija staranja, 

spreminja se, kakor se spreminja družbeno dojemanje.« 

 

Življenje delimo na tretjine. Zadnja tretjina predstavlja tretje obdobje življenja od 65. leta 

naprej. Tudi tretje življenjsko obdobje delimo na tri obdobja (Milavec-Kapun, 2011): 

 Mladi starejši oz. zgodnje starostno obdobje (65–74 let): človek se prilagaja na svobodo 

po upokojitvi. Zdravstveno stanje je relativno stabilno, ni večjih težav, kronične bolezni 

so prisotne v manjši meri in dobro obvladljive. Upokojenec živi dejavno in ima veliko 

socialnih stikov s svojo generacijo, sodelavci in navezuje stike z osebami iz novega 

socialnega okolja, soudeleženci hobijev in širšega družbenega življenja. Intenzivneje se 

povezuje s sorodniki, potomci, vnuki.  

 Srednji starejši oz. srednje starostno obdobje (75–84 let): oseba zazna upad življenjskih 

moči in energije, intenzivneje se pojavljajo kronične bolezni, doživlja vedno več izgub.  

 Stari starejši oz. pozno starostno obdobje (od 85 let naprej): običajno potrebujejo več 

formalne in neformalne pomoči zaradi različnih zdravstvenih težav. V tem obdobju se 

odraža njegovo preteklo življenje: »Kakršno življenje takšna starost (slovenski 

pregovor)« (Pečjak, 2007).  

 

Staranje lahko opredelimo in preučujemo iz petih različnih vidikov: biološkega, socialnega, 

vedenjskega, subjektivnega in koledarskega. Zato, ko govorimo o starosti, mislimo na 

(Milavec-Kapun, 2011; Pečjak, 2007): 
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 Kronološko starost, ki pove, koliko smo dejansko stari po koledarju. Določena je z 

rojstvom, nanjo ne moremo vplivati, niti je spremeniti. Ljudje pogosto izgledajo drugače, 

kot so njihova dejanska leta. 

 Funkcijsko starost, ki pove, v kolikšni meri je posameznik sposoben samostojno 

opravljati temeljna življenjska opravila (stari smo toliko, kolikor se počutimo). Le-to 

lahko delimo naprej na:  

 Biološko starost: pove starost organov in organskih sistemov. Nekateri organi se 

hitreje starajo, zato je bolj realen kazalnik zdravstvenega stanja posameznika. 

 Psihološko starost: pove počutje posameznika in odnos do starosti. 

 Doživljajska starost: na to starost lahko intenzivno vpliva posameznik s svojim 

mišljenjem, oblikovanjem stališč. Lahko intenzivno pozitivno vpliva na boljše 

funkcioniranje človeka in omili tegobe staranja. Starejšim se ponavadi znižuje 

samopodoba zlasti fizična (sivi lasje, slabši sluh-uporaba slušnega aparata, izpadli 

zobje-uporaba zobne proteze, itn.) in socialna (zmanjšani socialni stiki. 

 Socialno starost: pove, kako so ohranjeni socialni stiki, sposobnost ohranjanja in 

širitve socialne mreže, kaže vrednost posameznika in njegove vloge v ožjem in širšem 

socialnem okolju (Pečjak, 2007). 

 

Posledice fiziološkega staranja 

 Zmanjšanje mišične moči: mišična masa naj bi se po petindvajsetem letu starosti 

zmanjševala za štiri odstotke na leto. Upadanje mišične mase, mišične moči in kakovosti 

mišičnih vlaken strokovno imenujemo sarkopenija.  

 Manjša vzdržljivost je posledica sedečega življenjskega sloga, torej pomanjkanja gibanja 

v vsakodnevnem življenju. 

 Manjša prožnost sklepov je značilna posledica staranja, ki jo tudi pospešujeta nedejavnost 

in povečana telesna teža. Posledice so okorelost sklepov, slabša gibljivost in nagnjenost k 

poškodbam. 

 Motnje v ravnotežju so posledica sprememb na ožilju, osrednjem živčevju ali 

lokomotornem aparatu (sklepi, hrbtenica, mišice) in so tudi vzrok za večjo nagnjenost 

starejših k poškodbam. Zlom kolka, eden najpogostejših razlogov, da starejše osebe ne 

morejo več skrbeti zase, je v večini primerov posledica padca. 
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Pomembno je vedeti, da se na proces staranja ne more vplivati, ker je normalno fiziološko 

dogajanje, lahko pa se vpliva, da poteka normalno in ni združeno z boleznijo in invalidnostjo.  

Nekateri imajo srečo in lahko živijo polno in ustvarjalno pri devetdesetih, drugi so že pred 65. 

letom popolnoma telesno in psihično izčrpani in stari. S preučevanjem življenja ljudi so 

ugotovili, da je za doseganje uspešne starosti pomembno uravnoteženo stanje telesnega in 

duševnega zdravja, socialno okolje, ugodno ekonomsko stanje, ugodne družbene razmere in 

zdravo okolje (Jurdana, 2011a). 

Aktivno staranje je izraz, s katerim se želi poudariti, da starost še daleč ni le odvisno, 

nedejavno (pasivno) obdobje življenja, saj naj bi po upokojitvi ljudje zaživeli v novih oblikah 

dejavnosti, koristnih za družbo. Tako lahko aktivno staranje vse bolj razumemo kot 

neprekinjeno udejstvovanje na ekonomskem, socialnem, kulturnem in civilnem področju, in 

sicer kot nadgradnjo (izkušnje) že doseženega, in ne le kot podaljšane fizične aktivnosti 

ostarelih oziroma podaljševanje zaposlenosti (Vertot, 2010).  

 

3.3 Obdobje starosti in značilnosti 

 

Še nedavno je bil čas med upokojitvijo in smrtjo razmeroma kratek in zato spregledan. 

Pogosto je veljalo, da je življenje po upokojitvi pač predsmrtno obdobje, ne pa obdobje 

življenja. Družba se ni ukvarjala s tem, kako so pri starejših zadovoljene njihove temeljne 

psiho-socialne potrebe po varnosti, socialni pripadnosti, po čustvih in vrednotah, potreba po 

odkrivanju in spoznavanju novega, potreba po lepem in po samopotrjevanju osebnosti 

(Findeisen, 2005). 

To je pripeljalo do tega, da se doživlja starost kot nekaj slabega, nekaj, česar se človek boji, 

starostnike pa kot družbeno breme. Starost je velikokrat povezana z izgubo različnih dobrin, 

ugleda in moči. Zaradi številnih predsodkov in stereotipov, ki obstajajo v družbi o starih 

ljudeh, ki so podvrženi osamljenosti ali je omejena njihova mobilnost (zaradi bolezni, 

oslabelosti, finančne stiske ali preprosto strahu pred zunanjim svetom), starostniki hitro 

postanejo izolirani od preostale družbe. Kadar imajo ljudje slabši družbeni položaj zaradi 

svoje starosti, govorimo o starostni diskriminaciji.  

Med ključnimi izzivi starajoče se družbe je rastoče število ljudi, ki bodo potrebovali 

zdravstveno oskrbo oz. bodo pomoč in podporo potrebovali na svojem domu, kar bo imelo 

visok pritisk na finance (Žunko idr., 2013). 
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Obdobje starosti-tretje življenjsko obdobje opisuje tudi razvojna psihologija. Tretje 

življenjsko obdobje je polno hudih stresov, najhujših v življenju, ki jih prinašajo odhod 

zadnjega otroka iz hiše, upokojitev, smrt prijatelja ali zakonca, spremenjen videz telesa, upad 

telesnih in razumskih funkcij, socialna izolacija in stigmatizacija, pogosto se pridružujejo 

zmanjšani dohodki in razne degenerativne bolezni (Pečjak, 2007). Najbolj starejše zaznamuje 

izguba prejšnjega družbenega položaja, ki se zgodi po upokojitvi, pretrganje nekaterih, zlasti 

delovnih medsebojnih odnosov, praznjenje družinskega gnezda in zmanjšane možnosti za 

zadovoljevanje čustvenih potreb ter to, da na spremembe in dolgotrajno obdobje pokoja niso 

bili pripravljeni (Kranjc, 2013).  

Odobje starosti je kot bilanca – posameznik pregleduje, ali je njegovo življenje sploh imelo 

smisel in vrednost. Tudi ta faza je odvisna od uspešno rešenih prejšnjih obdobij, saj 

predstavlja sintezo življenskih izkušenj. V tem obdobju se oblikuje zadnja psihosocialna kriza 

- integracija ega nasproti življenjskemu obupu. Posamezniki, ki krizo rešujejo v smeri 

integracije, se zavedajo svojega preživetega življenja, zavedajo se napak, vendar jih uspešno 

umestijo v rast svojega ega. Razvijejo novo moč ega – modrost, ki se izrazi tako, da ljudje 

najdejo vrednost in smisel življenja kljub njegovi končnosti na individualni ravni. Starejši 

posameznik, ki je zadovoljen s sabo in s staranjem ter v pomoč drugim, je opremljen z močno 

strukturo osebnosti, ki je potrebna, da bi se soočil z zadnjo življensko krizo, prav tako pa s 

svojo smrtjo (Erikson, 1963; Batistič-Zorec, 2006). Posameznik se mora tudi soočiti z 

osamljenostjo, ki je posledica smrti bližnjih. Modrost se kaže v sposobnosti posameznika, da 

ohrani zreli duh, zrelo presojanje in vseobče razumevanje (Poljšak-Škraban, 2004; Pečjak, 

2007). Posameznik brani dostojanstvo svojega načina življenja. V tem obdobju se pojavi tudi 

odvisnost od svojih otrok, ki jim nudijo finančno ter telesno pomoč. Starejši ljudje se teh 

odvisnosti bojijo in se borijo proti njim. Pri tistih, kjer se razreševanje krize konča v 

negativnem smislu, postanejo negativni, zamerljivi, sovražni, nezadovoljni in nazadujejo na 

stopnjo otroške odvisnosti – njihova osebnost je dezintegrirana.  

 

Starost je lahko obdobje velikega osebnega zadovoljstva in ponuja možnost za različna 

raziskovanja, kar prej ni bilo mogoče zaradi dela in družine. Uspešna starost se sestoji od 

procesa izbire vlaganja naporov in povračila nazaj. Večina uspešnih starejših ljudi deluje 

bližje mejam svojih rezervnih sposobnosti, kot mlade osebe. Če si starejši ne ustvarijo svojih 

novih medsebojnih odnosov in ne živijo v ravnotežju s svojimi psiho-socialnimi prirojenimi 

potrebami, so v veliko breme svojim otrokom, vnukom in celotnemu družbenemu okolju. Kot 

posledica stare podobe staranja se v socialni skupnosti poraja veliko psihološke, biološke, 
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socialne in ekonomske patologije. Dejavni starejši niso breme svojcem in okolju. Dokazano 

je, da manj obolevajo, delujejo konstruktivno in niso destruktivni do svojega telesa, do svoje 

psihe ali do drugih ljudi (Kranjc, 2013).  

Veliko uspešnih celovitih knjig je nastalo v pozni starosti. Naj omenimo samo Elementi 

botanike avtorja Asae Graya, ki je knjigo napisal pri 77 letih. Prav tako celovit priročnik 

Uvod v znanost o žuželkah avtorja Johna Henryja Comstocka, ki je delo napisal pri 71 letih. 

Taka celovita dela zahtevajo modrost in zrelost in težko je zamisliti da bi jih lahko ustvarili 

mlajši ljudje (Warner-Schaie in Willis, 2001). 

 

Kadar se mora človek v obdobju starosti soočiti s pojavom kronične bolezni (npr. sladkorna 

bolezen, invalidnost) gre za obvladovanje obremenilnih dogodkov in sicer je odgovor – 

sprejemanje situacije. Sprejemanje težav ne pomeni nujno pasivne vdanosti. Lahko je celo 

zelo aktivno dejanje, s katerim si posameznik olajša pritisk težavnih okoliščin. Raziskave 

kažejo, da predvsem starejše generacije kažejo večjo pripravljenost na sprejemanje 

neugodnosti kot mlajše generacije, ki kažejo več nagnjenja k poudarjanju pozitivnih vidikov 

situacije oziroma k izogibanju neugodnim situacijam. 

Starejše osebe s kronično boleznijo prikazujejo pripravljenost, torej sprejemanje situacije in 

informacij ob različnih boleznih. Največjo pripravljenost za učenje – sprejemanje informacij 

kažejo bolniki z rakom in ponesrečenci (npr. nezgoda pri delu, prometna nesreča). Srednjo 

mejo pripravljenosti kažejo bolniki, ki so preživeli srčni infarkt. Najmanj pripravljenosti 

kažejo bolniki z luskavico in shizofreniki (tudi bolniki s sladkorno boleznijo). Pri slednjih gre 

za navidezno lažje obolenje, ki pa zelo otežuje dobro počutje in kakovost življenja bolnika.  

 

Da bi človek nadaljeval s svojim življenjem in da bi še nadalje sodeloval v družbenem in 

ekonomskem razvoju, potrebuje vse več znanja (Findeisen, 1999). Znanje, ki ga starejši 

potrebuje za kvalitetno življenje v tretji tretjini življenja se nikakor ne nanaša le na ekonomski 

in družbeni razvoj, ampak tudi na izboljšanje kvalitete življenja in za to nujno potrebnega 

zdravja.  
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3.4 Spremembe v tkivni masi pri človeku 

 

S staranjem prihaja do velikih sprememb v tkivni masi. Pri mladih osebah pripada določen 

odstotek posameznim vrstam tkiv in sicer: 10 % kostem, 30 % mišicam in 20 % maščobnem 

tkivu. Pri starejših osebah nad 75 let pa 8 % kostem, 15 % mišicam in 40 % maščobnem 

tkivu. Številne raziskave so pokazale, da na zmanjševanje kvalitete življenja starostnikov 

vpliva izguba mišične moči. Ta se po 40. letu s staranjem zelo zmanjšuje po 65. letu pa je 

izguba mišične mase in mišične moči še hitrejša. Bolezenski proces upadanja mišične mase 

imenujemo sarkopenija. Na sarkopenijo vplivajo številni dejavniki in mehanizmi, ki 

vključujejo spremembe v skeletni mišici in centralnem živčnem sistemu, hormonske 

spremembe (padec testosterona, estrogena in rastnega hormona), prisotnost citokinov 

(beljakovine, ki delujejo kot posredniki med elementi imunskega sistema) ter dejavniki 

življenjskega sloga, kot sta prehrana in telesna dejavnost (Jurdana, 2011b).  

Največ mišične moči se izgubi v nogah, najman v rokah. Mišice, kite in sklepi na splošno 

med staranjem izgubijo nekaj moči in fleksibilnosti. Mišična moč se zmanjša za kar 1–2% na 

leto, eksplozivnost za 3–4% na leto ter aerobne kapacitete za 1% na leto. Dodatna omejitev 

oziroma telesna nedejavnost pa to vse le še pospeši. Enotedensko ležanje v postelji mišično 

moč zmanjša tudi do 20%, gostoto hrbteničnih kosti pa za 1%. Poleg mišične moči so 

pomembne tudi druge motorične funkcije. Najhitreje in najbolj je prizadeta človekova 

reaktivnost in reakcijski čas. Prizadeto je tudi ravnotežje (Pečjak, 2007).  

Večina bolezni, ki se pojavljajo pri ljudeh v tretjem življenskem obdobju se prične v srednjih 

letih in se prenese v starost. Zato se preprečevanje bolezni sodobnega časa ter ohranjanje 

zdravja začne že od rojstva naprej in traja skozi vso obdobje mladosti, srednjih let in starosti, 

ki se začne po 65. letu. Cilj je omogočiti ljudem, da bodo starost preživljali zdravi in kar v 

najboljši telesni in duševni kondiciji. Časa za uporabo vseh možnih sredstev, da se obdrži 

zdravje in vitalnost, je na pretek. Še posebno je potrebno nekaterim področjem nameniti več 

pozornosti. Trenirati je potrebno spomin, ostati v fizični kondiciji, jesti zdravo, znebiti se 

slabih navad, paziti na razpoloženje, gojiti duhovnost, ostati povezan in načrtovati naprej 

(Pečjak, 2007). 

Odsotnost ali pomanjkanje telesne dejavnosti in prekomerno sedenje povzročijo, da se 

zmanjša kostna in mišična masa, kar vodi v prezgodnje staranje in v zmanjšano sposobnost 

opravljanja vsakodnevnih opravil. Podatki za Slovenijo kažejo, da je 60 % starejših v starostni 

skupini nad 65 let telesno nedejavnih (Drev, 2010). 
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3.5 Umske sposobnosti v starosti  

 

Do konca 60-ih let prejšnjega stoletja so jemali upad umskih sposobnosti kot nekaj 

samoumevnega. Kasnejše raziskave so se osredotočale predvsem na to, da so izpostavile 

sposobnosti, ki so hitreje upadale in na tiste sposobnosti, ki so upadale počasneje. Ugotovili 

so, da s starostjo upade predvsem hitrost, ne pa toliko moč mentalnega reagiranja; da se 

starejši v primerjavi z mlajšimi slabše odrežejo predvsem pri nalogah, ki terjajo hitre 

odgovore in drugačne ali celo nasprotne reakcije od teh, ki so jih bili vajeni. Slabši so pri 

preizkušnjah, ki so izvedene v laboratorijskih – umetnih in neživljenjskih situacijah, ter pri 

uporabi slikovnih pripomočkov (predstav, fantazije) za zapomnitev. Na drugi strani pa so 

starejši ljudje boljši pri reševanju življenjskih in poklicnih problemov, o katerih imajo več 

izkušenj, saj gledajo širše in upoštevajo okoliščine. 

Negativni vpliv na upadanje sposobnosti pogosto povzročijo bolezenska stanja in poškodbe, 

ki prizadenejo možganovino (Alzheimerjeva bolezen, razne zastrupitve, alkoholizem in druge 

vrste zasvojenosti). Pojavi se demenca – upad mentalnih funkcij, ki se najprej kaže v motnjah 

spomina (zlasti za sveže dogodke), funkciji govora, računanja in pisanja. Teorija 

kompenzacije trdi, da starejši pomanjkljivosti na enem področju nadomestijo s prednosti na 

drugem. Tako hitrost nadomestijo z izkušenostjo, manjšo zmožnost zapomnitve novega pa z 

večjo količino znanja. Upad hitrosti procesiranja informacij, ki se sprejemajo, obdelujejo 

in oddajajo počasneje, posebno kadar jih je veliko in je delovni spomin prenatrpan, 

kompenzirajo s ponavljanjem in zapisovanjem. 

Obseg neposrednega pomnjenja se v obdobju starosti le malo zniža, kljub temu pa nastopijo 

težave, kadar je treba držati veliko enot v zavesti. Ta primanjkljaj se kompenzira z 

združevanjem enot v višje enote, kar pomaga, da se pomembno zveča obseg pomnjenja. Pri 

tem pomagajo dologoletne izkušnje, npr. dolga telefonska številka se lažje zapomni, če se 

posamezne številke združijo v pare ali trojice. Druge enote se lahko združi po ritmu, rimi, po 

pomenu besed. 

Naslednjo težavo pri starejših povzroča deljena pozornost. Ralikujemo enovito pozornost 

kjer smo pozorni samo na en predmet in deljeno pozornost kjer smo pozorni na več 

predmetov hkrati. Starejši težje delijo pozornost in jasno zaznavajo več virov ali videvajo več 

prizorov hkrati. Voznik avtomobila mora paziti na dražljaje na obeh straneh ceste, ena od 

rešitev je počasnejša vožnja, tako da je več časa za preskoke (Pečjak, 2007). 
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Čeprav so mlajši in starejši enako uspešni pri določenih nalogah, še ne pomeni, da so uspeh 

dosegli ob enaki strukturi sposobnosti. 

Večja količina znanja in izkušenj pri starejših imata pozitiven in negativen aspekt. Čim več 

znanja imaš, tem počasnejši si pri dodajanju novih informacij. Za reševanje problemov 

posameznik z veliko znanja potrebuje več časa, da poišče ustrezno informacijo razen, če ima 

znanje zelo sistematično in hierarhično urejeno. Starejši so običajno slabši pri reševanju 

testnih nalog izbirnega tipa, saj potrebujejo več časa, da izmed množice informacij izberejo 

ustrezno. 

Starejši si torej pri reševanju problemov pomagajo s praktično inteligentnostjo in modrostjo. 

Inteligentnost prepoznavno upada po 60. letu starosti (Pečjak, 2007).  

 

3.6 Upadanje sposobnosti učenja zaradi zmanjšanja motivacije 

 

Učenje je običajno opredeljeno kot proces relativno trajnega progresivnega spreminjanja 

posameznika na osnovi izkušenj. Razvoj pa je stalen, dinamičen proces, ki povzroča 

sprememebe, za katere veljajo določene zakonitosti. Za razvoj v obdobju starosti so značilne 

zlasti spremembe, ki so pogojene z učenjem, le v manjši meri pa tudi z zorenjem (Poljšak-

Škraban in Žorga, 2008). 

Učenje je trojni proces - kognitivni, emocionalni in socialni. Pri učenju kot kognitivnem 

procesu gre predvsem za pridobivanje spretnosti in znanja (ta vidik obravnava področje 

psihologije), medtem ko predstavlja učenje kot emocionalni (psihodinamski) proces 

psihološko energijo, ki se prenaša s čustvi, stališči in motivacijo (področje razvojne in 

osebnostne psihologije). Učenje kot socialni proces pa je interakcija med posameznikom in 

okoljem. Vse tri dimenzije so vedno integralni del učnega procesa in v praksi ne obstojajo kot 

ločene funkcije (Slika 3) (Žunko idr., 2013). 
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Slika 3. Integralni del učnega procesa 

 

Schuller (2004) ugotavlja, da so posledice učenja vidne tako na individualni ravni (dobro za 

posameznika) kot na kolektivni/skupnostni ravni (dobro za širšo skupnost).  

Na podlagi učenja se posameznik lahko spreminja osebno ali strokovno, lahko pa si 

prizadeva, da ohrani npr. svoje zdravje, dobro fizično ali mentalno počutje. Z učenjem se npr. 

lahko izogiba depresiji ali stresu, ko pa se njegovo počutje ustali, se začne spreminjati. Uči se, 

da bi še naprej živel polno in zadovoljno življenje. Učne dejavnosti, povezane z ohranjanjem 

družbenega delovanja, potekajo na mnogih področjih: ohranjanje čiste okolice, kulturno 
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življenje, ohranjanje skupnostnega mentalnega zdravja, razumevanje vrednot in položaja 

drugih, komuniciranje med državljani, kar zahteva "komunikacijske kompetence" ter učenje, 

ki spodbuja in omogoča družbene spremembe. Te dejavnosti lahko spodbuja posameznik, 

lahko pa gre za kolektivno učenje. Lahko gre za konkretne akcije, npr. izboljšanje lokalnega 

izobraževanja odraslih, ali pa bolj za druženje z željo, da bi nekaj spremenili.  

 

V Centru za raziskovanje širših učinkov učenja (the Centre for Research on the Wider Beneits 

of Learning) so proučevali, kakšni so učinki učenja na življenje odraslih in starejših 

odraslih in predvidene učinke razmestili v tri skupine. Gre za trikotnik, v katerem vsak kot 

predstavlja eno vrsto kapitala - človeški, socialni in identitetni kapital (slika 4). Vse tri vrste 

so proučevali v odnosu do učinkov učenja. Učenje opredeljujejo kot proces, s katerim ljudje 

gradijo – zavestno in nezavedno – svoje bogastvo v obliki človeškega, socialnega in 

identitetnega kapitala, ki se nato kaže v boljšem zdravju, trdnejših socialnih omrežjih, 

kakovostnejšem družinskem življenju in na drugih področjih (Schuller, 2004). 
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Slika 4. Učenje kot proces gradnje človeškega, socialnega in identitetnega kapitala 

(Shuller, 2004) 
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Če temelji človeški kapital na ekonomskih temeljih in socialni na socio-političnih, izhaja 

identitetni kapital iz socialne psihologije. Poleg družine in poklica ima izobraževanje vodilno 

vlogo pri človekovem razumevanju identitete in prepričanju v lastno identiteto. Pri 

oblikovanju, ohranjanju in spreminjanju identitete je posameznik vpet v širši družbeni 

kontekst. Identitetni kapital se nanaša na dve področji ugodnosti: 

1. Materialne ugodnosti, ki so družbeno vidne. Gre za dobrine, kot npr. kvalifikacije ali 

članstvo v različnih omrežjih. 

2. Nevidne ugodnosti pa vsebujejo moč ega, samospoštovanje, občutek smiselnosti 

življenja, sposobnost za samoaktualizacijo in sposobnost kritičnega mišljenja. Ta moč 

daje posamezniku sposobnost za razumevanje in premagovanje različnih družbenih, 

poklicnih in osebnih ovir in možnosti, ki se pojavljajo v modernem življenju (Žunko idr., 

2013). 

Ugotavljajo povezanost zdravja z učenjem in izobraževanjem starejših, področji sta tesno 

obojestransko povezani. Bolj izobraženi starejši so bolj emocionalno prožni, kar prispeva k 

boljšemu mentalnemu in fizičnemu zdravju, lažjemu izogibanju depresijam, boljši 

samopodobi, neodvisnosti, samozavesti in k izstopu iz začaranega kroga nemoči. Enake 

rezultate opažamo v procesu eduakcije bolnikov s saldkorno boleznijo. Bolj izobraženi 

starejši so bolj dovzetni za nasvete, lažje dojemajo in sooblikujejo cilje zdravljenja, 

spremembe vedenja ter jih v večini uresničijo (Žunko idr., 2013). 

 

3.7 Motivacija starejših za izobraževanje - edukacijo 

 

Izobraževanje starejših zadovoljuje njihove potrebe. Če želimo razumeti in krepiti motivacijo 

starejših za učenje in izobraževanje, moramo prepoznati njihove potrebe. Spoznati moramo 

njihove težnje, hotenja, čustva in njihovo izkustveno znanje, sestavine njihove motivacije. Še 

več, če je le mogoče, si moramo ustvariti predstavo o tem, kako je teklo njihovo življenje. Le 

na ta način lahko razumemo, zakaj se učijo in zakaj se izobražujejo, kaj jih je privedlo, da so 

pripravljeni sodelovati v procesu izobraževanja (Findeisen, 1999). 

Konec srednje in v začetku pozne starosti začne slabeti človekova motivacija, področje 

interesov se prične ožiti. Starejši pogosto nimajo več motivacije, da bi se česa naučili ali se s 

čim izkazali (Pečjak, 2007).  
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V pozni starosti teže sprejemajo spremembe, ki se dogajajo okrog njih. Sposobnost učenja se 

začne manjšati, ne zaradi zmanjšanja intelektualne zmogljivosti kot zaradi zmanjšanja 

motivacije. Od vseh sposobnosti v pozni starosti se še najbolj zmanjša sposobnost 

ustvarjalnosti in kreativnosti zaradi prevelikih in preveč enoličnih izkušenj (Pečjak, 2007).  

Pozornost starih ljudi je selektivno usmerjena samo na tiste vsebine, ki jih v dani situaciji 

zanimajo. Za negativno razglašajo vse tisto, kar ni po njihovem okusu. Za pozna leta je 

značilna mentalna togost- rigidnost, zato zelo težko menjajo mišljenje, stališča in določena 

pojmovanja. Na starejšega človeka ima vse manjši vpliv splošno družbeno okolje in vse večji 

svoj družinski krog, v katerega se pogosto zapirajo.  

Starejši ljudje pogosto neprostovoljno razmišljajo o bolezni in smrti. Do neke mere so takšne 

misli prisotne v starosti v naši družbi in odražajo depresijo s katero se soočajo starejši. Večina 

ljudi poskuša take misli starejšega nadomestiti z bolj pozitivnimi – optimistično usmerjenimi.  

 

V obdobju starosti se začne temeljito menjati odnos do življenja. Posameznikove misli se 

začno vse bolj usmerjati v preteklost, prihodnost jih zanima le še toliko, kolikor jim je ostalo 

življenja. Taka drža je prisotna predvsem pri osebah, ki zavračajo vse novo in poveličujejo 

vse staro. Vedno se vrtijo le okrog svoje preteklosti, postanejo skopuški, občutljivi, zagrenjeni 

in mladim ne privoščijo njihovega življenja. Smisel staranja je po Jungu v tem, da človek 

sprejme pešanje telesnih in duhovnih moči in pogled usmeri navznoter da pogleda vase in 

odkrije zaklad spominov in notranje bogastvo, ki se izraža v mnogih podobah in izkušnjah 

(Grun, 1851).  

Med sociološkimi dejavniki, ki vplivajo na izobraževanje v starosti, je najpomembnejši 

izobraževanje v mladosti. Na pripravljenost starejših za nadaljnje izobraževanje poleg 

dosežene stopnje izobrazbe močno vplivajo izkušnje z izobraževanjem v mladosti (izkušnje z 

učitelji, odnosi v skupini, ipd.), ki so povezane tudi z občutkom uspešnosti oz. neuspešnosti.  

Učenje v zreli/pozni odraslosti pogosto zaznamuje osebna notranja motivacija, brez prisile 

ali zunanjih pritiskov, ki so pogosto vzvodi za učenje v zgodnejših obdobjih odraslosti. Učijo 

se torej tisto, kar želijo vedeti, razumeti, želijo študirati ali uporabiti. Podatki iz raziskav v 

Sloveniji kažejo, da želijo starejši z izobraževanjem povečati uspešnost svojega delovanja, kot 

zelo pomembni motivi pa se pojavljajo tudi veselje pri učenju, osebnostna rast, druženje in 

lažje soočanje s spremembami in novostmi. Večina učno dejavnih starejših je notranje 

motiviranih, vodijo jih ekspresivni cilji in so k učenju osredinjeni, vendar je to gledano v 

celoti manjšina vseh starejših (Kump in Jelenc-Krašovec, 2010). 
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3.8 Pomen socialnih mrež pri starejših  

 

Socialna mreža je določena z množico enot, ki jih povezujejo socialne vezi. Kot enote lahko 

v analizi nastopajo posamezniki, skupine, formalne organizacije, industrijske veje, ipd. Enote 

imenujemo tudi udeleženci ali člani omrežja. Socialna mreža je akterjevo socialno okolje. 

(Iglič, 1988). 

Popolno omrežje sestavlja skupina enot, med katerimi je definirana ena ali več relacij (npr. 

pevski zbor). Egocentrično (osebno) omrežje pa sestavlja enota (ego) z eno ali več relacijami, 

definiranimi med njo in določenim številom drugih enot (alterji), npr. osebno omrežje starejše 

osebe. Socialno mrežo posameznika lahko predstavimo tako, da v koncentričnih krogih 

narišemo člane omrežja glede na to, kako blizu so mu (preglednica 3). 

Starejši ljudje se lahko obrnejo na dve osnovni obliki socialnih omrežij: 

1. formalne (izvajalci storitev, s katerimi so v vsakodnevnem, občasnem ali priložnostnem 

stiku na svojem domu, instituciji ali drugje) in 

2. neformalne (sorodniki, znanci, prijatelji, sosedje, priložnostni stiki, klubski kolegi). 

 

Starejši se v prvi vrsti naslanjajo na neformalne socialne mreže. Če te popustijo in ne 

zadoščajo, pa je potrebno uporabiti tudi formalne (Milavec-Kapun, 2011). 

Trdnost in razširjenost socialnih mrež se kaže v zagotavljanju virov pomoči. Socialna mreža 

je pomembna zaradi nudenja socialne opore. Najsplošneje socialno oporo opredelimo kot 

občutek pripadnosti ter sprejemanja in skrbi potrebnih drugih, kot vsoto vseh dobrodejnih 

občutkov, ki pozitivno vplivajo na počutje in zdravje človeka, ne glede na prisotnost stresa. 

Oseba se v večjem omrežju počuti bolj varno, njeno počutje je boljše, posledično se vidi vpliv 

na zdravje. Večja velikost omrežja pomeni predvsem več oseb za pomoč, ne le občutek 

varnosti in sprejetosti. Socialna mreža je pomemben zaščitni dejavnik pred stresom in 

neprijetnimi okoliščinami v življenju. Socialne mreže so žive in jih je potrebno vzdrževati, 

negovati. Na starostnikovo socialno mrežo vplivajo različni stresni dogodki: upokojitev, 

izguba partnerja, selitev v drug kraj, selitev otrok, daljše namestitve v zdravstvenih in 

negovalnih institucijah, itn. Z leti se posameznikovo socialno omrežje spreminja. Zmanjšuje 

se velikost socialne mreže, predvsem upada število vezi med sorodniki, naraščajo pa sosedske 

vezi, starostniki se povezujejo s prijatelji in znanci (Milavec-Kapun, 2011). 

Na socialno omrežje posameznika vpliva več dejavnikov: izobrazba, osebnost, bivanjsko 

okolje, ipd. 
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Preglednica 3. Socialna mreža posameznika 

 

Vir: Kahn in Antonucci v Sugarman (1986)  

 

Starejši bolniki s sladkorno boleznijo, ki imajo večjo socialno mrežo se lažje spopadajo z 

zahtevami, ki jih prinaša bolezen, počutijo se bolj varne. Brezposleni, brezdomci, ločeni, 

materialno slabo stoječi in ljudje iz nižjih družbenih slojev imajo sladkorno bolezen slabo 

urejeno, pa tudi šibko socialno mrežo. 

 

3.9 Telesna dejavnost starejših in njen pomen  

 

Starostniki predstavljajo pomembno ciljno skupino pri prizadevanjih za spodbujanje telesne 

dejavnosti zaradi pogosto slabšega gmotnega položaja in različnih obolenj, ki so pogostejša v 

starosti (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014).  
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Pri starejših je redna in ustrezna telesna dejavnost še bolj pomembna kot pri mlajših odraslih. 

Zaradi fizioloških procesov staranja pride do upada mišične mase in s tem mišične moči ter 

sposobnosti ravnotežja in koordinacije. Pri starostnikih ni izziv samo povečana telesna masa, 

ampak tudi izgubljanje mišične in kostne mase.  

Ker telesna funkcija neposredno vpliva na telesno stanje so vzdrževanje funkcionalne telesne 

mase, rednih vzorcev gibanja in tudi kognitivnih kapacitet ključne komponente kvalitetnega 

staranja. Te fiziološke procese pogosto še pospeši zmanjšanje telesne dejavnosti v starosti, 

pretiran počitek in neustrezen energijski in beljakovinski vnos (Ministrstvo za zdravje 

Republike Slovenije, 2008). 

Starostniki, ki se neustrezno prehranjujejo, so ob upadu telesne dejavnosti še posebej 

ogroženi. Med zdravimi, doma živečimi starostniki je običajno malo podhranjenih, pri 

starejših v institucijah in pri bolnih starostnikih pa pogosto najdemo visoko stopnjo 

beljakovinske in energijske podhranjenosti (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 

2008). Upoštevati moramo tudi, da številne KNB pri starostnikih vplivajo na apetit in na 

zmožnost prehranjevanja. Starostniki zaznavajo številne ovire za zdravo prehranjevanje in 

telesno dejavnost za zdravje, med katere sodijo tako nepoznavanje priporočil kot slaba 

dostopnost do zdravih izbir.  

Sarkopenija ali upadanje skeletne mišične mase in osteoporoza načenjata funkcionalno 

telesno maso in močno pripomoreta k krhki starosti. Pojavi se omejitev pri vsakodnevnih 

opravilih, kot je vstajanje s stola, dvigovanje stvari ali hoja po stopnicah, kar močno poveča 

možnost padcev, obnemoglosti in seveda s tem povezanim večjim številom hospitalizacij in 

obiskov drugih institucij za starostnike ter slabih izhodov zdravljenja najrazličnejših 

zdravstvenih težav.  

 

Z redno in ustrezno telesno dejavnostjo ob ustrezni prehranski podpori se degenerativni 

procesi v organizmu starostnika lahko do določene mere upočasnijo, posameznik pa dlje časa 

ohrani dobro telesno pripravljenost in funkcionalni status. Dokazano je, da anaerobna telesna 

dejavnost poveča mišično maso in mineralno gostoto kosti, ki prispeva k večji funkcionalni 

aktivnosti posameznika in preprečevanju sarkopenije in osteoporoze (Ministrstvo za zdravje 

Republike Slovenije, 2008). 
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4.0 TELESNA DEJAVNOST IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 

 

4.1 Zdrav življenjski slog 

 

Za posameznikovo zdravje in njegovo kakovost življenja so vsekakor pomembne okoliščine, 

v katerih živi. Za vzdrževanje oziroma izboljšane zdravja niso pomembni le medicinski 

ukrepi, temveč tudi ustrezen življenjski slog posameznika in družbe. Po definiciji SZO so 

med poglavitnimi determinantami zdravja družbeno in gospodarsko okolje, fizikalne razmere 

v okolju ter posameznikove osebne lastnosti in njegovo vedênje. Zdrav življenjski slog 

zajema telesno dejavnost, prehrano – načela zdrave prehrane, skrb za ustrezno telesno težo, 

obvladovanje stresa – odzivanje na probleme, uporabo drog – alkohol, tobak, ilegalne droge, 

spolnost, spanje, osebno in ustno higieno in skrb za varnost na delovnem mestu.  

 

Zdravje in z njim višja kakovost življenja skupaj prispevata k razvoju in napredku vsakega 

posameznika in celotne družbe. Življenjski slog je zelo individualna izbira vsakega 

posameznika v realnem življenju. Pogosto tudi kolektiven način življenja, saj se posameznik 

prilagaja načinu življenja okolju v katerem sobiva (Brobeck, Bergh, Odencrants in Hildingh, 

2015).  

 

Način življenja torej izraziti vzorci z zdravjem povezanega obnašanja, ki v skupini z drugimi 

obnašanji tvorijo z zdravjem povezan življenjski slog, če se pojavljajo konsistentno v 

določenem času lahko deluje kot dejavnik tveganja, ki ogroža zdravje posameznika, ali kot 

zaščitni dejavnik, ki krepi zdravje in izboljša kvaliteto življenja (slika 5).  

Za nastanek, napredovanje in pojavljanje bolezni sodobnega časa pomembno vplivajo 

dejavniki tveganja (zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, prekomerna telesna teža, 

premajhno uživanje sadja in zelenjave, telesna nedejavnost, alkohol, kajenje itn). 

Dokazano je, da lahko vzroke za nastanek KNB, ki so povezane z neustrezno prehrano, 

telesno nedejavnostjo in splošnim nezdravim življenjskim slogom, iščemo tudi v socialnih in 

ekonomskih dejavnikih, kot so nizka stopnja izobrazbe, nizek dohodek ter s tem težja 

dostopnost do zdravega načina življenja. Prebivalci z višjim samoocenjenim standardom iz 

številnih vzrokov, vse od znanja do finančnih zmožnosti, bolje sledijo smernicam zdravega 

prehranjevanja ter so redno telesno dejavni in imajo manj dejavnikov tveganja in tako bolje 

varujejo svoje zdravje. 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDivljenjski_slog&action=edit&redlink=1
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Slika 5. Sestavine zdravega življenjskega sloga. 

 

Vse bolezni, ki so povezane s hrano, neustrezno prehrano in telesno nedejavnostjo, je zaradi 

socialne in ekonomske obremenitve družbe in posameznika, smiselno preprečiti. Mnogo več, 

zdrava prehrana in telesna dejavnost po drugi strani tudi krepita zdravje posameznika, da 

lahko v celoti izkoristi svoj potencial in prispeva k razvoju družbe (Brobeck idr., 2015).  

  

Izračuni SZO so pokazali, da bi zmanjšanje uporabe tobaka in škodljive rabe alkohola, 

zmanjšanje uživanja nezdrave prehrane in povečanje telesne dejavnosti lahko preprečilo do 80 

% vseh srčno-žilnih bolezni, možganskih kapi in primerov sladkorne bolezni ter več kot 40 % 

rakov. Aktivnosti države na področju zdravega življenjskega sloga, vključno z nacionalnim 

programom prehrane in telesne dejavnosti za zdravje so zato več kot upravičene (Ministrstvo 

za zdravje Republike Slovenije 2015).  
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Zdrav življenjski slog starostnikov postaja vedno bolj pomemben vidik celostnega pristopa k 

reševanju ekonomskih, zdravstvenih in socialnih problematik, ki so posledica staranja družbe 

(Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 2015).  

 

Sestavine zdravega življenjskega sloga 

 

1. Telesna dejavnost 

 

Ker je osrednja tematika magistrskega dela telesna dejavnost pri starejših bolnikih s sladkorno 

boleznijo, je ta obširneje opisana v nadaljevanju. 

 

2. Prehrana – načela zdrave prehrane, skrb za ustrezno telesno težo 

 

Prehranjevalne navade in prehranski status so pomembne determinante večine KNB – kot 

dejavniki tveganja ali varovalni dejavniki. Prebivalci Slovenije imajo v povprečju nezdrave 

prehranjevalne navade. Trend zmanjševanja uživanja zelenjave je opazen pri vseh starostnih 

in izobrazbenih skupinah ter pri vseh družbenih slojih, čeprav je delež tistih, ki uživajo 

zelenjavo enkrat dnevno ali pogosteje, še vedno največji pri pripadnikih višjega srednjega in 

zgornjega družbenega sloja in počasneje upada. Trend uživanja svežega sadja enkrat dnevno 

je od leta 2001 do leta 2012 padajoč (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014).  

Pri ustreznem načrtovanju zdrave prehrane sta lahko v pomoč zdrav krožnik ter energijsko 

odmerjena prehrana, ki temelji na uravnoteženem vključevanju šestih prehrambnih skupin 

živil: zelenjave, sadja, žit in žitnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, mesa in mesnih 

izdelkov ter maščob (Hlastan-Ribič, 2009; Alison, Evert, Boucher, Cypress, Dunbar idr. 

2013). 

Dnevne energijske potrebe se določijo glede na porabo energije in sposobnost človeka za 

izrabo hranil. Dnevne energijske potrebe se s starostjo zmanjšujejo, prav tako različne 

institucije in avtorji podajajo različne vrednosti energijskih potreb glede na starost in spol 

(preglednica 4). Okvirne dnevne energijske potrebe v obdobju starosti nad 65 let so 30 kcal/kg 

telesne teže na dan (Pregelj, Bizjak in Poklar-Vatovec, 2011; Ministrstvo za zdravje 

Republike Slovenije, 2013). 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://care.diabetesjournals.org/search%3Fauthor1%3DAlison%2BB.%2BEvert%26sortspec%3Ddate%26submit%3DSubmit&usg=ALkJrhhFiqw3kyuWdvrvzQE6yQpcAxaKcQ
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Preglednica 4. Dnevni energijski vnos v kilokalorijah glede na starost in spol 

 

Energija - kcal/dan 

Vir Nutritional 

Resource 

Center on 

Nutrition 

(2004) 

Referenčne 

vrednosti za 

vnos hranil  

 

(2004) 

National 

Institute 

on Aging  

 

(2010) 

Ministrstvo 

za zdravje 

 

 

(2008) 

Rolfes, 

et.al. 

 

 

(2008) 

Robersts, 

Dalla 

 

 

(1998) 

Positive 

health 

Steps 

 

(2011) 

 

Starost 

/leta 

 

Spol 

51-64 moški 2204 2200 2200-

2400 

2304 2607 2300 2480 

ženske 1978 1800 1800 1824 2081 1900 1760 

≥ 65 moški 2054 2000 Np 2040 2507 Np 2100 

ženske 1873 1600 Np 1650 2011 Np 1550 

Legenda: np – ni podatka  

Vir: Pregelj, Bizjak, Poklar-Vatovec, (2011). Smernice za zdravo prehranjevanje starostnikov.  

 

Skrb za ustrezno telesno težo 

Polovica bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 je predebelih, kar 85 % pa jih ima prekomerno 

telesno težo. Povečana telesna teža poveča verjetnost visokih ravni trigliceridov, nizkih ravni 

holesterola HDL in visokih LDL. Prav tako poveča možnost razvoja visokega krvnega tlaka, 

sladkorne bolezni tipa 2, tveganje za bolezni srca in ožilja, raka na dojkah in debelem črevesu, 

bolezni dihal, gibal in druge resne zdravstvene težave ter veliko porabo različnih zdravil 

(Vance, Hanning, McCargar, 2007; NICE guidelines, 2006). 

Pri osebah s čezmerno telesno težo in tistih, ki želijo shujšati, je dnevna energijska potreba 

manjša. Izguba telesne teže za 5 do 10 odstotkov od začetne, lahko bistveno izboljša 

insulinsko občutljivost, glikemijo, krvni tlak in dislipidemijo. Optimalna stopnja izgube 

telesne teže je 1 do 2 kg na mesec. Da se med hujšanjem ohrani mišična masa, je treba poleg 

skrbi za ustrezen energijski vnos posebno pozornost nameniti ustrezni telesni dejavnosti.  

 

3. Obvladovanje stresa - odzivanje na probleme  

 

Stres je normalen psihološki in telesni odziv na življenjske zahteve. Razmerje med 

dojemanjem zahtev in oceno sposobnosti za kljubovanje pritiskom odločilno vpliva na 

doživljanje stresa – škodljivega in prijaznega. Stres je predvsem individualna izkušnja 

(Maučec-Zakotnik, 2006).  
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Prijazni stres. Občutek prijaznega stresa prevlada, kadar so sposobnosti za obvladovanje 

večje od zahteve. Prijazni stres nas navda s samozavestjo in prevzame nas občutek, da v 

svojih rokah držimo vse niti, s katerimi bomo zlahka obvladali naloge, izzive in zahteve. Tako 

stanje ugodno vpliva na naše telesne in duševne sposobnosti, ustvarjalnost in produktivnost 

(Gregson, 1993). Pozitivnega stresa se ni treba braniti, ker spodbuja tvorbo novega spomina, 

ustvarjalno mišljenje, izboljšuje razpoloženje (Starc, 2008; Gilles, 2014).  

 

Škodljivi stres  

Povzročitelji škodljivega stresa so: 

 fizični (hrup – prevelik hrup resno škoduje zdravju ljudi in ovira vsakdanje dejavnosti v 

šoli, na delovnem mestu, doma in v prostem času; to lahko moti spanec, povzroči srčno-

žilne in psihofiziološke motnje, ki zmanjšujejo učinkovitost in povzročijo odzivne motnje 

ter spremembe v socialnem vedenju; umetna svetloba in onesnaženost, podnebje, prah, 

delo v izmenah),  

 mentalni (preobremenjenost, jeza, strah),  

 psihični (časovna stiska – hiter življenjski ritem, težave v delovnem okolju, osebne ali 

poklicne skrbi: prevzemanje zahtevnih odgovornosti, ki jim nismo kos, napredovanje na 

delovno mesto, ki presega naše sposobnosti, nesorazmerje med dohodki in izdatki, umske 

preobremenitve),  

 socialni (brezposelnost, spremembe delovnega mesta, spremembe bivališča, sovpadanje 

težav v zasebnem življenju in na delovnem mestu) (Gregson, 1993).  

 

Sposobnost uspešnega premagovanja stresov je tem večja, čim bolj se posameznik loteva 

življenjskih nalog in ovir angažirano (angažiranost), čim bolj jih jemlje kot izziv in ne kot 

neobvladljivo prepreko (izzivalnost), in čim bolj je prepričan, da lahko sam nadzoruje 

dogodke in svoje življenje (občutje nadzora).  

Doživljanje stresa je do določene mere normalno, dlje časa trajajoči negativni stres brez 

sprostitve pa predstavlja enega ključnih dejavnikov za slabšanje zdravstvenega stanja 

posameznika, saj povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni in motenj ter poslabšanje že 

obstoječih bolezenskih stanj. Finančno-gospodarska in ekonomska kriza v zadnjih letih 

predstavljata veliko tveganje za slabše duševno in telesno zdravje prebivalstva.  

Ponavljajoč in dolgotrajen stres pa lahko privede do upada razpoloženja, izgorelosti, različnih 

psihosomatskih in duševnih motenj, odvisno od posameznika. Če nekdo stres občuti zelo 

pogosto oz. vsakodnevno in ima hkrati težave z njegovim obvladovanjem, govorimo o 
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tveganem stresnem vedenju (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014). Najškodljivejši in 

najnevarnejši učinki stresa se kažejo na srcu in v vseh arterijah po telesu, predvsem pa na 

možganih, ledvicah, arterijah spodnjih udov, nadalje v krvi, moteni presnovi (sladkorna 

bolezen, zvišane maščobe, debelost, presnovni sindrom, neodzivnost na insulin), na možganih 

(čustvene, vedenjske spremembe, depresija) in v rakavih obolenjih (Starc, 2008; Gilles, 2014; 

Kobal-Grum in Musek, 2009). 

  

Vsak človek se mora naučiti sposobnosti nadzora do stvari in dogodkov, kar mu pomaga 

umiriti svoje telesne odzive ter poiskati razumno izbiro. Cilj je mobilizirati razpoložljive vire, 

ki pomagajo zdravo obvladovati stres (Gilles, 2014).  

 

Ukrepi za zmanjševanje stresa 

 Učinkovitejša organizacija delovnih obveznosti in sprememba odnosa do zdravja. 

 Pripraviti se na najzahtevnejše situacije. Če posamezniku nekateri ljudje, ki sem jim ne 

more izogniti, povzročajo slabo voljo ali ga kako drugače vznemirjajo, jim je potrebno 

dati jasno vedeti, da o nekaterih temah ne želi razpravljati, ali pa se je potrebno z njimi 

srečati, v času sproščenosti. 

 Poskrbeti za dovolj spanja, prostega časa in razvedrila. 

 Naučiti se nadzorovati svoje misli, občutke in vedenje – obvladovati razpoloženje. 

 Poskrbeti za objeme svojih partnerjev večkrat dnevno po 20 sekund – zniža krvni tlak in 

zmanjša vrednost stresnega hormona kortizola. Visoka raven kortizola je povezana z 

boleznimi srca in drugimi boleznimi, kot je sladkorna bolezen.  

 Naučiti se tehnik za uravnavanje stresa, naučiti se tehnik sproščanja (meditacija, avtogeni 

trening, globoko dihanje, vizualizacija – domišljija je mogočno orodje – če si sami sebe 

predstavljamo mirne, bo naše telo sledilo našemu razumu). 

 Udeležiti se programa telesne vadbe, biti redno telesno dejaven: kolesariti, teči, plavati, 

sprehajati se v naravi, vrtnariti – to človeka prisili, da upočasni tempo, omogoča 

povezanost z naravo, osredotoči pozornost na druga živa bitja. Vsaka prostočasna 

dejavnost odvrne misli od skrbi. 

 Brzdati pričakovanja drugih, naučiti se reči ne in delati to, kar imamo radi. 

 Ne poskušati opraviti najboljših stvari v časovni stiski in ne hlastati z velikimi koraki na 

poti do cilja. 
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 Veliko se smejati. Ko se človek smeje, v možgane pošilja endorfine, hormone sreče. Ti 

lajšajo bolečine in poudarjajo dobro počutje. Nemogoče je ostati napet, ko se smeješ. 

 Počutiti se dobro v lastni koži – spoštovati se, odpustiti si, vzeti si čas zase, priznati si 

zasluge, na novo oblikovati svojo identiteto, svoje želje, svoje cilje itn. 

 Ostati povezan s sosedi, prijatelji, sodelavci, negovati partnerski odnos. 

 Zapustiti izhojene poti in narediti korak naprej. 

 Poiskati psihosocialno podporo (Starc 2008; Gilles, 2014).  

 

4. Uporaba drog – alkohol, tobak in ilegalne droge 

 

Omejiti uživanje alkohola.  

Škodljivo uživanje alkohola predstavlja enega glavnih preprečljivih dejavnikov tveganja za  

kronične bolezni, poškodbe in nasilje, saj lahko povzroča zasvojenost ter več kot 60 različnih  

bolezni in poškodb. Slovenija se uvršča v sam vrh držav članic evropske unije po porabi 

alkohola in tudi po zdravstvenih posledicah zaradi pitja alkohola (Nacionalni inštitut za javno 

zdravje, 2014). Priporočljivo je, da se omeji vnos alkohola na največ dve enoti na dan pri 

odraslih moških oziroma na eno enoto na dan pri odraslih ženskah. Ena enota alkoholne pijače  

vsebuje 20 g alkohola in predstavlja 0,2 l vina, 0,3 dl žgane pijače ali 0,5 l piva. 

 

 1 gram alkohola prispeva 7 kcal – S pol litra piva se zaužije 160 praznih kilokalorij. 

Prazne kilokalorije nimajo nikakršnega prehrambnega učinka z vidika pozitivnega vpliva 

na zdravje, vplivajo le na porast telesne teže.  

 20 g alkohola prispeva 140 kcal, kar je toliko kot dve srednje veliki jabolki, če bi ju 

zaužili (skupaj težki 300 gramov).  

 

V alkoholu je torej veliko kilokalorij, poleg tega pa zviša raven maščob v krvi. Alkohol ni 

opredeljen kot živilo in nima pomembne funkcije za človeško telo. Presnova alkohola poteka 

v jetrih in začasno ustavi izgradnjo glukoze. Bolniki s sladkorno boleznijo so celo od 10 do 20 

ur po tem, ko so zaužili večje količine alkohola, še vedno v nevarnosti za razvoj hipoglikemije 

(American Diabetes Asociation, 2007). 
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Opustiti kajenje 

V Sloveniji je med dejavniki tveganja kajenje tobaka najpomembnejši preprečljivi dejavnik 

tveganja za smrt in izgubljena zdrava leta življenja zaradi prezgodnje smrti in manjzmožnosti. 

V obdobju 2001–2012 se je znižal delež kadilcev in zvišal delež nekdanjih kadilcev, a tudi 

znižal delež tistih, ki niso nikoli kadili. Letno zaradi kajenja umre skoraj 3.600 prebivalcev 

Slovenije, od tega skoraj 900 pred 60. letom starosti (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 

2014).  

Kajenje ima neposredne škodljive učinke na srce in ožilje ter povečuje možnosti za nastanek 

srčno-žilnih bolezni, različne vrste raka in bolezni dihal. Več kot 50 kemikalij v tobačnem 

dimu iz okolja dokazano povzroča raka (American Diabetes Association, 2007). Tobačni dim 

je eden od šestih glavnih dejavnikov tveganja za srčno-žilne dogodke, na katere se lahko 

vpliva. Tudi pasivno kajenje povečuje tveganje za nastanek koronarne bolezni srca. 

Mehanizmi vpliva dima na zdravje so enaki kot pri aktivnem kajenju. Pasivni kadilci 

vdihujejo dim z veliko vsebnostjo ogljikovega monoksida in produkte razgradnje nikotina. 

Zato je nujno, da se kajenje opusti in pri tem vztraja. 

 

5. Spolnost 

 

Zdrava in odgovorna spolnost je vse, kar je povezano z doživljanjem samega sebe kot 

spolnega bitja. Spolnost je zasebna stvar vsakega posameznika in vsak zase jo doživlja na svoj 

način. Za nekoga je spolnost tesno povezana s čustvi, za drugega je lahko užitek in rekreacija, 

za tretjega pa morda le razmnoževanje. Odnos do spolnosti se začne oblikovati že v zgodnjih 

letih, najbolj opazno pa v puberteti, v obdobju najhitrejšega spolnega in telesnega 

dozorevanja. Vsekakor je doživljanje spolnosti najburnejše pri mladostnikih, ki prestopajo iz 

otroštva v svet odraslih.  

Spolnost in ljubezen postaneta z leti vse pomembnejši. Marsikdo ugotavlja, da v spolnosti vse 

bolj uživa, čim starejši je. Redna spolnost prinaša tako telesne kot čustvene koristi in 

zadovoljstvo. Spolnost pomaga tako, da okrepi imunski sistem, pljuča in srce, ob njej se 

sprosti in občuti zadovoljnost s seboj. Med spolnostjo se sproščajo endorfini, snovi v 

možganih, ki izboljšajo razpoloženje in zmanjšajo občutek za bolečino (Kuščer, Kocjan in 

Madricij, 2008). 
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6. Spanje  

 

Spanje je biološka potreba organizma in najboljša oblika počitka, ki jo izzove utrujenost. 

Človek je dnevno izpostavljen naporom, naglici in stresu. Iz tega razloga in še drugih 

potrebuje trden spanec, da si nabere novih moči za vsakdanje aktivnosti. Poleg pomanjkanja 

počitka tudi življenjske spremembe, premalo gibanja ter družinske in finančne skrbi 

prispevajo k slabemu spancu ali celo motnjam spanja. Kdor vedno slabo ali premalo spi, se 

težko zbere, zmanjšata se njegova ustvarjalnost in sposobnost presojanja.  

Spanje poteka v treh fazah. Prva faza je plitvo spanje, sledi faza globjega, še globjega in faza 

zelo globokega spanja, nato se speča oseba vrača v plitvejša spanja, dokler ne doseže faze 

REM (rapid eye movements - hitro premikanje oči). Iz nje se vrne v globja spanja, nakar se 

krog ponovi. V eni noči si sledi kakih pet krogov, ki trajajo 70 do 90 minut. Med vsako fazo 

potekajo fiziološki procesi nekoliko drugače.  

Z leti se spreminjata čas in vzorec spanja. Medtem ko se globoko spanje skrajšuje, se plitvo 

podaljšuje. Dnevno spanje ima enako funkcijo kot nočno spanje, če se dogaja tik pred nočnim 

spanjem je potem teže zaspati. Strokovnjaki za spanje priporočajo, naj periode dnevnega 

spanja ne trajajo dlje kot 15 do 20 minut, največ pol ure (Pečjak, 2007). 

 

7. Osebna in ustna higiena  

 

Vzdrževanje osebne higiene in urejenosti je eden od pogojev za ohranitev zdravja in dobrega 

počutja. Z osebno neurejenostjo človek ne ogroža samo lastnega zdravja, temveč tudi zdravje 

vseh ljudi (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014).  

Sladkorna bolezen spada med sistemske bolezni, ki imajo zelo velik vpliv na paradontalno 

bolezen. Bolniki s sladkorno boleznijo z neurejeno glikemijo, so dovzetnejši za vnetje ustne 

votline in obzobnih tkiv (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2004).  

Pogostnost paradontalnih vnetij se povečuje s starostjo bolnika s sladkorno boleznijo. 

Parodontalna bolezen je ena najpogostejših okužb pri odraslih; je posledica kopičenja in 

razmnoževanja bakterij na površini zoba. Večinoma se začne kot vnetje dlesni (gingivitis) in 

šele po daljšem času napreduje v razgradnjo pozobnice, čeljustne kosti in cementa 

(parodontitis). Ljudje s kroničnimi vnetji obzobnih tkiv so tudi bolj izpostavljeni tveganju za 

srčno-žilne bolezni, bolezni dihal, sladkorno bolezen, osteoporozo in za prezgodnji porod 

(Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014). 
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8. Skrb za varnost na delovnem mestu 

 

Poškodbe pri delu so eden najpogostejših vzrokov za bolniško odsotnost z dela. Pomembno 

področje varnosti in zdravja pri delu opredeljujejo načela, pravila in aktivnosti, ki morajo 

posamezniku (delavcu) omogočiti uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim delovnim 

učinkom in brez škode za njegovo zdravje od prvega delovnega dne do konca delovne dobe 

(ustrezni delovni pogoji, ustrezno plačilo za opravljeno delo, prilagojen model organiziranosti 

dela). 

Predolgo, prepogosto ali preveč intenzivno delo lahko poveča tveganje za poškodbe in druge 

zdravstvene težave, ki so lahko povezane z zdravstvenim stanjem v obdobju starosti. 

Starejšim skrb za varnost pomeni, preprečevanje padcev, poškod, zlomov itn. k čemer veliko 

prispeva redna telesna dejavnost (Uradni list Republike Slovenije, 2011). 

Prav tako je potrebna omejitev časa sedenja v enem kosu, tako na delovnem mestu kot v 

domačem okolju. Preveč sedenja vpliva na nastenek debelosti, sladkorne bolezni, bolezni 

lokomotornega in prebavnega sistema, itn. 

 

Skrb za zdrav življenski slog od rojstva do smrti pripomore k preprečevanju sodobnih 

socialnih bolezni kot so debelost, sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, osteoporoza, visok 

krvni tlak, visoke maščobe v krvi, rakava obolenja, itn. (American Diabetes Association, 

2015a). 
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4.2 Redna telesna dejavnost 

 

Redna telesna dejavnost je eden ključnih dejavnikov zdravega življenjskega sloga za 

ohranjanje in izboljšanje zdravja. V zadnjih letih smo priča velikim družbenim in političnim 

spremembam, ki pomembno vplivajo na socialno-ekonomski položaj družbe in 

posameznikov. Spremenjene razmere, v katerih posameznik živi, vplivajo na njegovo 

vedenje, povezano z zdravjem, in tako posledično tudi na zdravje. Mehanizmi, prek katerih 

socialno-ekonomski dejavniki vplivajo na telesno dejavnost, so različni, vsi pa imajo enako 

posledico: zmanjšana količina telesne dejavnosti ali telesna nedejavnost ter s tem povečano 

tveganje za pojav KNB. 

Čeprav stopnja telesne dejavnosti pri odraslih Slovencih v splošnem narašča, opažamo 

neenakosti med skupinami z različnim socialno-ekonomskih ozadjem. Izsledki kažejo na 

učinkovitost ukrepov za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja, vendar morajo 

biti bolj usmerjeni v gmotno in socialno šibkejše skupine. Pri tem je potrebno vključiti vse 

ravni družbe – od politike do posameznika – in tudi različne sektorje, predvsem 

zdravstvenega, športnega, izobraževalnega in socialnega. Nova Nacionalna strategija 

Republike Slovenije »Prehrana in telesna dejavnost za zdravje« in novi Nacionalni program 

športa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prispevata potrebno politično osnovo, ki 

bo zagotavljala pogoje za izvajanje ustreznih dejavnosti (American Diabetes Association, 

2004; Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014).  

 

Pomen besede 'šport' se od kulture do kulture razlikuje, prav zato je tudi različno definiran.  

Najbolj uveljavljena definicija je, da gre za prostovoljno prostočasno tekmovalno in 

netekmovalno dejavnost, ki se je človek udeležuje iz igralnih nagibov in katere glavni namen 

je razvedriti se in hkrati povečati ali ohranjati telesne zmogljivosti (bodisi zaradi 

uravnovešenega biopsihosocialnega razvoja in stanja, boljših gibalnih dosežkov ali dejavnega 

počitka in obnove moči). Športne dejavnosti se razlikujejo od dveh sorodnih pojmov – telesne 

oziroma gibalne dejavnosti. Telesna/gibalna dejavnost je »vsakršna gibalna aktivnost, ki jo 

povzročijo skeletne mišice in ki rezultira v značilno povečani porabi energije v primerjavi z 

mirovanjem«. Telesna dejavnost torej zajema širši spekter človekovih aktivnosti kot pojem 

športna aktivnost, saj poleg aktivnosti povezanih s športom, vključuje tudi telesne aktivnosti 

pri delu (fizična dela, kot so dela rudarjev, zidarjev, poštarjev), aktivnosti povezane s 
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transportom (hoja ali kolesarjenje v šolo/službo), vsakdanje aktivnosti v prostem času (hišna 

dela, vrtnarjenje, sesanje in tudi športna aktivnost) itd.  

 

Glede na pogostost ukvarjanja s telesno dejavnostjo ločimo naslednji dve obliki: 

 Redno: telesna dejavnost se ponavlja v določenih časovnih presledkih, vsaj 2-krat 

tedensko. 

 Občasno: neredno, manj kot 2-krat tedensko (Musek, 2002; American Diabetes 

Association, 2004; De Feo in Schwarz, 2013).  

 

Za vse vrste in oblike telesne dejavnosti je značilno, da so prostovoljne, se odvijajo po 

vnaprej določenih pravilih, ljudje pa se vanje vključujejo zaradi veselja in zabave ter 

možnosti, da ohranjajo ali izboljšujejo svoje telesne zmogljivosti. 

Ukvarjanje s telesno dejavnostjo ima številne pozitivne učinke na telesno in psihično 

zdravje posameznika.  

 Izboljšuje predvsem njegove motorične sposobnosti in ima pozitivne učinke na telesni 

razvoj. 

 Povečuje aerobne in anaerobne sposobnosti posameznika, kar vpliva na večjo zmogljivost 

in učinkovitost tudi na številnih drugih področjih, in pripomore k lažjemu soočanju z 

napori okolja (zmanjšana aerobna sposobnost vpliva na večjo in hitrejšo utrujenost ob 

telesni aktivnosti ali delu, večjo verjetnost napak pri dolgotrajnem mentalnem ali 

fizičnem delu itn.). 

 Zmanjšuje verjetnosti za razvoj številnih bolezni (bolezni srca in ožilja, doživetje kapi, 

razvoj sladkorne bolezni tipa 2). 

 Pomaga uravnavati telesno težo in posameznika odvrača od zdravju škodljivih vedenj, 

kot so uživanje alkohola, tobaka in drog. 

 Posledično povečuje odpornost, prispeva k boljšemu počutju in k daljši življenjski dobi 

(De Feo in Schwarz, 2013).  

 

Pozitivni učinki telesne dejavnosti na psihično zdravje so številni. Zlasti pomembno vlogo 

igrajo v obdobju oblikovanja posameznikove osebnosti, ustvarjanja vrednot in navad, torej v 

obdobju otroštva in mladostništva.  

V zadnjih letih je stroka oblikovala priporočila tudi za zmanjšanje sedenja oziroma izboljšanje 

sedečega načina življnjea. Stroka priporoča, da se čas, ki se ga preživi sede, zmanjša na 
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najmanjšo možno mero (ne več kot 90 min/skupaj) in da se daljši čas sedenja čim pogosteje 

prekine. Glede na to, da čas sedenja negativno vpliva na zdravje tudi pri posameznikih, ki 

dosegajo priporočila za telesno dejavnost, je pomembno, da se aktivnosti poleg spodbujanja 

telesne dejavnosti usmerijo tudi v zmanjševanje časa sedenja (American Diabetes 

Association, 2015b; Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2015). 

Človek do 70. leta preživi kakih 150.000 ur v sedečem položaju, od tega v avtomobilu kar od 

18 do 24 mesecev, sodobni meščan prebije na prostem le 3,2 uri na dan poleti in 2,7 ure 

pozimi (Pečjak, 2007). 

 

4.3 Spoznanja o preventivnih učinkih zmerne telesne dejavnosti na 

imunski sistem 

 

Pod vplivom spoznanj o koristnosti telesne dejavnosti za zdravje in kvarnih vplivov skrajnega 

treninga na imunski sistem, se je začelo tudi intenzivno proučevati dobrobiti redne in zmerne 

telesne dejavnosti na imunski sistem. Zmerna telesna dejavnost pri starejših ljudeh prispeva k 

zmanjšanju okužb dihal in je preizkušnja za številne telesne uravnave.  

Vsaka telesna vadba nad 60 % maksimalne obremenitve sproži kratkotrajni (24 urni) vnetni 

odziv (povečanje ravni vnetnih citokinov, zlasti IL-6), ki ob rednih ponovitvah telesne 

dejavnosti povzročijo povečano protivnetno uravnavanje imunskega odziva.  

Redna telesna dejavnost zmanjša izražanje toličnih receptorjev (TLR), zato na daljši rok 

deluje protivnetno.  

Učinek je težko ločiti od prav tako koristnega učinka zmanjšanja količine visceralnega 

maščevja, povezanega z redno telesno dejavnostjo. Visceralno maščevje, ki se kopiči ob 

telesni nedejavnosti, je namreč izrazito vpleteno v vzdrževanje kroničnega sistemskega 

vnetja, povezanega z insulinsko toleranco, aterosklerozo, nevrodegeneracijo in povečano 

pojavnostjo tumorjev.  

 

Zadnja leta se vse več govori tudi o citokinih in peptidih, ki jih med vadbo sproščajo mišične 

celice. Funkcionalno ime za tovrstne citokine je »miokini«. Miokini močno vplivajo na 

mobiliziranje in zmanjšanje visceralnega maščevja. Obenem miokini delujejo protivnetno. 

Miokini dokazano ugodno delujejo na presnovo v sami mišični celici, torej avtokrino, kot tudi 

na endokrini in parakrini način na bližnja in oddaljena tkiva. Preko njih poteka komunikacija 

med organi, ki so vpleteni v presnovo glukoze in maščob (Volčanšek in Pfeifer, 2014).  
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Redna telesna dejavnost zmanjša pojavljanje nekaterih vrst raka. Telesna dejavnost je 

neodvisen preventivni dejavnik pri nastanku raka debelega črevesa in pri raku dojk pri 

ženskah po menopavzi. Telesna dejavnost tudi značilno zmanjša tveganje za raka endometrija, 

pljuč in trebušne slinavke. Vzrok za ugoden vpliv telesne dejavnosti na zmanjšano incidenco 

raka je verjetno v protivnetnemu učinkovanju redne telesne vadbe; po drugi strani pa številne 

študije jasno kažejo na povezavo med nastankom raka in sistemskim kroničnim vnetjem. 

Redna telesna dejavnost zmanjšuje povprečno plazemsko raven CRP, IL-6 in TNF (Ihan, 

2014). 

Osebe z veliko mišično maso imajo čvrste kosti, obratno pa mišično atrofijo in sarkopenijo 

(Volčanšek in Pfeifer, 2014). S pridobitvijo telesne kondicije se okrepijo mišice, ki so glavna 

zaloga hranil med boleznijo in hkrati s svojo maso in bazalno dejavnostjo preprečujejo (pre) 

nagle biokemijske spremembe v organizmu, ki med boleznijo največkrat povzročajo težave, 

slabosti, mučno počutje, pretirano šibkost, neugodje. Številne raziskave opredeljujejo 

škodljive učinke na zmanjšano homeostatsko rezervo organizma. Med njimi so najbolj 

značilni upad mišične mase, relativno povečanje deleža maščevja, zmanjšana tolerance za 

glukozo, slabo uravnavanje glukoze v krvi in lipidov. 

To potrjujejo raziskave, ki kažejo, da ljudje v stresu niso uspešni pri spremembah 

življenjskega sloga, ki zahtevajo veliko dodatne energije. Tako npr. ljudje v stresu, ki želijo 

shujšati s povečevanjem telesne dejavnosti, niso uspešni v primerjavi z ljudmi, ki sklenejo 

hujšati in niso v stresu. Hujšanje zahteva veliko dodatne angažiranosti. Človek v stresu za to 

nima na voljo energije, da bi jo vlagal v dodatno pozornost za telesni trening in spremembo 

življenjskega sloga (Ihan, 2014). 

 

4.4 Telesna dejavnost in sladkorna bolezen 

 

Redna telesna dejavnost je pomembna tako za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2.  

Redna telesna dejavnost pri bolniku s sladkorno boleznijo tipa 2 zniža odpornost proti 

insulinu, s čimer se poveča njegova učinkovitost. Kratkoročno telesna dejavnost pomaga 

doseči boljšo urejenost glukoze v krvi in s tem manjšo obremenitev trebušne slinavke, 

dolgoročna pa upočasni napredovanje bolezni (preprečevanje zapletov sladkorne bolezni) (De 

Feo in Schwarz, 2013).  

Strukturirana telesna dejavnost v trajanju več kot 150 minut na teden, je bila povezana z 

znižanjem glikiranega hemoglobina za 0,89%, medtem ko je bila strukturirana telesna 
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dejavnost v trajanju 150 minut ali manj na teden povezana z znižanjem glikiranega 

hemoglobina za 0,36% (Umpierre idr., 2011). Pri bolnikih s sladkorno boleznijo so trajnejše 

učinke na raven glikiranega hemoglobina dokazali pri ljudeh, ki so bili telesno dejavni dlje 

časa in z manjšo intenzivnostjo, kot pri bolnikih, ki so vadili intenzivno, pri čemer so porabili 

enako količino energije zaradi krajših intervalov. Torej je izgorevanje maščob optimalno pri 

izvajanju zmerne redne telesne dejavnosti in ne pri intenzivnih obremenitvah (De Feo in 

Schwarz, 2013; Volčanšek in Pfeifer, 2014). Skeletne mišice so med aerobno in/ali 

anaerobno vadbo odgovorne za privzem večine glukoze po obroku. Med vadbo mišice 

izkoriščajo glukozo z glikogenolizo in s povečanim privzemom glukoze, zato se koncentracija 

glukoze v krvi zniža. Povečanje mišične mase zmanjša odpornost proti inzulinu, saj se z večjo 

mišično maso povečajo skladišča za glukozo. Je predvsem rezultat povečanega števila od 

inzulina odvisnih prenosnikov za glukozo (GLUT4) in nekaterih encimov, vpletenih v 

uravnavanje shranjevanja in oksidacije glukoze v skeletnih mišicah, ki so sicer oslabljeni pri 

sladkorni bolezni tipa 2 (Adams, 2013). 

 

Večjo translokacijo veziklov z GLUT4 receptorji na površje mišične celice povzroči tudi 

večja količina anaerobne telesne dejavnosti (mišičnega dela). GLUT4 receptorji so odgovorni 

za transport glukoze v notranjost mišične celice in več ko jih je na površju, več glukoze lahko 

mišična celica sprejme. Posledično se poveča tudi potreba po glukozi ter splošna metabolična 

poraba nekaj ur po telesni dejavnosti (Ihan, 2014; Adams, 2013). Med obnovo glikogena ima 

lahko oseba s sladkorno boleznijo večje tveganje za hipoglikemijo. Po mnogih raziskavah je 

po telesni dejavnosti priporočljivo čimprej zaužiti hrano, sestavljeno iz ogljikovih hidratov in 

beljakovin. Opisujejo takoimenovano metabolno okno. To je časovni interval (dolg približno 

30 minut), znotraj katerega naj bi telo učinkoviteje prenašalo glukozo in aminokisline nazaj v 

mišice. Iz aminokislin se v mišicah znova sestavijo beljakovine, potrebne za delovanje, iz 

glukoze pa se obnovijo glikogenske rezerve.  

 

Redna telesna vadba vpliva na proste maščobne kisline. Povečana koncentracija prostih 

maščobnih kislin, ki je praviloma prisotna pri debelih ljudeh in/ali bolnikih s sladkorno 

boleznijo tipa 2, spodbuja tvorbo glukoze v jetrih, hkrati pa zmanjšuje vstop glukoze v 

skeletne mišice ter nastajanje mišičnega glikogena. Redna telesna vadba pa zmanjša 

koncentracijo prostih maščobnih kislin, s čimer poveča občutljivost jeter za inzulin, zaradi 

česar se zmanjša tudi tvorba glukoze v jetrih in poveča njen očistek (Vrtovec, 2013). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DUmpierre%2520D%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D21540423&usg=ALkJrhg-7-MQPQch46mU2HIquYfrsGNlUw
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Vsak posameznik mora razmisliti o primerni zvrsti telesne dejavnosti, načrtovanju prehrane, 

odmerkih peroralnih zdravil in/ali inzulina ter morebitnih kontraindikacijah za določene zvrsti 

telesne dejavnosti.  

Bolniki s sladkorno boleznijo doživljajo telesno dejavnost kot breme, ker je veliko težje 

uravnavati glukozo v krvi ob telesni dejavnosti, ki dodatno zniža glukozo v krvi. Mnogi se iz 

tega razloga telesni dejavnosti izogibaju. 

 

4.4.1 Priporočila glede telesne dejavnosti 

 

Le skrbno načrtovane prve vaje in aktivnosti bodo vodili v zadovoljstvo pri telesni dejavnosti 

in hkrati v nadaljevanje le-te (Bratina, 2013). Napačna izbira aktivnosti mnogokrat vodi do 

hitre izgube motivacije za nadaljevanje s telesno dejavnostjo, zato je potrebno izbrati telesno 

dejavnost, ki veseli in motivira za nadaljevanje. 

Za ugodne učinke na zdravje ni potrebna intenzivna telesna vadba, saj izsledki raziskav 

kažejo koristi že pol ure zmerne telesne dejavnosti večino dni v tednu. Redna zmerna telesna 

dejavnost preprečuje debelost, pozitivno učinkuje na uravnavanje količine telesnega 

maščevja, pomaga vzdrževati telesno težo ter pripomore k hujšanju. Pri izgubi telesne teže je 

potrebna intenzivnejša telesna dejavnost ob porabi najmanj 2000 kcal/teden, kar se doseže z 

30 minut intenzivne ali 1 uro zmerne telesne dejavnosti na dan z upoštevanjem načel 

energijsko odmerjene zdrave prehrane. 

 

Redna vadba, ki jo izvaja posameznik vsak dan ob podobnem času bo bolje stabilizirala 

koncentracijo glukoze v krvi (Bratina 2013; American Diabetes Association, 2015b). Pri tem 

je ključno, da je telesna dejavnost prisotna vse življenje (Fras in Poličnik, 2007). Obstaja 

nekaj ključnih priporočil glede telesne dejavnosti (Preglednica 5). 
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Preglednica 5. Priporočila glede telesne dejavnosti za bolnike s sladkorno boleznijo 

 

Priporočila glede telesne dejavnosti za odrasle  

Dovolj 

dolgo 

1. Priporoča se vsaj: 

 30 minut zmerne aerobne (150 minut na teden) redne telesne dejavnosti (od 50 do 70 

odstotkov maksimalne srčne frekvence), po možnosti vsaj 5 dni v tednu, z začetnim 

ogrevanjem in ohlajanjem na koncu vadbe, kar ugodno vpliva na presnovo in varuje 

zdravje. 

- Telesna dejavnost je npr. hitra hoja. Pri 15-minutni hoji se opravi 2000 korakov. Tedensko 

se svetuje najmanj 10.000 korakov, kar je enako kot 150 minut druge telesne dejavnosti na 

teden.  

Dovolj 

pogosto 

Telesna dejavnost naj bo raznolika, učinkovita in uravnotežena:  

 enakomerno razporejena vsaj petkrat na teden, med dvema vadbama pa naj ne mineta 

več kot dva dneva brez dejavnosti (koristi telesne dejavnosti izzvenijo v 24 do 72 urah). 

 zmanjšati čas sedenja (ne sedeti več kot 90 min naenkrat, razdeliti čas sedenja 

(American Diabetes Association, 2015b).  

Učinkovita telesna dejavnost pomeni izmenjavo zmerne aerobne vadbe vsaj petkrat na 

teden (tek, hitra hoja) z dva krat na teden treninga za moč - anaerobna vadba za 

izgradnjo mišične mase in povečanje metabolizma (vaje z utežmi, elastičnim trakom in 

podobno). Mišice potrebujejo 24 do 48 ur počitka med treningi za moč.  

Raztezne vaje, kot so joga, pomagajo pridobiti in ohraniti prožnost.  

Dovolj 

intenzivno 

Da se posameznik rahlo zadiha in/ali spoti. Intenzivnost telesne dejavnosti se oceni s 

številom srčnih utripov (pulzov) v eni minuti.  

 Blaga telesna dejavnost: ko se dosega do 50 % lastnega največjega srčnega utripa. 

Z njo se porabi manj kot 3,5 kcal v minuti.  

Takšno dejavnost predstavljajo na primer sprehodi, počasna hoja, nezahtevna gospodinjska 

opravila.  

 Zmerna telesna dejavnost: ko se dosega od 50 do 70 % lastnega največjega 

srčnega utripa in porabi od 3,5 do 7 kcal v minuti. Takšna vadba ima največ 

koristnih učinkov, le ob rednem izvajanju.  

Takšne aktivnosti so npr. hitra hoja, ples, plavanje, vrtnarjenje, kolesarjenje, tenis, igre z 

žogo. 

 Intenzivna telesna dejavnost: ko se dosega nad 70 % lastnega največjega srčnega 

utripa in porabi več kot 7 kcal v minuti.  

Sem spadajo tek, težko fizično delo, kolesarjenje navkreber, tekmovalni ples, hitro plavanje. 

Vir: American Diabetes Association, 2015b. 
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Vsak posameznik potrebuje sebi lastno obremenitev pri izvajanju telesne dejavnosti. Strejši 

nad 65 let ali tisti s posebnimi potrebami naj sledijo glede telesne vadbe smernicam za 

odrasle, če je to mogoče. V primeru, da ni mogoče, so telesno dejavni toliko, kot jim 

dopuščajo lastne sposobnosti (American Diabetes Association, 2015b). Zadošča že, če se 

vertikalizirajo ali hodijo. Preglednica 6 prikazuje izračun maksimalnega srčnega utripa. 

 

Preglednica 6. Formula za izračun najvišjega - maksimalnega srčnega utripa 

 

Najvišji (maksimalni) srčni utrip = 220 - leta naše starosti 

Primer: 

Pri osebi stari 65 let je maksimalni srčni utrip 220 - 65 = 155 je najvišji srčni utrip (NSU) 

- 50 % od 155 (najvišjega - maksimalnega srčnega utripa) je 77 utripov. 

- 70 % od 155 (najvišjega -maksimalnega srčnega utripa) je 108 utripov. 

 

Torej pri starosti 65 let bi moral biti razpon najvišjega - maksimalnega srčnega utripa v 

času telesne vadbe med 77 in 108 utripov v minuti. 

 

 

Pri oceni intenzivnosti si lahko pomagamo z lestvico intenzivnosti telesne dejavnosti 

(preglednica 7) na kateri 0 pomeni sedenje (počitek), 10 pa maksimalen napor, ki ga je 

posameznik zmožen. Na tej lestvici se uvršča: 

 lahka telesna dejavnost med 1 do 2 (počasna hoja, golf, vrtnarjenje, joga, bovling, 

sesanje, pranje perila, raztezanje), 

 zmerna telesna dejavnost na mesti od 3 do 5 (hitra hoja, plavanje, ples, hoja po 

stopnicah, košnja trave), 

 intenzivna telesna dejavnost pa na mesti 6 do 9 (tek, hitro kolesarjenje, hokej, košarka, 

gimnastika v telovadnici) (Drev, 2010). 

 

Preglednica 7. Lestvica intenzivnosti telesne dejavnosti  

 

Sedenje Zmerna telesna 

dejavnost 

Intenzivna telesna 

dejavnost 

Maksimalen 

napor 

0         1         2         3          4           5          6          7          8         9          10 

Vir: (Drev, 2010). 
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4.4.2 Kako začeti s telesno dejavnostjo?  

 

Starejši ljudje imajo večje tveganje za padce, izgubo ravnotežja, nenadne omotice, slabosti ter 

hitrega izčrpanja. Pred začetkom vadbe ali ob novi spremembi le-te je potrebna pazljivost 

glede fiziološke zmogljivosti posameznika in je vadbo potrebno temu primerno prilagoditi. 

Najbolje se je posvetovati s strokovnjakom na področju telesne dejavnosti ali drugim 

zdravstvenim strokovnjakom. Vadba naj bo izvedena tako, da želja za naslednjo vadbo ostane 

ali se še bolj okrepi.  

Če posameznik ni telesno dejaven in se odloči, da bo stopnjeval telesno dejavnost, bodo prvi 

ugodni učinki vidni čez 4 do 12 tednov. Mnogi ljudje povedo, da se bolje počutijo, imajo več 

energije, da so močnejši, bolj fleksibilni če so telesno dejavni (Public Health Agency of 

Canada, bl). 

Zato ni nikoli prepozno da človek postane telesno dejaven. Možnosti za gibanje je v Sloveniji 

na pretek: lahko vsak prične sam, lahko z družino ali prijatelji, lahko pa se pokliče v najbližji 

zdravstveni dom in prijavi na preizkus hoje na 2 kilometra ali se posameznik priključi 

skupinski delavnici za telesno dejavnost v najbližjem zdravstvenem domu. 

Pomembno je, da telesna dejavnost postane del dnevne rutine. Svetuje se vnesti telesno 

dejavnost v dnevna opravila, hitra nekaj minutna (10 minut) hoja do in od parkirnega mesta, 

avtobusne ali železniške postaje, hoja po stopnicah namesto uporabe dvigala, sčasoma preiti 

od hitre hoje k teku, na delo se peljati s kolesom, zmanjšati čas sedenja. Hitra hoja po kosilu, 

ki traja 20 minut. S tem je že izpolnjen cilj 30 minutne dnevne aerobne telesne dejavnosti. 

Seštevati je treba vse dejavnosti, ki se jih opravi čez dan. Vaje se lahko opravijo vse na enkrat 

ali pa se jih razporedi preko dneva. Začetna telesna dejavnost je lahko hoja, počasno 

kolesarjenje ali umirjeno in počasno plavanje. Sčasoma, ko se vse to osvoji, se začne z bolj 

intenzivnejšo vadbo, v nasprotnem lahko pride do poškodb (Ministrstvo za zdravje republike 

Slovenije, 2015; Public Health Agency of Canada, bl). 

 

Zelo pomembno je tudi izvajati anaerobne vaje za telesno - mišično moč in sicer 2 krat na 

teden. Vsaj dva krat na teden se priporoča izvajanje vaj za krepitev mišic nog, bokov, hrbta, 

trebuha, prsnega koša, ramen in rok. Izbrati je potrebno 8 do 10 različnih vaj (dvigovanje 

uteži, vaje na napravah ali vaje z elastiko). Pri vsaki vaji je smiselno narediti vsaj 10 do 15 

ponovitev od lažje do zmerne intenzivnosti. Ponoviti 2 do 3 krat celoten sklop vaj oziroma do 

zmožnosti. Intenzivnost vadbe se lahko stopnjuje postopno, vsak teden, bodisi z več 

ponovitvami bodisi z večjo obremenitvijo.  
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Koristi telesne dejavnosti naraščajo z naraščanjem trajanja in intenzivnosti le-te. 

Osebe, katerim je hoja glavna telesna dejavnost, se svetuje, naj hodijo vsak dan 3 km v času 

od 30 do 45 minut. Svetuje se vsaj 5 minutno ogrevanje pred začetkom ter ohlajanje in 

umiritev srčnega utripa na koncu hoje (preglednica 8.) (Public Health Agency of Canada, bl).  

 

Preglednica 8. Primer optimalnega poteka priporočene telesne dejavnosti  

 

Optimalni potek priporočene telesne dejavnosti 

Ogrevanje 5–10 minut  Postopno stopnjevanje  

 Počasno raztezanje  

Pripraviti skeletne mišice, srce in pljuča za postopno 

povečanje intenzivnosti vadbe. 

Glavni del  20–30 minut  Aerobni del 

 Vaje za krepitev mišic 

 Vaje za ravnotežje in koordinacijo 

Ohlajanje in 

sproščanje  

 

 

5–10 minut  Zmanjševanje mišične napetosti 

 Raztezanje 

Umiritev srčnega utripa in ritma dihanja na stopnjo pred 

telesno dejavnostjo. 

Raztezanje pred in po vadbi (zlasti po vadbi), zmanjšuje 

mišične bolečine in dejansko sprošča mišice.  

Vir: American Diabetes Association, 2015b. 

 

Ogrevanje telesa naj bo prilagojeno glavni vadbi, torej naj bo ogrevanje še posebej posvečeno 

tistim delom telesa, kateri se boDO v glavnem delu vadbe najbolj obremenjevali. Ogrevanje 

dvigne telesno temperaturo mišic in bližnjih tkiv, s tem so mišice bolj raztegljive in manj 

dovzetne za poškodbe. Prav tako se izboljša kontrakcija mišic, med tem časom pa se tudi 

navaja telo na gibanje, da bo domače, udobno in bolj avtomatsko med glavnim delom vadbe. 

Število ponovitev pri ogrevalnih vajah se mora razlikovati od števila pri glavnem delu. Ne 

smejo utruditi vadečega ali se vmešavati v glavni del vadbe. Cilj ogrevalnih vaj je, da se z 

njihovo pomočjo bolje in varneje izvede delo v glavnem delu, ne da vaje same predstavljajo 

delo. 

 



Poljanec Bohnec, M. Edukacija o telesni dejavnosti in kakovost življenja starejših bolnikov … 

    Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

87 

4.4.3 Razlogi za telesno nedejavnost 

 

Mnogo bolnikov se ne odloča za redno telesno dejavnost. Razmisliti je treba o razlogih, kaj 

bolnike od vadbe odvrača. Pogosto je več dejavnikov. Pogosti razlogi za telesno nedejavnost 

so: 

 Nimam časa 

Vsaka minuta telesne dejavnosti prinaša koristi, predvsem bolnikom s sladkorno boleznijo 

tipa 2. 

Spodbuda: Bolnikom se svetuje naj začnejo postopoma, 5 do 10 minut naenkrat. To bo 

mogoče vse kar se potrebuje za začetek. 

 

 Preveč sem utrujen 

Redna telesna dejavnost bo prinesla več energije in bo pomagala k boljšemu spanju.  

Spodbuda: Posledično bo utrujenost čez dan manjša. Ključno je, da vsak bolnik poišče čas v 

dnevu, ko ima največ energije za izvajanje telesne dejavnosti. Marsikdo mogoče težko začne s 

telesno dejavnostjo, vendar ko se enkrat začne se počutje zelo izboljša, kar privede do 

občutka, da se je izplačalo. 

 

 Kako ostati motiviran 

Začeti s 5 minutno telesno dejavnostjo in se ustaviti vedno, ko se začuti, da se ne uživa več. 

Spodbuda: Vsak naj izbere telesno dejavnost v kateri bo občutil užitek. V primeru, da nekomu 

bolj odgovarja, naj jo izvaja sam (npr. hoja, sobno kolo). Za take, ki želijo pogovor in 

druženje z ljudmi je primerna joga, pilates, aerobika, itn. Priporočljivo je voditi evidenco 

vadbe, ker deluje motivirajoče, saj se lahko spremlja napredek. Za vadbo je potrebno izbrati 

ustrezen čas, ki je prilagojen načinu življenja. Jutranji vaditelji ponavadi potegnejo boljšo. 

Če jutranja vadba odpade, bo še vedno možnost, da se opravi tekom dneva.  

 

 Predrago je 

Da je posameznik lahko telesno dejaven ne potrebuje članstva v športnem klubu niti osebnega 

trenerja. 

Spodbuda: Če ni denarja za nakup opreme za telesno dejavnost je dobro vedeti, da se za hojo 

po ravnem ali v hribček lahko uporabi starejše športne copate. Ravno tako se za kolesarjenje 

uporabi starejše kolo, ki ga zlahka kdo odstopi. 
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 Nisem bil/a aktiven/a zelo dolgo časa 

Eden od največjih izzivov, s katerimi se soočajo ljudje je, kako začeti s telesno dejavnostjo?  

Spodbuda: Če posameznik ponovno začenja s telesno dejavnostjo naj razmisli o ustrezni vrsti 

vadbe, priporočljivo je izbrati tako, ki mu bo všeč. Mnogim ljudem je všeč hoja, ker se pri njej 

potrebuje le par dobrih čevljev. Priporočljivo je začeti z 5 do 10 minutno hojo, nekaj dni v 

tednu in jo stopnjevati. Lahko se doma zapleše s partnerjem na najljubšo glasbo, ali se gre s 

prijateljem na sprehod, šele nato na kavo. 

 

 Ne bom mogel/a nadzorovati glukozo v krvi, strah me je prenizke vrednosti glukoze 

v krvi 

Vadba blagodejno vpliva na sposobnost telesa za uporabo glukoze v krvi na dolgi rok. Res pa 

je, da lahko nastopi med ali po vadbi hipoglikemija – prenizka raven glukoze v krvi.  

Spodbuda: Najboljši pristop je meritev glukoze v krvi pred začetkom in po koncu telesne 

dejavnosti. Prav tako je priporočljivo poskrbeti, da je na voljo sladek prigrizek ali sok v 

primeru hipoglikemije. Dobro je, da nekdo v telovadnici ali na sprehodu (prijatelj, sorodnik) 

ve, za sladkorno bolezen in kako ravnati v primerih hipoglikemije. 

 

 Strah me je, da dobim rano, poškodbo ali, da me bo vse bolelo 

Velikokrat ljudje delajo vaje, ki so pretežke in zahtevajo veliko napora. Potem pa nehajo, ker 

jih preveč bolijo mišice in/ali celo telo ali pa se poškodujejo.  

Spodbuda: Izbrati telesno dejavnost, ki ne vključuje poškodovanega ali bolečega dela telesa. 

Če so bolečine posledica artritisa, poskusiti vaditi v bazenu v topli vodi. Potrebno je biti 

pozoren na vsako najmanjšo poškodbo ali rano (Paul, 2008; Canadian Society for Exercise 

Physiology, 2012). 

 

 

4.4.4 Kdaj se telesna dejavnost bolnikom s sladkorno boleznijo odsvetuje oziroma kdaj 

je potrebna posebna previdnost? 

 

Zapleti, ki lahko vplivajo na izbiro telesne dejavnosti pri bolnikih s sladkorno boleznijo.  

 

1. Proliferativni diabetična retinopatija  

Bolniki s sladkorno boleznijo in aktivno proliferativni diabetično retinopatijo naj se izogibajo 

telesne dejavnosti, ki vključuje naporne vaje; ostre premike glave in telesa, stoja na glavi za 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=/search%3Fq%3Dexercise%2Band%2Bdiabetes%2Bjoslin%2Bcenter%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DyJO%26rls%3Dorg.mozilla:sl:official&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://www.joslin.org/info/Diabetic_Retinopathy_What_You_Need_to_Know.html&usg=ALkJrhgYBBsus74Ny5i_0n1TZSxVhviW8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=/search%3Fq%3Dexercise%2Band%2Bdiabetes%2Bjoslin%2Bcenter%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DyJO%26rls%3Dorg.mozilla:sl:official&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://www.joslin.org/info/Diabetic_Retinopathy_What_You_Need_to_Know.html&usg=ALkJrhgYBBsus74Ny5i_0n1TZSxVhviW8g
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dalj časa. Intenzivna aerobna telesna dejavnost je kontraindicirana ker lahko tvega sprožitev 

krvavitve v steklovini in odstop mrežnice (American Diabetes Association, 2015b). 

 

2. Diabetična periferna nevropatija  

Diabetična periferna nevropatija lahko povzroči izgubo občutka in zavedanja položaja nog. 

Ponavljajoča vadba na neobčutljivih nogah lahko povzroči razjede in/ali zlome. Zato je 

smiselno izbrati telesno dejavnost pri kateri se varuje noge. Zmerna telesna dejavnost naj ne 

bi privedla do povečanega tveganja za razjede ali ulkuse na stopalih (American Diabetes 

Association, 2015b). 

Nekaj nasvetov pred telesno dejavnostjo: Priporočljivo je preveriti noge pred in po vadbi. V 

primeru prisotne rane na nogi se telesna vadba odsvetuje. Posvetiti skrb negi nog ter vedno 

preveriti stanje nog tudi po vadbi. Uporabiti majhno ročno ogledalo z ročajem, ki pomaga 

pogledati noge na skritih delih.  

Priporoča se nošenje ustreznih nogavic. Bombažne nogavice zadržujejo vlago in ustvarjajo 

mokro plast okoli stopala. Poiskati športne nogavice, ki omogočajo, da se vlaga (pot) odvaja 

stran od stopal. Prav tako je potrebno nositi udobne športne čevlje. Obuti popolnoma zaprte 

zračne čevlje, ki naj ne bodo pretesni. Nositi čevlje tudi na sprehodu po peščeni plaži (Joslin 

Diabetes Center, bl).  

  

3. Neurejena arterijska hipertenzija 

Pri bolnikih, ki imajo neurejeno arterijsko hipertenzijo lahko telesna dejavnost privede do 

previsokega krvnega tlaka in srčno-žilnih zapletov. 

 

4. Napredovala bolezen ledvic  

Bolniki s sladkorno boleznijo in napredovalo boleznijo ledvic se lahko vključijo v telesno 

dejavnost, ki je blage do zmerne intenzitete. Tem bolnikom se odsvetuje naporna telesna 

dejavnost (Joslin Diabetes Center, bl).  

 

Aerobna vadba pri kateri se premikajo vse velike mišice in je pospešena cirkulacija krvi, je 

hitra hoja – ta je primerna za večino ljudi. V primeru, da je bolnik manj vzdržljiv ali pa ne 

more nositi teže, se svetuje vodna aerobika.  

Za ljudi s kroničnimi boleznimi je priporočljivo, da se o intenzivnosti, trajanju in obliki 

telesne vadbe posvetujejo s svojim zdravnikom (Joslin Diabetes Center, bl). 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=/search%3Fq%3Dexercise%2Band%2Bdiabetes%2Bjoslin%2Bcenter%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DyJO%26rls%3Dorg.mozilla:sl:official&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://www.joslin.org/info/diabetic_neuorpathy_nerve_damage_an_update.html&usg=ALkJrhjjoARfByN7Ex5o6UvDw6kTHa9DtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=/search%3Fq%3Dexercise%2Band%2Bdiabetes%2Bjoslin%2Bcenter%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DyJO%26rls%3Dorg.mozilla:sl:official&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://www.joslin.org/info/4_tips_for_foot_care_when_you_have_diabetes.html&usg=ALkJrhhJGR1ObtkKUdRL1RS1yulNRYnLBQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=/search%3Fq%3Dexercise%2Band%2Bdiabetes%2Bjoslin%2Bcenter%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DyJO%26rls%3Dorg.mozilla:sl:official&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://www.joslin.org/info/diabetic-kidney-disease.html&usg=ALkJrhj0NqLvx4_cRaO-JEzmWBAYsrXkbw
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4.5 Spremljati napredek – dnevnik telesne dejavnosti 

 

Beleženje izvedene telesne dejavnosti spodbuja ljudi k uresničitvi zastavljenih ciljev. V ta 

namen se pogosto uporabljajo dnevniki. Dnevnik telesne dejavnosti je priporočljivo 

izpolnjevati tako pogosto, kot je to le mogoče in je vredno truda. Priporočljivo je vpisovati 

kako dolgo je trajala hoja, koliko kilometrov je bilo prehojenih, ali katere vaje so bile narejene 

v telovadnici vsakič, itn. svetuje se pregledati dnevnik tedensko in mesečno. S tem se 

spremlja napredek, kar bo pomagalo ohranjati motiviranost (priloga 2) (Joslin Diabetes 

Center, bl).  

 

4.6 Vrsta telesne dejavnosti 

 

4.6.1 Aerobna telesna dejavnost - dejavnosti večina dni v tednu 

 

Aerobna telesna dejavnost se običajno izvaja kontinuirano v daljšem časovnem obdobju v 

območju zmene intenzivnosti od 50 do 70 % maksimalnega srčnega utripa (Adams, 2013). Ta 

vrsta vadba je namenjena povečanju telesne vzdržljivosti z razvojem srčno-žilnega sistema in 

z oksidativno sposobnostjo. Aerobna telesna dejavnost je najpomembnejša oblika telesne 

dejavnosti, ki omogoča, da se telesna dejavnost izvaja dlje časa. Mogoče jo je razvijati vse 

življenje, tudi v kasnejših starostnih obdobjih. Aerobno območje je območje, ki omogoča, da 

lahko dihala ter srčnožilni sistem dovedejo s krvjo še dovolj kisika do aktivnih mišic, da se 

maščoba in ogljikovi hidrati metabolizirajo v ogljikov dioksid in vodo, ob tem pa se poleg 

toplotne energije sprosti energija potrebna za mišično delo. Primer priporočljive aerobne 

vadbe je predstavljen v preglednici 9. 
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Preglednica 9. Aerobna telesna dejavnost  

 

Definicija in priporočena 

pogostnost izvajanja 

Intenzivnost Primer telesne dejavnosti 

Ritmično, ponavljajoče se 

in kontinuirano gibanje 

enako velike mišične 

skupine za vsaj 10 minut 

naenkrat 

 

Priporočila;  

minimalno 150 minut 

zmerne telesne dejavnosti 

na teden 

Zmerna: 

50 – 70 % maksimalnega 

srčnega ritma 

Kolesarjenje 

Hitra hoja 

Plavanje 

Ples 

Vodna aerobika 

Živahna: 

> 70 % maksimalnega 

srčnega ritma 

Hitra hoja v hrib 

Joging 

Aerobika 

Hokej 

Košarka 

Hitro plavanje, hitro plesanje 

Vir: (Paul, 2008). 

 

4.6.2 Intervalna vadba 

 

Intervalni aerobni trening je trening z izmenjavo visokointenzivnih intervalov vadbe z 

nizkointenzivnimi. Preprost primer intervalne vadbe: 1 minuta hitrega teka, ki ji sledi 1 

minuta počasnega teka, ki ji sledi 1 minuta hitrega teka, itn. Pri intervalnem treningu gre za 

kombinacijo aerobnega in anaerobnega treninga.  

Z izvajanjem intervalne vadbe telo deluje bolje pri večjih obremenitvah in omogoča porabo 

odvečne maščobe. Sproži se tako imenovani 'afterburn' učinek, kar je pravzaprav učinek, ki 

ustvari metabolični primanjkljaj v telesu. Telo porablja kilokalorije še potem ko se z vadbo 

zaključi, tudi do 48 ur po vadbi. Povečan je tudi učinek hormonov, ki porabljajo maščobo 

(rastni hormon), tako da se izgubi več maščobe in obenem vzdržuje mišična masa (porabi se 

do dvakrat več kilokalorij). Izboljša se moč, vzdržljivost in hitrost.  

Med dvajset minutnim intervalnim treningom lahko telo porabi več »maščobnih« kalorij kot 

med 30 – 45 minutno klasično, nizkointenzivno aerobno vadbo. Raziskave so pokazale, da je 

izguba maščobe zaradi intervalnega treninga tudi do 9x večja kot pri klasičnem treningu. 

Dodatni pozitivni učinki intervalnega treninga so še: 

 povečanje aerobne kapacitete – vzdržljivosti, 
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 pospešitev presnove med in v nasprotju z nizkointenzivno vadbo, tudi po vadbi, kar 

pomeni, da telo tudi v mirovanju porablja več kilokalorij, 

 povečanje moči in hitrosti, 

 v nasprotju z nizkointenzivno aerobno vadbo tudi ohranjanje mišične mase. 

 

Zadnje, torej ohranjanje mišične mase, je izrednega pomena, saj so mišice glavni porabnik 

energije (Canadian Society for Exercise Physiology, 2012). Ugotovili so tudi ugodne učinke 

intervalne vadbe pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo – pri njih je intervalni trening 

osnovna komponenta zdravljenja. 

 

4.6.3 Anaerobna telesna dejavnost - vadba za moč in ravnotežje 

 

Na podlagi mnogih raziskav so spoznanja o pomembnosti mišične mase za zdravje telesa 

postala opaznejša šele v zadnejm času.  

  

Učinki vadbe za moč 

Učinki te vadbe so v zvečanem številu kontraktilnih proteinov (aktina in miozina), močnejšem 

veznem tkivu in kitah, boljšem izkoristku pri krčenju mišice ter zmanjšani inhibiciji tako v 

centralnem živčnem sistemu kot v mišičnih receptorjih. Prav tako se lahko povzroči 

povečanje števila mišičnih vlaken oziroma hipertrofijo. Vadba moči zmanjšuje nevarnost za 

nastanek osteoporoze v starosti, saj s pritiskom na mišice in kosti povečuje kostno maso. Te 

vaje imajo tudi veliko vlogo pri ohranjanju telesne drže. Skupaj z vajami za raztezanje 

zmanjšujejo možnost poškodb in padcev ker krepijo moč mišic in vezi, kar je pogoj za 

pravilno držo.  

Vaj za moč odsvetujemo v primeru poliferativne retinopatije (vraščanje novih žilic v očesu v 

steklovino), napredovalno nefropatijo (ledvice) ali povišan krvni tlak. 

Dodatni ugodni učinki anaerobne telesne dejavnosti za bolnike s sladkorno bolezenijo tipa 2 

je prav gotovo dejstvo, da mišice porabijo največ glukoze, zato je smiselno da, se jih redno 

izvaja, saj pomemno znižajo koncentracijo glukoze v krvi (Canadian Society for Exercise 

Physiology, 2012). Primer priporočljive anaerobne vadbe je predstavljen v preglednici 10. 
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Preglednica 10. Anaerobna telesna dejavnost  

 

Definicija in 

priporočena pogostnost 

izvajanja 

Intenzivnost Primer 

Aktivnost, kjer gre za 

kratkotrajno 

naprezanje mišic  

Začeti z enim sklopom vaj z 10 - 15 

ponovitvami zmerne obremenitve 

(dvigovanje uteži 0,5 kg) 

Dvigovanje uteži 

Vaje s pomočjo naprav 

Vaje z elastičnim trakom 

2 do 3 krat na teden Nadaljevati z drugim sklopom vaj z 

10 - 15 ponovitvami težje 

obremenitve (vaja na napravi) 

Intenzivnost vadbe je 

treba stopnjevati vsak 

teden, bodisi z več 

ponovitvami bodisi z 

večjo obremenitvijo 

Nadaljevati z 8 do 10 različnimi 

vajami z 10 -15 ponovitvami težje 

obremenitve (dvigovanje uteži 2 kg, 

itn). 

 

 

4.6.4 Raztezne vaje – vaje za gibljivost in ravnotežje 

 

Vadba za razvoj gibljivosti in ravnotežje 

Gibljivost je motorična sposobnost doseganja maksimalnih amplitud gibov v sklepu in 

sklepnih sistemih posameznika. Raztezna vadba je primerna za vsakogar, ne glede na starost 

in gibljivost. Raztezne vaje se lahko uporabljajo tako pri ogrevanju, kot tudi pri ohlajanju in 

predstavljajo učinkovit način lokalnega vplivanja na tiste mišice, ki bodo ali so bile med 

treningom najbolj obremenjene ter upočasni pojav utrujenosti in pojav nepotrebnih bolečin po 

vadbi. 

Gibljivost se zmanjšuje, upada skupaj s poslabševanjem splošne telesne pripravljenosti in z 

starostjo. Sklepi ne delujejo v obsegu, kot so delovali v mlajših letih. Vaje za raztezanje v 

kombinaciji z aerobno dejavnostjo in specifično vadbo (joga, pilates) so najprimernejša 

dejavnost za ohranjanje ravnotežja ter prožnosti sklepov in hrbtenice.  

Z njihovo uporabo se: 

 zagotavlja optimalna dolžina mišic, ki je pogoj za razvoj maksimalne mišične sile, 
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 prepreči ali zmanjša možnost poškodb, predvsem mišic, kit in vezi, 

 zagotavlja dobro počutje, ker obstaja vzvratna povezanost med zmanjšanjem mišične 

napetosti in zavestno psihično sproščenostjo, 

 pripravi telo na napor in s tem olajša telesno dejavnost (manjši mehanski upor v mišici), 

 pospeši regeneracijo z izboljšanjem prekrvavljenosti in limfne drenaže, kar izboljša 

presnovo tkiv, 

 ozavesti dihanje. 
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5.0 EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE 

 

5.1 Predstavitev predmeta in problema 

 

Raziskave, ki so predstavljene v teoretičnih izhodiščih so že izpostavile problem motivacije 

pri bolnikih s kroničnimi boleznimi za dolgoročno samooskrbo. Problem motivacije za 

samosokrbo, ki vključuje tudi redno telesno dejavnost je še izrazitejši pri starejših bolnikih, ki 

jih pestijo tako upad fizičnih zmogljivosti kot tudi miselnih sposobnosti. 

 

Na drugi strani pa so številne raziskave ugotavljale prednosti izvajanja telesne dejavnosti na 

urejenost sladkorne bolezni, boljše počutje in manjšo prisotnost depresij. Ugotovitve 

pomagajo strokovnjakom pri načrtovanju izboljšav v procesu oskrbe bolnikov s sladkorno 

boleznijo tipa 2. 

 

Predmet pričujoče naloge je proučevanje učinkov obstoječega in novo oblikovanega programa 

edukacije o telesni dejavnosti starejših na zdravljenje sladkorne bolezni tipa. 

 

Problem naloge je ugotoviti: 

 ali novo oblikovani program edukacije o telesni dejavnosti starejših bolnikov s sladkorno 

boleznijo tipa 2 izboljša oskrbo (izboljšanje metabolnih parametrov bolezni), 

 ali novo oblikovani program edukacije o telesni dejavnosti starejših bolnikov s sladkorno 

boleznijo tipa 2 izboljša kakovost življenja,  

 ali novo oblikovani program edukacije o telesni dejavnosti vpliva na zmanjšano tveganje 

za depresijo. 

 

5.2 Cilji 

 

Na osnovi predmeta in problema so bili cilji magistrske naloge naslednji: 

1. opredelitev vplivov učinkovitosti obstoječega in novo oblikovanega programa edukacije 

o telesni dejavnosti starejših na metabolične izide zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2 (na 

hemoglobin A1c, lipidogram, telesno težo, ITM, krvni tlak, sestavo telesa), 

2. opredeliti kakovost življenja starejših bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 na začetku in 

na koncu obstoječega in novo oblikovanega programa edukacije o telesni dejavnosti,  
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3. opredeliti stopnjo in prisotnost depresije pri starejših bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 

2, na začetku in na koncu obstoječega in novo oblikovanega programa edukacije o telesni 

dejavnosti. 

 

5.3 Raziskovalne hipoteze 

 

V skladu z obravnavano problematiko in cilji smo postavili naslednje hipoteze: 

 

H1: Novo oblikovani program edukacije o telesni dejavnosti ugodno vpliva na metabolične 

izide zdravljenja pri starejših bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 (hemoglobin A1c, 

lipidogram, telesno težo, ITM, krvni tlak in sestavo telesa). 

 

H2: Novo oblikovani program edukacije o telesni dejavnosti pripomore k večji kakovosti 

življenja pri starejših bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2.  

 

H3: Novo oblikovani program edukacije o telesni dejavnosti pripomore k manjšemu tveganju 

za razvoj in prisotnost depresije pri starejših bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2. 

 

5.4 Metode dela 

 

5.4.1 Vzorec oseb 

 

Populacijo v raziskavi so sestavljali bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2, stari od 65 do 75 let, 

zdravljeni v letih 2015 in 2016 v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, na Kliničnem 

oddelku za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni. V raziskavo smo namensko 

vključili 42 zapovrstnih bolnikov, ki so prišli na redni kontrolni ambulantni pregled in so 

izpolnjevali vključitvene in izključitvene kriterije (Priloga 1).  

 

Vključitveni kriteriji: sladkorna bolezen tipa 2, starost med 65 in 75 let, ITM od 25 do 40, 

bolnik, ki po ustrezni ustni in pisni razlagi privoli v sodelovanje v raziskavi in privolitev 

potrdi s podpisom izjave. Zaradi težjega pridobivanja ustreznih kandidatov v razponu 

omenjene starosti za vključitev v raziskavo smo kot vključitveni kriterij upoštevali starost 65 

do 75 +/-5 let. 
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Izključitveni kriteriji: sladkorna bolezen tipa 1, nosečnost, neurejena hipertenzija, huda 

avtonomna nevropatija, huda periferna nevropatija, napredovala proliferativna retinopatija, 

bolnik, ki nima zmožnosti slediti predvidenemu protokolu.  

 

Bolnike smo s pomočjo žrebanja randomizirali v novo oblikovani program edukacije o telesni 

dejavnosti ali v obstoječo obravnavo. Prva skupina bolnikov je bila deležna edukacije o 

pomenu telesni dejavnosti in praktični prikaz posameznih vaj. Uporabili smo poseben 

edukacijski pristop z namenom zvečati motivacijo za gibanje. Bolniki so prejeli dnevnik 

telesne dejavnosti ter slikovni prikaz in opis vaj. Prav tako smo bolnikom podarili elastični 

trak za izvedbo vaj z elastičnim trakom.  

Druga skupina je služila kot kontrolna skupina in ni bila deležna dodatne edukacije o telesni 

dejavnosti. Obe skupini bolnikov sta opravili enake meritve (hemoglobin A1c, lipidogram, in 

krvni tlak) na dan vključitve (obisk 1) v času raziskave in po 8 tednih (obisk 2). 

 

Prav tako sta obe raziskovalni skupini izpolnili anketni vprašalnik o kakovosti življenja in 

vprašalnik, ki se nanaša na oceno tveganja za razvoj depresije na dan vključitve v raziskavo in 

po 8 tednih. 

Pri obeh skupinah smo izmerili sestavo telesa: skeletno mišičje, trebušno maščevje, maščobno 

tkivo in ITM na dan vključitve v raziskavo in po 8 tednih. 

Prav tako smo bolnike povprašali o količini telesne dejavnosti, uživanju alkohola in kajenju 

na dan vključitve v raziskavo in po 8 tednih. 

 

Vse sodelujoče smo seznanili z namenom, vsebino in potekom raziskave. Sodelovanje je 

potekalo ob prostovoljni odločitvi. Vsak bolnik je prejel pisna navodila o poteku raziskave 

(Priloga 2). Prav tako je vsak bolnik podpisal pristopno izjavo o sodelovanju, ki smo jo 

shranili v bolnikov protokol (Priloga 3). Bolnikom smo razložili, da raziskavo lahko kadarkoli 

prostovoljno prekinejo brez navajanja razlogov za tako odločitev. Za izvedbo raziskave smo 

pridobili soglasje Komisije za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje Republike 

Slovenije. 

 

5.4.2 Postopek 

 

V obdobju priprave na raziskavo smo skupaj z izbranimi specialisti diabetologi zbirali 

ustrezne kandidate, ki so izpolnjevali vključitvene in izključitvene kriterije. Bolnike, ki so se 



Poljanec Bohnec, M. Edukacija o telesni dejavnosti in kakovost življenja starejših bolnikov … 

    Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

98 

gibali manj kot je priporočljivo glede na smernice, smo ob rednem kontrolnem pregledu v 

diabetoloških ambulantah Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Kliničnega oddelka za 

endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni povprašali, ali bi sodelovali v raziskavi. Na 

podlagi ustne privolitve ter izpolnjenega obrazca z vključitvenimi in izključitvenimi kriteriji 

smo bolnike povabili na določen datum za vključitev v raziskavo. 

Raziskavo je potekala od septembra 2015 do februarja 2016 v prostorih diabetoloških 

ambulantah Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Kliničnega oddelka za 

endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni. Izbrali smo prostor, ki je bil dovolj zračen, 

svetel in primeren za prikaz in izvedbo posameznih vaj, ki so bile sestavni del novo 

oblikovanega programa edukacije o telesni dejavnosti.  

 

Postopek za raziskovalno skupino 

 

Raziskovalna skupina je bila deležna novo oblikovanega programa edukacije o telesni 

dejavnosti v trajanju 60 minut. V skupini je bilo od 2 do 5 bolnikov.  

 Najprej smo jim predstavili ugodne učinke redne telesne dejavnosti, ki so naslednji: 

znižanje glukoze v krvi, znižanje krvnega tlaka, zmanjšanje telesne maščobe, pomaga pri 

uravnavanju telesne teže, izboljša samozaupanje in dobro počutje, izboljša razpoloženje, 

spanje in dvig energije, pomaga zmanjšati stres, anksioznost in utrujenost ter izboljša 

kvaliteto življenja. 

 Bolnikom smo svetovali naj v naslednjih 8 tednih do drugega obiska (obisk 2) povečajo 

gibanje v dnevu ter zmanjšajo čas sedenja. Prav tako smo jim svetovali naj prekinejo 

sedenje, ki traja več kot 90 minut v enem kosu, naj vstanejo in se razgibajo (naredijo 

nekaj vaj). Glede aerobne telesne dejavnosti smo jim svetovali naj izberejo katero izmed 

naslednjih dejavnosti ter jo izvajajo petkrat na teden po 30 minut - skupaj 150 minut na 

teden. Svetovali smo hojo, hojo po stopnicah, nordijsko hojo, hitro hojo, hitro hojo v hrib, 

plavanje, aerobiko, kolesarjenje, ples, tek, košarka, jogo, gimnastiko v telovadnici, 

sesanje, pranje perila, hokej, košnja trave, vrtnarjenje, golf, itn.  

 

Svetovali smo tudi redno izvajanje anaerobne telesne dejavnosti- vaje za moč, vsaj dva krat na 

teden (dvigovanje uteži, vaje z elastičnim trakom, vaje na napravah, prenašanje bremen, idr). 

Poudarili smo, naj vsako izbrano vajo ponovijo 8 do 10 krat.  
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 V gradivu, ki so ga prejeli je bil opis Moji cilji in načrt. Gre za metodo, ki bolnika 

spodbudi, da razmisli kaj si želi in kako bo dosegel zastavljeni cilj. Najprej je opisal ideje 

za doseganje lastnega cilja. Sledil je opis kaj bom naredil/a takoj danes. Kaj bom 

naredil/a jutri, oziroma pojutrišnjem. Kdaj bom imel/a občutek, da sem na dobri poti do 

cilja. Nato smo bolnike vprašali:  

 Kaj je najtežje za vas pri doseganju zastavljenega cilja?  

 Kaj je najlažje za vas pri doseganju vašega cilja?  

 Kakšno podporo potrebujete? 

 Od bolnikov smo pričakovali, da v naslednjih 8 tednih do naslednjega obiska, redno po 

priporočilih izvajajo tako aerobno kot anaerobno telesno dejavnost ter izvedeno vpisujejo 

v dnevnik telesne dejavnosti.  

 Za omenjeno smo jih opremili tako, da smo določene anaerobne vaje praktično 

ponazorili, bolniki so jih tudi samostojno ponovili. Nekatere vaje so izvedli sami na 

podlagi opisa in priloženih slik vaj. Namen tega je bil, da so dobili občutek, da vajo 

zmorejo in da delajo prav kar je spodbujalo lastno motivacijo. Prav tako smo s tem 

preverili, če razumejo navodila za izvedbo posamezne vaje, ki naj bi jih izvajali doma 8 

tednov. 

 Bolniki so prejeli razloženo snov v pisni obliki (delovno gradivo) ter dnevnik telesne 

dejavnosti v katerega bodo beležili svojo dnevno telesno dejavnost v naslednjih 8 tednih 

(priloga 4). Prav tako so prejeli navodila za izvedbo telesne dejavnosti (slikovni prikaz in 

opis vaj) (priloga 3). Bolniki so za spodbudo prejeli brezplačni elastični trak za izvedbo 

vaj z elastičnim trakom.  

 

Postopek za kontrolno skupino 

 

Bolniki, ki so bili uvrščeni v obstoječo obravnavo, ki je služila kot kontrolna skupina ni bila 

deležna dodatne edukacije o telesni dejavnosti, razen tiste, ki so jo prejeli ob ugotovitvi 

sladkorne bolezni in ob nadaljnjih rednih posvetih z diabetologom oziroma medicinsko sestro. 

 

Postopek za obe skupini 

 

Pri obeh skupinah bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, obravnavanih po obstoječem načinu 

dela-kontrolna skupina in obravnavana po novo oblikovanem programu edukacije o telesni 
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dejavnosti, smo na dveh časovnih točkah, ob vključitvi in po 8 tednih, opravili pregled 

uspešnosti zdravljenja. Laboratorijske izvide krvi (hemoglobinA1c, lipidogram), krvni tlak 

smo vpisovali v mape, narejene posebej za posameznega bolnika označene s šifro glede na 

številko obiska (ob vključitvi-obisk 1 in po 8 tednih-obisk 2).  

Prav tako smo bolnike vprašali o količini in vrsti telesne dejavnosti v prejšnjem tednu, 

uživanju alkohola, kajenju ter pridobljene podatke zabeležili za raziskovalno in kontrolno 

skupino na dveh časovnih točkah, ob vključitvi in po 8 tednih. 

Vsem bolnikom, tako v raziskovalni kot kontrolni skupini smo izmerili sestavo telesa: 

skeletno mišičje, trebušna maščevje, maščobno tkivo in ITM na dveh časovnih točkah, ob 

vključitvi in po 8 tednih. 

Obe raziskovalni skupini bolnikov sta izpolnili anketne vprašalnike o kakovosti življenja in 

vprašalnik, ki se nanaša na oceno tveganja za prisotnost depresije, ob vključitvi in po 8 tednih 

zdravljenja.  

 

5.4.3 Merski instrumentarij 

 

5.4.3.1 Meritve 

 

Vse meritve smo izvedli pri vseh vključenih bolnikih na začetku in na koncu raziskave po (8 

tednih). 

 

1. Delež hemoglobina A1c, izraženega v %; hemoglobin A1c smo izmerili z visokotlačno 

ionsko izmenjevalno kromatografijo v laboratoriju Kliničnega oddelka za endokrinologijo, 

diabetes in presnovne bolezni- diabetološke ambulante. 

 

Urejenost glikemije pri bolniku s sladkorno boleznijo se oceni z vrednostjo glikiranega 

hemoglobina A1c (HbA1c), ki je mera za urejenost glikemije v daljšem časovnem obdobju in 

ima napovedno vrednost za kronične zaplete. Z določitvijo hemoglobina A1c je možno 

preverjati vrednosti glukoze v krvi za zadnje 2-3 mesece, kar zagotavlja boljši nadzor nad 

boleznijo, kot ga nudijo sicer nujni dnevni testi vrednosti glukoze.  

 

2. Določitev lipidograma smo opravili na analizatorju ADVIA 1800 z reagenti proizvajalca 

SIEMENS (holesterol v serumu celokupni, holesterol LDL, holesterol HDL in trigliceridi). 

Bolnike smo poslali v laboratorij Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Klinični 
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inštitut za klinično kemijo in biokemijo (IKKB) na Polikliniki, kjer so jim odvzeli na tešče kri 

za določitev maščob v krvi-lipidogram. 

 

3. Izmero krvnega tlaka, izraženega v mm Hg, smo opravili s pomočjo avtomatskega 

merilnika. Za izvedbo meritev smo uporabili merilnik VISOMAT comfort 20/40 umerjen do 

januarja 2017, ter primerno široko manšeto. Uporabili smo gumijasto manšeto večje velikosti 

(široko 23 – 43 cm) zaradi večjega obsega nadlahti večine bolnikov. Imeli smo pripravljene 

večje ali manjše velikosti za večje ali manjše obsege nadlahti (Accetto, Salobir, Brguljan-

Hitij, Dolenc,2014). 

 

Postopek meritve krvnega tlaka 

Bolnika smo posedli na stol, manšeto smo ovili okoli nadlakti. Manšeta je bila v višini srca, 

ne glede na bolnikov položaj pri meritvi. Pod manšeto je bil prostor še za dva prsta, gumijasti 

del je bil nad brahialno arterijo, spodnji rob manšete pa 2,5 cm nad komolčno kotanjo (slika 

7).  

Krvni tlak smo izmerili trikrat zapored in uporabili povprečno vrednost meritev. Med samo 

meritvijo se z bolnikom nismo pogovarjali. Izmerjene sistolične/diastolične vrednosti smo 

zabeležili v protokol. 

 

 

Slika 6. Meritev krvnega tlaka in avtomatski merilnik 

 

4. Izmera telesne teže, izražene v kg, indeks telesne mase in izmero sestave telesa (odstotek 

maščobnega tkiva, visceralnega maščevja ter skeletnega mišičja) smo opravili s pomočjo 

aparature (BodyComposition Monitor) OMRON BF 500– merilnik sestave telesa (slika 8). Da 

aparatura izmeri sestavo telesa izrablja električni upor in podatke o telesni teži, višini, starosti 

in spolu.  
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Aparatura se postavi na ravno, trdno podlago in prižge. V aparaturo se vnesejo podatki o 

telesni višini, starosti in spolu za vsakega bolnika posebej. Merjena oseba stopi na sredino 

aparature z nogami na elektrode za pete in stopala tako, da je teža enakomerno razporejena na 

merilni površini. Bolnik stoji z zravnanimi koleni in hrbtom in glede naravnost predse. Roki 

dvigne vodoravno, komolec povsem iztegne. Z obema rokama prime elektrode ročajev ter jih 

predroči v kotu 90˚ glede na telo.  

Indikatorji v vrstici poteka merjenja na dnu zaslona se postopoma prikažejo od leve proti 

desni. Ko je meritev končana se izpiše telesna teža. Na tej točki bolnik stopi z aparature. Nato 

se odčitajo še ostale izmerjene vrednosti: odstotek maščobnega tkiva, visceralnega maščevja, 

skeletnega mišičja in ITM. 

 

 

Slika 7. OMRON BF 500 – merilnik sestave telesa 

 

5.4.3.2 Vprašalniki 

 

Uporabili smo dva anketna vprašalnika. 

 

1.Vprašalnik o počutju - TheWell-BeingQuestionnaire (QOL) (Priloga 6) obsega trditve o 

počutju. Avtorica vprašalnika je angleška psihologinja (Bradley, 1994) in je prilagojen za 

bolnike s sladkorno boleznijo. 

Vprašalnik je vseboval 22 vprašanj. Bolniki so morali obkrožiti številko v vsakem od 22 

nizov, s čimer so za vsako trditev označili, kako pogosto je v preteklih dveh tednih, po 

njihovem mnenju, veljala za njih. Trditve so bile označene s številkami od 0 do 4, kjer je 0 
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pomenilo nikoli, 4 pa ves čas. Nato smo vse obkrožene številke za vsakega bolnika posebej 

sešteli ter vrednotili na način prikazan v preglednici 11 ter jih tako razvrstili v kategorije: 

prisotnost depresije, anksioznosti, energičnosti, pozitivno počutje ali zelo dobro počutje. 

 

Preglednica 11. Vrednotenje vprašalnika o kakovosti življenja 

 

Lestvica Točke Vrednotenje 

Depresija 1 do 6 12 – spremenljivka 1 + spremenljivka 2 – spremenljivka 

3 – spremenljivka 4 + spremenljivka 5 – spremenljivka 6 

Anksioznost 7 do 12 6 + spremenljivka 7 + spremenljivka 8 + spremenljivka 9 

+ spremenljivka 10 – spremenljivka 11 – spremenljivka 

12 

Energičnost 13 do 16 6 + spremenljivka 13 – spremenljivka 14 – spremenljivka 

15 + spremenljivka 16 

Pozitivno počutje 17 do 22 17 + spremenljivka 18 + spremenljivka 19 + 

spremenljivka 20 + spremenljivka 21 + spremenljivka 22 

Zelo dobro počutje 1 do 22 36 – depresija – aksioznost + pozitivno počutje + 

energičnost 

 

 Stopnja depresije lahko doseže vrednosti med -4 in 20 točk, kjer -4 pomeni, da ni 

depresije in 20 pomeni visoko stopnjo depresije.  

 Stopnja anksioznosti lahko doseže vrednosti -2 in 22, kjer -2 pomeni, da ni anksioznosti 

in 22 pomeni visoko stopnjo anksioznosti.  

 Stopnja energičnosti lahko doseže vrednosti med -2 in 14, kjer -2 pomeni nizko 

energičnost, 14 pomeni visoko energičnost.  

 Pozitivno počutje lahko doseže vrednosti od 0 do 24, kjer nič pomeni zelo negativno 

počutje in 24 pomeni zelo pozitivno počutje.  

 

Vsesplošna kakovost življenja pa lahko doseže vrednosti med -8 in 80, kjer -8 pomeni nizko 

kakovost življenja, 80 pa zelo visoko kakovost življenja. 

 

2. Validiran “Poglobljen vprašalnik, ki se nanaša na oceno tveganja za prisotnost 

depresije (PHQ-9)« (Priloga 7). Bolniki so morali v vprašalniku obkrožiti številko v vsakem 
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od nizov, s čimer so za vsako trditev označili, kako pogosto so jih v preteklih 2 tednih mučile 

opisane težave. Trditve so bile označene s številkami od 0 do 3, kjer je 0 pomenilo sploh ne, 1 

nekaj dni, 2 več kot polovico dni in 3 skoraj vsak dan.  

Vprašalnik se ocenjuje kot seštevek obkroženih točk, kjer je maksimalen seštevek 27. Nato 

smo zbrano število točk posameznega vprašalnika vrednotili in bolnike razvrstili v pet 

kategorij stopnje depresije (Preglednica 12). 

 

Preglednica 12. Vrednotenje vprašalnika, ki se nanaša na oceno tveganja za prisotnost 

depresije (PHQ-9) in razvrstitev bolnikov v stopnjo glede zbranega števila točk 

 

Ocena stopnje depresije Skupno število točk 

Odsotnost depresije 0 

Minimalna depresija 1 do 4 

Blaga depresija 5 do 9 

Zmerna depresija 10 do 14 

Hujša depresija 15 do 19 

Zelo huda depresija 20 do 27 

 

 

5.4.3.3 Intervju 

 

Na podlagi intervjuja z bolnikom smo pridobili podatke o telesni dejavnosti, kajenju in 

uživanju alkohola.  

 

1. Bolnike smo povprašali o vrsti in količini izvedene telesne dejavnosti v preteklem tednu 

izražene v minutah. Posamezne vrste telesne dejavnosti smo uvrstili v naslednje skupine: delo 

zunaj, gospodinjstvo, hoja, telovadba doma in hoja po stopnicah. 

Izvedene telesno dejavnost smo uvrstilili v aerobno (vaje za vzdržljivost) in anaerobno (vaje 

za moč) (Preglednica 13). 
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Preglednica 13. Vrsta izvedene telesne dejavnosti 

 

Vrsta telesne dejavnosti Aerobna Anaerobna 

Delo zunaj 

 

grabljenje listja  

delo v gozdu  

žaganje lesa  

košnja trave  

obrezovanje sadnih dreves  

vrtnarjenje  

kidanje snega  

Gospodinjstvo 

 

pospravljanje  

obešanje perila  

Hoja hitra hoja,  

počasna hoja  

Telovadba doma  vaje z utežmi, elastičnim 

trakom, sobno kolo 

Stopnice  hoja po stopnicah 

 

 

2. Bolnike smo povprašali o kajenju: 

 

1. Trenutno pokadim----------cigaret/dan. Kadim -----------let. 

2. Sem bivši kadilec. Pokadil sem---------cigaret/dan. Kadil sem--------let.  

3. Izpostavljen sem pasivnemu kajenju. 

4. Nikoli nisem kadil. 

 

3. Bolnike smo povprašali o količini popitega alkohola v preteklem tednu. Če bolnik ne pije 

alkoholnih pijač, smo obkrožili številko 1. V kolikor pije, smo vnesli število enot popitega 

alkohola v preteklem tednu. Enota predstavlja: 1 dl vina, 2,5 dli piva, 0,3 dl žgane pijače. 

1. Ne pije 

2. Da pije; .........št. enot/teden 
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5.5 Statistične obdelave  

 

Vse pridobljene podatke smo analizirali z računalniškim programom za statistično analizo 

SPSS 17.0.  

 

Ko smo opisovali osnovne demografske in laboratorijske podatke ter podatke pridobljene na 

osnovi vprašalnika, smo le-te obdelali s sredstvi opisne statistike. Poleg obrazložitve 

rezultatov smo le-te prikazali v preglednicah ali grafih. Pri preverjanju vsake hipoteze posebej 

smo navedli metodo, s katero smo poskusili preveriti hipotezo in strokovno utemeljili zakaj 

smo se odločili zanjo. Za preverjanje glavnih hipotez smo uporabili t-test razlike aritmetičnih 

sredin za dva odvisna vzorca. Vse hipoteze smo preverjali pri stopnji značilnosti p= 0,05. 
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6.0 REZULTATI IN NJIHOVA INTERPRETACIJA 

 

6.1 Analiza zanesljivosti merskega inštrumenta 

 

Za oceno zanesljivosti psihometričnega testa smo uporabili koeficient Cronbach Alfa, ki 

lahko doseže vrednosti med 0 in 1. Bližje je vrednost 1, bolj zanesljiv je merski inštrument. V 

raziskavah so zaželene vrednosti več kot 0,7. 

V preglednici 14 navajamo vrednost koeficienta Cronbach Alfa za vse spremenljivke, 

uporabljene v anketnem vprašalniku. 

 

Preglednica 14. Cronbach Alfa koeficient 

 

Statistika zanesljivosti 

Cronbach Alfa Število spremenljivk 

0,705 120 

 

Vrednost Cronbachovega koeficienta Alfa je v območju zaželene vrednosti. Iz tega sklepamo, 

da so rezultati, pridobljeni v raziskavi, dovolj zanesljivi, da jih lahko smatramo za 

verodostojne in lahko tako za verodostojne smatramo tudi rezultate naše raziskave. Na osnovi 

tega sklepamo, da je precejšnja verjetnost, da bi v primeru ponovitve raziskave na isti 

populaciji prišli do enakih rezultatov.  

 

Rezultate preiskovancev smo prikazali za kontrolno in raziskovalno skupino za prvi in drugi 

obisk glede presnovnih parametrov. 

 

6.2 Splošne značilnosti vključenih bolnikov - starost in spol 

 

Med splošnimi podatki so zajeti starost v preglednici 15 in spol v preglednici 16 bolnikov s 

sladkorno boleznijo za raziskovalno in kontrolno skupino pri prvem in drugem obisku. 
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Preglednica 15. Podatki o starosti za kontrolno in raziskovalno skupino pri prvem  

 

Starost 

v letih 

Skupina Obisk N 

 

Minimalno 

 

Maksimalno 

 

Aritmetična 

Sredina 

Standardni 

odklon 

  

R Obisk1 21 60 71 65,43 3,34 

K 

 
Obisk1 

21 61 74 67,10 3,73 

   p = 0,135  

N – število 

Aritmetična sredina - povprečje 

R - raziskovalna skupina 

K - kontrolna skupina 

 

Preglednica 16. Podatki o spolu za kontrolno in raziskovalno skupino pri prvem in 

drugem obisku 

 

Skupina Obisk Spol Frekvenca % 

R 

 

Obisk 1 Moški 10 47,6 

Ženski 11 52,4 

Skupaj 21 100,0 

K 

 

  

Obisk 1 Moški 13 61,9 

Ženski 8 38,1 

Skupaj 21 100,0 

 p = 0,352  

R 

 

Obisk 2 Moški 10 62,5 

Ženski 6 37,5 

Skupaj 16 100,0 

K 

 

 

Obisk 2 Moški 6 42,9 

Ženski 8 57,1 

Skupaj 14 100,0 

 p = 0,283  

% - odstotek 

p - statistična značilnost  

R - raziskovalna skupina 

K - kontrolna skupina 

 

V raziskovalni skupini je bilo 21 preiskovancev. Pri prvem obisku je njihova povprečna 

starost znašala 65,43 let pri standardnem odklonu 3,34 let. Najmlajši preiskovanec je bil star 

60, najstarejši pa 71 let. 



Poljanec Bohnec, M. Edukacija o telesni dejavnosti in kakovost življenja starejših bolnikov … 

    Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

109 

V kontrolni skupini je bilo prav tako 21 preiskovancev. Pri prvem obisku je njihova 

povprečna starost znašala 67,10 let pri standardnem odklonu 3,73 let. Najmlajši iz te skupine 

je bil star 61 let, najstarejši pa 74 let. 

V raziskovalni skupini so bili v povprečju mlajši preiskovanci kot v kontrolni skupini. p 

vrednost za razliko starosti med raziskovalno in kontrolno skupino znaša 0,135. Ne moremo 

trditi, da se povprečna starost med raziskovalno in kontrolno skupino pri prvem obisku 

razlikuje. 

 

Drugega obiska se je v raziskovalni skupini udeležilo le 14 preiskovancev.  

 

Glede spola je bilo pri prvem obisku v raziskovalni skupini 10 moških in 11 žensk (kar 

predstavlja 47,6% moških in 52,4% žensk), v kontrolni skupini pa 13 moških in 8 žensk (kar 

predstavlja 61,9% moških in 38,1% žensk). 

Raziskovalna skupina je bila v smislu spola bolj homogena kot kontrolna. Kljub temu p 

vrednost znaša 0,352, zato ne moremo trditi, da se raziskovalna in kontrolna skupina pri 

prvem obisku po spolu med seboj razlikujeta. 

 

Drugega obiska se je v raziskovalni skupini udeležilo 10 moških in 6 žensk (kar predstavlja 

62,5% moških in 37,5% žensk), v kontrolni skupini pa 6 moških in 8 žensk (kar predstavlja 

42,9% moških in 57,1% žensk). 

Zanimivo je, da na drugi obisk v raziskovalni skupini glede na prvi obisk ni prišlo 5 žensk, so 

pa prišli vsi moški. V kontrolni skupini pa na drugi obisk glede na prvega ni prišlo 7 moških, 

prišle pa so vse ženske. 

Pri drugem obisku je v smislu spola bolj homogena kontrolna skupina. Stopnja značilnosti pa 

v tem primeru znaša p = 0,283, kar pomeni, da tudi pri drugem obisku ne moremo trditi, da se 

raziskovalna in kontrolna skupina po spolu razlikujeta. 

 

6.3 Prikaz laboratorijskih meritev, krvnega tlaka in sestave telesa 

 

V preglednici 17 so med laboratorijskimi izvidi opisani rezultati hemoglobina A1c, 

lipidograma, meritev krvnega tlaka, ITM in sestave telesa preiskovancev za raziskovalno in 

kontrolno skupino na prvem obisku. Zanima nas, kakšno je bilo izhodišče preiskovancev v 

raziskovalni in kontrolni skupini za vsako spremenljivko posebej. 
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Preglednica 17. Rezultati osnovnih laboratorijskih meritev, krvnega tlaka in meritve 

sestave telesa za raziskovalno in kontrolno skupino pri prvem obisku 

 

Laboratorijski izvidi 

krvi 

Skupina 

 

1. Obisk 

povprečje standardna deviacija 

Hemoglobin A1c R 8,03 1,44 

K 7,68 0,76 

 p = 0,325 

Holesterol skupni R 3,72 0,70 

K 4,33 1,33 

 p = 0,613 

LDL holesterol R 1,96 0,48 

K 2,52 0,98 

 p = 0,254 

HDL holesterol R 1,17 0,45 

K 1,19 0,30 

 p = 0,619 

Trigliceridi R 1,80 0,79 

K 1,67 0,88 

 p = 0,255 

ITM R 32,98 4,93 

K 33,55 4,83 

 p = 0,277 

Sistolični krvi tlak R 150,48 20,79 

K 143,74 18,52 

 p = 0,200 

Diastolični krvni tlak R 82,33 11,31 

K 73,81 9,35 

 p = 0,031 

Skeletno mišičje v % R 29,89 7,13 

K 27,63 3,98 

 p = 0,288 

Visceralna maščoba v 

% 

R 16,64 5,18 

K 14,92 4,05 

 p = 0,184 

Telesna maščoba v % R 32,99 7,91 

K 37,61 8,74 

 p = 0,059 

% - odstotek 

p - statistična značilnost  

R – raziskovalna  

K - kontrolna skupina 
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Boljše izhodišče v raziskovalni skupini opazimo pri skupnem holesterolu, pri indeksu telesne 

mase, pri skeletnem mišičju in pri odstotku telesne maščobe. V nobenem od teh primerov ne 

opazimo statistično značilne razlike, zato ne moremo trditi, da se pri katerikoli od teh štirih 

spremenljivk izhodišče med raziskovalno in kontrolno skupino razlikuje. 

Boljše izhodišče v kontrolni skupini opazimo pri hemoglobinu A1c, pri HDL holesterolu, 

trigliceridih, sistoličnem in diastoličnem krvnem tlaku in pri odstotku visceralne maščobe. 

Razlika je statistično značilna samo pri diastoličnem krvnem tlaku (p = 0,031). Lahko trdimo, 

da imajo bolniki iz kontrolne skupine nižji diastolični tlak ob vstopu v raziskavo v primerjavi 

z raziskovalno skupino. Pri vseh ostalih spremenljivkah pa ne moremo trditi, da se izhodišče 

med skupinama statistično značilno razlikuje. 

Če povzamemo, v splošnem nismo opazili razlik v izhodišču med raziskovalno in kontrolno 

skupino, edina izjema je diastolični krvni tlak.  

 

 

6.4 Prikaz količine telesne dejavnosti za raziskovalno in kontrolno 

skupino za prvi in drugi obisk 

 

Preglednica 18. Opisna statistika za skupno telesno dejavnost (min/teden) za 

raziskovalno in kontrolno skupino za prvi in za drugi obisk 

 

Obisk 

 

 

 

Telesna 

dejavnost 

skupaj 

(min/teden) 

Skupina 

 

 

 

N 

 

 

 

Minimalno 

 

 

 

Maksimalno 

 

 

 

Povprečje 

 

 

 

Standardni 

odklon 

 

 

Obisk 1 

 

Telesna 

dejavnost  

R 21 7 2047 594,67 539,08 

K 20 60 1872 537,30 473,49 

    p = 0,720  

Obisk 2 

 

Telesna 

dejavnost  

R 16 0 1505 560,06 441,78 

K 14 54 1941 665,14 556,94 

    p = 0,569  

N – število R - raziskovalna skupina 

K - kontrolna skupina 
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Preglednica 19. Opisna statistika za aerobno in anaerobno vadbo za raziskovalno in 

kontrolno skupino za prvi in za drugi obisk 

 

Vrsta 

vadbe 

Obisk Skupina 

 

N 

 

Minimalna 

 

Maksimalna 

 

Povprečje 

 

Standardni 

odklon 

A
E

R
O

B
N

A
 s

k
u
p
aj

 

(m
in

/t
ed

en
) 

Obisk 1 R 21 0 2040 548,57 554,41 

K 20 60 1620 497,25 414,15 

   p = 0,740  

Obisk 2 R 16 0 1400 484,38 431,96 

K 

 

14 40 1500 578,21 464,64 

   p = 0,805  

A
N

A
E

R
O

B
N

A
 

sk
u
p
aj

 (
m

in
/t

ed
en

) Obisk 1 R 21 0 478 50,86 106,70 

K 

 

20 0 331 43,15 91,02 

   p = 0,571  

Obisk 2 R 16 0 251 75,13 77,79 

K 14 0 441 61,36 112,52 

     p = 0,697  

N – število R - raziskovalna skupina 

K - kontrolna skupina 

 

Primerjava skupne količine telesne dejavnosti (min/teden) za raziskovalno in kontrolno 

skupino na prvem in drugem obisku prikazuje preglednica 18. Preglednica 19 prikazuje 

primerjavo med količino aerobne in anaerobne telesne dejavnosti skupaj (min/teden) za 

raziskovalno in kontrolno skupino na prvem in drugem obisku. 

 

Telesna dejavnost v raziskovalni skupini. Pri prvem obisku je bila najmanjša količina skupne 

telesne dejavnosti 7 min/teden in največja 2047 min/teden. V povprečju je to predstavljalo 

594,67 min/teden pri standardnem odklonu 539,08 min/teden.  

Pri drugem obisku je bila najmanjša količina telesne dejavnosti 0 min/teden, največja pa 1505 

min/teden. V povprečju je to predstavljalo 560,06 min/teden pri standardnem odklonu 441,78 

min/teden. 
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V kontrolni skupini je bila pri prvem obisku najmanjša skupna količina telesne dejavnosti 60 

min/teden, največja pa 1872 min/teden. V povprečju je to predstavljalo 537,30 min/teden pri 

standardnem odklonu 473,49 min/teden. 

Pri drugem obisku pa je bila najmanjša količina skupne telesne dejavnosti 54 min/teden, 

največja pa 1941 min/teden. V povprečju to predstavlja 665,14 min/teden pri standardnem 

odklonu 556,94. 

Zanima nas tudi, če je razlika v izhodišču (torej pri obisku 1) med raziskovalno in kontrolno 

skupino. Stopnja značilnosti znaša p = 0,720, kar pomeni, da ne moremo trditi, da v izhodišču 

med raziskovalno in kontrolno skupino obstaja razlika v skupni količini telesne dejavnosti na 

teden. Tudi pri drugem obisku razlika ni statistično značilna (p = 0,569), kar pomeni, da tudi 

pri drugem obisku ne opazimo statistično značilnih razlik v količini skupne telesne dejavnosti 

med raziskovalno in kontrolno skupino. 

 

Če analiziramo posebej aerobno vadbo, (ki v naši raziskavi predstavlja delo zunaj, hojo, 

vožnjo s kolesom in gospodinjska opravila), je v raziskovalni skupini pri prvem obisku 

najmanjša količina znašala 0 min/teden, največja pa 2040 min/teden. V povprečju je to 

predstavljalo 548,57 min/teden pri standardnem 554,41 min/teden. Pri drugem obisku pa je 

bila najmanjša količina aerobne vadbe zopet 0 min/teden, največja pa 1400 min/teden, kar v 

povprečju predstavlja 484,38 min/teden pri standardnem odklonu 431,96 min/teden. Manjšo 

količino aerobne vadbe lahko pripišemo tudi temu, da se je v času raziskave začela zima in so 

mnogi preiskovanci več časa preživeli v svojih domovih. 

V kontrolni skupini je bila pri prvem obisku najmanjša količina aerobne vadbe 60 min/teden, 

največja pa 1620 min/teden. V povprečju je to predstavljalo 497,25 min/teden pri 

standardnem odklonu 414,15 min/teden. Pri drugem obisku pa je bila najmanjša količina 

aerobne vadbe 40 min/teden, največja pa 1500 min/teden. V povprečju je to predstavljalo 

578,21 min/teden pri standardnem odklonu 464,64 min/teden. Zanimivo je, da se je pri 

kontrolni skupini pri drugem obisku glede na prvega povprečna vrednost vadbe povečala, 

kljub temu, da se je začela zima. 

Tudi tukaj nas zanima, če je razlika v izhodišču (torej pri obisku 1) med raziskovalno in 

kontrolno skupino. Razlika ni statistično značilna (p = 0,740), kar pomeni, da ne moremo 

trditi, da je med raziskovalno in kontrolno skupino bila razlika v količini aerobne vadbe. Tudi 

pri drugem obisku je enako, ker tudi takrat razlika ni statistično značilna (p = 0,805).  
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Glede anaerobne telesne dejavnosti (ki v naši raziskavi predstavlja vaje z utežmi, elastičnim 

trakom ali sobno kolo), je v raziskovalni skupni pri prvem obisku najmanjša količina znašala 

0 min/teden, največja pa 478 min/teden. V povprečju je to predstavljalo 50,86 min/teden pri 

standardnem odklonu 106,70 min/teden. 

Pri drugem obisku pa je bila najmanjša količina skupne telesne dejavnosti 0 min/teden, 

največja pa 251 min/teden. V povprečju to predstavlja 75,13 min/teden pri standardnem 

odklonu 77,79. 

 

Pri kontrolni skupini je bila pri prvem obisku najmanjša skupna količina telesne dejavnosti 0 

min/teden, največja pa 331 min/teden. V povprečju je to predstavljalo 43,15 min/teden pri 

standardnem odklonu 91,02 min/teden. 

Pri drugem obisku pa je bila najmanjša količina anaerobne telesne dejavnosti 0 min/teden, 

največja pa 441 min/teden. V povprečju to predstavlja 61,36 min/teden pri standardnem 

odklonu 112,52. 

Razlika v količini anaerobne vadbe med kontrolno in raziskovalno skupino v izhodišču oz. pri 

prvem obisku ni statistično značilna (p = 0,571), in prav tako ni statistično značilna pri 

drugem obisku (p = 0,697). 

 

Če povzamemo: Preiskovanci iz raziskovalne skupine so pri prvem obisku sicer več vadili kot 

preiskovanci iz kontrolne skupine, vendar ta razlika ni statistično značilna. Pri drugem obisku 

pa je situacija ravno obratna; več so vadili preiskovanci iz kontrolne skupine, vendar razlika 

zopet ni statistično značilna. 
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6.5 Prikaz kajenja za raziskovalno in kontrolno skupino pri prvem in 

drugem obisku 

 

Preglednica 20. Količina pokajenih cigaret na dan za raziskovalno in za kontrolno 

skupino na prvem in drugem obisku  

 

  

Obisk 1 Obisk 2 

Skupina Cigaret/dan Bolnikov % Bolnikov % 

R 

0 18 85,7 14 87,5 

10 2 9,5 1 6,3 

30 1 4,8 1 6,3 

Skupaj 21 100,0 16 100,0 

K 

  

  

  

0 17 81,0 13 92,9 

12 1 4,8 

  20 1 4,8 

  30 1 4,8 1 7,1 

Skupaj 20 95,2 14 100,0 

% - odstotek 

 

R - raziskovalna skupina 

K - kontrolna skupina 

 

Preglednica 21: Opisna statistika za kajenje za raziskovalno in za kontrolno skupino pri 

prvem in drugem obisku 

 

Skupina 

 

Število 

 

Bolniki 

 

Obisk 

 

Število 

(N) 

Minimum 

 

Maksimum 

 

Povprečje 

 

Standardni 

odklon 

R Cigaret 

na dan 

Vsi Obisk 1 21 0 30 2,38 7,00 

Obisk 2 16 0 30 2,50 7,75 

Samo 

kadilci 

Obisk 1 3 10 30 16,67 11,55 

Obisk 2 2 10 30 20,00 14,14 

K Cigaret 

na dan 

Vsi Obisk 1 20 0 30 3,10 8,12 

Obisk 2 14 0 30 2,14 8,02 

Samo 

kadilci 

Obisk 1 3 12 30 20,67 9,02 

Obisk 2 1 30 30 30,00 . 

% - odstotek 

N – število 

R - raziskovalna skupina 

K - kontrolna skupina 
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Primerjava števila kadilcev za raziskovalno in kontrolno skupino na prvem in drugem obisku 

prikazuje preglednica 20. V preglednici 21 je predstavljena primerjava količine pokajenih 

cigaret za raziskovalno in kontrolno skupino na prvem in drugem obisku. 

 

V raziskovalni skupini je bilo na prvem obisku 18 nekadilcev, kar predstavlja 85,6 %, trije pa 

so kadili, kar predstavlja 14,3 %. Na drugem obisku pa jih ni kadilo 14, kar predstavlja 87,5 

%, kadila pa sta dva, kar predstavlja 12,5 %. V povprečju vsak preiskovanec na obisku 1 

pokadi 2,38 cigarete na dan pri standardnem odklonu 7, na drugem obisku pa 2,50 cigarete pri 

standardnem odklonu 7,75. Tisti, ki kadijo, na prvem obisku v povprečju pokadijo 16,67 

cigarete na dan pri standardnem odklonu 11,55, pri drugem obisku pa v povprečju 20,00 

cigaret na dan pri standardnem odklonu 14,14. 

V kontrolni skupini pri prvem obisku ni kadilo 17 preiskovancev, kar predstavlja 85 %, kadili 

pa so trije, kar predstavlja 15 %, pri drugem obisku pa jih ne kadi 13, kar predstavlja 92,9 %, 

kadi pa eden, kar predstavlja 7,1 %. V povprečju pri obisku 1 vsak preiskovanec pokadi 3,10 

cigarete pri standardnem odklonu 8,12, pri drugem obisku pa 2,14 cigarete pri standardnem 

odklonu 8,02. Tisti, ki kadijo, pri prvem obisku je povprečje 20,67 cigarete pri standardnem 

odklonu 9,02, pri drugem obisku pa 30 cigaret pri nedoločenem standardnem odklonu. 

 

6.6 Prikaz uživanja alkohola za raziskovalno in kontrolno skupino na 

prvem in drugem obisku 

 

Preglednica 22. Uživanje alkohola za raziskovalno in kontrolno skupino za prvi in drugi 

obisk 

  Obisk 1 Obisk 2 

Skupina Alkohol Frekvenca % Frekvenca % 

R 

DA 10 47,6 8 50,0 

NE 11 52,4 8 50,0 

Skupaj 21 100,0 16 100,0 

K 

  

  

DA 4 20,0 3 21,4 

NE 16 80,0 11 78,6 

Skupaj 20 100,0 14 100,0 

% - odstotek 

 

R - raziskovalna skupina 

K - kontrolna skupina 
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Preglednica 23. Število enot alkohola na dan za raziskovalno in kontrolno skupino za 

prvi in drugi obisk 

 

Skupina 

 

Enot alkohola 

 

Obisk 1 Obisk 2 

Frekvenca % Frekvenca % 

R 

 

 

1 4 40,0 4 50,0 

2 4 40,0 3 37,5 

4 1 10,0 

  5 1 10,0 1 12,5 

Skupaj 10 100,0 8 100,0 

K 

 

 

1 2 50,0 

  2 1 25,0 2 66,7 

4 1 25,0 1 33,3 

Skupaj 4 100,0 3 100,0 

% - odstotek 

 

R - raziskovalna skupina 

K - kontrolna skupina 

 

Preglednica 24. Opisna statistika za količino enot alkohola za raziskovalno in kontrolno 

skupino pri prvem in drugem obisku 

 

Alkohol Skupina Obisk N Minimalno Maksimalno Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Količina 

enot 

R Obisk 1 10 1 5 2,10 1,37 

Obisk 2 8 1 5 1,88 1,36 

Količina 

enot 

K Obisk 1 4 1 4 2,00 1,41 

Obisk 2 3 2 4 2,67 1,15 

N – število                                                               R - raziskovalna skupina 

                                                                                 K - kontrolna skupina 

 

 

Primerjava števila preiskovancev med tistimi, ki uživajo in tistimi, ki ne uživajo alkohola, za 

raziskovalno in kontrolno skupino na prvem in drugem obisku prikazuje preglednica 23. 

Preglednica 24 prikazuje število enot alkohola na dan za raziskovalno in kontrolno skupino za 

prvi in drugi obisk. 
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V raziskovalni skupini je na prvem obisku uživalo alkohol 10 preiskovancev, kar prestavlja 

47,6 %, 11 preiskovancev pa alkohola ni uživalo, kar predstavlja 52,4 %. Izmed teh, ki so 

alkohol uživali, so bili na prvem obisku štirje, ki spijejo eno enoto alkohola na dan (ena enota 

pomeni 1 dl vina ali 2,5 dl piva ali 0,3 dl žgane pijače), štirje, ki spijejo 2 enoti na dan, eden, 

ki spije 4 enote na dan ter eden, ki spije 5 enot na dan. V povprečju to predstavlja 2,10 enot na 

dan pri standardnem odklonu 1,37. 

Pri drugem obisku v raziskovalni skupini je alkohol uživalo 8 preiskovancev, kar predstavlja 

50 %, alkohola pa ni uživalo prav tako 8 preiskovancev, kar zopet predstavlja 50 %. Od tistih, 

ki so alkohol uživali, pa so bili štirje, ki popijejo eno enoto alkohola na dan, trije, ki popijejo 

dve enoti alkohola na dan ter eden, ki popije 5 enot alkohola na dan. V povprečju to 

predstavlja 1,88 enot na dan pri standardnem odklonu 1,36. 

 

V kontrolni skupini so pri prvem obisku uživali alkohol štirje preiskovancev, kar predstavlja 

20 %, 16 preiskovancev pa alkohola ni uživalo, kar predstavlja 80 %. Izmed teh, ki so alkohol 

uživali, sta dva popila eno enoto alkohola na dan, eden dve enoti alkohola na dan, eden pa 

štiri enote alkohola na dan. V povprečju to predstavlja 2,00 enot alkohola na dan pri 

standardnem odklonu 1,41.  

Pri drugem obisku so v kontrolni skupini alkohol uživali trije preiskovanci, kar predstavlja 

21,4 %, alkohola ni uživalo 11 preiskovancev, kar predstavlja 78,6 %. Izmed teh, ki so uživali 

alkohol, sta dva spila dve enoti alkohola na dan, eden je spil štiri enote na dan. V povprečju to 

predstavlja 2,67 enote alkohola pri standardnem odklonu 1,15. 
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7.0 PREVERJANJE HIPOTEZ IN RAZPRAVA 

 

Na podlagi teoretičnih spoznanj ter v skladu z obravnavano problematiko in cilji smo 

postavili tri izhodiščne raziskovalne hipoteze, ki smo jih na osnovi dobljenih empiričnih 

podatkov tudi  

ovrednotili.  

 

H1: Novo oblikovani program edukacije o telesni dejavnosti starejših ugodno vpliva na 

metabolične izide zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2 (hemoglobin A1c, lipidogram, 

ITM, krvni tlak, sestavo telesa). 

 

Dano hipotezo bomo poskušali potrditi s serijo t-testov odvisnih vzorcev. T-test odvisnih 

vzorcev bomo uporabili zato, ker smo tako pri raziskovalni kot kontrolni skupini bolnikov 

opravili laboratorijske meritve, meritve krvnega tlaka in meritve sestave telesa dvakrat (in 

sicer pri prvem obisku in nato še pri drugem obisku), podatki pa so tako prikazani v parih. 

Metabolične izide, kakor tudi krvni tlak in sestavo telesa smo vrednotili z enajstimi 

spremenljivkami, zato bomo opravili enajst t-testov odvisnih vzorcev. Če želimo hipoteze 

potrditi, potem želimo, da se pri vseh spremenljivkah razen pri spremenljivkama »skeletno 

mišičje« in »HDL holesterol« povprečna vrednost spremenljivke zmanjša. S statističnega 

vidika se ničelna in alternativna hipoteza pri vsaki spremenljivki posebej glasita: 

 

H0: D = 0
;  povprečna razlika posamezne spremenljivke med prvim in drugim obiskom 

je enaka nič. 

Med rezultati pri prvem in drugem obisku ni opaziti razlike; ni dokaza, da program deluje (pri 

raziskovalni skupini novo oblikovani program telesne dejavnosti, pri kontrolni skupini 

obstoječa obravnava). 

 

H1: D > 0; povprečna razlika posamezne spremenljivke med prvim in drugim obiskom je 

večja od nič (kar predstavlja izboljšanje). 

Dokažemo, da program deluje (bodisi novo oblikovani pri raziskovalni skupini oziroma 

obstoječa obravnava pri kontrolni skupini).  



Poljanec Bohnec, M. Edukacija o telesni dejavnosti in kakovost življenja starejših bolnikov … 

    Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

120 

Izjema je edino pri spremenljivkama »skeletno mišičje« in »HDL holesterol«, kjer se 

alternativna hipoteza glasi D < 0
 (pri teh dveh spremenljivkah želimo, da se pri drugem 

obisku glede na prvega njena vrednost poveča). 

Rezultati opisne statistike za vsako spremenljivko posebej tako za raziskovalno kot tudi za 

kontrolno skupino skupaj z vrednostmi testne statistike t in stopnje značilnosti p (za 

enostranski preizkus) prikazuje preglednica 25. 

 

Preglednica 25. Rezultati laboratorijskih meritev, krvnega tlaka in meritve sestave 

telesa za raziskovalno in kontrolno skupino pri prvem in drugem obisku 

 

Opazovane 

spremenljivke 

Skupina 1. Obisk 2. Obisk  

Povprečje Standardna 

deviacija 

Povprečje Standardna 

deviacija 

t p 

Hemoglobin 

A1c 

R 8,03 1,44 7,67 1,04 1,316 0,104 

K 7,68 0,76 7,69 0,89 -0,079 0,469 

Holesterol 

skupni 

R 3,72 0,70 3,83 0,69 -0,939 0,183 

K 4,33 1,33 4,08 0,79 0.891 0,195 

LDL 

holesterol 

R 1,96 0,48 2,13 0,49 -2,280 0,020 

K 2,52 0,98 2,35 0,56 0,646 0,265 

HDL 

holesterol 

R 1,17 0,45 1,12 0,37 1,196 0,128 

K 1,19 0,30 1,16 0,30 0,908 0,191 

Trigliceridi R 1,80 0,79 1,79 0,77 0,052 0,480 

K 1,67 0,88 1,61 0,58 0,258 0,400 

ITM R 32,98 4,93 32,61 3,59 -0,985 0,170 

K 33,55 4,83 33,17 4,66 1,212 0,124 

Sistolični krvi 

tlak 

R 150,48 20,79 159,33 20,15 -3,125 0,004 

K 143,74 18,52 156,55 17,13 -2,586 0,012 

Diastolični 

krvni tlak 

R 82,33 11,31 83,00 8,14 -0,292 0,387 

K 73,81 9,35 82,62 9,43 -5,032 0,000 

Skeletno 

mišičje v % 

R 29,89 7,13 28,41 3,83 0,775 0,225 

K 27,63 3,98 28,38 3,64 -1,585 0,070 

Visceralna 

maščoba v % 

R 16,64 5,18 15,81 4,43 1,024 0,322 

K 14,92 4,05 16,62 5,06 -1,608 0,067 

Telesna 

maščoba v % 

R 32,99 7,91 35,79 8,04 -1,530 0,074 

K 37,61 8,74 35,17 7,40 2,039 0,032 

t - vrednost testne statistike  

p - statistična značilnost (za enosmerni test)  

 

R - raziskovalna skupina  

K - kontrolna skupina 

ITM = indeks telesne mase 
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a) Hemoglobin A1c 

Hemoglobin A1c se je pri raziskovalni skupini na vzorčnih podatkih pri drugem obisku 

nekoliko znižal, in sicer iz 8,03 na 7,67. Razlika pa ni statistično značilna (p = 0,104). To 

pomeni, da ničelno hipotezo sprejmemo in tako nismo dokazali, da novooblikovani program 

telesne dejavnosti zmanjšuje vrednost hemoglobina A1c. 

Pri kontrolni skupini pa se je vrednost hemoglobina A1c povečala, in sicer iz 7,68 na 7,69. 

Tako na noben način ne moremo dokazati, da obstoječa oskrba zmanjšuje hemoglobin A1c. 

Prav tako ne moremo dokazati nasprotja, da obstoječi program povečuje hemoglobin A1c. 

Stopnja značilnosti je 0,469.  

 

b) Lipidogram 

Skupni holesterol se je pri raziskovalni skupini na vzorčnih podatkih povečal iz 3,72 mmol/l 

na 3,83 mmol/l. Hipoteze H1, da novo oblikovani program telesne dejavnosti vpliva na 

znižanje skupnega holesterola, ne moremo potrditi. Prav tako ne moremo potrditi njenega 

nasprotja, da ta isti program zvišuje vrednost skupnega holesterola zato, ker je p = 0,183 in so 

s tem razlike statistično neznačilne. 

Pri kontrolni skupini pa se je na vzorčnih podatkih vrednost skupnega holesterola zmanjšala. 

Razlika pa je statistično neznačilna (p = 0,195), kar pomeni, da nismo dokazali, da obstoječa 

obravnava zmanjšuje vrednost skupnega holesterola ali pa ga zvišuje. 

 

LDL holesterol se je pri raziskovalni skupini na vzorčnih podatkih povečal iz 1,96 mmol/l na 

2,13 mmol/l, kar pomeni, da ne moremo potrditi, da novo oblikovani program telesne 

dejavnosti zmanjšuje LDL holesterol. Ker pa je razlika statistično značilna (p = 0,02), lahko 

potrdimo nasprotje hipoteze H1: novo oblikovani program telesne vadbe zvišuje vrednost 

LDL holesterola. Trditev velja pri stopnji tveganja 0,02 oz. 2%. 

Na kontrolni skupni pa se je na vzorčnih podatkih LDL holesterol znižal iz 2,52mmol/l na 

2,35 mmol/l. Razlika pa ni statistično značilna (p=0,265), tako da ne moremo trditi, da 

obstoječa obravnava zares zmanjšuje LDL holesterol. 

 

HDL holesterol se je pri raziskovalni skupini na vzorčnih podatkih znižal iz 1,17 mmol/l na 

1,12 mmol/l. Razlika ni statistično značilna (p = 0,128), kar pomeni, da hipoteze H1 ne 

moremo potrditi. Ne moremo torej trditi, da novo oblikovani program telesne dejavnosti 

znižuje HDL holesterol. 
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Pri kontrolni skupini se je HDL holesterol prav tako znižal, in sicer iz 1,19 mmol/l na 1,16 

mmol/l. Razlika ni statistično značilna (p = 0,191), kar pomeni, da ne moremo dokazati, da 

obstoječa obravnava znižuje HDL holesterol. 

 

Trigliceridi so se pri raziskovalni skupini na vzorčnih podatkih znižali iz 1,80 mmol/l na 1,79 

mmol/l. Razlika ni statistično značilna (p = 0,480). Hipoteze H1 tako ne moremo potrditi, kar 

pomeni, da ne moremo trditi, da novo oblikovani program telesne dejavnosti zmanjšuje raven 

trigliceridov. 

Pri kontrolni skupini se je koncentracija trigliceridov tudi znižali iz 1,67 mmol/l na 1,61 

mmol/l. Razlika pa ni statistično značilna (p = 0,400), kar pomeni, da ne moremo trditi, da 

obstoječa obravnava znižuje trigliceride. 

 

c) Krvni tlak 

Sistolični krvni tlak se je pri raziskovalni skupini na vzorčnih podatkih zvišal iz 150,48 mm 

Hg na 159,33 mm Hg. Hipoteze, da novo oblikovani program telesne dejavnosti zmanjšuje 

sistolični krvni tlak, ne moremo potrditi. Lahko pa potrdimo nasprotje hipoteze H1: novo 

oblikovani program telesne dejavnosti zvišuje sistolični krvni tlak.  

Pri kontrolni skupini se je na vzorčnih podatkih krvni tlak prav tako zvišal iz 143,74 mm Hg 

na 156,55 mm Hg. Tudi v tem primeru trditve, da obstoječa obravnava zmanjšuje sistolični 

krvni tlak, ne moremo potrditi. Lahko pa potrdimo njeno nasprotje: obstoječa obravnava 

povečuje sistolični krvni tlak. Nasprotna trditev velja pri stopnji značilnosti p = 0,012. 

 

Diastolični krvni tlak se je pri raziskovalni skupini na vzorčnih podatkih zvišal iz 82,33 mm 

Hg na 83 mm Hg. Hipoteze H1, da novo oblikovani program telesne dejavnosti znižuje 

diastolični krvni tlak, ne moremo potrditi. Prav tako ne moremo potrditi nasprotja hipoteze 

H1, da novo oblikovani program telesne dejavnosti povečuje diastolični krvni tlak. Razlike so 

namreč statistično neznačilne (p = 0,387). 

Pri kontrolni skupini se je na vzorčnih podatkih diastolični tlak povečal iz 73,81 mm Hg na 

82,62 mm Hg. Trditve, da obstoječa obravnava znižuje krvni tlak, ne moremo potrditi. Lahko 

pa potrdimo nasprotje te trditve: obstoječa obravnava zvišuje diastolični krvni tlak. Nasprotna 

trditev velja pri stopnji značilnosti p < 0,001 oziroma pri zanemarljivem tveganju. 
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d) ITM 

ITM se je pri raziskovalni skupini znižal iz 32,98 na 32,61. Razlika ni statistično značilna (p 

= 0,170). To pomeni, da hipoteze H1 ne moremo potrditi, kar pomeni, da ne moremo trditi, da 

novo oblikovani program telesne dejavnosti zmanjšuje indeks ITM oziroma ne moremo trditi, 

da program deluje v smeri zmanjšanja debelosti. 

Pri kontrolni skupini se je vrednost ITM znižala iz 33,55 na 33,17. Tudi pri kontrolni skupini 

razlika ni statistično značilna. To pomeni, da ne moremo trditi, da obstoječa obravnava 

zmanjšuje ITM oziroma ne moremo trditi, da obstoječa obravnava deluje v smeri zmanjšanja 

debelosti pri stopnji značilnosti p = 0,124. 

 

e) Sestava telesa 

Skeletno mišičje se je pri raziskovalni skupini zmanjšalo iz 29,89 na 28,41. Hipoteze H1, da 

novo oblikovani program telesne dejavnosti povečuje skeletno mišičje, ne moremo potrditi. 

Ne moremo potrditi niti njenega nasprotja, da novo oblikovani program znižuje skeletno 

mišičje, ker so razlike statistično neznačilne (p = 0,225). 

Pri kontrolni skupini pa se je na vzorčnih podatkih skeletno mišičje povečalo iz 27,63 na 

28,38. Razlika ni dosegla praga statistične neznačilnosti (p = 0,07). Ne moremo trditi, da 

obstoječa obravnava povečuje skeletno mišičje pacientov. 

Visceralna maščoba se je pri raziskovalni skupini zmanjšala iz 16,64 na 15,81. Razlika pa ni 

statistično značilna (p = 0,322), kar pomeni, da hipoteze H1 ne moremo potrditi. Ne moremo 

trditi, da novo oblikovani programe telesne dejavnosti zmanjšuje visceralno maščobo. 

Pri kontrolni skupini pa se je visceralna maščoba povečala iz 14,92 na 16,62. Trditve, da 

obstoječa obravnava zmanjšuje visceralno maščobo, ne moremo potrditi. Prav tako ne 

moremo potrditi nasprotja te trditve (p = 0,067), da se pri obstoječi obravnavi bolnikov 

visceralna maščoba povečuje. 

Telesna maščoba se je pri raziskovalni skupini povečala iz 32,99 na 35,79. Hipoteze H1, da 

novo oblikovani program telesne dejavnosti zmanjšuje telesno maščobo, tako ne moremo 

potrditi. Prav tako ne moremo potrditi nasprotja hipoteze H1, da novo oblikovani program 

povečuje telesno maščobo, ker so razlike statistično neznačilne (p = 0,074). 

Pri kontrolni skupini se je vrednost telesne maščobe znižala iz 37,61 na 35,17. Razlika je 

statistično značilna (p = 0,032). To pomeni, da lahko trdimo, da obstoječa obravnava znižuje 

telesno maščobo. 
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H2: Novo oblikovani program edukacije o telesni dejavnosti starejših pripomore k večji 

kakovosti življenja bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2.  

 

Kakovost življenja smo merili s spremenljivko »vsesplošna kakovost življenja«, ki je 

sestavljena iz 22 spremenljivk (priloga 6), povezanih s kakovostjo življenja, iz katerih po 

posebni formuli (preglednica 12) izračunamo vsesplošno kakovost življenja bolnikov za vsak 

obisk posebej. Ta spremenljivka lahko doseže vrednosti med -8 in 80, kjer -8 pomeni 

popolnoma nekakovostno življenje, 80 pa pomeni v celoti kakovostno življenje (poglavje 

5.4.3.2). 

Poleg spremenljivke »vsesplošna kakovost življenja« imamo tudi spremenljivke, ki merijo 

posamezne vidike kakovosti življenja, bodisi iz pozitivnega bodisi iz negativnega vidika in so 

sestavljene samo iz nekaterih izmed zgoraj omenjenih 22 spremenljivk. Te spremenljivke so: 

stopnja depresije, stopnja anksioznosti, stopnja energičnosti in pozitivno počutje. 

 

Hipotezo H2 bomo poskušali potrditi z isto metodo kot smo to storili pri hipotezi H1, torej s 

serijo t testov preizkusa razlike aritmetičnih sredin dveh odvisnih vzorcev, najprej za 

raziskovalno skupino, nato pa za orientacijo tudi za kontrolno skupino. Ničelna in alternativna 

hipoteza se tako glasita: 

 

H0: D = 0
;  povprečna razlika posamezne spremenljivke med prvim in drugim obiskom 

je enaka nič. 

Med rezultati pri prvem in drugem obisku ni opaziti razlike; ni dokaza, da za dano 

spremenljivko program deluje (pri raziskovalni skupini novo oblikovani program telesne 

dejavnosti, pri kontrolni skupini obstoječa obravnava). 

 

H1: pri spremenljivkah »depresija« in »anksioznost«: 

D > 0; povprečna razlika posamezne spremenljivke med prvim in drugim obiskom je 

večja od nič (kar predstavlja izboljšanje). 

Dokažemo, da program deluje (bodisi novo oblikovani pri raziskovalni skupini oziroma 

obstoječa obravnava pri kontrolni skupini). 

 

pri spremenljivkah »energičnost«, »pozitivno počutje« in »vsesplošna kakovost življenja«: 
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D < 0; povprečna razlika posamezne spremenljivke med prvim in drugim obiskom je 

manjša od nič (kar predstavlja izboljšanje). 

Dokažemo, da program deluje (bodisi novo oblikovani pri raziskovalni skupini  oziroma 

obstoječa obravnava pri kontrolni skupini). 

 

Preglednica 26. Prikaz ocene kakovosti življenja in razvrstitev preiskovancev v stopnje 

za raziskovalno in kontrolno skupino za prvi in za drugi obisk ter pripadajoče stopnje 

značilnosti. 

S
k

u
p

in
a

 Stopnja 

 

 

Obisk 

 

 

N 

 

 

Min 

 

 

Maks 

 

 

Povprečje 

 

 

Standardni 

Odklon 

 

t 

 

 

p 

 

 

 

R 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Depresije 

  

Obisk 1 21 -4 6 0,71 2,87 -0,203 0,421 

Obisk 2 16 -4 12 1,00 4,69   

Anksioznosti 

  

Obisk 1 21 -1 18 4,57 5,33 0,476 0,321 

Obisk 2 16 -2 15 4,63 5,11   

Energičnosti 

  

Obisk 1 21 1 14 8,57 3,64 0,710 0,244 

Obisk 2 16 -1 13 8,44 3,97   

Pozitivno 

počutje  

Obisk 1 20 9 24 18,40 4,17 0,258 0,400 

Obisk 2 16 8 24 18,62 4,90   

Vsesplošna 

kakovost 

 

Obisk 1 20 28 73 58,05 13,37 0,349 0,367 

Obisk 2 

 

15 16 75 57,44 16,65   

 

K 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Depresije 

  

Obisk 1 20 -3 8 0,85 3,60 1,020 0,163 

Obisk 2 14 -4 8 0,43 3,90   

Anksioznosti 

  

Obisk 1 20 -1 16 5,95 5,03 1,645 0,062 

Obisk 2 14 -2 13 3,29 4,63   

Energičnosti 

  

Obisk 1 20 4 14 9,70 3,21 0,486 0,318 

Obisk 2 14 4 14 9,21 3,93   

Pozitivno 

počutje  

Obisk 1 20 11 24 20,45 3,59 0,316 0,379 

Obisk 2 14 13 24 20,00 3,57   

Vsesplošna 

kakovost  

Obisk 1 20 36 75 59,35 12,65 -0,768 0,228 

Obisk 2 14 37 79 61,50 14,62   

N – število 

t - vrednost testne statistike  

p - statistična značilnost (za enosmerni test)  

R - raziskovalna skupina 

K - kontrolna skupina 
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Preglednica 26 prikazuje oceno kakovosti življenja in razvrstitev preiskovancev v stopnje za 

raziskovalno in kontrolno skupino za prvi in za drugi obisk ter pripadajoče stopnje 

značilnosti. 

 

a) Stopnja depresije 

Stopnja depresije se je v raziskovalni skupini na vzorčnih podatkih nekoliko poslabšala, in 

sicer iz 0,71 na 1,00, zato ne moremo trditi, da novo oblikovani program telesne vadbe 

zmanjšuje stopnjo depresije. Prav tako ne moremo dokazati nasprotja, da program povečuje 

stopnjo depresije (p = 0,421). 

V kontrolni skupini pa se je za razliko od raziskovalne na vzorčnih podatkih stanje izboljšalo, 

in sicer iz 0,85 na 0,43. Razlika pa ni statistično značilna (p = 0,136). Ne moremo trditi, da 

obstoječa obravnava vpliva na zmanjšanje stopnje depresije. 

 

b) Stopnja anksioznosti 

Stopnja anksioznosti se je v raziskovalni skupini na vzorčnih podatkih stanje nekoliko 

poslabšala, iz 4,57 na 4,63. To pomeni, da ne moremo trditi, da novo oblikovani program 

telesne vadbe zmanjšuje stopnjo anksioznosti. Prav tako ne moremo dokazati nasprotnega, da 

novo oblikovani program povečuje stopnjo anksioznosti, ker je razlika statistično neznačilna 

(p = 0,321). 

V kontrolni skupini se je stanje prav tako izboljšalo, iz 5,95 na 3,29, vendar razlika ni 

statistično značilna (p = 0,062), kar pomeni, da ne moremo trditi, da obstoječa obravnava 

zmanjšuje stopnjo anksioznosti. 

 

c) Stopnja energičnosti 

Stopnja energičnosti se je v raziskovalni skupini na vzorčnih podatkih nekoliko poslabšala, in 

sicer iz 8,57 na 8,44, zato ne moremo trditi, da novo oblikovani program telesne vadbe 

povečuje stopnjo energičnosti. Prav tako ne moremo dokazati nasprotnega, da novo 

oblikovani program zmanjšuje stopnjo energičnosti, ker razlika ni statistično značilna (p = 

0,244) 

V kontrolni skupini se je stanje prav tako poslabšalo, in sicer iz 9,70 na 9,21, zato ne moremo 

trditi, da obstoječa obravnava izboljšuje energičnost. Prav tako ne moremo dokazati 

nasprotnega, da obstoječa obravnava zmanjšuje energičnost, ker so razlike statistično 

neznačilne (p = 0,318). 
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d) Pozitivno počutje 

Pozitivno počutje se je v raziskovalni skupini na vzorčnih podatkih izboljšalo, in sicer iz 

18,40 na 18,62. Razlika pa ni statistično značilna (p = 0,400), kar pomeni, da ne moremo 

trditi, da novo oblikovani program zvišuje stopnjo pozitivnega počutja. 

V kontrolni skupini se je stanje nekoliko poslabšalo, in sicer iz 20,45 na 20,00, zato ne 

moremo trditi, da obstoječa obravnava izboljšuje pozitivno počutje. Prav tako ne moremo 

dokazati nasprotnega, da obstoječa obravnava zmanjšuje ennergičnost, ker so razlike 

statistično neznačilne (p = 0,379). 

 

e) Vsesplošna kakovost življenja 

Z vsebinskega vidika je za potrditev hipoteze H2 najpomembnejša ravno vsesplošna kakovost 

življenja. Sestavljena je namreč iz vseh 22 spremenljivk in vseh štirih spremenljivk s katerimi 

smo merili stopnjo kakovosti življenja (stopnje depresije, anksioznosti, energičnosti in 

pozitivnega počutja). Če bi uspeli hipotezo H2 potrditi za to spremenljivko, potem bomo 

smatrali, da je hipoteza H2 potrjena ne glede na to, kako je bilo s potrditvijo za vsako od štirih 

delnih meril kakovosti življenja. 

V raziskovalni skupni je povprečje spremenljivke, ki odraža vsesplošno kakovost življenja, 

pri prvem obisku enaka 58,4 pri standardnem odklonu 14,2. Pri drugem obisku pa 57,8 pri 

standardnem odklonu 16,1. Na vzorčnih podatkih se je stanje poslabšalo, zato hipoteze H2 ne 

moremo potrditi. Prav tako ne moremo potrditi nasprotja hipoteze H2, da novo oblikovani 

program znižuje vsesplošno kakovost življenja. Razlike so namreč statistično neznačilne (p = 

0,374). 

V kontrolni skupini je bila pri prvem obisku vrednost spremenljivke, ki odraža vsesplošno 

kakovost življenja, podobna kot v raziskovalni skupini: 59,4 pri standardnem odklonu 12,0, 

pri drugem obisku pa 61,5 pri standardnem odklonu 14,6. Na vzorčnih podatkih za kontrolno 

skupino za razliko od raziskovalne skupine opazimo izboljšanje. Razlika pa podobno kot pri 

raziskovalni ni statistično značilna (p = 0,228). Tudi pri kontrolni skupini sprejmemo ničelno 

hipotezo. To pomeni, da nismo dokazali, da bi pri bolnikih, ki se zdravijo po obstoječi oskrbi, 

prišlo do izboljšanja. 

Z opravljeno raziskavo nismo mogli potrditi H2, da telesna dejavnost pripomore k večji 

kakovosti življenja starejših bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2.  

 

Razliko med raziskovalno in kontrolno skupino v izhodišču (pri obisku 1) in pri drugem 

obisku, skupaj s pripadajočimi stopnjami značilnosti prikazuje preglednica 32. 
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Preglednica 27. Razlika med raziskovalno in kontrolno skupino za stopnje kakovosti 

življenja pri prvem in drugem obisku 

 

Stopnja 

 

Obisk 

 

Skupina 

 

N 

 

Povprečje 

 

Standardni 

odklon 

t 

 

p 

 

Depresije 

  

  

Obisk 1 R 21 0,71 2,87 0,134 0,894 

K 20 0,85 3,60   

Obisk 2 R 16 1,00 4,69 -0,360 0,722 

K 14 0,43 3,90   

Anksioznosti 

  

Obisk 1 R 21 4,57 5,33 0,850 0,400 

K 20 5,95 5,03   

Obisk 2 R 16 4,63 5,11 -0,748 0,461 

K 14 3,29 4,63   

Energičnosti 

  

Obisk 1 R 21 8,57 3,64 1,050 0,300 

K 20 9,70 3,21   

Obisk 2 R 16 8,44 3,97 0,538 0,595 

K 14 9,21 3,93   

Pozitivno 

počutje 

  

Obisk 1 R 20 18,62 4,90 1,665 0,104 

K 20 20,45 3,59   

Obisk 2 R 16 18,40 4,17 0,867 0,393 

K 14 20,00 3,57   

Vsesplošna 

kakovost 

  

Obisk 1 R 20 58,05 13,37 0,316 0,754 

K 20 59,35 12,65   

Obisk 2 R 15 57,44 16,65 0,705 0,486 

K 14 61,50 14,62   

N – število 

t - vrednost testne statistike 

p - statistična značilnost 

R - raziskovalna skupina 

K - kontrolna skupina 

 

Preglednica 27 prikazuje razliko med raziskovalno in kontrolno skupino za stopnje kakovosti 

življenja pri prvem in drugem obisku. 

Stopnja depresije je bila pri prvem obisku v raziskovalni skupini nižja kot v kontrolni skupini, 

pri drugem obisku pa je ravno obratno. Razlike pri nobenem obisku niso statistično značilne 

(p = 0,894 in p = 0,722). 
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Stopnja anksioznosti je bila pri prvem obisku v raziskovalni skupini nižja kot v kontrolni 

skupini, pri drugem obisku pa je zopet ravno obratno. Razlike pri nobenem obisku niso 

statistično značilne (p = 0,400 in p = 0,461). 

Stopnja energičnosti je bila pri prvem obisku v raziskovalni skupini višja kot v kontrolni 

skupini, pri drugem obisku pa je prav tako nekoliko višja, vendar manj kot pri prvem obisku. 

Razlike prav tako niso statistično značilne ne pri prvem ne pri drugem obisku (p = 0,300 in p 

= 0,595). 

Stopnja pozitivnega počutja je bila pri prvem obisku v raziskovalni skupini nižja kot v 

kontrolni skupini, in prav tako je bilo tudi pri drugem obisku. Razlike pa so statistično 

neznačilne (p = 0,104 in p = 0,393). 

Stopnja vsesplošne kakovosti življenja je bila pri prvem obisku v raziskovalni skupini nižja 

kot v kontrolni skupini, prav tako je bila nižja tudi pri drugem obisku in to z večjo razliko. 

Razlike pa so tudi v tem primeru pri obeh obiskih statistično neznačilne (p = 0,754 in p = 

0,486). 

 

Če povzamemo: razlike med raziskovalno in kontrolno skupino so statistično neznačilne, tako 

v izhodišču (pri prvem obisku) kot tudi pri drugem obisku. Te razlike med skupinama so 

dovolj majhne, da lahko privzamemo, kot da jih ni in tako ne vplivajo na potrjevanje hipoteze 

H2.  

 

H3: Novo oblikovani program edukacije o telesni dejavnosti starejših pripomore k 

manjšemu tveganju za razvoj in prisotnost depresije pri bolnikih s sladkorno boleznijo 

tipa 2. 

 

Oceno tveganje za prisotnost depresije smo merili na osnovi poglobljenega vprašalnika 

(PHQ-9) (Priloga 7). Možno število točk je v razponu od 0 do 27, kjer 0 pomeni, da ni 

tveganja za razvoj depresije in 27 pomeni zelo hudo depresijo (preglednica 12). 

 

Vprašalnik o tveganju za prisotnost depresije so vsi bolniki (tako v raziskovalni kot tudi v 

kontrolni skupini) izpolnjevali tako na prvem kot tudi na drugem obisku.  

Tako lahko podobno kot pri hipotezama H1 in H2 preverjamo, če je prišlo do izboljšanja na 

osnovi preizkusa razlike aritmetičnih sredin za dva odvisna vzorca. Ničelna in alternativna 

hipoteza se tako glasita: 
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H0: D =
 0; med skupinama ni opaziti razlike 

 

H1: D >
 0; razlika med prvim in drugim obiskom je večja od nič (kar predstavlja izboljšanje) 

 

V okviru anketnega vprašalnika pa smo se poleg vprašanj, ki se tičejo kakovosti življenja, 

posebej ukvarjali tudi z oceno tveganja za pojav depresije na osnovi validiranega 

poglobljenega vprašalnika, ki se nanaša na oceno tveganja za prisotnost depresije (PHQ-9). 

Možno število točk je v razponu od 0 do 27, kjer 0 točk pomeni, da ni tveganja za razvoj 

depresije in 27 točk pomeni zelo hudo depresijo. Ta razpon smo razvrstili v 5 stopenj tveganja 

za pojav depresije, te stopnje so: odsotnost depresije, minimalna depresija, blaga depresija, 

zmerna depresija, hujša depresija in huda depresija. Prikaz ocene oceno tveganja za prisotnost 

depresije za raziskovalno in kontrolno skupino za oba obiska prikazujejo štirje grafi. 

 

Preglednica 28. Opisna statistika za oceno tveganja za pojav depresije za raziskovalno in 

kontrolno skupino pri prvem in pri drugem obisku 

 

Obisk 

 

Ocena tveganja 

depresije 

Skupina 

 

N 

 

Minimalno 

 

Maksimalno 

 

Povprečje 

 

Standardni 

odklon 

Obisk 1 

 

Ocena tveganja 

depresije 

 

R 21 0 19 5,86 5,09 

K 20 0 14 5,05 4,41 

    p = 0,591   

Obisk 2 

  

Ocena tveganja 

depresije 

 

R 16 0 21 6,00 6,60 

K 14 0 20 4,93 5,95 

    p = 0,646  

N – število R - raziskovalna skupina 

K - kontrolna skupina 

 

Preglednica 28 prikazuje opisno statistiko za oceno tveganja za pojav depresije za 

raziskovalno in kontrolno skupino pri prvem in pri drugem obisku. Razlike med obema 

skupinama so tako v izhodišču (pri obisku 1) kot pri obisku 2 statistično neznačilne (p = 0,591 

in p = 0,646). 
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Pri raziskovalni skupini smo pri prvem obisku zaznali odsotnost depresije pri dveh 

preiskovancih, kar predstavlja 9,5 %, zelo hude depresije pa nismo zaznali pri nikomur. 

Največkrat, pri osmih preiskovancih oziroma pri 38,1 % pa smo zaznali minimalno depresijo. 

Pri drugem obisku smo zaznali odsotnost depresije pri treh preiskovancih, kar predstavlja 18,8 

%, zelo hudo depresijo pri enem, kar predstavlja 6,3 %. Največkrat, pri šestih preiskovancih 

oziroma pri 37,5 % smo opazili minimalno depresijo.  

Pri kontrolni skupini pa smo pri prvem obisku zaznali odsotnost depresije pri štirih 

preiskovancih, oziroma pri 20 %. Zelo hudo depresije nismo opazili pri nikomur, največkrat, 

pri sedmih preiskovancih oziroma pri 35 % smo opazili minimalno depresijo. 

Pri drugem obisku smo zaznali odsotnost depresije pri štirih preiskovancih oziroma pri 28,6 

%, zelo hudo depresijo smo zaznali pri enem preiskovancu, kar predstavlja 7,1 %. Največkrat, 

pri petih preiskovancih oziroma pri 35,7 % smo zaznali minimalno depresijo. 

V povprečju to pri raziskovalni skupini pri prvem obisku predstavlja 5,86 pri standardnem 

odklonu 5,09, pri drugem obisku 6,00 pri standardnem odklonu 6,60. 

Pri kontrolni skupini na prvem obisku dobimo povprečje 5,05 pri standardnem odklonu 4,41, 

pri drugem obisku 4,93 pri standardnem odklonu 5,95.  

Pri kontrolni skupini je stanje torej nekoliko boljše. Pri drugem obisku glede na prvega je pri 

raziskovalni skupini prišlo do blagega poslabšanja, pri kontrolni skupini pa do blagega 

izboljšanja. 
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Graf 1. Linijski graf pri prvem obisku za raziskovalno skupino za oceno tveganja za 

prisotnost depresije (PHQ-9) 

 

 

Graf 2. Linijski graf pri drugem obisku za raziskovalno skupino za oceno tveganja za 

prisotnost depresije (PHQ-9) 
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Graf 3. Linijski graf pri prvem obisku za kontrolno skupino za oceno tveganja za 

prisotnost depresije (PHQ-9) 

 

 

Graf 4. Linijski graf pri drugem obisku za kontrolno skupino za oceno tveganja za 

prisotnost depresije (PHQ-9) 
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Preglednica 29. Ocena tveganja za prisotnost depresije za raziskovalno in kontrolno 

skupino glede na število doseženih točk 

 

 

S
k

u
p

in
a
 

1. Obisk 2. Obisk 

 

  

Povprečje standardni 

odklon 

povprečje standardni 

odklon 

t p 

Ocena tveganja za 

pojav depresije 

R 5,75 5,01 6,00 6,60 -0,436 0,335 

K 5,14 4,45 4,92 5,95 0,225 0,413 

t - vrednost testne statistike                                     R - raziskovalna skupina 

p - statistična značilnost (za enosmerni test)          K - kontrolna skupina 

 

Preglednica 29 prikazuje, da je v raziskovalni skupini pri prvem obisku ocena tveganja za 

prisotnost depresije znašala 5,75 pri standardnem odklonu 5,01, pri drugem obisku pa 6,00 pri 

standardnem odklonu 6,60. Stopnja tveganja za pojav depresije se je povečala. Sta pa obe 

povprečji v območju »blage depresije«. Hipoteze H3 ne moremo potrditi. Vrednost t statistike 

znaša -0,436 pri stopnji značilnosti 0,335. To pomeni, da sprejmemo ničelno hipotezo. Ne 

moremo trditi, da bi se tveganje za razvoj depresije zaradi novega programa edukacije o 

telesni dejavnosti zmanjšalo. Prav tako ne moremo trditi, da bi se tveganje za razvoj depresije 

povečalo. 

 

V kontrolni skupini je bila začetna vrednost tveganja za prisotnost depresije nižja kot v 

raziskovalni skupini. Vrednost tveganja za prisotnost depresije se je zmanjšala (iz 5,14 pri 

standardnem odklonu 4,45 pri prvem obisku na 4,92 pri standardnem odklonu 5,95 pri 

drugem obisku). Ta vrednost je glede ocene prisotnosti depresije v isti stopnji kot pri 

raziskovalni skupini »blaga depresija«. Prav tako kot pri raziskovalni skupini tudi tukaj ne 

moremo trditi, da je prišlo do izboljšanja. Vrednost testne statistike je 0,225 pri stopnji 

značilnosti 0,413. To pomeni, da ničelno hipotezo sprejmemo. Ne moremo trditi, da obstoječa 

obravnava zmanjša tveganje za prisotnost depresije. 

 

Z opravljeno raziskavo nismo mogli potrditi H3, da novo oblikovani program edukacije o 

telesni dejavnosti pripomore k manjšemu tveganju za razvoj in prisotnost depresije pri 

starejših bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2. 
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8.0 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI 

 

1. S pričujočo raziskavo smo ugotovili, da novo oblikovani program edukacije o telesni 

dejavnosti ni uspel vplivati na povišanje telesne dejavnosti pri vključenih starejših 

bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2. 

 

2. Razlog za to se morda skriva že v vključitvenih kriterijih. Vključevali smo bolnike, ki že 

od prej niso bili dovolj telesno dejavni in jih diabetelog in medicinska sestra eduktorica 

ob rednih preglednih z obstoječo obravnavo nista uspela motivirati za povečanje telesne 

dejavnosti. Morda gre za specifične bolnike, ki so posebej odporni na spremembo 

življenjskega sloga oziroma posebej za telesno dejavnost. Bolnike je bilo že zelo 

zahtevno povabiti za sodelovanje v raziskavo. Imeli so veliko izgovorov od pomanjkanja 

časa, pomanjkanja volje, odsotnost prevoza, pomanjkanje denarja za prevoz (avtobus, 

itn). Prav tako smo imeli težave z organizacijo odvzema krvi v laboratoriju.  

 

Drugi razlog je v tem, da razpolagamo z zelo majhnim vzorcem. Če bi pridobili večji vzorec, 

bi morda rezultati vsaj pri nekaterih spremenljivkah, dosegali statistične pomembnosti.  

 

Tretji razlog je, da smo raziskavo izvajali v času, ko se je pričenjala zima. Takrat so ljudje več 

časa v svojih domovih in so manj pripravljeni zapustiti tople domove in se rekreirati na 

prostem (hoja, sprehodi, delo okoli hiše, itn). Prav tako v času zime bolniki uživajo manj 

zelenjave in več goste, bolj kalorične hrane. 

 

Naslednji razlog je mogoče v odsotnosti socialnih mrež, ki učinkujejo kot dodaten vir moči za 

spremembo vedenja, izvajanja telesne dejavnosti. Bilo bi smiselno, če bi povabili k 

sodelovanju tudi njihove partnerje ali prijatelje, ki bi jih motivirali k izvajanju telesne 

dejavnosti. Žal nismo uporabili orodja za oceno stopnje povezanosti v socialne mreže, kar bi 

morda pomagalo pojasniti rezultate.  

 

Žal v pričujoči raziskavi tudi nismo natančno ocenili stopnje motivacije posameznega 

bolnika. Mogoče bi z večjim številom obiskov ali telefonskih kontaktov bili bolj motivirani za 

izvajanje več telesne dejavnosti. V naši raziskavi smo zagotovo premalo časa namenili 

procesu diagnostike, torej opredelitvi problema telesne dejavnosti (katere vaje posamezen 
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preiskovanec lahko naredi, katere vire moči potrebuje, kako je z njegovo stopnjo motivacije 

za izvedbo telesne dejavnosti, itn.) na začetku raziskave ter motiviranju v času poteka 

raziskave.  

Tega smo se sicer dotaknili z uveljavljenimi priporočili (Canadian guidelines), a se je 

izkazalo, da za proučevano populacijo bolnikov ta priporočila niso ustrezna oziroma zadostna. 

 

3. Drug pomemben aspekt pa je vključitev starejših bolnikov v raziskavo. Morda so starejši 

težje sledili in jim je z dodatnimi orodji bilo naloženo dodatno breme, zaradi česa niso 

zmogli povečati telesno dejavnost, temveč so se jim, vsaj nekaterim, celo poslabšali 

parametri kvalitete življenja in depresije. Pričakovati je, da ob neuspehu povečanja 

količine telesne dejavnosti ni bilo izboljšanja pri ostalih parametrih. 

 

Če pogledamo vse metabolne parametre, hipoteze H1 ne moremo potrditi, in to pri nobeni 

spremenljivki. Še več, lahko celo dokažemo, da se LDL holesterol in sistolični krvni tlak pri 

novo oblikovanem programu telesne dejavnosti poslabša. Razloge za povišan sistolični krvni 

tlak lahko pripišemo temu, da bolniki niso natančno vedeli kaj jih čaka na drugem obisku. 

Mogoče jih je bilo strah ali so imeli občutek krivde ker niso bili dovolj telesno dejavni. 

 

Prav tako nismo potrditi hipoteze H2, da telesna dejavnost vpliva na višjo kakovost življenja. 

Z opravljeno raziskavo nismo dobili odgovora na vprašanje zakaj so starejši bolniki s 

sladkorno boleznijo premalo telesno dejavni. Zelo verjetno imajo na začetku previsoka 

pričakovanja o vplivu telesne vadbe na boljše počutje in nekatere metabolne parametre. Ker 

se izboljšanje ne pokaže takoj, mnogi bolniki zelo kmalu izgubijo motivacijo. Motivacija 

starejših bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 o spremembi življenjskega sloga, predvsem na 

povečanje redne telesne dejavnosti se je izkazala kot pomemben segment v procesu edukacije. 

Zato je motivaciji potrebno posvetiti vodilno mesto v celotni oskrbi omenjenih bolnikov.  

 

Tudi nismo potrdili hipoteze H3, da telesna dejavnost pripomore k manjšemu tveganju za 

razvoj in prisotnost depresije pri starejših bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2. 

 

V svetu je bilo izvedenih nekaj raziskav in meta-analiz na področju telesne dejavnosti 

starejših bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2. 
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Zanimiva raziskava, ki so jo izvajali Teychenne idr. je vključevala moške in ženske v starosti 

40-75 let (n = 318) s sladkorno boleznijo tipa 2 (n = 117) ali ITM> 25 (n = 201). V raziskavi 

so primerjali učinkovitost standardnega programa in skupinskega intenzivnega programa 

anaerobne telesne dejavnosti na metabolne dejavnike tveganja za bolezni srca in ožilja ter 

mišično moč. Skupinski intenzivni program anaerobne telesne dejavnosti je vključeval 

dodatno motivacijsko prilagojeno vedenjsko svetovanje. Preiskovanci so izvajali skupinsko 

trikrat tedensko anaerobno telesno dejavnost v telovadnici prvih 6 mesecev in potem še 

vzdrževalno v naslednjih 6 mesecih. Preiskovanci v tem programu so prejeli pisna priporočila 

o telesni dejavnosti ter različne spodbude po 2, 4 in 6 mesecih od vključitve v raziskavo. Ob 

začetku raziskave so prejeli športno torbo in stekleničko za vodo za motivacijo. Prav tako so 

preiskovance v času 6 mesecev klicali po telefonu, tedensko nato mesečno. Z omenjenim 

intenzivnim programom je prišlo pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 do znatnega 

zmanjšanja HbA1c v programu intenzivne telesne dejavnosti v primerjavi z standardnim 

programom (Teychenné, Ball, Salmon, Daly, Crawford, Sethi, Jorna, Dunstan, 2015). V to 

raziskavo so bili vključeni precej mlajši ljudje v primerjavi z našo raziskavo, prav tako je bil 

intervencijski program zelo intenziven, vključeval je tudi skupinsko vadbo. 

 

Meta-analiza učinkovitosti strukturirane telesne dejavnosti pri bolnikih s sladkorno boleznijo 

tipa 2, udeleženih v raziskavah, ki so trajale ≥8 tednov na vrednost hemoglobina A1c in 

telesno maso, je pokazala znižanje hemoglobina A1c v telesno dejavni skupini (7,65 v 

primerjavi z 8,31 %) v kontrolni skupini, ni pa bilo razlik med skupinama v telesni teži. 

Metaregresija je potrdila, da je učinek telesne dejavnosti na hemoglobin A1c neodvisen od 

vpliva na telesno težo. Zaključili so, da strukturirana telesna dejavnost statistično in klinično 

pomembno pozitivno vpliva na urejenost glikemije, in ta učinek ni bil neposredno povezan z 

hujšanjem. Raziskava ugotavlja, da so pri populaciji nediabetikov učinki telesne dejavnosti na 

krvni tlak in lipide razmeroma skromni, pri bolnikih s sladkorno boleznijo pa jih ni. Večje 

povečanje HDL holesterola (dobri holesterol) in znižanje plazemskih trigliceridov ter 

zmanjšanje visceralne maščobeso bili opaženi pri bolj zahtevnih programih telesne dejavnosti 

(tako v smislu obsega in intenzivnosti) pri osebah brez sladkorne bolezni.  

Najbolj učinkoviti strukturirani programi za dolgoročni nadzor telesne teže so bili tisti, ki so 

vključevali kombinacijo prehrane, gibanja ter vedenjske spremembe. Telesna dejavnost sama, 

brez sočasne prehranske omejitve in spremembe vnosa kilokalorij, pripelje do skromne izgube 

telesne teže ~2 kg. Debeli bolniki s sladkorno boleznijo imajo pogosto težave z izvajanjem 

zadostne količine telesne dejavnosti in zmanjšanjem vnosa kilokalorij s hrano. V 
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randomizirani raziskavi so bolniki, ki so izvajali zmerno aerobno telesno dejavnost (700 

kcal/dan, ~1 h/dan) dosegli izgubo telesne maščobe enako kot tisti, ki so imeli omejitev vnosa 

kilokalorij.  

Če povzamemo: v različnih raziskavah je skupni imenovalec, da pri starejših debelih bolnikih 

s sladkorno boleznijo tipa 2 težko dosežemo zmanjšanje telesne mase in ureditev ostalih 

metaboličnih parametrov. Izjema so edino zelo kompleksni programi telesne vadbe, ki 

vključujejo veliko srečanj, kontinuirano delo na motivaciji (Sigal, Kenny, Wasserman, 

Castaneda-Sceppa, White, 2006).  

Potrebno se je zavedati, da je redno gibanje za bolnike s sladkorno boleznijo bolj zahtevno in 

naporno kot za tiste brez sladkrone bolezni. 

 

Zanimiva raziskava, objavljena v letu 2015, ki so jo izvedli Huebschmann idr. je vključevala 

pretežno sedeče ženske s prekomerno telesno težo v starosti 50-75 let s sladkorno boleznijo 

tipa 2 (n = 26) ter kontrolno skupino brez sladkorne bolezni tipa 2 (n = 28). Ugotavljali so, da 

bolnice s sladkorno boleznijo tipa 2 doživljajo večji telesni napor med telesno dejavnostjo kot 

ženske brez sladkorne bolezni. Izmerili so celo višjo količino laktata, višji srčni utrip in 

prisotnost višjega krvnega tlaka v primerjavi s kontrolno skupino. 

Če povzamemo, smiselno bi bilo ugotoviti, katera vrsta telesne dejavnosti najbolj ustreza 

starejšim bolnikom s sladkorno boleznijo tipa 2, jim je najmanj naporna, ter jim jo 

priporočati. Poleg tega je nujno opredeliti tudi najuspešnejše motivacijske pristope za starejše 

bolnike, ki niso nujno enaki tistim, ki so učinkoviti pri mlajših (Huebschmann, Kohrt, 

Herlache, Wolfe, Daugherty, Reusch, Bauer in Regensteiner, 2015). 

 

Tudi iz naše raziskave lahko sklepamo, da telesna dejavnost starejšim bolnikom s sladkorno 

tipa 2 predstavlja breme v smislu rednega izvajanja, morda tudi zato, ker so pri izvajanju 

telesne dejavnosti hitreje utrujeni in izčrpani, zaradi višjega srčnega utripa, povišanja krvnega 

tlaka in zvišanja laktata. Zaradi omenjenega hitreje odnehajo z izvajanjem telesne dejavnosti 

in je ne povezujejo s prijetnimi občutki. 

 

Biddle idr. so v randomizirani raziskavi ugotavljali ali je skupinska strukturirana delavnica o 

zmanjšanju časa sedenja vplivala na zmanjšanje časa sedenja. V raziskavo so bili vključeni 

odrasli, stari 18-40 let, ki so imeli bodisi prekomerno telesno težo (z dodatnim dejavnikom 

tveganja za sladkorno bolezen tipa 2) ali debelostjo, ki so veliko časa presedeli. 187 
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posameznikov (69 % žensk, v povprečni starosti 33 let, s povprečnim ITM 35 kg/m2) so 

naključno razdelili v raziskovalno ali kontrolno skupino. 

Raziskovalna skupina je bila deležna strukturiranega izobraževanja v obliki delavnice, ki je 

potekala tri ure in je vsebovala orodja za samokontrolo in spremljanja motivacije s pomočjo 

telefonskega klica. Podatki so se zbirali na treh časovnih točkah: v začetku, po 3 in po 12 

mesecih od začetka. Cilj je bil oceniti sedeče vedenje po 12 mesecih. Podatki po 12 mesecih 

so pokazali, da ni značilnih razlik v času sedenja med raziskovalno in kontrolno skupino. 

Raziskava je pokazala, da strukturirano izobraževanje, namenjeno zmanjšanju sedenja pri 

mladih odraslih, ki jim grozi sladkorna bolezen tipa 2, ni bilo uspešno pri spreminjanju 

vedenja po 12 mesecih (Biddle, Edwardson,Wilmot,Yates,Gorely, Bodicoat, Ashra, Khunti, 

Nimmo, Davies, 2015).  

Ta raziskava je glede na vrsto intervencije (1-kratno izobraževanje v obliki delavnice) 

podobna naši. A tudi raziskava Biddla ni pokazala učinkovitost, čeprav so vanjo bili vključeni 

mlajši bolniki. 

 

Podobno so leta 2004, na Kliničnem oddelku za diabetes v bolnišnici Ninewells, Dundee na 

Škotskem ugotovili, da bolniki ne marajo izvajati telesne vadbe. Redno je bilo v 5 mesecih, 

kolikor je trajala raziskava, telesno dejavnih le 34 % bolnikov, od teh pa je samo 9 % doseglo 

ugodne metabolične rezultate (Thomas, Alder, Leese, 2004).  

Tudi v naši raziskavi so nekateri bolniki bili bolj aktivni. Žal pa je naša raziskava vključevala 

premjhno število bolnikov, da bi nam omogočila natančneje opredeliti lastnosti tistih 

bolnikov, ki so bili vendarle bolj aktivni po intervencijski eduakciji. 

 

Naslednja zanimiva raziskava, ki o jo izvedli Linmans, Knottnerus, Spigt, leta 2015, navaja, 

da bolniki pogosto precenijo vpliv telesne vadbe in vpliv spremembe življenjskega sloga na 

potek bolezni. To potem vodi v razočaranja in popolno izgubo motivacije za nadaljnje delo 

(Linmans, Knottnerus, Spigt, 2015). Tudi pri našem novo oblikovanem programu edukacije 

lahko sklepamo, da so se vpletli enaki mehanizmi. Drug problem je, da ne ocenjujemo redno 

bolnikove motiviranosti za spremembo življenjskega sloga ter ga hkrati premalo podpiramo. 

 

Raziskava avtorjev Tate, Lyons, in Valle v letu 2015 je pokazala tudi, da se dobre rezultate 

lahko doseže pri povečanju stopnje telesne dejavnosti z uporabo novih tehnologij. S tem 

mislimo predvsem uporabo pedometra (naprava za štetje korakov), ki bolniku daje povratno 

informacijo in ga s tem dodatno motivira. Nedavno izvedena meta-analiza, je pokazala, da so 
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bolniki s sladkorno boleznijo, ki so uporabljali pedometer znatno povečali število korakov (v 

povprečju približno 1822 korakov/dan) in s tem dosegli cilj, ki je vsaj 2000 korakov/dan. 

Obstaja več tehnologij, med katerimi je tudi uporaba SMS opomnikov, ki te tudi spodbudijo k 

izvajanju telesne dejavnosti in pomagajo pri trajnejši motivaciji (Tate, Lyons, Valle, 2015). 

Tudi v našo raziskavo bi lahko vključili uporabo pedometra, a z njim ne bi mogli opredeliti 

stopnje aktivnosti bolnikov pred vključitvijo v raziskavo. Upali smo, da bomo s podarjenim 

elastičnim trakom dosegli podoben učinek, a se kljub temu, da smo bolnikom priskrbeli 

elastični trak, telesna dejavnost ni povečala. 

 

Mendes idr. so v raziskavi, ki je potekala devet mesecev, ugotavljali vpliv programa vadbe, ki 

temelji na dolgoročni skupinski kombinirani vadbi (kombinirana aerobika, vaje za moč in za 

ravnotežje) z minimalnimi stroški na telesne sposobnosti oseb v srednjih letih in starejših 

bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2. V raziskavo je bilo vključenih 43 bolnikov v starosti 

62.92 ± 5,92 let, ki so trikrat na teden po 70 minut bili telesno dejavni. Rezultati nadzorovane 

telesne dejavnosti je pri raziskovalni skupini bistveno izboljšala aerobno kondicijo, moč 

mišic, ravnotežje in fleksibilnost, ocenjene s preskusi na terenu v njihovem okolju (izboljšan 

6 minutni test hoje, test vstani in pojdi, idr.) (Mendes, Sousa, Themudo-Barata, Reis, 2016).
.
 

 

Če primerjamo te rezultate z rezultati naše raziskave, se nam poraja kar nekaj idej, kako lahko 

v bodoče bolj uspešno motiviramo naše bolnike za izvajanje redne telesne dejavnosti. Bilo bi 

smiselno, da jih grupiramo v skupine ter se z njimi dobivamo po tri krat na teden za izvajanje 

telesne dejavnosti. S takim načinom je najverjetneje motivacija bolnikov večja. Skupina 

enakih pozitivno vpliva in motivira. V tujini so v diabetoloških timih za oskrbo bolnikov s 

sladkorno boleznijo, poleg diabetologa in medicinske sestre vključeni tudi psihologi in 

trenerji za izvajanje telesne dejavnosti, zato je celostna oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo 

bistveno lažje izvedljiva. Po drugi strani smo našo raziskavo namenoma zasnovali v obliki 

enega srečanja, saj se nam je to zdelo najbolj sprejemljivo glede na trenutno organizacijo 

zdravstvenega sistema. 
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9.0 SMERNICE ZA OBLIKOVANJE NOVEGA MODELA 

PROGRAMA O TELESNI DEJAVNOSTI STAREJŠIH 

 

Na podlagi rezultatov raziskave smo ugotovili, da je potrebno oblikovati novi model 

programa o telesni dejavnosti starejših bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2. Ker imamo 

opravka s starejšimi osebami s kroničnimi obolenji (sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija, 

hiperlipidemija, debelost, itn.), predstavlja oblikovanje učinkovitega programa o telesni 

dejavnosti velik izziv.  

Za lažje razumevanje se bomo osredotočili na sam koncept programa, ki predstavlja vrsto 

planiranih aktivnosti v določenem časovnem obdobju za dosego zastavljenih ciljev. Model 

programa lahko označimo kot model intervencijske prakse na tercialnem področju, ki 

integrira vedenja velikega števila družbenih in biomedicinskih znanosti (Bašič, 2009). Pri 

starejših bolnikih s sladkorno boleznijo, intervencija predstavlja ohranitev kakovosti življenja, 

zmanjšanje pojavnosti depresije ter preprečevanje poslabšanja sladkorne bolezni.  

Pri oblikovanju novega modela programa v procesu edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo 

bomo izhajali iz možnosti hermenevtične sociopedagoške prakse. Temeljni namen je poiskati 

podporne in spoprijemalne elemente v položaju starejših ter na teh dejavnikih graditi 

učinkovit način pomoči. 

 

 

9.1 Hermenevtični pristop v procesu edukacije o telesni dejavnosti 

starejših bolnikov s sladkorno boleznijo  

 

Eden izmed temeljnih sodobnih socialnopedagoških diskurzov je hermenevtično 

razumevanje posameznikovega umeščanja v socialni prostor, pri čemer se upošteva 

njegovo samopredstavitev in življenjsko usmeritev. Cilj je priti do čim bolj natančnega in 

verodostojnega opisa življenjskega položaja in razvojnih možnosti, ki jih ima posameznik, da 

bi lahko ustrezno načrtovali socialnopedagoške ukrepe in intervencije za pomoč posamezniku 

ali skupini. Tukaj pa igra pomembno vlogo empatija in vživljanje v vlogo posameznika ter 

vključitev vseh vidikov njegovega življenja (Rapuš-Pavel, 1999). To pa lahko dosežemo z 

ustreznim načinom komunikacije in konverzacije. Vsaka konverzacija je komunikacija, ni pa 

vsako komuniciranje razgovor, saj ta zahteva zavzetost komunikantov (akterjev) za 
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razumevanje razumevanja sogovornikov, kar posledično (vsaj minimalno) spremeni vse 

udeležence razgovora (Šugman Bohinc, 2003). Takšna vrsta komuniciranja je hermenevtična, 

ker temelji na rekurzivnem procesu interpretiranja interpretacij. Taka komunikacija vodi k 

izčiščevanju osebnih pomenov izmenjanih interpretacij kot tudi k medsebojnemu spoznavanju 

in zbliževanju sogovornikov. Vse to pa privede do razvoja novosti, sprememb in oblikovanje 

novih dogovorov. Začne se takrat, ko sogovorniki določijo in odprejo neko temo pogovora. V 

kontekstu svetovalnega dela z bolniki s sladkorno boleznijo je to bolnik ali družina, ki išče 

pomoč, definira svoj problem. Razgovor pa se konča, ko se vsi udeleženci pogovora 

sporazumejo torej strinjajo glede interpretacije (bolnik npr. svoje lastno videnje in vizijo 

rešitve določenega problema) torej izbrane konverzacijske teme. Resnica je vedno 

hermenevtična, torej nekaj o čemer se dva akterja dogovorita ali strinjata, da je resnično in to 

je vsa vrednost razgovora. 

Če se zdravnik ali socialni pedagog sam odloči o ciljih zdravljenja sladkorne bolezni brez 

dogovora ali razgovora z bolnikom, govorimo le o komunikaciji. Kadar bi vsi skupaj 

oblikovali cilje zdravljenja sladkorne bolezni kot dogovor vseh udeležencev, tukaj mislimo 

predvsem na zdravnika, socialnega pedagoga-edukatorja in bolnika, lahko so prisotni še 

bolnikovi svojci, ki ga podpirajo, in so si med seboj izmenjali svoje koncepte (zamisli o tem) 

in obenem ohranili svojo medsebojno različnost bi lahko govorili o konverzaciji. V primeru 

odsotnosti dogovora, nerazumljivosti ali odsotnosti bolnikove želje po doseganja ciljev, skoraj 

nikoli ne pride do realizacije le-teh (Šugman- Bohinc, 2003). 

Pogosto, torej ne vedno terapevt ni neodvisni opazovalec svojega svetovanca v našem primeru 

bolnika s sladkorno boleznijo, ampak je kreator svoje podobe o bolniku. Da ostanemo 

neodvisni opazovalci se moramo zavedati, da ne smemo bolnika umestiti v določeno 

kategorijo s katero pogosto označimo bolnike s sladkorno boleznijo. Ne bolnika trivializirati, 

ne ga umestiti v svoje vnaprej oblikovane koncepte, kategorije. Pomembno je prepoznati tudi 

svoje obrambne mehanizme, morebitne blokade, in tudi svoje vzorce delovanja, ki jih 

prinašamo iz preteklih interakcij z določenim tipom ljudi. Zato sposobnost refleksije, kot 

ključne kompetence socialnih pedagogov pomaga reflektirati strokovne probleme. 

Posameznik tako nenehno ozavešča svoje ravnanje, kritično vrednoti situacijo in na ta način 

oblikuje svojo profesionalno identiteto (Klemenčič, 2005). Terapevt prinaša v interakcijo z 

bolnikom svojo zgodovino, znanje, predstave, predsodke, negativne izkušnje, vzorce 

delovanja in dopušča le tisto kar prispeva k ohranitvi njegove notranje stabilnosti. Vsaka 

interpretacija sistema, ki ga opazuje je izraz njegovega položaja in stanja, zato več pove o 

njem, kot pa o tem kar opazuje  (Jeriček, 2004). 
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Naša naloga kot svetovalca je v tem, da pri posamezniku spoznamo in odkrijemo njegove vire 

moči ne glede na to, da jih pogosto poskušamo spraviti vnaprej v nek okvir. Hermenevtični 

pristop omogoča posameznikovo dejavno vlogo soustvarjanja življenjskega prostora, razmere 

za življenje in delo v okolju, v katerem živi (Rapuš-Pavel, 1999).  

 

9.1.1 Vzpostavitev odnosa 

 

Na začetku vsakega edukacijskega programa o telesni dejavnosti je ključnega pomena 

ustvariti zaupljiv odnos ter spregovoriti o trenutnem stanju vsakega preiskovanca. Bolnik 

mora začutiti, da se iskreno zanimamo zanj in smo mu pripravljeni pomagati. Odnos 

predstavlja jedro socialnopedagoškega dela, zato ni nekaj samoumevnega, treba ga je graditi 

(Kranjčan in Bajželj, 2008). Socialna pedagogika je dialoška, kar pomeni, da dve osebi 

vstopita v pedagoški odnos, ki temelji na dialogu (Razpotnik, 2006). Temelji na izhajanju iz 

posameznika oz. njegove resničnosti ter v skladu s fenomenološko tradicijo iz njegovega 

subjektivnega zaznavanja resničnosti, v kateri je, in izrabljanja virov, ki jih ponuja njegovo 

okolje (Razpotnik, 2014).  

Delujemo v smeri, da posameznik ozavesti lasten svet kakovosti torej svoj zemljevid, da ve, 

kaj bi rad, ne pa le kaj drugi delajo ali kaj drugi hočemo od njega da dela. Bolnik bi moral 

imeti čas za pripoved svoje zgodbe, kako se počuti, kakšne težave ima, kaj ga veseli, kaj ga 

obremenjuje, kaj si želi v življenju in bi s spremembo načina ravnanja in razmišljanja tudi 

dosegel. Odpiranje prostora za razgovor ustvarja kontekst, ki omogoča učinkovitejše 

svetovalčevo in bolnikovo (svetovančevo) sodelovanje v opredelitvi bolnikovega razpleta 

problema in načrtovanje majhnih, uresničljivih, doslej mogoče nepreizkušenih korakov 

njegovega udejanjanja (Kobolt in Rapuš-Pavel, 2004). Socialni pedagog mora biti usmerjen v 

življenjski vsakdan uporabnikov, torej, da uporabnikom pomaga pri obvladovanju družbenih 

zahtev in razmer v danih življenjskih okoliščinah (Zorc-Maver, 1997). 

Svetovalec je uspešen pri svojem svetovalnem delu ko doseže pri posamezniku aktivno 

udeležbo v procesu zdravljenja, opredelitev položaja v katerem se nahaja in aktivno uporabo 

vseh lastnih sil za dosego ciljev, ki jih sprejema sam, a tudi stroka in družba.  

Vodilo za dosego sta učinkoviti socialnopedagoška diagnostika in intervencija, kjer gre za 

participativno načrtovanje aktivnosti, podporo in krepitev moči, izgradnjo novih 

spoprijemalnih strategij in resursov, usmerjenih v socialno vključenost (Kobolt in Rapuš-

Pavel, 2004). Krepitev moči posameznika predstavlja pomemben koncept v socialni 

pedagogiki. Gre za spodbujanje uporabnika, da sam doseže cilje s pomočjo svojih znanj, 
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veščin in virov, ki jih ima, hkrati pa spodbuja razvijanje osebnih odgovornosti, prevzemanje 

novih vlog in spoprijemanje s tveganji in možnostmi uspeha. Posamezniku omogoča, da 

razišče svoj položaj, svoje potenciale ter tako s samostojnim odločanjem prevzame nadzor 

nad svojim življenjem. Pridobivanje takšnih izkušenj pa je priložnost za osebni razvoj, 

sogovorniku omogoča pridobiti občutek lastne vrednoti in občutek lastne soudeleženosti v 

procesu soustvarjanja in iskanja rešitev (Videmšek, 2008). 

Kot zapiše Zorc-Maver (2006), se beseda socialno nanaša predvsem na spoznanje, da je 

človek družbeno bitje, zato je v socialni pedagogiki ključnega pomena odnos med 

posameznikom in družbo.  

 

 

9.2 Učinkovita diagnostika, temelj svetovalnega-hermenevtičnega 

socialnopedagoškega dela 

 

Učinkovito svetovalno socialnopedagoško delo zahteva v prvi vrsti ustrezno diagnostično 

oceno, ki izhaja iz samopredstavitve vsakega posameznika o tem kaj misli o sebi, kako vidi 

svojo zmožnost spoprijemanja z zahtevami in pričakovanji okolja ter s svojimi cilji. 

Socialnopedagoška diagnoza pomeni razčlenitev, rangiranje vidikov z namenom najti 

odgovor na vprašanje: »Kaj storiti?« Socialni pedagog je usmerjen v prepoznavanje vrst in 

oblik pomoči, v preverjanje in ugotavljanje, ali sploh obstajajo in katere vzgojne potrebe 

(Kobolt in Rapuš-Pavel, 2004). Samopredstavitev vsakega posameznika nam omogoča 

vpogled v travmatizirajoče procese, v razumevanje ponavljanja vzorcev in s tem bolj 

poglobljeno socialnopedagoško svetovalno delo (Razpotnik, 2004).  

Za vsakega bolnika s sladkorno boleznijo bi si vzeli čas ter se poglobljeno pogovorili o 

njegovih potrebah, željah, možnostih ter virih pomoči glede izvajanja telesne dejavnosti. Za 

pridobivanje informacij uporabimo intervju, ki temelji na interakciji. Metoda intervjua je 

kanal za prenos vednosti katerega cilj ni vsiljevanje razlag pač pa zagotavljanje okolja, 

primernega za ustvarjanje niza pomenov ali pomembnih tem ki zadevajo v mojem primeru 

bolnika s sladkorno boleznijo. Pri vsem tem je pomembno, da ne zapečatimo vnaprej 

pogovora z določenimi načrti, ki so pogojeni z našim kalupi v katerega odenemo svetovanca 

(Razpotnik, 2004). 

 Najprej v intrevjuju, zapisanem dokumentu izberemo sporočila oziroma izjave, ki 

vsebujejo individualna mnenja posameznika in izjave, sporočila, ki vsebujejo 
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reference na objektivna stanja. Individualno mnenje vsebuje spoznavni vpogled, 

doživljanje in razmišljanje posameznika, njegovo lastno analizo izkušnje. 

 Pri pridobivanju informacij v zvezi z intrevjujem pazimo, da ga ne usmerjamo v smer 

za katero bi utegnili predpostavljati, da je logično smiselna. V ta namen izberemo 

slabo skonstruiran intervju, pogovor, v katerega vključimo čim več sproščenosti, 

značilnosti narativnega in globinskega intervjuja. Bolnike s sladkorno boleznijo je 

treba spodbuditi, da povejo čim več o sebi, zato pogovor vodimo tako, da so v izjavah 

zajeti spomini, sedanja doživetja in načrti v prihodnost. Te prvine v pogovoru izrazijo 

posameznikov odnos do časa, izražene pa so tudi težave v odnosu do samega sebe, do 

drugih in do stvarnega sveta. V načinu izvedbe pogovora, intervjuja je pomembno to, 

da bolniki s sladkorno boleznijo začutijo naš resnični interes za njega ter, da 

zajamemo bistvene teme. 

 Sledi ovrednotenje pogovora, ki mora biti tako teoretično voden, da izberemo teorije, 

ki so primerne za empirični material.  

 

Pri vodenju intervjua je potrebno slediti zaporednim korakom:  

1. prvi korak - ocena življenjskega položaja in problemske situacije  

2. drugi korak - povzemalno razumevanje in oblikovanje konsenzov  

3. tretji korak - ukrepanje (posegi, intervencije) 

4. četrti korak - evalvacija, vrednotenje in analiza potekov  

 

 

9.2.1 Prvi korak - ocena življenjskega položaja in problemske situacije  

 

Elementi prvega koraka so: 

 spoznavanje situacije in vpletenih, ocenitev elementov, ki situacijo določajo in 

generirajo  

 vgraditev subjektivnih razlag, doživljanj in motivacij vpletenih protagonistov 

problemske situacije,  

 primerjanje pogledov in življenjskih področij, ki so s situacijo povezana,  

 refleksija strokovnih pristopov, naravnanosti in sprejemanje nejasnosti,  

 vprašanja za pojasnjevanje dejstev, vpogled v interkacije, doživljanja vpletenih.  
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Vsak svetovalec, diagnostik naj bi znal analizirati položaj, kontekst in diskurz, v katerem 

deluje, znal naj bi zavzeti kritično razdaljo, kar pa zahteva analizo lastnih postopkov, s tem 

samoopazovanje, skratka senzibilnost za dogajanje znotraj odnosa (Razpotnik, 2004). »Gre za 

proces razumevanja, v katerem skupaj z uporabniki pojasnjujemo pomene, opredeljujemo 

elemente problemske situacije, iščemo rešitve, oblikujemo predstave o tem, kaj lahko 

uporabnik doseže sam in kje potrebuje pomoč ter kakšna bo videti pomoč tima.  Mueller 

(1994) po Kobolt, Rapuš Pavel, prvi korak socialnopedagoškega ocenjevanja poimenuje 

socialnopedagoška anamneza.« (Kobolt in Rapuš Pavel, 2004). 

Najprej spregovoriva o trenutnem stanju, bolnik pripoveduje kako se počuti, kakšne težave 

ima, kaj ga veseli, kaj ga obremenjuje, sedanja doživetja, kaj si želi, orientacija v prihodnost. 

Torej pripoveduje mi svojo zgodbo. Odpiranje prostora za razgovor ustvarja kontekst, ki 

omogoča moje, svetovalčevo in bolnikovo (svetovančevo) sodelovanje v opredelitvi 

bolnikovega razpleta problema in načrtovanje majhnih, uresničljivih, doslej mogoče 

nepreizkušenih korakov njegovega udejanjanja (Rapuš-Pavel, 1999; Šugman-Bohinc, 2003). 

V tej fazi smo prav tako pozorni na bolnikovo strukturo družine, ekonomski status družine, 

komunikacijo in odnose v družini, vrednostni sistem družine, soočanje s problemi v družini in 

socialne stike.  

 

Ko smo opravili razgovor pričnemo z metodičnimi operacijami ovrednotenja. V tej fazi 

pričakujemo, da bo bolnik izrazil svoje težave ter morebitne možnosti in želje glede 

izvajanja telesne dejavnosti. Pozorni smo na bolnikove želje, kaj je za bolnika manj in kaj 

bolj pomembno. Kako gleda na odnose z drugimi, itn. (Rapuš-Pavel, 1999). To fazo lahko 

imenujemo tudi faza planiranja kjer se ugotavljajo problemi, potrebe, prioritete na podlagi 

katerih bo oblikovano preventivno delovanje.  

Analiza problema mora vsebovati odgovore na vprašanja: Kaj je problem?; Zakaj je to 

problem?; Za koga je to problem?; Kateri so vzroki problema?; A je problem rešljiv? Prav 

tako se v tej fazi postavljajo cilji, ki so rezultat analize problema in osmišljanje rezultatov 

(Bašič, 2009).  

Upoštevati je potrebno bolnikove želje, tako glede vrste in pogostnosti izvajanja telesne 

dejavnosti. 
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9.2.2 Drugi korak - povzemalno razumevanje in oblikovanje konsenzov 

 

Elementi drugega koraka - povzemalnega razumevanja in oblikovanja konsenzov. 

 pojasniti, kateri udeleženci so povezani s problemom,  

 pojasniti, kdo razpolaga s sredstvi (po) moči,  

 razjasniti, kdo odloča in določa o sredstvih in načinih izvajanja pomoči, timsko 

pojasniti pričakovanja,  

 preveriti morebitne rešitve in morebitne spremljajoče neželene učinke in izhode,  

 opredeliti prednostne intervencije in področja poseganja,  

 pojasniti pristojnosti nosilcev intervencij,  

 kaj lahko storim "jaz", kaj "drugi",  

 izdelati okvir pomoči, idr.  

 

Na podlagi vpogleda in razumevanja izhodiščne situacije se lotevamo oblikovanja 

povzemalnih sklepov. Ključno je zavedanje, da obstajajo le problemsko interpretirane 

situacije ter, da imajo vpleteni različne interpretacije in pripisovanja pomena. Kot okvir za 

razmislek predlaga Muller 1994, po Kobolt Rapuš-Pavel, 2004, vprašalni krog s pomočjo 

katerega si lahko pomagamo pri odgovarjanju na vprašanja. Kdo bo kaj naredil? Kdo je za kaj 

odgovoren? Kdo ima s čim problem? Katerega problema se je treba lotiti najprej? 

Za uspešno komunikacijo in uspeh svetovalnega dela je pomembno spiralno približevanje. 

Glavne značilnosti spiralnega približevanja so: 

 dovolj je, da se eden od udeležencev v komunikaciji odloči za drugačen način 

spoznavanja; 

 tisti, ki se je odločil za spiralno približevanje, se mora zavedati, da je to proces 

raziskovanja svojih meja, ne pa spoznavanje objektivnega drugega, 

 gre za vztrajno obnavljanje pripravljenosti na spremembe svojega kognicijskega 

reliefa; 

 odgovornost, zavedanje dejstva, da bo imela komunikcija, ne glede na to, kakšno pot 

bo ubrala, vpliv na oba udeleženca. 

 

Izhodišče je dopuščanje obeh svetovanca ali svetovalca želja po spremembi, po razkrajanju 

starih, utečenih vzorcev in približevanje novemu (Kordeš in Jeriček, 2001).  
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V tej fazi bomo skupaj z bolnikom in njihovimi svojci oblikovali načrt zastavljenih ciljev 

glede izvajanja telesne dejavnosti. Zastavljene cilje bomo razdelili v manjše delovne 

podcilje. Prav tako se v tej fazi ocenjujejo potrebna sredstva ter kako jih uresničiti. Za 

izvedo skupinske telesne dejavnosti je potrebno poiskati ustrezen prostor ter osebo, ki bo 

moderator skupine o telesni dejavnosti.  Pomembna je vključitev svojcev (Bašič, 2009). 

Dogovorili bi se o potrebni pomoči svojcev v smislu prevoza na skupinsko vadbo, prevoza 

na kontrolne preglede, itn. Dogovorili bi se o lokaciji in terminih skupinske vadbe (enkrat 

ali dvakrat tedensko). 

Bolnikom bi svetovali uporabo pedometra ali katerega drugega pripomočka, kar bo krepilo 

motivacijo pri izvajanju aerobne telesne dejavnosti (npr. hoje). Izročili bi jim gradivo z 

opisom vaj, ki bi jih želeli izvajati v domačem okolju (anaerobna telesna dejavnost). Vaje bi 

praktično ponazorili ter pomagali bolnikom, da jih izvedejo tudi sami pod našim nadzorom. 

Na ta način bi preverili težavnost posamezne vaje ter zmožnost izvajanja v domačem okolju. 

Prav tako bi se dogovorili za pogostejše kontrolne preglede pri socialnem pedagogu-

edukatorju v kolikor bi izrazili željo. V kolikor bi želeli telefonske kontakte, bi se dogovorili 

o terminih klicev, ter jih na ta način spodbujali in motivirali k zastavljenim ciljem. 

Bolnikom uredimo možnost pogovara z drugimi strokovnjaki v timu (psiholog, diabetolog, 

itn.), v kolikor bi izrazili željo ali bi skupaj z bolnikom ocenili, da tovrstno pomoč 

potrebujejo. 

Prav tako bi bolnikom omogočili svetovanje o drugih vidikih zdravljenja sladkorne bolezni. 

Če imajo težave z nogami (otiščanci, žulji, rane) bi jih napotili v ambulanto za diabetično 

stopalo. 

V kolikor bi izrazili željo glede obnovitve znanja o sestavi zdravih obrokov in jedilnikov, bi 

jih naročili na edukacijo o zdravi prehrani. 

 

 

9.2.3 Tretji korak - ukrepanje (posegi, intervencije)  

 

Ukrepanje predstavlja razreševanje problemske situacije na podlagi prvega in drugega koraka. 

Faza intervencije predstavlja vrsto ponudb oblik pomoči, od okvirno do konkretno 

opredeljenih dejavnosti, od predlogov za spreminjanje situacije do predlogov, kako vplivati na 

spreminjanje vedenja (Kobolt, Rapuš-Pavel, 2004). 

Katere intervencije izbrati ter določiti način njihove izvedbe je odvisno od strokovnjakov, ki 

se ukvarjajo z določenimi področji problemov ter lahko prispevajo k ugodnemu razpletu. 
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Intervencije socialnih pedagogov se praviloma nizajo od izobraževanja, vzgoje, podpornih 

intervencij, vodenja, korektivnih posegov, svetovanja in intervencij s socialno terapevtsko 

dimenzijo.   

 

Elementi tretjega koraka - ukrepanje, posegi, intervencije: 

 zavezanost etičnim in strokovnim standardom,  

 varovanje pravic vpletenih do lastne interpretacije in odločitve o ravnanju,  

 usmerjenost v samopotrjevalne potenciale,  

 krepitev varovalnih in poskus zmanjšanja ogrožujočih dejavnikov,  

 razbremenjevanje napetosti in konfliktov,  

 komunikacije med vpletenimi v problemsko situacijo,  

 intervencije kot usposobitev za samopomoč,  

 razvoj novih vedenjskih stilov, ki vodijo do učinkovitejšega poravnavanja s seboj in z 

okoljem,  

 doseganje spremenjenih doživljajskih leg,  

 pridobivanje novih kompetenc,  

 usklajeno delovanje ter komunikacijsko razvidno sodelovanje med člani tima  

 

V tej fazi si postavljamo vprašanja:  

 Kaj je najnujneje storiti, da se prepreči poslabšanje sladkorne bolezni ter razvoj 

kroničnih zapletov? 

 Katere so možnosti in priložnosti za skupno ukrepanje? Kakšna je odgovornost 

posameznega bolnika - uporabnika? 

 Kakšna je odgovornost celotnega tima? Pomembno je, da razlikujemo med posegi, ki 

naj bi spremenili položaj (npr. pogosto merjenje glukoze v krvi, vbrizgavanje in 

prilagajnaje odmerkov insulina), in med tistimi, ki naj bi spremenili vedenje in 

motivacijo bolnika (da bi izvajal redno telesno dejavnost). Nekateri posegi so vezani 

na materialne, situacijske, drugi na doživljajsko, kognitivno in vedenjsko področje. 

Možnosti in ustrezno okolje za skupno ukrepanje lahko ustvarimo, če na posamezne 

“predloge” gledamo odprto in strpno z dopuščanjem avtonomije vsakega 

posameznika. Pri timskem ukrepanju je ključno medsebojno spoštovanje strokovnih 

prispevkov različnih profesij in iskanje konsenza ter usklajenega delovanja (Kobolt in 

Rapuš-Pavel, 2004).  
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To fazo lahko imenujemo faza implementacije, kar predstavlja izvajati ali je rezultat 

izvajanja. Izvajati pomeni pokazati pot, pomagati, da se kaj izvaja, mimo česa, odrejati 

smerokaz. Pravzaprav je to stopnja v praksi, kjer je intervencija dosegla svoj cilj (Bašič, 

2009).  

V tej fazi bi bolniki izvajali zastavljene aktivnosti glede telesne dejavnosti. Izvajali bi 

skupinsko vadbo po dogovoru ter vaje v domačem okolju. Prihajali bi na dogovorjene 

kontrolne preglede kjer bi se temeljito pogovorili o poteku telesne dejavnosti v domačem 

okolju, težavah, ki jih imajo, pomoči, ki jo mogoče potrebujejo, itn.  

Prav tako bi bolnike kontaktirali po telefonu, ter jih na ta način dodatno motivirali za 

izvajanje telesne dejavnosti.         

 

9.2.4 Četrti korak - evalvacija, vrednotenje in analiza potekov  

 

Elementi evalvacije so: 

 preverjanje usklajenosti med pričakovanji in poteki intervencij,  

 preverjanje ustreznosti dogajanja glede na pričakovanja in sprejete dogovore,  

 analiza novih potreb,  

 analiza novih pomembnih sprememb,  

 preverjanje uresničevanja načrta in učinkov intervencij,  

 prepoznavanje napredka, ovir in novih možnosti,  

 preverjanje strokovnosti in etičnosti postopka.  

 

Evalvacija - ovrednotenje je pravzaprav del vsakega od naštetih korakov in je vpletena v 

odločanje in preverjanje splošne vrednosti in učinkov intervencij, preverjanje zakonitosti 

postopkov in odločitev in njihovo skladnost z etičnimi načeli. Četrti korak hkrati pomeni 

ponoven prvi korak v nadaljevanju ocenjevalno-intervencijskega krožnega procesa. Za 

uspešno realizacijo je potrebno razumevanje delovanja sistemov, v katerih uporabniki živijo 

in delujejo, upoštevanje njihove aktivne vloge ter usmerjenosti drugih strok (Kobolt in Repuš-

Pavel, 2004). 

 

V fazi evalvacije se preverja učinkovitost zastavljenih ciljev v določenem časovnem obdobju, 

kot tudi odnos med vloženimi sredstvi in uresničenim. Pomaga nam odkriti jasnosti in 
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slabosti aktivnosti, ki jih lahko izboljšamo. V primeru zdrsov in neuspeha je potrebno 

program prilagajati in postavljati nove cilje (Bašič, 2009). 

 

V socialnopedagoškem svetovalnem delu nenehno spodbujamo bolnika s sladkorno boleznijo 

k razvijanju lastne konceptualizacije problema in njegove rešitve, da bo bolnik odstranil ali 

zmanjšal svoje ustaljene vzorce in spremenil svojo interpretacijo v želeni smeri.  

Socialnopedagoško delo poteka v spiralni krožnosti, kjer rezultat enega procesa postane 

izhodišče drugega vse dokler se oba udeleženca ne poenotita, da sta zadovoljna z 

interpretacijo drugega o svoji lastni intrepretaciji (Šugman-Bohinc, 2003).  
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10.0 PRISPEVEK NALOGE K TEORIJI ZNANOSTI 

 

Ob dejstvu, da se življenjska doba podaljšuje, da število starejših iz leta v leto narašča, 

narašča tudi število bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2. Cilj vsakega zdravstvenega tima je 

doseči urejeno sladkorno bolezen pri posamezniku, višjo kakovost življenja z odsotnostjo 

depresije in poznih zapletov. Učinkovita oskrba na prvo mesto postavlja nefarmakološke 

ukrepe, kamor sodita tako zdrava prehrana kot redna telesna dejavnost. Poseben izziv je 

motivacija bolnikov za izvajanje tako redne telesne dejavnosti kot zdravega prehranjevanja.  

 

Pomembnost telesne dejavnosti v preventivne namene skozi vsa življenjska obdobja za 

izboljšanje zdravja starejših na področju gibalnih in funkcionalnih sposobnosti je izredno 

velika. Posredno prispeva k samostojnosti in neodvisnosti od tuje pomoči, s tem pa k 

kakovostnejšemu preživljanju življenja v tretjem življenjskem obdobju. 

Pričujoča raziskava je v Sloveniji pri starejših bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2, izvedena 

prvič. Ugotovili smo, da pristopi in orodja za povečanje telesne dejavnosti, ki jih priporočajo 

mednarodne smernice, za naše starejše bolnike s sladkorno boleznijo niso učinkoviti. Zato je 

ključno zastaviti nove raziskave, ki bodo natančneje opredelile motivacijske pristope k 

starejšim kroničnim bolnikom. Takšne intervencije ocenjujemo kot ključne, saj bo v vse bolj 

starajoči se populaciji potrebno učinkovito poskrbeti, da se bo ta populacija zdravo starala in 

ne bo večala bremena kroničnih bolezni. 

Za pripravo teh intervencij za starejšo populacijo potrebujemo strokovnjake predvsem iz 

nemedicinskega področja. 
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Priloga 1: Obrazec z vključitvenimi in izključitvenimi kriteriji 

 

UniverzitetnikliničnicenterLjubljana 

Kliničnioddelekzaendokrinologijo, 

diabetes in presnovnebolezni 

Zaloška c. 7, 1000 Ljubljana 

 

Raziskava: Edukacije o telesni dejavnosti in kakovost življenja starejših bolnikov s sladkorno 

boleznijo  

 

Ime in priimek:-----------------------------------------D/----------------Tel.št.:------------------------ 

 

Vključitveni kriteriji:  

  sladkorna bolezen tipa 2 - vsaj tri mesece brez spremembe terapije, 

 

  starost med 65 in 75 let (+/- 5 let), 

 

 

 

 doslej nezadostno gibanje, 

 

 

 

 ITM (indeks telesne mase) med 25 in 40 kg/m², 

 

 

 bolnik, ki po ustrezni ustni in pisni razlagi pristane na sodelovanje v 

raziskavi in pristanek potrdi s podpisom izjave.  

V kolikor je eden izmed vključitvenih kriterijev NE, bolnik ne more sodelovati v 

raziskavi. 

 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 
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Izključitveni kriteriji:  

  sladkorna bolezen tipa 1, 

 

  nosečnost, 

 

  zelo neurejena hipertenzija (RR>160/90), 

 

  huda avtonomna nevropatija, 

 

  huda periferna nevropatija, 

 

  nestabilna proliferativna retinopatija, 

 

 

 

 bolnik, ki nima zmožnosti slediti predvidenemu protokolu. 

V kolikor je eden izmed izključitvenih kriterijev DA, bolnik ne more sodelovati v 

raziskavi. Če bolnik izpolnjuje kriterije za vključitev, ga prosim pošljite k edukatorici. 

 

 

 

 

 

 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 
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Priloga 2: Obvestilo za preiskovanca 

 

OBVESTILO ZA PREISKOVANCA 

 

Naslov magistrskega dela 

Edukacija o telesni dejavnosti in kakovost življenja starejših bolnikov s sladkorno boleznijo  

 

Univerzitetni klinični center Ljubljana 

SPS interne klinike,Klinični oddelek za endokrinologijo, 

diabetes in presnovne bolezni 

Zaloška c. 7, 1000 Ljubljana 

 

Vabimo Vas, k sodelovanju v klinični raziskavi, kjer bi želeli ovrednotiti učinekobstoječe 

obravnave bolnika z novim, strukturiranim programom edukacije o telesni dejavnosti na 

zdravljenje in kvaliteto življenja pri starejših bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2. 

Pomembno je, da si vzemete čas in pazljivo preberete to obvestilo in se o njem pogovorite s 

svojo družino, prijatelji ali svojim zdravnikom ali eduaktorjem-medicinsko sestro. Študijski 

zdravnik ali študijska sestra vam bosta podrobno pojasnila vse o poteku raziskave. 

 

1. NAMEN RAZISKAVE 

Z raziskavo bomo preverjali učinek obstoječe obravnave v primerjavi z novim programom 

edukacije o telesni dejavnosti na zdravljenje in kvaliteto življenja pri starejših bolnikih s 

sladkorno boleznijo tipa 2.  

Znano je, da učinkovito izobraževanje s celostnim pristopom do bolnika s sladkorno boleznijo 

tipa 2 prispeva k bolje vodeni sladkorni bolezni. Zmanjšajo se potrebe po bolnišničnem 

zdravljenju, manjše je število akutnih in kroničnih zapletov, bolnik pa ima ustreznejše znanje 

in samostojnost ter kakovostnejše življenje.Med raziskavo boste prejemali običajna zdravila 

za zdravljenje sladkorne bolezni. Ta zdravila bi prejemali tudi, če ne bi bili vključeni v 

raziskavo. 

Vaše sodelovanje v raziskavi je prostovoljno. Če se boste odločili za sodelovanje, vas bomo 

prosili za podpis obrazca za prostovoljno privolitev na koncu tega obvestila za preiskovanca, 

kljub temu pa boste lahko kadarkoli prenehali sodelovati v raziskavi, ne da bi za to morali 

navajati razloge.  
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2. OPIS RAZISKAVE 

Raziskava bo trajalo 8 tednov. V času raziskave boste imeli običajne preglede pri zdravniku. 

Pri vsakem obisku vam bomo: 

 izmerili telesno maso in sestavo telesa, 

 izmerili obseg pasu in bokov, 

 izmerili krvni tlak in srčno frekvenco, 

 vprašali vas bomo o sočasnem jemanju drugih zdravil, kajenu, telesni dejavnosti, pitju 

alkohola, 

 izpolnili boste vprašalnik o kakovosti življenja in vprašalnik za oceno tveganja za 

prisotnost depresije, 

 ob vsakem pregledu vam bomo odvzeli krvne vzorce za laboratorijske preiskave kar je v 

skladu z običajno klinično prakso za vodenje sladkorne bolezni. 

 

3. KAJ ČE SE ODLOČIM ZA PREKINITEV SODELOVANJA V RAZISKAVI? 

Če se kadarkoli odločite za prekinitev sodelovanja v raziskavi, to ne bo vplivalo na nadaljnje 

vodenje vaše bolezni pri zdravniku. Pri tej raziskavi gre za običajno zdravljenje sladkorne 

bolezni tipa 2 in ni nobenih tveganj. 

 

4. KAJ SE BO ZGODILO PO ZAKLJUČKU RAZISKAVE? 

Po zaključku raziskave boste še naprej celovito obravnavani pri svojem diabetologu, ki vas bo 

naročal na preglede po ustaljeni praksi in smernicah zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2. 

 

5. BO MOJE SODELOVANJE V RAZISKAVI OSTALO ZAUPNO? 

Vsi vaši podatki bodo ostali zaupni. Vaša identiteta bo ostala prikrita tudi pri objavi rezultatov 

raziskave. Če privolite v sodelovanje pri tej raziskavi, bodo vašo zdravstveno dokumentacijo 

pregledovali le vodilni udeleženci v tej razisakvi, torej zaposleni v ustanovi kjer poteka 

raziskava. Krvne vzorce bomo analizirali v laboratoriju v Univerzitetnem kliničnem centru 

Ljubljana. Ko bo zaključeno poročilo o raziskavi, bomo vzorce uničili. Vsi vzorci bodo 

označeni samo z oznakami tako, da bo vaša identiteta ostala skrita. V dokumentaciji, ki si jo 

bomo med seboj pošiljali v kliniki, laboratoriju, zdravnik in edukacijska sestra, bodo vsi ti 

podatki vodeni samo pod oznakami tako, da bo zaupnost vaše identitete ohranjena. 
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6. KAJ SE BO ZGODILO Z REZULTATI RAZISKAVE? 

Spoznanja in skupne rezultate vseh preiskovancev bomo poslali na javno dostopno spletno 

stran v enem letu po zaključku raziskave. 

 

7. KDO JE PREGLEDAL TO RAZISKAVO? 

Raziskavo je odobrila Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko. 

 

8. KONTAKTNI PODATKI  

 

NASLOV RAZISKOVALNEGA EDUKATORJA 

Univerzitetni klinični center Ljubljana 

SPS Interne klinike 

Klinični oddelek za endokrinologijo, 

diabetes in presnovne bolezni 

Zaloška c. 7, 1000 Ljubljana 

TEL: 01-522-31-40, 01-522-48-40 

 

 

Datum naslednje kontrole ------------------------------------------------------------------------------- 
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Priloga 3: Prostovoljna privolitev 

 

Prosim, če se spodaj podpišete in izpolnite ime, priimek ter datum. 

 

 

Preiskovanec: 

 

Podpis: ------------------------------------------------------------ ------------------ 

 

 

Ime in priimek---------------------------------------------------- datum 

(s tiskanimi črkami) 

 

 

 

 

Raziskovalec: 

 

Podpis: ------------------------------------------------------------ ------------------ 

 

 

Ime in priimek---------------------------------------------------- datum 

(s tiskanimi črkami) 
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Priloga 4: Dnevnik telesne dejavnosti in vaje 

 

Diabetes in gibanje 

 

Ime in priimek…………………………………………………..……………… 

Datum………..………………………………………………………………….. 

 

Koristi gibanja: 

 znižanje glukoze v krvi, 

 znižanje krvnega tlaka, 

 zmanjšanje telesne maščobe, 

 pomaga pri uravnavanju telesne 

teže, 

 izboljša samozaupanje in dobro počutje, 

 izboljšanje razpoloženja, spanja in dvig  

 energije, 

 pomaga zmanjšati stres,  

anksioznost in utrujenost, 

 izboljša kvaliteto življenja. 

Priporočila za gibanje 

Povečajte gibanje v dnevu 

 

 

Zmanjšajte čas sedenja 

 

Prekinite sedenje, 

ki traja več kot 90 

minut - vstanite in 

se razgibajte.  

Naredite nekaj vaj.  

2.Aerobno gibanje - vaje za kondicijo 

 

 

Plavanje, aerobika, kolesarjenje, ples, tek, 

košarka, hoja po stopnicah, nordijska 

hoja, hitra hoja, hitra hoja v hrib, joga, 

gimnastika v telovadnici, sesanje, pranje 

perila, hokej, košnja trave, vrtnarjenje, 

golf, itn.  

Petkrat na teden 

po 30 minut - 

skupaj 150 minut 

na teden. 

 

3.Anaerobno gibanje - vaje za moč  

 

Dvigovanje uteži, vaje z elastičnim trakom, vaje 

na napravah, itn. 

 

 

Vsaj dva 

krat na 

teden. 
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Lestvica intenzivnosti gibanja 

 

sedenje 

(0) 

 

(1 do 2) 

Zmerno gibanje 

(3 do 5) 

Intenzivno gibanje 

(6 do 9) 

maksimalen 

napor (10) 

 

 

    

0         1            2           3          4         5          6         7       8        9         10  

 

Kaj vi mislite o telesni dejavnosti? 

 

1. Kako pomembno je izvajanje telesne dejavnosti za vas? 

 

0       1       2        3        4         5         6        7         8         9         10 

 

 

Najmanj pomembno                                                                                    Najbolj pomembno 

 

2. A ste prepričani, da lahko izvajate več telesne dejavnosti?  

 

0        1        2        3        4        5        6         7         8        9         10 

 

 

 

Nisem prepričan/a                                                                                       Zelo sem prepričan/a 
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Moj cilj in načrt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJ CILJ 

Jaz bi res rad/a, 

da…. 

1.…………………………….…………..

……………………………………………

………………………………………..….

……..……………………………………..

…………………………………………..… 

 

Ideje za doseganje mojega 

cilja: 

2...……………………………………………

…………………………………………………

…………………………………….…………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………. 

 

Kaj bom naredil/a jutri –oziroma 

 pojutrišnjem: 

4...……………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

Kdaj bom imel/a 

občutek, da sem na dobri 

poti do cilja… 

5.…………..…………………………

………………….…………….………

…………………………..……………

…………………………….…………

………………………………….……

……………………………………….

………………………………………

…….…………………………………

………….……………………………

……………..…………………………

………………………………………

………………. 

 

Kaj bom naredil/a takoj danes: 

3...……………………………………….……………

……………………………….…………………………

………………….………………………………………

…….……………………………………..……….……

…………………………………………….……………

…………………………………………..………….…. 
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oje  

 

 

 

 

 

Kakšno podporo potrebujem? 

3...……………………………………………………..

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……… 

 

Rešitev:……………………………………….………

.………………………………………………….……

……...............................................................................

Kaj bo najtežje zame pri doseganju mojega cilja? 

1…..………………………………………………….…

………………………………………………………..…

………………………………………………………….. 

Rešitev:……………………………………………

…………………………………………………………

……..................................................................................

........... 

Kaj bo najlažje zame pri doseganju mojega cilja? 

2..…………………………………………………….

………………………………………………………

….……………………………………………………

………. 

 

Rešitev:……………………………………………..

………………………………………………………

……...............................................................................

........... 
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Dnevnik gibanja 

 

Dnevi Opis Dopoldan Opoldan Zvečer 

Ponedeljek 

 

 

 

 

Vrsta gibanja    

Kako dolgo-minut    

Kdaj-ura    

Kje     

Kako -intenzivnost    

Torek 

 

 

 

 

Vrsta gibanja  

 

  

Kako dolgo-minut    

Kdaj-ura    

Kje  

Intenzivnost 

   

Sreda 

 

 

 

 

Vrsta gibanja    

Kako dolgo-minut    

Kdaj-ura    

Kje     

Kako -intenzivnost    

Četrtek 

 

 

Vrsta gibanja    

Kako dolgo-minut    

Kdaj-ura    

Kje     

Kako -intenzivnost    

Petek 

 

Vrsta gibanja    

Kako dolgo-minut    

Kdaj-ura    

Kje     

Kako -intenzivnost    

Sobota 

 

 

 

 

Vrsta gibanja    

Kako dolgo-minut    

Kdaj-ura    

Kje     

Kako -intenzivnost    

Nedelja 

 

 

 

 

Vrsta gibanja    

Kako dolgo-minut    

Kdaj-ura    

Kje     

Kako - intenzivnost    
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Primer vodenja dnevnika gibanja 

 

Dnevi  Dopoldan Opoldan Zvečer 

Ponedeljek 

 

 

 

Vrsta 

gibanja 

obešanje perila hitra hoja - z možem in 

vnuki, 

vrtnarjenje 

po večerji sprehod do 

prijatelja in nazaj  

Kako  

dolgo-minut 

15 minut 30 minut – hitra hoja 

90 minut – vrtnarjenje 

10 minut v vsako smer 

Kdaj-ura ob 09.30 14.30 – hitra hoja 

16.00 – vrtnarjenje 

ob 18.30 

Kje  

 

 

na dvorišču okolica vasi, ob reki – 

hitra hoja, 

vrtnarjenje – doma na vrtu 

v domači vasi 

Kako - 

intenzivnost 

 4 - hitra hoja s palicami 

2 – počasi - vrtnarjenje 

2- počasna hoja 

Torek Vrsta 

gibanja 

vaje za raztezanje kolesarjenje ali plavanje  dvigovanje uteži ali 

bremen ob gledanju 

televizije 

Kako  

dolgo-minut 

10 minut (45 min) 15 minut 

Kdaj-ura ob 10.30 ob 16.00 ob 19.30 

Kje  doma v dnevni sobi  do sosednje vasi doma v dnevni sobi 

Kako 

Intenzivnost 

2 - počasi 

 

4 - srednje hitro 2 - počasi 

Sreda 

 

 

 

 

 

 

Vrsta 

gibanja 

vaje za ravnotežje hitra hoja, 

nabiranje gob, zelišč 

 

Kako  

dolgo-minut 

10 minut (45 min)  

Kdaj-ura ob 07.00  ob 15.30  

Kje  

 

doma v dnevni sobi po polju  

Kako 

Intenzivnost 

2 – počasi 6 - hitra hoja s palicami  

Četrtek 

 

 

 

 

Vrsta 

gibanja 

pomivanje oken peš po različnih opravkih 

(pošta, lekarna, zdravnik), 

nordijska hoja 

dvigovanje uteži ali 

bremen ob gledanju 

televizije 

Kako  

dolgo-minut 

1 ura 45 minut 10 minut 
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Kdaj-ura ob 10.00  ob 16.30 ob 18.30 

Kje  Doma po polju blizu doma doma 

Kako - 

intenzivnost 

2 - počasi 7 – hitra 2 - počasi 

Petek 

 

 

 

Vrsta 

gibanja  

vaje za raztezanje, 

obisk tržnice, 

nakupovanje 

hoja v bližnji hrib 

(nadmorska višina 700 m) 

plesni tečaj 

Kako  

dolgo-minut 

15 minut – vaje za 

raztezanje, 

30 min - tržnica 

60 min  

 

1 ura 

Kdaj-ura ob 10.00 ob 15.00 ob 19.00 

Kje  

 

Doma hrib v bližini stanovanjske 

hiše 

v domu občanov v vasi 

Kako - 

intenzivnost 

2 - počasi 2 – počasi 5 - srednje živahen ples 

Sobota 

 

 

 

 

Vrsta 

gibanja  

Joga sprehod z možem in vnuki 

ali s psom, 

pospravljanje stanovanja, 

hiše  

vaje za ravnotežje na 

stolu ob gledanju 

televizije 

Kako  

dolgo-minut 

20 minut 30 minut – sprehod; 120 

minut – pospravljanje 

30 minut 

Kdaj-ura ob 07.00 ob 15.00- sprehod; ob 

17.00-pospravljanje 

ob 20.00 

Kje  

 

Doma okolica vasi, 

doma 

doma 

Kako 

 

počasi hitra hoja – sprehod, 

počasi-pospravljanje 

počasi 

Nedelja 

 

 

 

 

Vrsta 

gibanja  

vaje za raztezanje kolesarjenje ali plavanje  

 

dvigovanje uteži ali 

bremen  

 

Kako  

dolgo-minut 

20 minut 50 minut 

 

20 minut 

Kdaj-ura ob 07.00 ob 15.00 - kolesarjenje ob 20.00 

Kje  

 

Doma okolica vasi, 

doma 

doma 

Kako 

 

počasi hitro počasi 
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Priloga 5: Anaerobne vaje za bolnike 

 

                 Boki in stegna 

 

 

Stojte vzravnano, noge so rahlo narazen. Uteži primite v vsako roko in jih 

iztegnite ob telesu.   

Počasi ukrivite kolena, da segajo čez prste. Hrbet naj bo zravnan. 

Položaj ukrivljenih kolen zadržite, ne se spustiti v počep. V tem položaju nekaj 

časa vztrajajte - zadržite položaj.  

Počasi se dvignite nazaj v izhodiščni položaj. 

Vajo ponovite 8 do 12 krat.  

                 Ramena 

 

 

Stojte zravnano, ramena potisnite nazaj. Uteži primite v vsako roko in roki 

postavite ob telesu navzdol.  

Roki odročite v višini ramen, kolena so nekoliko pokrčena. Dlani so obrnjene 

navzdol. Zadržite položaj. 

Počasi se vrnite v začetni položaj. 

Vajo ponovite 8 do 12 krat. 

 

                Noge - izpadni korak 

 

 

Izpadni korak je pravzaprav počep na eni nogi. Tudi tu si lahko pomagate s 

stolom za ohranjanje ravnotežja, ne pa za oporo. Postavite se ob stol z nogami v 

širokem koraku, kot kaže slika. Imejte zravnan hrbet, glavo naravnost in stisnite 

trebušne mišice.  

 

Počepnite tako, kot vidite na sliki in pazite, da je kot pri sprednjem kolenu 90°. 

Trup mora biti ves čas vzravnan. Prav tako pazite, da vam zadnja noga služi le za 

ohranjanje ravnotežja in da se z zadnjim kolenom ne dotaknete tal. Počepnite 

toliko, da ostane koleno nekaj cm nad tlemi. 

Vajo ponovite 8 do 12 krat.  

3. 

2. 

1. 
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                  Srednji del hrbta 

 

 

Razširite noge za ravnotežje.Hrbet naj bo zravnan, hrbtenica sproščena. Položite 

eno roko na sedež stola za podporo.  

Drugo roko z utežjo potegnite nazaj in navzgor, nadlaket je pokrčena ob telesu. 

Zadržite položaj. 

Počasi se spustite v začetni položaj. 

Vajo ponovite 8 do 12 krat. 

 

                Zgornji del hrbta 

 

 

Razširite noge za ravnotežje. Hrbet naj bo zravnan, hrbtenica sproščena. Položite 

eno roko na sedež stola za podporo.   

Drugo roko z utežjo dvignite na stran, tako da je dlan ob telesu in obrnjena 

navzdol. Zadržite položaj. 

Počasi se spustite v začetni položaj. 

Vajo ponovite 8 do 12 krat. 

 

                   Ramena 

 

 

Sedite na rob stola. Hrbtenica je ravna. Napnite trebušne mišice.Uteži primite v 

vsako roko v višini ušes, komolci so pokrčeni.  

Iztegnite eno roko nad glavo. Zadržite položaj. 

Počasi spustite v začetni položaj.  

Vajo ponovite 8 do 12 krat z vsako roko. 

 

  

  

  

  

  

  

  
  

6. 

5. 

4. 
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                   Prsi 

 

 

Uležite se na tla, z rokami tik pod pazduho.Napnite trebušne 

mišice in boke tako, da je vaše telo ravno. 

 

Nato se oprite na prste na nogah in rokah ter dvignite in 

zravnajte telo. V tem položaju nekaj časa vztrajajte - zadržite 

položaj. Dihajte. Počasi se vrnite v izhodiščni položaj. 

Vajo ponovite 8 do 12 krat. 
 

                      Hrbet 

 

 

Dvig noge v štirinožnem položaju 

Postavite se v štirinožni položaj. Dlani položite pod ramena, 

komolce rahlo pokrčite, hrbtenica naj bo v nevtralnem 

položaju, glava v podaljšku hrbtenice.  

 

Vdihnite, z izdihom povlecite popek navznoter proti hrbtenici 

in dvignite ter iztegnite nogo nazaj, nato nogo počasi vrnite v 

izhodiščni položaj.  

Vajo ponovite 8 do 12 krat z vsako nogo. 
 

Dvig nasprotne roke in noge v štirinožnem položaju 

Vdihnite, z izdihom povlecite popek navznoter proti 

hrbtenici, hkrati iztegnite desno roko naprej in levo nogo 

nazaj, zadržite nekaj sekund, nato se vrnite v izhodiščni 

položaj. 

Vajo ponovite 8 do 12 krat z vsako nogo in roko. 

 

                 Trebušne mišice  

 

 

Lezite na hrbet in noge v kolenih pokrčite tako, da so stopala 

ravno na tleh. Roki sta ob telesu.  

 

Dvignite glavo in prsni koš navzgor. Roki premaknete za 

dolžino dlani proti petam. 

Vajo ponovite 8 do 12 krat. 
 

9. 

7. 

8. 
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                Deska na dvignjeni površini; za ramena, roke, 

                    prsi, hrbet in trebušne mišice. 

 

Stol prislonite k steni, stopite predenj in se nanj naslonite s 

podlaktmi. Zdaj počasi stopajte nazaj, dokler vaše telo ni 

popolnoma vzravnano od glave do pet - ste v položaju deske. 

S podlaktmi ob stopanju nazaj ves čas slonite na stolu. 

Zadržite od 15 do 30 sekund. 

Vajo ponovite 8 do 12 krat 

 

               Dvigovanje bokov 

 

 

Lezite na hrbet in noge v kolenih pokrčite tako, da so stopala 

ravno na tleh.  

 

Zdaj desno nogo iztegnite v zrak, močno stisnite zadnjico, se 

oprite na peto leve noge in dvignite boke tako visoko, da telo 

tvori ravno linijo od ramen do stopala iztegnjene noge.  

Za nekaj sekund zadržite položaj in se vrnite v začetni 

položaj.  

Vajo ponovite 8 do 12 krat najprej z eno in nato z drugo 

nogo. 

 

               Stranski dvig noge leže 

 

 

Lezite na levi bok, glava naj počiva na levi roki, desno roko 

pa položite predse na tla. Noge so iztegnjene, telo mora biti v 

ravni liniji od nog do glave. 

 

Nato levo nogo počasi dvignite nad tla. Za nekaj sekund 

zadržite položaj in se vrnite v začetni položaj. Med 

izvajanjem napnite zadnjične mišice in trebuh. 

Vajo ponovite 8 do 12 krat, ko vam postane enostavna, 

uporabite elastičen trak, ki si ga namestite okoli gležnjev ali 

stegen. 

 

 

 

 

12. 

11. 

10. 
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OPIS VAJ Z ELASTIČNIM TRAKOM SLIKOVNI 

PRIKAZ 

 

 

 

Sedite vzravnano, rameni potegnite nazaj, trak zataknite pod stopali, roki naj 

bosta pokrčeni v komolcu, trak ovijte okoli dlani. 
 

Z rokami potegnite trak navzgor in nad glavo, vlecite v širini ramen. Zaustavite 

setik pred iztegom komolcev.  

Razteguje se 1 sekundo ali 2, za 2 sekundi zadrži, nato 4 sekunde spušča do 

izhodiščnega položaja. 

Vajo ponovite 10 do 15 krat. 

 

 

 

 

Sedite vzravnano, rameni potegnite nazaj, trak zataknite pod stopali, z rokami 

primite za nasprotni krak traku tako, da se kraka križata pred goleni. 

 

Z rokami potegnite trak navzgor in nad glavo, vlecite v širini ramen. Zaustavite 

se tik pred iztegom komolcev.  

Razteguje se 1 sekundo ali 2, za 2 sekundi zadrži, nato 4 sekunde spušča do 

izhodiščnega položaja. 

Vajo ponovite 10 do 15 krat. 
 

 

 

 

Trak ovijte okoli dlani in ga raztegnite do širine ramen. Odročite komolce, roki 

dvignite do višine ključnice. 

 

Roki iztegnite v komolcih.  

Razteguje se 1 sekundo ali 2, za 2 sekundi zadrži, nato 4 sekunde spušča do 

izhodiščnega položaja. 

Vajo ponovite 10 do 15 krat. 

 

13. 

14.. 

15.. 
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Sedite vzravnano, trak ovijte okrog dlani. Roki dvignite nad glavo, komolci naj 

bodo rahlo pokrčeni. 
 

Eno roko obdržite v izhodiščnem položaju, z drugo roko pa potegnite trak 

navzdol in vstran.  

Razteguje se 1 sekundo ali 2, za 2 sekundi zadrži (komolec naj bo skrčen), nato 

4 sekunde spušča do izhodiščnega položaja. 

Vajo ponovite 10 do 15 krat. Enako vajo naredite tudi z drugo roko. 
 

 

 

 

Trak položite pod stegna. Kraka ovijte okoli dlani. Sedite vzravnano, roki sta 

pokrčeni v komolcih. 

 

Roki, ki sta pokrčeni v komolcu, dvignite predse do višine obraza, tako da se 

podlakti stikata od komolcev do zapestij. 

Razteguje se 1 sekundo ali 2, za 2 sekundi zadrži, nato 4 sekunde spušča do 

izhodiščnega položaja. 

Vajo ponovite 10 do 15 krat. 

 

 

 

 

Sedite vzravnano, rameni potegnite nazaj, trak zataknite pod stopali, roki naj 

bosta pokrčeni v komolcu, trak ovijte okrog dlani. 

 
 

Dlani obrnite navzgor, roki pokrčite v komolcih do ramen.  

Razteguje se 1 sekundo ali 2, za 2 sekundi zadrži, nato 4 sekunde spušča do 

izhodiščnega položaja. 

Vajo ponovite 10 do 15 krat. 

 

 

16. 

18. 

17. 
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Sedite vzravnano, rameni potegnite nazaj, trak zataknite pod stopali, roki naj 

bosta rahlo pokrčeni v komolcu. Z rokami primete za nasprotni krak traku, 

tako, da se kraka križata nad goleni. 
 

Z rokami potegnite trak proti telesu v višini bokov in v širini ramen. Zaustavite 

se tik pred iztegom komolcev za hrbet. Komolec naj bo pokrčen. Ob tem se 

držite vzravnano.  

Razteguje se 1 sekundo ali 2, za 2 sekundi zadrži, nato 4 sekunde spušča do 

izhodiščnega položaja. 

Vajo ponovite 10 do 15 krat.  

 

 

 

Trak ovijte okoli hrbta (približno v višini modrčka). Nogi sta narazen nekoliko 

širše od širine ramen, stopali obrnjeni nekoliko navzven. Roki iztegnite, trak 

primite nekoliko pod ročkami, tako da bo rahlo napet.  
 

Z boki se spustite navzdol v plie in pri tem pokrčite roki in ju približate drugo 

drugi pred prsmi. Zadržite položaj za nekaj trenutkov in se nato vrnite v stoječ 

položaj.  

Vajo ponovite 10 do 15 krat. 

 

 

 

 

Raven hrbet, noge rahlo narazen, pogled naprej, roke ob telesu. Trak zataknite 

pod stopali in ga primite z rokami, dlani so obrnjene navzven. 

 

Roke držite ob telesu in jih od komolca naprej dvignite čim višje. Če želite 

razgibati rame, ob telesu dvigujte iztegnjene roke. Trak se napne, zato je 

potrebno uporabiti silo.  

Razteguje se 1 sekundo ali 2, za 2 sekundi zadrži, nato 4 sekunde spušča do 

izhodiščnega položaja. 

Vajo ponovite 10 do 15 krat. 

 

19. 

21. 

20. 
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Trak zataknite pod stopali in ga primite z rokami. Stopali naj bosta poravnani 

in narazen nekoliko širše od širine ramen, koleni rahlo pokrčeni. Trak primite v 

roki.  

Trup nagnite na desno stran, pri čemer se levi komolec dvigne v zrak.  

Razteguje se 1 sekundo ali 2, za 2 sekundi zadrži, nato 4 sekunde spušča do 

izhodiščnega položaja. 

Vajo ponovite 10 do 15 krat nato zamenjati stran in vse skupaj ponoviti. 

 

 

 

 

Trak zataknite pod stopali, ki so postavljeni v širino ramen. Počepnite do 

polovice in trakova ovijte okrog dlani. Pazite, da je hrbet vzravnan, komolca pa 

pokrčena.  

Iztegnite koleni in kolka. Komolca ostaneta pokrčena. 

Razteguje se 1 sekundo ali 2, za 2 sekundi zadrži, nato 4 sekunde spušča do 

izhodiščnega položaja. 

Vajo ponovite 10 do 15 krat. 

 

 

 

 

 

Raven hrbet, noge rahlo narazen, pogled naprej. Trak primite z rokami za 

hrbtom. Z levo roko, ki je spuščena ob telesu, primite za en konec traku, z 

desno, ki je iztegnjena nad glavo, pa drugi konec traku. 
 

Roki približujte in raztegujte. Trak se napne, zato morate uporabiti silo.  

Razteguje se 1 sekundo ali 2, za 2 sekundi zadrži, nato 4 sekunde spušča do 

izhodiščnega položaja. 

Vajo ponovite 10 do 15 krat. 

 

23.

. 

24.

. 

22.

. 
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Pokleknite na kolena, jih pokrčite in se oprite na roke. Za stopalo noge, s katero 

boste izvajali vajo, zataknite sredino elastičnega traku, njegova konca pa 

primite v roke; vdihnite. 

 

 

Nogo dvignite nazaj, popolnoma iztegnite koleno in napnite zadnjično mišico. 

Izdihnite. Ves čas izvajanja vaje mora hrbet ostati raven, glava je podaljšek 

telesa. Ne sukajte kolkov – ostati morajo pri miru. Z nadzorovanim spuščanjem 

noge se vrnite v izhodiščni položaj in vdihnite.  

Razteguje se 1 sekundo ali 2, za 2 sekundi zadrži, nato 4 sekunde spušča do 

izhodiščnega položaja. 

Vajo ponovite 10 do 15 krat z vsako nogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

. 
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Priloga 6: Vprašalnik o počutju 

 

VPRAŠALNIK O POČUTJU  

 

Obkrožite številko v vsakem od naslednjih nizov, s čimer boste za vsako trditev označili, kako 

pogosto je v preteklih dveh tednih, po vašem mnenju, veljala za vas: 

 

                                                                                                     Ves čas             Nikoli 

1. Počutim se koristnega in potrebnega.   4 3 2 1 0 

2. Imam napade joka oziroma me ima, da bi se zjokal. 4 3 2 1 0 

3. Imam občutek, da lahko jasno mislim.   4 3 2 1 0 

4. Živim precej polno življenje. 4 3 2 1 0 

5. Počutim se malodušnega in potrtega. 4 3 2 1 0 

6. Uživam v stvareh, ki jih počnem.   4 3 2 1 0 

7. Počutim se živčnega in zaskrbljenega.   4 3 2 1 0 

8. Brez razloga se počutim prestrašenega.  4 3 2 1 0 

9. Zlahka se vznemirim oziroma me zgrabi panika.   4 3 2 1 0 

10. Imam občutek, da razpadam in da sem razsut. 4 3 2 1 0 

11. Počutim se mirnega. 4 3 2 1 0 

12. Zlahka zaspim in se ponoči dobro spočijem. 4 3 2 1 0 

13. Počutim se energetičnega, aktivnega oziroma živahnega. 4 3 2 1 0 

14. Počutim se otopelega oziroma lenobnega. 4 3 2 1 0 

15. Počutim se utrujenega, izrabljenega, izžetega oziroma 

izčrpanega. 

4 3 2 1 0 

16. Zbujam se svež in spočit. 4 3 2 1 0 

17. Sem srečen in zadovoljen v osebnem življenju.   4 3 2 1 0 

18. Imam občutek, da sem dobro prilagojen na svojo življenjsko 

situacijo.  

4 3 2 1 0 

19. Živim tako življenje, kot ga želim.   4 3 2 1 0 

20. Zavzeto se lotim svojih dnevnih opravil ali sprejemam nove 

odločitve. 

4 3 2 1 0 

21. Z lahkoto se spoprimem z vsako resno težavo ali veliko 

spremembo v svojem življenju oziroma jo obvladam. 

4 3 2 1 0 

22. Moje vsakodnevno življenje je polno stvari, ki me zanimajo. 

  

4 3 2 1 0 

 

Prosimo preverite, ali ste razmislili o vsaki od 22 trditev in obkrožili številko v vsakem 

od 22 nizov. 
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Priloga 7: Poglobljen vprašalnik, ki se nanaša na oceno tveganja za prisotnost depresije 

(PHQ-9) ter njegovo vrednotenje 

 

POGLOBLJEN VPRAŠALNIK, KI SE NANAŠA NA OCENO TVEGANJA ZA 

PRISOTNOST DEPRESIJE (PHQ-9) TER NJEGOVO VREDNOTENJE 

 

Kako pogosto so Vas v preteklih 2 tednih mučile naslednje težave? 

 

 Sploh ne  Nekaj dni Več kot 

polovico 

dni 

Skoraj 

vsak dan 

a) Malo interesa in zadovoljstva v stvareh, 

ki jih počnem. 

0 1 2 3 

b) Potrtost, depresivnost, obup. 0 1 2 3 

c) Težko zaspim, spim slabo; ali spim 

prekomerno. 

0 1 2 3 

d) Utrujenost in pomanjkanje energije. 0 1 2 3 

e) Slab apetit ali prenajedanje. 0 1 2 3 

f) Slabo mnenje o sebi; občutek, da sem 

neuspešen/a in da sem razočaral/a sebe ali 

bližnje. 

0 1 2 3 

g) Težave s koncentracijo pri stvareh, kot so 

branje časopisa ali gledanje televizije. 

0 1 2 3 

h) Tako upočasnjeno gibanje ali govor, da 

so drugi ljudje lahko to opazili. Ali 

nasprotno – velika nervoza in nemir, kot da 

nimam obstanka. 

0 1 2 3 

i) Misli, da bi bilo bolje, če bi bil/a 

mrtev/mrtva ali da bi si nekaj hudega 

naredil/a. 

0 1 2 3 

 Seštevek stolpcev  + + 

 

Prosimo preverite, ali ste razmislili o vsaki od 9 trditev in obkrožili številko v vsakem od 

9 nizov. 

 


