
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika, 

posebne razvojne in učne težave 

 

 

 

 

 

 

PETRA MALEŠIČ 

 

GIBALNA AKTIVNOST IN Z ZDRAVJEM POVEZANA KAKOVOST 

ŽIVLJENJA BOLNIKOV S KONČNO LEDVIČNO ODPOVEDJO 

 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2019 



 

  



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika, 

posebne razvojne in učne težave 

 

 

 

 

 

 

PETRA MALEŠIČ 

 

GIBALNA AKTIVNOST IN Z ZDRAVJEM POVEZANA KAKOVOST 

ŽIVLJENJA BOLNIKOV S KONČNO LEDVIČNO ODPOVEDJO 

PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN 

PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE 

 

Magistrsko delo 

 

Mentorica: izr. prof. dr. Tjaša Filipčič 

Somentor: izr. prof. dr. Jernej Pajek, dr. med. 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2019



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA 

 

Izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Gibalna aktivnost in z zdravjem povezana 

kakovost življenja bolnikov s končno ledvično odpovedjo rezultat lastnega raziskovalnega 

dela.  

 

Petra Malešič, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike



2 
 
 

 

ZAHVALA 

 

Iskrena hvala mentorici dr. Tjaši Filipčič za strokovno vodenje, nasvete, spodbude, dostopnost 

in topel človeški odnos. V veselje mi je bilo sodelovati z Vami. 

Iskrena hvala somentorju dr. Jerneju Pajku za zaupanje, da sem se lahko vključila v obsežno 

raziskavo, za hitro odzivnost in pripravljenost pomagati. 

Hvala dr. Tjaši Vivoda, ker si je vedno vzela čas zame in me s konkretnimi nasveti usmerjala 

na pravo pot razumevanja obravnavane tematike. 

Hvala izr. prof. dr. Janezu Jermanu za razrešena vprašanja s področja statistične obdelave 

podatkov. 

Hvala dr. Gregorju Novljanu in gospem Mojci Topić, Tanji Bečan ter Elvedini Brkić in vsem 

ostalim, ki so me toplo sprejeli, mi strokovno pomagali ter mi omogočili vpogled v 

vsakodnevno življenje bolnikov s končno ledvično odpovedjo. 

Z velikim veseljem se iskreno zahvaljujem tudi svojim bližnjim. Predvsem družini, ki mi je 

študij omogočila, me skozi vsa leta močno spodbujala in verjela vame, da sem prišla do 

želenega cilja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 
 

 

GIBALNA AKTIVNOST IN Z ZDRAVJEM POVEZANA KAKOVOST ŽIVLJENJA 

BOLNIKOV S KONČNO LEDVIČNO ODPOVEDJO 

 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 

 

POVZETEK 

 

Končna ledvična odpoved poseže na različna področja delovanja – telesno, duševno in 

psihosocialno. Pridružene bolezni in naporno nadomestno zdravljenje bolnikom s končno 

ledvično boleznijo spremenijo način življenja. Bolniki na nadomestnem zdravljenju s 

hemodializo v primerjavi s splošno populacijo poročajo o nižji stopnji gibalne aktivnosti in o 

slabši subjektivni oceni z zdravjem povezane kakovosti življenja. Eno izmed področij, ki 

lahko pozitivno vpliva na njihovo telesno in psihično počutje ter socialno vključenost, je 

gibalna aktivnost.  

Namen raziskave je bil ugotoviti, ali med bolniki s končno ledvično odpovedjo in ledvično 

zdravimi kontrolnimi preiskovanci obstajajo statistično pomembne razlike v gibalni aktivnosti 

ter v z zdravjem povezani kakovosti življenja tako na telesni kot na psihični komponenti. 

Zanimalo nas je tudi, ali v skupini bolnikov s končno ledvično odpovedjo obstajajo razlike v z 

zdravjem povezani kakovosti življenja na telesni in na psihični komponenti glede na stopnjo 

njihove gibalne aktivnosti. Rezultate o z zdravjem povezani kakovosti življenja smo pridobili 

z vprašalnikom SF-36v2, rezultate o gibalni aktivnosti pa z vprašalnikom HAP. 

V raziskavi je sodelovalo 233 odraslih oseb, od tega 92 bolnikov s končno ledvično 

odpovedjo na nadomestnem zdravljenju s hemodializo in 141 ledvično zdravih kontrolnih 

preiskovancev. Bolnike s končno ledvično odpovedjo smo glede na rezultat lestvice AAS 

(običajni nivo gibalne aktivnosti) vprašalnika HAP enakomerno razdelili v tri skupine glede 

na stopnjo gibalne aktivnosti; med gibalno neaktivne (n1 = 32), zmerno gibalno aktivne (n2 = 

30) in gibalno aktivne (n3 = 30). 

Rezultati so pokazali, da so bolniki s končno ledvično odpovedjo v primerjavi z ledvično 

zdravimi kontrolnimi preiskovanci manj gibalno aktivni in imajo slabšo z zdravjem povezano 

kakovost življenja na telesni komponenti. Rezultati srednjih vrednosti so pokazali, da bolniki 

s končno ledvično odpovedjo nižje ocenjujejo tudi psihično komponento z zdravjem povezane 

kakovosti življenja, vendar razlike med preiskovanci niso statistično pomembne. Ugotovili 

smo, da med različno gibalno aktivnimi bolniki s končno ledvično odpovedjo obstajajo 

statistično pomembne razlike na telesni komponenti z zdravjem povezane kakovosti življenja; 

in sicer med skupino gibalno neaktivnih in skupino zmerno gibalno aktivnih ter med skupino 

gibalno neaktivnih in gibalno aktivnih. Glede na stopnjo gibalne aktivnosti med bolniki s 

končno ledvično odpovedjo na psihični komponenti z zdravjem povezane kakovosti življenja 

ni prišlo do statistično pomembnih razlik. 

Ugotovitve empiričnega dela smo s pomočjo strokovne literature in opravljenega intervjuja 

prenesli na specialno pedagoško področje. Specialni in rehabilitacijski pedagog se v okviru 

obravnave dolgotrajno bolnih otrok srečuje z otroki in mladostniki s končno ledvično 

odpovedjo, zato smo zapisali praktične smernice za delo specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga. 

 

KLJUČNE BESEDE: končna ledvična odpoved, gibalna aktivnost, z zdravjem povezana 

kakovost življenja 
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PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN 

PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE 

 

The University of Ljubljana, Faculty of Education, 2019 

 

ABSTRACT 

 

End stage renal disease can effect different areas of a human life -  physical, mental and 

psychosocial. Associated illnesses and strenuous renal replacement therapy can alter patient’s 

quality of life. In comparison to general population, patients on renal replacement therapy 

report a lower level of movement and give a lower subjective assessment of the health-related 

quality of life. One of the areas that can have a positive effect on their physical and 

psychological well-being as well as social inclusion is the physical activity. 

The purpose of the study was to determine whether there are any statistically significant 

differences in physical activity and health-related quality of life between patients with end-

stage renal disease and healthy study participants, in terms of physical and mental 

components.  

We were also interested whether there are differences in the quality of life of patients with 

end-stage renal disease in physical and mental components based on the level of their physical 

activity. The results on the health-related quality of life were obtained with the SF-36v2 

questionnaire and the results of the physical activity with the HAP questionnaire. 

The study involved 233 adults, including 92 patients with end-stage renal disease that are 

receiving renal replacement therapy with hemodialysis and 141 renal healthy control subjects. 

Patients with end-stage renal disease were evenly divided into 3 groups according to the AAS 

scale (normal level of physical movement) of the HAP questionnaire in terms of the level of 

physical activity into physically inactive (n1 = 32), moderately physically active (n2 = 30) 

and physically active (n3 = 30). 

The results show that patients with end-stage renal disease have a lower health-related quality 

of life on mental component and are less physically active compared to renal healthy 

participants. Results related to the group of moderately active show that patients with end 

stage renal disease assessed their mental component of health-related quality of life as lower, 

but the differences between the subjects are not statistically significant.  

We found that there are statistically significant differences among physically active patients 

with end-stage renal disease on the physical component of the health-related quality of life –    

among physically inactive patients and moderately physically active group of patients and 

among the physically inactive and physically active group. Depending on the level of the 

physical activity among patients with end-stage renal disease, there are no statistically 

significant differences in the mental component of the health-related quality of life.  

The results of the survey were conveyed into the area of special education via reference 

literature and the interview conducted. As a special education and rehabilitation teacher deals 

with children with long-term illnesses, s/he may also work with children and teenagers with 

end-stage renal disease, therefore we compiled practical guidelines for special education 

teacher. 

 

KEY WORDS: end stage renal disease, physical activity, health related quality of life 
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1 UVOD 

 

V svetu narašča število bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Končna ledvična 

odpoved (v nadaljevanju uporabljamo okrajšavo KLO) pomeni napredovanje kronične 

ledvične bolezni (v nadaljevanju uporabljamo okrajšavo KLB) do te mere, da ledvice 

prenehajo delovati. Njihovo funkcijo nadomesti naporno in doživljenjsko nadomestno 

zdravljenje, ki močno spremeni bolnikov dotedanji način življenja. Bolnikom se glede na 

pogoste pridružene bolezni in življenjske pogoje omogoči bodisi nadomestno zdravljenje z 

dializo bodisi presaditev ledvic. V magistrskem delu smo se v večji meri osredotočili na 

nadomestno zdravljenje s hemodializo. Po eni strani hemodializa bolnikom podaljšuje 

življenjsko dobo, po drugi strani pa bolezen in narava zdravljenja zelo poslabšata 

posameznikovo funkcioniranje, zmožnost samostojnega življenja, zaposlitve, socialnih 

interakcij ter gibalno aktivnost.  

Na področju celostne obravnave bolnikov je pomemben in aktualen koncept »z zdravjem 

povezana kakovost življenja« (Revicki idr., 2001), ki se pri dializnih bolnikih pogosto 

preverja s kratko obliko vprašalnika zdravja SF-36 (ang. »Short Form-36«). Pomen 

pridobljene ocene je v tem, da vidimo, kako bolezen učinkuje na bolnika, da bolje razumemo 

vpliv terapije na posameznika, ugotavljamo uspešnost intervencij in iščemo ustrezne ali boljše 

pristope zdravljenja (Jamnik, 2003). S preučevanjem z zdravjem povezane kakovosti življenja 

bolnikov s KLO so ugotovili, da je ta v primerjavi s splošno populacijo pogosto zmanjšana in 

da KLO vpliva na telesno in psihično zdravje (Fassbinder, Winkelmann, Schneider, 

Wendland in Oliveira, 2015). Tovrstne raziskave v slovenskem prostoru še ni bilo narejene, 

zato smo se odločili zanjo. Želeli smo dobiti vpogled vpliva bolezni na bolnike v Sloveniji in 

v smislu ozaveščanja z rezultati vplivati na trenutno stanje bolnikov s KLO ter na ustaljeno 

prakso obravnave bolnikov. 

Tuje raziskave so dognale, da je tudi gibalna aktivnost bolnikov s KLO v primerjavi s splošno 

populacijo pogosto zmanjšana. Do tega prihaja predvsem zaradi težav, ki spremljajo bolnike s 

KLO: srčno-žilni zapleti, hipertenzija, slabokrvnost, kostna bolezen, motnje v delovanju 

avtonomnega živčevja, uremija, slabost skeletnih mišic, socialne in čustvene težave ter 

kronična utrujenost (Knap, 2014). Prav tako bolniki sami poročajo o zaznani nizki ravni 

gibalne aktivnosti (Johansen idr., 2000). Z vprašalnikom gibalne aktivnosti HAP (ang. 

»Human Activity Profile«), ki je najbolje povezan z objektivnimi merami gibalne aktivnosti 

in funkcioniranja dializnih bolnikov (Johansen idr., 2001), smo v naši raziskavi ugotavljali 

gibalno aktivnost slovenskih bolnikov s KLO v primerjavi z ledvično zdravo populacijo.  

Pri kroničnih bolnikih je povezava med kakovostjo življenja in gibalno aktivnim načinom 

življenja še posebej prisotna (Knap, 2014). V slovenskem prostoru je potrebno raziskati še 

razlike v z zdravjem povezani kakovosti življenja med različno gibalno aktivnimi bolniki s 

KLO. Za bolnike z večjo gibalno aktivnostjo je po tujih dognanjih značilna nižja smrtnost, 

manjše število hospitalizacij in boljša kakovost življenja (Johansen idr., 2013). Zato je 

potrebno bolnike k vadbi spodbujati (Johansen, 2007). Bolniki na nadomestnem zdravljenju s 

hemodializo v mirujočem položaju večkrat tedensko preživijo tudi 4-6 ur naenkrat. Zato je 

potrebno ozavestiti izsledke tujih raziskav, ki navajajo, da je redna in individualno dozirana 

vadba sestavni del zdravljenja tudi pri kronični bolezni. Z intervencijami vadbe je pri 

dializnih bolnikih priporočljivo začeti čim prej (Knap, 2014).  
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KLO je pri otrocih in mladostnikih redkejša, vendar njena pogostost narašča. Pred boleznijo 

lahko nastopimo preventivno, z zdravim načinom življenja, s čimer lahko otroke in 

mladostnike v šoli seznanja tudi specialni in rehabilitacijski pedagog (v nadaljevanju 

uporabljamo okrajšavo SRP). Kadar otrok zboli za KLO, se korenito spremeni njegov način 

življenja, saj je večkrat tedensko za nekaj ur vezan na dializni center, njegovo telo je po 

hemodializi oslabelo, pojavljajo se težave z zbranostjo, spominom, bolniki so utrujeni, 

razdražljivi, čustveno nestabilni. Dognano je bilo, da imajo tudi otroci s KLO slabšo kakovost 

življenja (Goldstein idr., 2008) in so manj gibalno aktivni od zdravih vrstnikov (Takken idr., 

2009; Montini idr., 1990). Pri dvigu kakovosti življenja otrok in mladostnikov s KLO 

ponovno nastopi SRP, kateri je del tima, ki obravnava otroka s KLO. Njegova naloga je tudi 

najti načine, da je otrok s KLO čim bolj gibalno aktiven – v domačem okolju, med potekom 

hemodialize in v šoli. Žal se pogosto zgodi, da je otrok v šoli bodisi izključen iz športnih 

aktivnosti bodisi učitelji ne upoštevajo določenih prilagoditev, ki bi jih moral biti otrok s 

KLO deležen, saj mu specifična bolezen na nek način povzroča gibalno oviranost. Redna in 

posamezniku ter njegovi starosti prilagojena telesna vadba je namreč pomembna tudi za 

otroka/mladostnika s KLO (Škof, 2016).  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 KONČNA LEDVIČNA ODPOVED (KLO) 
 

2.1.1 Funkcija ledvic in razlika med kronično ledvično boleznijo ter končno ledvično 

odpovedjo 

 

Ledvice so parni organ »fižolaste« oblike, ki se nahajajo za potrebušnico, ob hrbtenici. 

Predstavljajo pomemben organ v telesu, ki ima številne naloge: 

- nenehno čistijo kri različnih presnovkov (npr. sečnine, kreatinina) in odpadnih snovi,  

- uravnavajo količino mineralov (npr. kalija, natrija, fosfatov, kalcija), kislin,  

- izločajo odvečno vodo, 

- uravnavajo krvni tlak,  

- omogočajo nastajanje rdečih krvničk in  

- vplivajo na presnovo kosti. 

V njih se dnevno prefiltrira okrog 180 litrov tekočine. Ko ledvice ne zmorejo več normalno 

delovati, pomeni, da je prišlo do okvare (Lindič in Kveder, 2011). 

 

V primerjavi z akutno okvaro ledvic, ki pomeni hitro (od nekaj ur do nekaj tednov) in v večini 

primerov ozdravljivo zmanjšanje ledvičnega delovanja (Ponikvar, 2014), je kronična ledvična 

bolezen trajna, nepopravljiva strukturna ali funkcionalna okvara ledvic (Lindič in Kveder, 

2011), ki traja več kot tri mesece (Malovrh, 2014). Pri KLB gre za napredujoče zmanjšanje 

sposobnosti ledvic, da odstranijo tekočine in odpadne snovi iz telesa (Lindič in Kveder, 2011). 

 

Bolezen je pogosto spregledana in se odkrije šele v napredovanih stopnjah ob naključnih 

laboratorijskih preiskavah krvi in seča. Sprva poteka prikrito, brez simptomov in kliničnih 

znakov, zato se bolniki sploh ne zavedajo, da jim ledvice delujejo nepravilno. Merila za 

določitev KLB so objektivna (Malovrh, 2014). Bolezen se kaže kot zmanjšanje glomerulne 

filtracije1 (pod 60 ml/min/1,73 m2), proteinurija2 ali albuminurija, eritrociturija, morfološke 

spremembe pri slikovnih preiskavah ali patohistoloških preiskavah vzorca ledvičnega tkiva, 

pridobljenega z ledvično biopsijo (Malovrh, 2014). Glede na okvarjeno glomerulno filtracijo je 

KLB razdeljena na pet stopenj (KLB 1-5), pri čemer višja stopnja pomeni hujšo ledvično 

okvaro (Škof, 2016). 

 

Če je KLB diagnosticirana v zgodnjih stopnjah, napredovanje le-te lahko upočasnimo in 

učinkoviteje zdravimo (World Kidney Day, 2018). Napreduje lahko vse do stopnje 5  do 

končne ledvične odpovedi, kar pomeni popolno odpoved ledvične funkcije oziroma prenehanje 

delovanja ledvic (Hawkins idr., 2011). Bolnik pogosto šele takrat občuti večje težave (Zveza 

društev ledvičnih bolnikov Slovenije, 2018).   

                                                           
1 Glomerulna filtracija: Ob normalni razgradnji beljakovin v mišicah dnevno nastaja kreatinin, ki se izloča v 

ledvicah s filtracijo krvi v ledvičnih telescih, imenovanih glomeruli. Zdravnik lahko z določanjem koncentracije 

kreatinina v krvi naredi grobo oceno delovanja ledvic – če ledvice delujejo oslabljeno, se njegova koncentracija v 

krvi povečuje, vendar moramo vzeti v obzir, da kreatinin ni zelo zanesljiv pokazatelj (Buturović-Ponikvar, 

Ponikvar in Chwatal, 2010). 

 
2 Proteinurija: prisotnost beljakovin v urinu (Malovrh, 2014). 
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Bolnikom v tem primeru preživetje omogoči nadomestno zdravljenje (Hawkins idr., 2011). 

Glede na pridružene bolezni in življenjske pogoje se jim omogoči metode nadomestnega 

zdravljenja (Malovrh, 2014). 

 

2.1.2 Prepoznavanje kronične ledvične bolezni 

 

Z vedno slabšim delovanjem ledvic v telesu pride do zadrževanja soli in vode ter stanja 

kroničnega vnetja sečil oziroma ledvic, saj se nakopičeni telesni presnovki in tekočina ne 

morejo izločiti iz telesa (Buturović-Ponikvar, Ponikvar in Chwatal, 2010; Lindič in Kveder, 

2011). To se lahko kaže z izločanjem rdečih in belih krvnih celic ter beljakovin v seču (Lindič 

in Kveder, 2011). 

Simptomi, ki jih navajajo bolniki s KLB, se pogosto prekrivajo s simptomi bolezenske 

prizadetosti drugih organov, npr. srca, prebavil, pljuč. Bolniki pogosto navajajo tudi 

simptome, kot so: pogosto odvajanje seča, bolečina pri uriniranju, ledvena bolečina (kolika), 

občutek nepopolno izpraznjenega sečnega mehurja (Lindič in Kveder, 2011), izguba apetita, 

slabost, občutek kovinskega okusa, kolcanje ali bruhanje, povečana utrudljivost, hitrejša 

zasoplost (Kveder, 2014).   

Najpogostejši znaki ledvičnih bolezni so:  

- spremembe v videzu seča (moten, nenormalno obarvan, spenjen seč); 

- spremembe v količini izločenega seča (premalo ali preveč, nočno mokrenje);  

- spremembe v toku seča (stanjšan curek, retenca ali inkontinenca) (Lindič in 

Kveder, 2011); 

- edemi (ker zaradi motenega ledvičnega delovanja pride do neravnovesja med 

vnosom in izločanjem, se tekočina zadržuje v telesu, kar se sprva pokaže kot 

otekanje – najbolj v obraz, okrog oči, ter v noge; v napredovalih stopnjah se 

tekočina lahko nabere tudi v pljučih in otežuje dihanje tako pri telesnih aktivnostih 

kot pozneje v mirovanju) (Buturović-Ponikvar, Ponikvar in Chwatal, 2010; Lindič 

in Kveder, 2011); 

- povišan krvni tlak (t. i. arterijska hipertenzija; povišan krvni tlak ima od 80 do 

100 % ljudi z napredovano KLB) in  

- kožne spremembe (rumenkasta barva kože ob normalno obarvanih ali bledih 

beločnicah, lahko tudi spremembe nohtov) (Lindič in Kveder, 2011). 

Zdravnik KLB navadno odkrije z laboratorijskimi preiskavami drugih težav, kot so 

nepojasnjeno vročinsko stanje, nepojasnjena utrujenost, glavobol, novonastala arterijska 

hipertenzija (visok krvni tlak). Prav tako lahko z izvidi laboratorijskih preiskav ugotovi 

nenormalnosti, ki so sumljive za ledvično bolezen (Kveder, 2014).  

Vzrokov za KLB je veliko. Najpogostejša med njimi sta visok krvni tlak in sladkorna bolezen 

(Hawkins idr., 2011; Malovrh, 2014). Ostali vzroki so  ponavljajoče se okužbe in ostale 

pridružene bolezni (Malovrh, 2014). Kot pomembne vzroke navajajo tudi imunska vnetja 

ledvičnih telesc (t.i. glomerulonefritisi), ledvične kamne, zdravila in dedne oblike ledvičnih 

bolezni (npr. policistična bolezen ledvic) ter Alportov sindrom (Zveza društev ledvičnih 

bolnikov Slovenije, 2018). Postopoma pride do okvare in propada večjega dela ledvičnega 

tkiva  (Lindič in Kveder, 2011). 
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2.1.3 Potek bolezni  
 

Kako poteka KLB začetnih stopenj (1, 2), še ni povsem znano, vendar v večini primerov 

velja, da KLB stopenj 3 do 5 napreduje do KLO. Ledvično delovanje teh bolnikov je 

večinoma skozi daljše časovno obdobje stabilno z občasnimi obdobji poslabšanja ob npr. 

okužbi, srčno-žilnih zapletih. Slednji so pri bolnikih s KLB pogostejši in predstavljajo glavni 

vzrok za umrljivost teh bolnikov (Kveder, 2014).  

Malovrh (2014) piše o tem, da poleg prisotnosti osnovne ledvične bolezni na potek 

napredovanja vplivajo različni spremenljivi in nespremenljivi dejavniki. Med nespremenljive 

dejavnike, na katere ne moremo vplivati, štejemo:  

- Starost: s staranjem se zmanjšuje število nefronov3, ledvice starostnikov se zaradi 

strukturnih in funkcionalnih sprememb slabše prilagajajo na dogajanja, ki jih 

povzročijo okužbe, imunološki procesi, nefrotoksične učinkovine ali sočasno 

odpovedovanje drugih organov, npr. srčno-žilnega sistema, in si tudi počasneje in 

težje opomorejo. Ob prisotnosti arterijske hipertenzije je napredovanje še hitrejše. 

KLB se pogosteje pojavi pri odraslih ljudeh, otroci zbolijo redkeje. 

- Spol: napredovanje KLB in incidenca KLO sta hitrejša pri moških. 

- Rasa: obstajajo razlike glede na raso. Vpliv rase v našem okolju (Slovenija, Evropa) ni 

tako pomemben, kot je npr. v ZDA, kjer so pri Afroameričanih in nativnih Američanih 

ugotovili večjo prevalenco KLB, povezane z arterijsko hipertenzijo in sladkorno 

boleznijo tipa 2 ter večjo incidenco KLO v primerjavi z belci. Glede na to, da 

Afroameričani predstavljajo le 12,4 % populacije v ZDA, tam zavzemajo velik delež 

(30,8 %) med bolniki s KLO, ki zahtevajo nadomestno zdravljenje. Za to obstajajo 

kompleksni razlogi: socialni, biološki (Afroameričani imajo v primerjavi z belci nižjo 

porodno težo, kar naj bi bilo povezano z manjšim številom nefronov; vredno je 

omeniti tudi razlike v pogostosti KLO zaradi arterijske hipertenzije ali sladkorne 

bolezni, kajti hipertenzivna ledvična bolezen pri tej rasi poteka skoraj še enkrat hitreje 

kot pri belcih), genetski (KLB in KLO se pri številnih afroameriških družinah 

pojavljajo pri več družinskih članih). Povečano tveganje za KLB in njeno hitrejše 

napredovanje se pojavlja tudi pri Američanih mehiškega ali hispaničnega porekla ter 

pri avstralskih Aboriginih. 

- Genetski dejavniki: genetski dejavniki pomembno vplivajo na dovzetnost za nastanek 

in napredovanje nekaterih ledvičnih bolezni.  

 

Med spremenljive dejavnike, na katere lahko vplivamo s spremembo življenjskega sloga ali z 

zdravili, lahko pa s kombinacijo obeh, štejemo (Kveder, 2014; Malovrh, 2014):  

- Arterijsko hipertenzijo: previsok krvni tlak v arterijah, ki je lahko vzrok ali posledica 

KLB.  

- Proteinurijo. 

- Življenjski slog  kajenje (pri bolnikih s sladkorno boleznijo in brez nje vpliva na 

proteinurijo), prekomerna telesna teža (debelost, ki lahko sama po sebi povzroči 

KLB), premalo gibanja.  

Visok krvni tlak in proteinurija sta najmočnejša dejavnika za napredovanje KLB, zato največji 

učinek dosežemo z vplivom nanju. Poleg omenjenega je za bolnike s to boleznijo pomembna 

dieta z majhno vsebnostjo natrija, omejitev beljakovin v hrani (na 0,8 g/kg telesne teže) in 

predvsem gibanje oziroma redna telesna vadba (Kveder, 2014). 

                                                           
3 Nefron: osnovna strukturna in funkcionalna enota ledvic. V vsaki ledvici se nahaja okoli milijon nefronov 

(Ferluga, 2014). 
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Pri nekaterih ljudeh obstaja večja verjetnost, da zbolijo za KLB. Lindič in Kveder (2011) sta 

zato kot dejavnike povečanega tveganja za nastanek KLB navedla: starost, ki je višja od 60 

let, sladkorno bolezen, zvišan krvni tlak, bolezni srca in ožilja ter krvne sorodnike z ledvično 

boleznijo. 

ZAPLETI KLB 

KLB ima številne zaplete. Med zaplete napredovane KLB uvrščamo slabokrvnost (anemija), 

mineralno kostno bolezen (Buturović-Ponikvar, Ponikvar in Chwatal, 2010), srčno-žilne 

bolezni in zvišan krvni tlak (Lindič in Kveder, 2011). 

- Slabokrvnost (anemija)  

Slabokrvnost je sopojav KLB. Razumemo jo kot stanje, ko je v telesu zmanjšana celotna 

količina hemoglobina (zmanjšano je število rdečih krvnih celic). Zaradi tega pride do 

zmanjšane sposobnosti prenosa kisika po telesu, k je nujno potreben za delovanje vseh celic v 

telesu.  S tem, ko ledvično tkivo propada, se tudi v ledvicah zmanjšuje nastajanje hormona 

eritropoetina, kar predstavlja osnovni vzrok anemije pri KLB (Buturović-Ponikvar, Ponikvar 

in Chwatal, 2010).  

Simptomi in znaki slabokrvnosti so zaradi počasnega razvoja na začetku slabo izraženi, 

sčasoma se bolj izrazijo in ovirajo vsakodnevno življenje ter aktivnosti. Slabokrvni bolniki s 

KLB/KLO so utrujeni, imajo manjšo sposobnost koncentracije, so bolj razdražljivi, črnogledi, 

pestijo jih težave nespečnosti, navajajo šumenje v ušesih, izgubo apetita, glavobol, pospešeno 

utripanje srca, težko sapo, vidna je bledica kože in sluznic, otekanje (prav tam). 

Slabokrvnost je prisotna pri skoraj vseh bolnikih s KLO, ki imajo potrebo po nadomestnem 

zdravljenju, okoli 90 % bolnikov prejema zdravila epoetine. Če slabokrvnosti ne bi zdravili, 

bi s tem lahko negativno vplivali na kakovost življenja, srčno-žilni sistem, telesno 

zmogljivost, kognitivne funkcije, prav tako je ob neurejeni slabokrvnosti povečana umrljivost  

(Gubenšek, 2014). 

- Ledvična mineralna kostna bolezen 

Ledvična mineralna kostna bolezen nastane zaradi motnje v ravnovesju kalcija in fosforja, saj 

se ob okvarjenem delovanju ledvic v telesu pričnejo kopičiti fosfati. Posledica je zmanjšana 

koncentracija kalcija v krvi. Ob KLB se manjša tudi masa ledvičnega tkiva, zato je moteno 

nastajanje vitamina D, kar še bolj zmanjšuje koncentracijo kalcija in spodbudi povečano 

izločanje hormona parathormona, ki pospeši razgradnjo kosti, katere so posledično krhkejše 

(Buturović-Ponikvar, Ponikvar in Chwatal, 2010). 

 

Simptomi in znaki te bolezni so dolgo časa prikriti. Bolniki s KLB čutijo bolečine v kosteh in 

sklepih (kolki, kolena, gležnji, pete, križ), bolečine in slabost mišic, vnetja obsklepnih tkiv, 

povečano ukrivljenost hrbtenice (skolioza), pride lahko do zlomov kosti, spontanega 

pretrganja tetiv, trdovratnega srbenja (prav tam). 

- Srčno-žilne bolezni 

Srčno-žilne bolezni predstavljajo posebno pogost zaplet pri bolnikih s KLB stopenj 3-5, saj ti 

bolniki, še preden potrebujejo nadomestno zdravljenje, večinoma umrejo ravno zaradi srčno-

žilnih bolezni (najpogostejši sta ishemična bolezen srca in srčno popuščanje). Prizadetost srca 

in ožilja je pri bolnikih s KLO glavni razlog za povečano umrljivost (Lindič in Kveder, 2011).  
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Obe bolezni si delita skupne dejavnike tveganja: sladkorna bolezen, debelost, arterijska 

hipertenzija, kajenje, zato lahko srčno-žilna bolezen zaradi svojih učinkov na ledvice sproži 

začetek KLB in še poveča njeno napredovanje (Kveder, 2014). Zaradi zgoraj opisanih 

razlogov je pomembno zdravljenje in urejenost osnovne bolezni, saj lahko tako učinkovito 

zmanjšamo pojavnost srčno-žilne bolezni z zapleti pri bolnikih s KLB (Lindič in Kveder, 

2011). 

- Zvišan krvni tlak 

Večina bolnikov s KLB ima težave s povišanim krvnim tlakom, četrtina že ob ugotovitvi 

bolezni. Ko bolezen napreduje, ima zvišan krvni tlak več kot 90 % bolnikov. V stanju KLO je 

pomembno upoštevati priporočen dnevni vnos tekočine, ki je odvisen od vsakega bolnika, saj 

presežena količina vpliva na povišanje tlaka in na vnos soli s hrano (Buturović-Ponikvar, 

Ponikvar in Chwatal, 2010). 

 

2.1.4 Pogostost in razširjenost KLB in KLO 

 
Prevalenca različnih stopenj KLB je po svetu različna glede na spol, starost, raso, ledvične 

bolezni, ki so vzrok za KLB, pomembno vlogo ima tudi vpliv okolja (Malovrh, 2014). Kveder 

(2014) navaja, da s staranjem populacije narašča tudi prevalenca KLB. V starosti 75 let in več 

naj bi znašala kar 56 %. 

 

Pravo incidenco in prevalenco bolezni v posameznih skupnostih je še vedno težko oceniti, saj 

bolniki v zgodnjih stopnjah nimajo nobenih težav (Lindič in Kveder, 2011). Malovrh (2014) 

navaja, da obstaja prednost klasifikacije KLB glede na sposobnost glomerulne filtracije, saj so 

se na ta način poenotili kriteriji za razširjenost KLB v svetu. KLB je ena najbolj napredujočih 

kroničnih bolezni v zahodnem svetu (Robinson-Cohen idr., 2014), število bolnikov s to 

boleznijo narašča (Malovrh, 2014). Posledice te alarmantno naraščajoče bolezni so 

ekonomske in telesne obremenitve za posameznika ter celoten zdravstveni sistem (Hawkins 

idr., 2011). V ZDA je med leti 1999 in 2004 delež ljudi s KLB, starejših od 20 let, zrasel za 

17 % (Hawkins idr., 2011), Lindič in Kveder (2011) navajata, da so v državah razvitega sveta 

z različnimi epidemiološkimi preiskavami ocenili, da ima neko stopnjo KLB okrog 10 % 

populacije in se število bolnikov s KLB še povečuje (letno se število novih bolnikov poveča 

za približno 5-8 %). Za vzrok navajata predvsem sladkorno bolezen.  

 

V široko zasnovani metaanalizi prevalence KLB v globalnem smislu, ki so jo opravili Hill in 

sodelavci (2016), so ugotovili, da je prevalenca KLB vseh stopenj znašala kar 13,4 %, od 

česar je prevalenca stopenj 3-5 kar 10,6 % svetovne populacije. Ugotovili so, da je prevalenca 

KLB višja od prevalence ene najbolj razširjenih bolezni – sladkorne bolezni (ta znaša 8,2 % 

populacije). Tudi World Kidney Day (2018) poroča, da ima med 8 in 10 % odrasle populacije 

KLB. Smrtnost te populacije je visoka, predvsem zaradi zapletov bolezni.  

 

Hawkins s sodelavci (2011) navaja, da prevalenca KLO narašča. Od leta 1990 se je podvojila, 

napovedi so, da bo do leta 2030 imelo KLO 2 milijona ljudi. V letu 2010 je bila prevalenca 

bolnikov s KLO 1,752 na milijon ljudi (Rock in Park, 2012). Tudi v Sloveniji narašča število 

bolnikov s KLO, kar je razvidno iz slovenskega registra nadomestnega zdravljenja. Pri nas je 

naraščanje števila bolnikov povezano z daljšo življenjsko dobo, pridruženimi boleznimi, 

sladkorno boleznijo, arterijsko hipertenzijo. V letu 2009 je bilo na novo odkritih 248 

bolnikov, v letu 2012 pa že 259 (Buturović-Ponikvar idr., 2014). 
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2.1.5 Nadomestno zdravljenje KLO  

 

Ob popolni odpovedi ledvic je potrebno njihovo funkcijo nadomestiti z eno od oblik 

nadomestnega zdravljenja. Velika ovira pri KLB je, da bolnik prve večje težave pogosto 

občuti šele, ko se bolezen razvije do KLO (Zveza društev dializnih bolnikov Slovenije, 2018). 

Pravočasno odkrivanje bolnikov s KLB je pomembno zaradi uvajanja ustreznih zgodnjih 

ukrepov za upočasnitev ledvičnega delovanja in zmanjševanja zapletov, še posebno za 

zmanjševanje tveganja za srčno-žilne zaplete (Malovrh, 2014). 

Lindič in Kveder (2011) navajata, da je za zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti bolnikov ter 

povečanje preživetja na nadomestnem zdravljenju ključna pravočasna napotitev k nefrologu. 

Naloga nefrologa je, da bolnike dovolj zgodaj natančno seznani z boleznijo in pričakovano 

prihodnostjo poteka bolezni ter vsemi oblikami nadomestnega zdravljenja. Malovrh (2014) 

prav tako poudarja pomen poučevanja bolnikov s KLB, ki se bližajo KLO. Če je med 

zdravnikom in bolnikom vzpostavljeno sodelovanje pri zdravljenju, se podaljša tudi 

življenjska doba po začetku nadomestnega zdravljenja.  

Metodo nadomestnega zdravljenja se izbere glede na pridruženost ostalih bolezni in 

življenjske pogoje posameznika. Kdaj začeti z nadomestnim zdravljenjem, ni določeno 

(Malovrh, 2014). Za vključitev v nadomestno zdravljenje v ZDA in Evropi (tudi v Sloveniji) 

ni starostnih zadržkov. Tudi v primeru, ko ima bolnik hude okvare posameznih organskih 

sistemov (srčno popuščanje, maligne bolezni itd.), to ne predstavlja ovir (izjema je demenca) 

(Lindič in Kveder, 2011). 

Poznamo tri oblike nadomestnega zdravljenja KLO:  

- hemodializa,  

- peritonealna (trebušna) dializa in  

- presaditev ledvice (Lindič in Kveder, 2011). 

Vsaka od njih ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, ki jih moramo upoštevati glede na 

posameznega bolnika (Lindič in Kveder, 2011). Ne glede na izbiro nadomestnega zdravljenja 

moramo bolnika in okolico opozarjati na skrb za povrhnje vene na zgornjih okončinah. Od 

njih so odvisni žilni pristopi za hemodializno zdravljenje, saj lahko bolnik s KLO le-tega  

potrebuje kadar koli (Malovrh, 2014). 

a) Hemodializa  

Hemodializno zdravljenje je postopek prečiščevanja krvi z zunajtelesnim krvnim obtokom 

(Malovrh, 2014). To je najbolj razširjena metoda nadomestnega zdravljenja pri akutni in 

kronični ledvični odpovedi (Lindič in Kveder, 2011).  

Hemodializa nadomešča izločevalno nalogo ledvic, tako da iz krvi odstranjuje presnovke, 

vzdržuje ravnovesje vode in elektrolitov ter uravnava kislinsko-bazno ravnovesje. Dializni 

sistem sestavljajo: dializator (umetna ledvica), dializno cevje, dializni monitor in dializna 

raztopina. Med dializo se kri črpa iz bolnikovega telesa s pomočjo krvne črpalke (ta je 

sestavni del dializnega monitorja), ki poganja kri skozi dializator (Buturović-Ponikvar, 2014).  
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Slika 1: Shematski prikaz hemodialize (Buturović-Ponikvar, Ponikvar in Chwatal, 2010, str. 

19) 
Za zagotovitev zadostnega pretoka krvi in zbadanje z debelimi dializnimi iglami je še pred 

začetkom zdravljenja potrebno preveriti kakovost bolnikovih žil. Pomemben del priprave 

bolnika na nadomestno zdravljenje s hemodializo je pravočasna postavitev trajnega žilnega 

dostopa, največkrat arteriovenske fistule (AV fistule), ki se jo naredi s kirurškim posegom. 

Arterio-venski graft z uporabo umetnega materiala naredijo, če bolnik nima lastnih ven ali so 

te že uničene. Bolniku se lahko v večjo veno vstavi tudi dializni kateter (Malovrh, 2014). 

Hemodializa ni izvedljiva, če se ne da zagotoviti dostopa do žilnega sistema (to se lahko 

zgodi pri starejših bolnikih), če ima bolnik hudo napredovano srčno popuščanje in posledično 

srčno-žilno nestabilnost. Za tovrstno zdravljenje je pomembno tudi stabilno psihično stanje 

bolnika in spodbudno socialno okolje (Lindič in Kveder, 2011). 

 

Slika 2: Shematski prikaz arterio-venske fistule (Buturović-Ponikvar, Ponikvar in Chwatal, 

2010, str. 23) 

Odločitev za tovrstno zdravljenje s seboj prinese tudi veliko časa, preživetega na hemodializi, 

saj se bolniki v povprečju dializirajo trikrat na teden, vsaka dializa pa traja od 4 do 5 ur. 

Nekateri se dializirajo dvakrat, nekateri štirikrat na teden. Trajanje in pogostost hemodialize 

se sicer predpisuje individualno, saj sta odvisna od telesne mase, delovanja ledvic, vnosa 

vode, soli, beljakovin, pridruženih bolezni, stopnje anabolizma in katabolizma (Buturović-

Ponikvar (2014). 
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Slika 3: Nadomestno zdravljenje s hemodializo (Večer, 2018) 

V UKC Ljubljana obstaja tudi t. i. celonočna dializa, ki traja okrog 8 ur, medtem ko bolnik 

spi. Tovrsten način je še posebej primeren za bolnike, ki hodijo v šolo, študirajo ali so redno 

zaposleni. To je optimalna hemodializa, ki omogoča najdaljše preživetje, kakovostno življenje 

in popolno delovno rehabilitacijo (Buturović-Ponikvar, 2014).  

Zaradi napredka hemodializne tehnologije, zdravil, znanja in izkušenj zdravnikov, se je 

povečala tudi življenjska doba bolnikov na hemodializi. Nekateri bolniki hemodializno 

zdravljenje prakticirajo že več kot 40 let (Lindič in Kveder, 2011). Buturović-Ponikvar (2014) 

navaja, da je preživetje slovenskih hemodializnih bolnikov med najboljšimi v svetu in po 

mnogih kazalnikih kakovosti dializnega zdravljenja je Slovenija v samem vrhu razvitega 

sveta. Med hemodializo pa lahko pride do zapletov, kot so arterijska hipertenzija/hipotenzija, 

prsna bolečina, krči, srčne aritmije, krvavitev, mrzlica in vročina, alergijska reakcija, ipd. 

(Lindič in Kveder, 2011). 

V Sloveniji je namreč vzpostavljena odlična mreža dializnih centrov, ki bolnikom 

zagotavljajo najvišjo kakovost hemodialize. Bolniki se lahko dializirajo v hospitalnih ali 

satelitskih (angl.: free-standing) dializnih centrih. Če bi obstajalo določeno število motiviranih 

in primernih bolnikov, bi bila mogoča tudi hemodializa na domu, ki se pri nas zaenkrat še ni 

razvila (Buturović-Ponikvar, 2014). V Sloveniji so na voljo dializni centri v naslednjih krajih: 

Celje, Celje FMC, Dragomer, Izola, Jesenice, Kobarid, Krško, Ljubljana, Ljubčjana – Črnuče, 

Murska Sobota, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Sežana, Slovenj Gradec, Trbovlje, 

Vojnik (Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, 2018). 
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b) Peritonealna dializa 

 

 
Slika 4: Shematski prikaz peritonealne dialize (Buturović-Ponikvar, Ponikvar in Chwatal, 

2010, str. 20). 

 

Peritonealna dializa (v nadaljevanju uporabljamo okrajšavo PD) je oblika nadomestnega 

zdravljenja, ki se odvija znotraj telesa. Izvaja jo bolnik sam, poteka na njegovem domu in mu 

omogoča veliko svobode, neodvisnosti ter manjše dietne omejitve. Bolniku s KLO 3 do 4 

tedne pred začetkom PD kirurško vstavijo peritonealni kateter v trebušno votlino. Ta se mora 

najprej dobro vrasti v trebušno steno, šele nato lahko začnejo s postopkom. Bolnik sam skozi 

kateter v peritonealno votlino večkrat dnevno (3 do 4-krat) natoči dializno raztopino in iztoči 

dializat. Enkratni postopek traja približno 20 minut. Za izvajanje PD so potrebni naslednji 

pripomočki: peritonealni dializni kateter, vrečke za PD, dializne raztopine in aparati za 

samodejno menjavo peritonealne raztopine (Guček, Lindič in Pajek, 2014). 

 

Poznamo dve vrsti PD: kontinuirana ambulantna PD (ročno menjavanje vrečk z dializno 

raztopino) in avtomatizirana PD (s pomočjo aparata za samodejno menjavo raztopine – 

najbolj optimalno je, da bolnik to izvaja ponoči med spanjem, pri čemer se zamenja ena sama 

vrečka) (prav tam). 

 

Če so bolniki pravočasno in izčrpno podučeni o oblikah nadomestnega zdravljenja, se jih 

približno 50 % odloči za to obliko. Konec leta 2013 je bilo s PD zdravljenih 4,3 % bolnikov s 

KLO. Predvsem je primerna za otroke in aktivne odrasle pred transplantacijo, za bolnike z 

oslabelim srcem, starejše bolnike, sladkorne bolnike, bolnike z izčrpanim žilnim pristopom za 

hemodializo. Obstajajo pa tudi zadržki za izbiro PD kot nadomestnega zdravljenja, kot so npr. 

neoskrbljene trebušne kile, predhodne večje operacije zaradi brazgotin v trebuhu, okužbe, 

okvarjen peritonej. Težavo predstavlja tudi nezmožnost zagotavljanja menjav dializne 

raztopine s sodelovanjem druge osebe (prav tam). 
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c) Presaditev ledvic 

Presaditev je v primerjavi s hemodializo in peritonealno dializo najuspešnejša metoda 

nadomestnega zdravljenja KLO, saj v največji meri podaljša življenjsko dobo ter poveča 

kakovost življenja ledvičnih bolnikov. Življenjska doba se najbolj poveča pri mladih in 

sladkornih bolnikih. Ledvico se lahko presadi od umrlega ali živega darovalca. Pred samim 

posegom mora darovalec izpolnjevati zdravstvene pogoje za presaditev, zato mora opraviti 

številne preiskave. Največ presaditev ledvic se opravi od umrlih darovalcev (Kovač, 2014). 

Čakalna doba za presaditev ledvice se zaradi naraščajočega števila ljudi s KLO daljša. Vse 

večje je zanimanje po živih darovalcih ledvic, saj so dognali, da je preživetje ledvice živega 

darovalca daljše kot od umrlega darovalca. V Sloveniji je živ darovalec ledvic lahko tista 

oseba, ki je z bolnikom genetsko, družinsko ali čustveno povezana. Bolnik mora jemati 

zdravila za preprečevanje zavrnitve presajene ledvice (imunosupresivna zdravila), ki pa 

zmanjšujejo odpornost. Tudi pri presaditvi ledvice obstajajo zadržki, in sicer: okužba z 

virusom pridobljene imunske pomanjkljivosti (HIV), virusom hepatitisa B ali virus hepatitisa 

C ter pripadnost ogroženim skupinam za tovrstno okužbo, sepsa, poškodba ledvic itd. (prav 

tam).  

 

2.1.6 Razsežnosti vpliva KLO 

 
KLO je dosmrtna izčrpavajoča bolezen. Naporno nadomestno zdravljenje spremeni bolnikov 

dosedanji način življenja. Povzroči vsakodnevno soočanje s številnimi spremembami in 

fiziološkimi, psihosocialnimi ter socialno-ekonomskimi stresnimi dejavniki, ki vplivajo na 

telesno in psihično dobro počutje (Gerogianni in Babatsikou, 2014). 

 

Nadomestno zdravljenje po eni strani daje bolnikom s KLO možnost dolgoročnega in 

kakovostnega življenja, saj podaljša njihovo življenjsko dobo (Buturović-Ponikvar, 2014). Po 

drugi strani sama bolezen in narava zdravljenja povzročita slabše funkcioniranje osebe, kar 

vpliva na slabšo zmožnost samostojnega življenja, zaposlitve, socialnih interakcij, zmanjšano 

gibalno aktivnost in z zdravjem povezano kakovost življenja v primerjavi s splošno 

populacijo (Finkelstein, Wuerth in Finkelstein, 2009; Johansen idr., 2013; Lee idr., 2012). 

Poleg naštetega hemodializa zajetno vpliva na večji riziko za depresijo (telesna in psihična 

nedejavnost, vdanost v usodo, izguba motivacije), na mišično oslabelost, zmanjšano aerobno 

kapaciteto, težave s sklepi ter podializno šibkost (Finkelstein, Wuerth in Finkelstein, 2009; 

Fassbinder, Winkelmann, Schneider, Wendland, Oliveira, 2015). Za premagovanje 

vsakodnevnih izzivov je pomembna bolnikova osebnost in podpora, ki jo dobi pri 

zdravstvenem osebju, v družini in družbenem okolju (Gerogianni in Babatsikou, 2014). 
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2.2 Z ZDRAVJEM POVEZANA KAKOVOST ŽIVLJENJA  
 

V preteklosti je bil koncept kakovosti življenja uporabljen predvsem pri delu z osebami z 

intelektualnimi in razvojnimi primanjkljaji. Zadnja desetletja se je raziskovanje koncepta 

razširilo na področja izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva in družinskih študij. 

Kakovost življenja je kompleksen koncept, ki ima številne različne opredelitve, vendar 

obstaja enotni dogovor: 

- na kakovost življenja vplivajo različni dejavniki,  

- sestavljen je iz objektivnih in subjektivnih dejavnikov,  

- to je multidimenzionalen in dinamičen konstrukt in 

- pomemben je za subjektivno oceno posameznikovega stanja (Van Hecke idr., 2017). 

Schalock (2005) je s sodelavci oblikoval najpogosteje uporabljeni (univerzalen in specifično 

kulturen) model kakovosti življenja, ki je zelo vplival na raziskovanje kakovosti življenja pri 

osebah z intelektualnimi in razvojnimi primanjkljaji (Van Hecke idr., 2017). 

 

Proučevanju kakovosti življenja se posveča vse več pozornosti, med drugim tudi zaradi 

naraščanja števila bolnikov s kroničnimi boleznimi in podaljševanja življenjske dobe oseb s 

trajno oviranostjo/boleznijo. V rehabilitacijski medicini se osredotočajo na funkcioniranje 

posameznika in čustvene ter socialne vidike dobrega počutja (Jamnik, 2003).  

 

Ule (2012) navaja, da zdravje in promocija zdravja postajata vse bolj pomembna. Zdravje ni 

več zgolj sredstvo za doseganje drugih življenjskih ciljev, temveč predstavlja cilj. V srednjih 

in višjih slojih se ljudje v prostem času ukvarjajo s svojim zdravjem in telesom, saj je zdravje 

postalo »projekt«, za katerega mora vsak venomer skrbeti. Černigoj-Sadar in Brešar, (1996a, 

str. 183) navajata, da je »zdravje med najpomembnejšimi razsežnostmi kakovosti življenja. Po 

eni strani je nezamenljiv oseben vir pri ustvarjanju življenjskih razmer, po drugi strani pa med 

najprepričljivejšimi ter celostnimi kazalci rezultatov kakovosti življenja.«  

 

Na področju celostne obravnave bolnikov je pomemben in vse bolj aktualen koncept »z 

zdravjem povezana kakovost življenja« (HR-QOL: ang. »health-related quality of life«). 

Velja za enega ključnih pokazateljev uspešnosti zdravljenja in vpliva bolezni na fizično, 

psihološko ter socialno funkcioniranje in splošno blaginjo/dobro počutje (Revicki idr., 2001; 

Ware in Sherbourne, 1992). Predstavljeni koncept ni nekaj novega, saj je že leta 1964 

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) postavila prelomnico v proučevanju problematike 

kakovosti življenja, s čimer je le-ta postala pomembna v raziskovanju in zdravstveni praksi 

(Jamnik, 2003). SZO je opredelila zdravje kot stanje popolnega telesnega, duševnega in 

socialnega blagostanja, in ne samo kot odsotnost težav in bolezni, poudarila 

multidimenzionalnost koncepta ter koncept opredelila kot z zdravjem povezano kakovost 

življenja. Gre za posameznikovo percepcijo lastnega položaja v določenem kulturnem 

kontekstu in vrednotnem sistemu, v povezavi z njegovimi cilji, pričakovanji, standardi in 

skrbmi (WHO, 1998).  

 

Prisotnost bolezni vpliva na različna področja posameznikovega zdravja: telesno, psihično in 

socialno (Rifel, 2006). Ko je posameznik zaradi bolezni deležen zdravstvene oskrbe, je po 

mnenju Garrat, Ruta, Abdalla, Buckingham in Russell (1993) pomembno, da se sredstva 

razporejajo tudi na podlagi učinkovitosti le-te. Ocenjevanje z zdravjem povezane kakovosti 

življenja poda veliko več podatkov kot na primer preživetje ali obolevnost v določenem 

časovnem obdobju (Rifel, 2006). 
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Hurst, Ruta in Kind (1998) so navedli naslednje namene ocenjevanja z zdravjem povezane 

kakovosti življenja: 

- pridobivanje referenčnih oziroma normativnih populacijskih podatkov, 

- primerjanje učinkov različnih bolezni, stanj in ukrepov na zdravje in 

- spremljanje zdravja posameznikov ter skupin v poljubnem časovnem obdobju.  

 

Ocenjevanje z zdravjem povezane kakovosti življenja po Jamniku (2003) služi predvsem:  

- boljšemu razumevanju vplivov bolezni in terapevtskih postopkov na posameznika,  

- ugotavljanju uspešnosti intervencij ter  

- iskanju ustreznih/boljših pristopov zdravljenja z namenom izboljšanja z zdravjem 

povezane kakovosti življenja.  

 

Danes torej koncept z zdravjem povezane kakovosti življenja razumemo kot učinke 

posameznikovega zdravja (tudi zdravljenja bolezni) na telesno, duševno in socialno 

funkcioniranje v vsakdanjem življenju (Guyatt idr., 2007).  
 

2.2.1 Z zdravjem povezana kakovost življenja bolnikov s KLO 
 

V razvitem svetu so kronične nenalezljive bolezni, kot je naprimer KLO, glavni vzrok za 

smrtnost (Fukuhara, Yamazaki, Hayashino in Green, 2007). Z zdravjem povezana kakovost 

življenja bolnikov s KLO je ogrožena in manjša od splošne populacije bodisi zaradi samih 

učinkov bolezni bodisi zaradi omejitev, ki jih nadomestno zdravljenje prinaša (Guyatt idr., 

2007). Vpliv na z zdravjem povezano kakovost življenja ima tudi vrsta nadomestnega 

zdravljenja (Valderrabano, Jofre in Lopez-Gomez, 2001).  

 

Večine kroničnih bolezni se ne da ozdraviti, lahko pa se lajša bolečine in ohranja trenutno 

stanje. Zaradi tega mora medicinsko osebje poleg bolnikovih izvidov spremljati tudi 

bolnikovo percepcijo z zdravjem povezane kakovosti življenja, da bi ustrezno ovrednotili 

njegov status (Fukuhara, Yamazaki, Hayashino in Green, 2007) in na podlagi ugotovitev 

njegovo z zdravjem povezano kakovost življenja izboljšali (Guyatt idr., 2007). 
 

2.2.2 Vrednotenje z zdravjem povezane kakovosti življenja bolnikov s KLO 

 

Zdravnik bolniku določi objektivno zdravstveno stanje (stopnjo zdravja), svoje subjektivne 

zaznave in pričakovanja pa bolnik pretvori v trenutno oceno kakovosti življenja. 

Subjektivnost pomeni, da lahko z zdravjem povezano kakovost življenja opazujemo in 

ocenjujemo le s perspektive posameznika, saj lahko dve osebi s popolnoma enakim 

zdravstvenim statusom povsem različno ovrednotita svojo kakovost življenja (Jamnik, 2003). 

 

Za vrednotenje z zdravjem povezane kakovosti življenja bolnikov s KLO je vse več 

zanimanja, zato je bilo veliko že dokumentiranega (Mapes idr., 2003), vendar kljub temu še 

vedno ni dogovorjeno, katera je najustreznejša metoda ocenjevanja (van Hecke idr., 2017). 

Obstaja veliko standardiziranih instrumentarijev, ki so razdeljeni v dve skupini: na splošne in 

specifične (Glover, Banks, Carson, Martin in Duffy, 2011). Splošne uporabljamo, kadar z 

zdravjem povezano kakovost življenja vrednotimo pri različnih populacijah, boleznih, stanjih 

in zdravstvenih ukrepih. Navedene postavke so relevantne tako za zdravo populacijo kot za 

bolnike. Poleg tega zajamejo različne vplive bolezni (telesne, psihične in socialne) (Rifel, 

2006). 
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Za razliko od splošnih vprašalnikov, specifične uporabljamo pri točno določenih boleznih, 

stanjih in populacijah, saj so usmerjeni na določene klinične simptome ter bolj občutljivi na 

intervencijske vplive. Najpogosteje uporabljeni splošni vprašalniki z zdravjem povezane 

kakovosti življenja so naslednji: Kratka oblika vprašalnika zdravja SF-36v2® (angl. Short 

Form-36, Second version), Nottinghamski zdravstveni profil (angl. Nottingham Health Profile 

– NHP) in Profil vpliva bolezni (angl. Sickness impact profile - SIP) (prav tam). 

 

Na populaciji bolnikov s KLO je med splošnimi najširše uporabljen večdimenzijski vprašalnik 

SF-36v2® (Ware in Sherbourne, 1992). Izhaja  iz štiriletne ameriške raziskave izidov 

zdravljenja (angl. Medical Outcome Study – MOS), v kateri so raziskovali vpliv značilnosti 

bolezni, zdravstvenega sistema in bolnikov na rezultate zdravljenja. To je standardiziran 

vprašalnik, ki ima odlične merske karakteristike in je enostaven za izpolnjevanje. Obsega 36 

vprašanj izbirnega tipa, združenih v osem lestvic. Teh osem lestvic združujeta dve 

komponenti kakovosti življenja: telesna in psihična: 

- telesno komponento (PCS: ang. Physical Component Scale) sestavljajo lestvice: 

- telesna zmogljivost (PF: ang. Physical Functioning), 

- omejitve telesne zmogljivosti (RP: ang. Role Physical), 

- telesna bolečina (BP: ang. Bodily Pain) in 

- splošno zdravje (GH: ang. General Health), 

- psihično komponento (MCS: ang. Mental Component Scale) sestavljajo lestvice: 

- duševno zdravje (MH: ang. Mental Health),  

- čustvene težave (RE: ang. Role Emotional), 

- socialno funkcioniranje (SF: ang. Social Functioning) in  

- vitalnost (VT: ang. Vitality).                                   

 (Avramović in Stefanović, 2012). 

Rezultati vprašalnika se prikažejo s pomočjo standardiziranih točk (T), kjer višji rezultati 

pomenijo boljšo oceno kakovosti življenja. Vsaka od osmih lestvic je točkovana od 0 do 100 

točk. Rezultati posamezne komponente so pozitivno točkovani in standardizirani za splošno 

populacijo, pri kateri je aritmetična sredina 50 točk in standardna deviacija 10 (Ware, Snow, 

Kosinski in Gandek, 1993). 

 

Komponenti vprašalnika SF-36 (telesna in psihična) združujeta več ravni zdravja kot 

posamezne lestvice teh komponent, zato imata večjo statistično moč kot posamezne lestvice. 

Ko ima zdravnik poleg svojih objektivno pridobljenih informacij o zdravju osebe še ustrezno 

pridobljene samoporočane ocene lastnega zdravja bolnika (s KLO), je nadaljnja skrb za 

bolnika bolj kakovostna (DeOreo, 1997). 

 

Vprašalnik je preveden v 140 jezikov – tudi v slovenščino – in zelo široko uporaben. Do leta 

2011 je bilo z njegovo uporabo objavljenih več kot 17.000 kliničnih študij (Bren, Logar 

Zakrajšek, 2014; Maruish, 2011). Poznamo več različno dolgih verzij vprašalnika SF-36 (npr. 

krajši verziji SF-8, SF-12). 

 

Za populacijo dializnih bolnikov je bilo v preteklosti razvitih tudi nekaj specifičnih 

vprašalnikov. Široko uporabo je npr. dosegel vprašalnik Kidney Disease Quality of Life - 

Short Form (KDQoL-SF). Ta vprašalnik obsega vprašalnik SF-36, ki mu je dodanih še 43 

vprašanj, specifičnih za ledvično bolezen in dializno zdravljenje (Avramović in Stefanović, 

2012). 
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Za najbolj objektivne rezultate je priporočljiva kombinacija splošnih in specifičnih 

instrumentarijev (Glover, Banks, Carson, Martin in Duffy, 2011). Zavedati pa se je potrebno, 

da pri ocenjevanju kakovosti življenja ni idealne izbire vprašalnika, temveč je potrebno izbiro 

vedno prilagoditi ciljem študije in na podlagi tega poiskati merski instrument, ki najbolje 

odgovori na raziskovalno vprašanje (Bren in Logar Zakrajšek, 2014). 

 

2.2.3 Dosedanje ugotovitve o z zdravjem povezani kakovosti življenja bolnikov s KLO 

 

V dosedanjih študijah so ugotovili, da je pri bolnikih s KLO z zdravjem povezana kakovost 

življenja v primerjavi s splošno populacijo pogosto zmanjšana (Finkelstein, Wuerth in 

Finkelstein, 2009; Soni, Weisbord in Unruh, 2010).  KLO je izmed vseh kroničnih bolezni 

(kot so npr. srčna bolezen, kronična bolezen pljuč, sladkorna bolezen, hipertenzija, rak, 

revmatoidni artritis) tista, ki najbolj oškoduje z zdravjem povezano kakovost življenja, in 

sicer telesno komponento. Psihično komponento bolj kot KLO oškoduje le depresija (Mittal, 

Ahern, Maesaka in Fishbane, 2001). 

 

DeOreo (1997) je v svoji dve leti trajajoči raziskavi (od januarja 1994 do decembra 1995) 

sledil več kot 1000 bolnikom s KLO na nadomestnem zdravljenju s hemodializo. Z 

vprašalnikom SF-36 je ugotavljal, kako ocenjujejo svojo z zdravjem povezano kakovost 

življenja in kako pomemben je bolnikov pogled na lastno počutje. Povprečna starost bolnikov 

je bila 58,2 let (SD = 15,4), polovica bolnikov je bila moških. Ocene telesne komponente so 

bile v povprečju nižje kot ocene psihične komponente. Na telesni komponenti vprašalnika so 

bolniki v povprečju dosegli 35,2 točk (SD = 9,9), kar se je izkazalo kot statistično pomembno 

slabši rezultat od splošne populacije, za katero velja povprečna vrednost 50,0 točk. Na 

psihični komponenti vprašalnika so bolniki dosegli 47,9 (SD = 11,6) točk, kar se je znova 

izkazalo za nižjo oceno od splošne populacije, ki je v povprečju dosegla 50,0 točk. DeOreo 

(1997) je izpostavil pojav depresije pri bolnikih s KLO, saj je dosežen rezultat, manj kot 42 

točk na psihični komponenti vprašalnika, povezan z diagnozo klinične depresije (tako 

prepoznanih je bilo 25 °% bolnikov s KLO). Ob bok svoji raziskavi je postavil še podobno 

raziskavo, ki so jo naredili Beusterian idr. (1996). Tudi oni so dosegli podobne rezultate. 

Povprečen rezultat na telesni komponenti je bil 35,5 (SD = 11,3) točk, na psihični pa višji, kot 

na telesni, in sicer 45,8 (SD = 11,6) točk, tako da so bili njihovi doseženi rezultati primerljivi. 

 

Johansen idr. (2001) so poudarili vrednotenje z zdravjem povezane kakovosti življenja pri 

bolnikih s KLO. To so naredili s kratko obliko vprašalnika zdravja SF-36v2, ki daje zanesljive 

rezultate bolnikovega subjektivnega vrednotenja z zdravjem povezane kakovosti življenja. V 

ameriški raziskavi, v kateri je sodelovalo 39 nekoliko višje funkcionalnih (hemodializnih) 

bolnikov s KLO, so ugotovili, da so bolniki v primerjavi z zdravo populacijo izkazali 

statistično pomembno nižje ocene z zdravjem povezane kakovosti življenja na telesni 

komponenti.. V povprečju so na telesni komponenti dosegli 36 točk (SD = 12,00), zdrava 

populacija pa 50,0 (SD = 10,0). 

 

V raziskavi, ki so jo izvedli Mittal, Aher, Maesaka in Fishbane (2001), so ugotovili, da so 

hemodializni bolniki s KLO v primerjavi s splošno populacijo nižje ocenili telesno in psihično 

komponento vprašalnika SF-36. V raziskavi je sodelovalo 134 bolnikov, ki so jim sledili od 

januarja 1996 do decembra 1998. Vprašalnik SF-36 so izpolnili na vsake tri mesece, rezultati 

so bili primerjani s splošno populacijo inrezultati bolnikov z drugimi kroničnimi boleznimi. 

Aritmetična sredina rezultatov na telesni komponenti je znašala 36,9 (SD = 8,8), dosežene 

točke so se gibale od 18,1 do 56,7.  
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Bolniki vseh starosti so na tej komponenti izkazali nižje ocene kot splošna populacija. 

Aritmetična sredina ocen psihične komponente je znašala 48,7 (SD = 9,3), dosežene točke so 

se gibale med 20,3 in 67,5. Tudi na tej komponenti so bolniki nižje vrednotili kakovost 

življenja, kakor druga skupina. Kar se tiče razlik med spoloma, so moški višje ocenili telesno 

komponento, na psihični pa med spoloma ni bilo pomembnih razlik. Po ponovnem 

samovrednotenju lestvic niso (ob posredovanju z nobenimi intervencijami) pri bolnikih 

ugotovili nobenih statistično pomembnih sprememb rezultatov v času. Dobljene samoocene z 

zdravjem povezane kakovosti življenja so razdelili v tri skupine: izboljšano, nespremenjeno, 

poslabšano stanje. Približno polovica bolnikov je ostala na enakem nivoju tako telesno kot 

psihično. Večje odstopanje je bilo sicer na telesni komponenti (velja tudi za ostale kronične 

bolezni), verjetno pa je temu tako, ker se posameznik po določenem času prilagodi 

bolezenskemu stanju in zahtevam zdravljenja. Avtor raziskave ugotavlja, da je do nizkih ocen 

na psihični komponenti prišlo zato, ker zdravljenje pacientom predstavlja breme. Po 

dolgotrajnem zdravljenju jih je veliko utrujenih, tudi depresivnih. Posledica zdravljenja je 

obenem še povečana odvisnost od drugih (družinskih članov), lahko pride tudi do strahu pred 

tem, kakšne posledice prinaša zdravljenje (Mittal, Aher, Maesaka in Fishbane, 2001). 

 

Mapes idr. (2003) so izvedli obsežno mednarodno raziskavo, ki je skupno zajela 10.030 

hemodializnih bolnikov s KLO iz ZDA, petih evropskih držav in Japonske. Zanimala jih je 

povezava kakovosti življenja in stopnje smrtnosti ter hospitalizacije. Za vrednotenje so 

uporabili lestvico kakovosti življenja ledvičnih bolnikov (ang.: Kidney Disease Quality of 

Life Short Form – KDQOL-SFTM), ki vsebuje telesno in psihično komponento vprašalnika z 

zdravjem povezane kakovosti življenja SF-36, in komponento, vezano izključno na bolezen 

ledvic. Aritmetična sredina ocen telesne komponente je znašala 35,3 (SD = 10,8), psihične pa 

44,9 (SD = 11,9). Dognali so, da so nižje ocene na komponentah povezane s pomembno višjo 

stopnjo hospitalizacije in umrljivosti dializnih bolnikov. Izsledek je, da je nizka ocena na 

telesni komponenti (< 25) povezana s skoraj 2-krat večjo možnostjo smrti in 60 % večjo 

možnostjo hospitalizacije kot pri bolnikih, ki so vrednotili višje (> 46). 

Raziskovalce so zanimale tudi razlike v z zdravjem povezano kakovostjo življenja med 

preddializnimi bolniki (torej bolniki s KLB stopenj 1-4, ki še ne hodijo na dializo) in 

dializnimi bolniki. Nekatere raziskave (npr. Avramović in Stefanović, 2012) so pokazale, da 

so preddializni bolniki višje ocenjevali z zdravjem povezano kakovost življenja kot dializni 

bolniki, vendar ti rezultati niso bili statistično pomembni. 

 

Lopez Revuelta, Garcia Lopez, de Alvaro Moreno in Alonso (2004) so v svoji raziskavi od 

enega do treh let sledili 318 bolnikom s KLO (nadomestno zdravljenje s hemodializo, izmed 

katerih so nekateri imeli sladkorno bolezen, nekateri ne) v 34 bolnišnicah, v Španiji (v 

povprečju so jim sledili 771 dni). Preučiti so želeli povezavo med samoporočano oceno z 

zdravjem povezane kakovosti življenja (izmerjeno z vprašalnikom SF-36) in morbidnostjo ter 

preživetjem. Na vsake tri mesece so preverjali, koliko bolnikov je umrlo in število dni 

hospitalizacije. Rezultati so pokazali, da je skupaj umrlo 80 ljudi, med katerimi so imeli vsi 

umrli na vprašalniku SF-36 nizko ocenjeno psihično komponento; bolniki s KLO brez 

sladkorne bolezni so v povprečju dosegli 42,3 točke (SD = 13,9), bolniki s KLO s sladkorno 

boleznijo pa 38,8 točk (SD = 13,4). Njihove ugotovitve so bile, da obstaja povezava med 

depresijo in umrljivostjo ter hospitalizacijo, saj za vsakih 10 točk manj (doseženih na psihični 

komponenti vprašalnika SF-36) obstaja 28 % večje tveganje umrljivosti ter en dan 

hospitalizacije več. Bolniki s KLO so v povprečju nizko ocenjevali tudi telesno komponento, 

in sicer bolniki brez sladkorne bolezni s 40,0 točkami (SD = 8,5), bolniki s sladkorno 

boleznijo pa 34,2 točkami (SD = 8,7). 

 



25 
 
 

 

Fukuhara, Yamazaki, Hayashino in Green (2007) opozarjajo, da so težave s psihičnim 

zdravjem pri bolnikih s KLO pogostejše, kot pri splošni populaciji. Napovedujejo umrljivost 

in hospitalizacijo. Težko jih je prepoznati in diagnosticirati ter zahtevajo veliko pozornosti in 

specialistično obravnavo. Psihično zdravje je zato pomembno področje, ki ga je prav tako 

potrebno preverjati oziroma vrednotiti s subjektivnimi merami z namenom izboljšanja 

kliničnih izidov. 

 

Painter, Krasnoff, Kuskowski, Frassetto in Johansen (2012) poročajo, da imajo bolniki s KLO 

slabšo z zdravjem povezano kakovost življenja. Kot razlog za to navajajo vplive bolezni in 

vrsto nadomestnega zdravljenja ter menijo, da se njihova kakovost življenja lahko izboljša s 

presaditvijo ledvice ali s pogostejšo hemodializo. V raziskavi je sodelovalo 43 bolnikov s 

KLO (23 hemodializnih, 20 s presajeno ledvico) in 34 zdravih kontrolnih preiskovancev. 

Tako na telesni kot na psihični komponenti vprašalnika SF-36 so bolniki s KLO izkazali 

statistično pomembno nižje rezultate kakor kontrolna skupina. Rezultati raziskave, ki so jo 

naredili Panagopoulou, Hardalias, Berati, Fourtounas (2009) kažejo, da je kakovost življenja 

najslabša pri tistih, ki se zdravijo s hemodializo, nekoliko boljša pri tistih, ki se zdravijo s 

peritonealno dializo in najboljša pri bolnikih s presajeno ledvico. 

 

Brazilska raziskava (Alvares, Cesar, Acurcio, Andrade, in Cherchigli, 2012) je ob 

preiskovanju z zdravjem povezane kakovosti življenja z vprašalnikom SF-36 zajela vzorec 

3036 bolnikov s KLO na nadomestnem zdravljenju s hemodializo, peritonealno dializo ter po 

presaditvi ledvice. Na telesni komponenti so imeli najboljšo kakovost življenja bolniki po 

presaditvi ledvice. Hemodializni bolniki so na telesni komponenti v povprečju dosegli 42,96 

točk (SD = 9,62). Na psihični komponenti med bolniki ni bilo statistično pomembnih razlik, 

so pa hemodializni bolniki dosegli v povprečju 44,61 točk (SD = 7,62). Telesna komponenta 

je bila v tem vzorcu bolj oškodovana kot psihična. Starejši bolniki so imeli višje ocene na 

psihični komponenti, nižje na telesni. 

 

V raziskavi, ki so jo naredili Fassbinder, Winkelmann, Schneider, Wendland, Oliveira (2015), 

so dokazali, da bolezen vpliva na telesno in psihično zdravje. Sicer ni bilo statistično 

pomembnih razlik med skupino preddializnih bolnikov in bolnikov, ki so že na nadomestnem 

zdravljenju s hemodializo (obe sta izkazali nizke ocene obeh komponent z zdravjem povezane 

kakovosti življenja). Statistično pomembna razlika se je pokazala le na lestvici duševnega 

zdravja psihične komponente, kjer so preddializni bolniki dosegli pomembno nižje rezultate. 

To kaže na zavedanje bolezni, njenega napredovanja in slabšanja ter možnosti 

hemodializnega zdravljenja, ki jim lahko spremeni življenje na slabše. Tovrstne raziskave so 

pomembne zato, ker osvetlijo pomen ustrezne priprave na možnost zdravljenja s hemodializo, 

saj je KLB bolezen, ki v svojem teku otežuje telesno in predvsem psihično zdravje 

posameznikov, še preden nastopi nadomestno zdravljenje. 

 

Dobnik, Dragonja in Knap (2009) so v svoji raziskavi z vprašalnikom SF-36 preučevali z 

zdravjem povezano kakovost življenja 164 slovenskih bolnikov s KLO, ki so opravili 

presaditev ledvic. Tudi pri njih se je izkazalo, da je kakovost življenja nižja od zdrave 

populacije. Tako kot hemodializa tudi transplantacija sicer podaljša bolnikovo življenjsko 

dobo, vendar drugi dejavniki znižajo kakovost življenja. 

 

Bolniki vseh starosti, ki imajo več pridruženih motenj (npr. hipertenzija, sladkorna bolezen) 

poročajo o nižji kakovosti življenja (tako na telesni kot psihični komponenti). Kakovost 

življenja je slabša pri ženskah, pri ljudeh z nizko izobrazbo in nizkim dohodkom (Gerogianni 

in Babatsikou, 2014). 
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Prav tako je kakovost življenja slabša pri bolnikih, ki so šele začeli z nadomestnim 

zdravljenjem, saj se zavedajo, da so bolni in se je oziroma se bo njihova telesna aktivnost 

zmanjšala (Gerogianni in Babatsikou, 2014). Iz predstavljenih raziskav je razvidno, da bolniki 

s KLO (na nadomestnem zdravljenju s hemodializo) nizko ocenjujejo telesno komponento, 

nekoliko višje pa psihično. 

 

Glede na to, da je z zdravjem povezana kakovost življenja bolnikov s KLO v primerjavi s 

splošno populacijo zmanjšana, Finkelstein, Wuerth in Finkelstein (2009) po ugotovitvah svoje 

raziskave predlagajo, da bi se morali usmeriti na razvijanje strategij za izboljšanje z zdravjem 

povezane kakovosti življenja bolnikov s KLO. Navajajo naslednja področja usmeritve: 

bolnikovo samoporočanje o simptomih bolezni, optimizacija zdravljenja, pomen družbenih 

podpornih sistemov, zdravljenje depresije, pogostejša hemodializa, ocenjevanje in zdravljenje 

motenj spanja, bolečin, strahu, spolne funkcije, kognitivne disfunkcije in vpeljava gibalne 

aktivnosti – telesne vadbe. 
 
2.3 GIBALNA/ŠPORTNA AKTIVNOST 

 

Kot gibalno/športno aktivnost razumemo individualno ali skupinsko gibalno in/ali športno 

aktivnost, kamor sodijo tako prostočasne aktivnosti, aktivnosti v šoli, pri delu kot tudi 

aktivnosti z namenom uresničevanja ciljev vsakodnevnih nujnih in načrtovanih dejavnosti 

posameznika (na poti v šolo ali službo, po opravkih, nakupih, obiskih, drugih zadolžitvah). 

Gibalna/športna aktivnost je običajno strukturirana in služi krepitvi posameznikove gibalne 

učinkovitosti, njegovega zdravja ter splošnega počutja. Zdravju koristne oblike 

gibalnih/športnih aktivnosti so športna rekreacija, delovno rekreativne aktivnosti in 

transportne oblike gibanja (Završnik in Pišot, 2005). 

 

Zaradi vse hitrejšega načina življenja in zahtev vsakdana smo ljudje dandanes podvrženi vse 

manj gibalno/športno aktivnemu oziroma t. i. »sedečemu« načinu življenja, pri čemer nas 

ogroža tudi pretiran psihični stres. Kljub temu, da smo o pozitivnem pomenu gibanja 

vsakodnevno opozorjeni, stežka preoblikujemo svoj način življenja in samoiniciativno 

postanemo gibalno aktivnejši (Knap, 2014).  

 

Z nezadostno gibalno/športno aktivnostjo in sedečim načinom življenja tvegamo različne 

motnje ter kronične nenalezljive bolezni (npr. sladkorno bolezen, visok krvni tlak, možgansko 

kap, KLB), ki so danes vodilni vzrok za visoko umrljivost. O tem se je pisalo tudi v 

slovenskem prostoru (Fras, 2002), in sicer da je aktivni življenjski slog pomemben varovalni 

dejavnik zdravja. 

 

Knap (2014) navaja, da ima gibalna/športna aktivnost pozitiven vpliv na različna področja 

življenja: telesno, psihološko, emocionalno in psihosocialno. Gibalna/športna aktivnost je 

eden ključnih elementov preventive pred kroničnimi boleznimi- Izboljšuje z zdravjem 

povezano kakovost življenja, zmanjšuje riziko kompleksnih kroničnih bolezni, kot je npr. 

ishemična bolezen srca, uravnava krvni tlak in nadzoruje raven sladkorja (Lee idr., 2012).  

 

Završnik in Pišot (2005) povzemata pozitivne učinke na človeški organizem v celoti, in sicer: 

krepitev kosti in mišic, vzdrževanje psihofizične in funkcionalne sposobnosti telesa ter 

posledično povečanje sposobnosti samostojnega življenja v starosti, zmanjševanja stresa in 

depresije, povečanje samozavesti in vključenosti v družbo, posredno vpliv na splošno 

družbeno blaginjo. 
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Poleg navedenega gibalna aktivnost pomaga pri boljši samopodobi, čustveni in socialni 

rehabilitaciji telesno prikrajšanih oseb. Pomembna je tudi za bolnike, sploh z vidika socialne 

vključenosti in druženja, omogoča jim boljšo kakovost telesne in psihične rehabilitacije med 

težko kronično boleznijo (Knap, 2014). 

 

Za vzpostavljanje in ohranjanje zdravja je ključno, da smo gibalno/športno aktivni skozi vse 

življenjsko obdobje. Gibalna/športna aktivnost pri otrocih pomeni osnovo za celosten razvoj 

psihosomatskega statusa, odraslim pa omogoča vzdrževanje želenega zdravstvenega stanja in 

ohranjanje z zdravjem povezano kakovosti življenja. Vpliv gibalnih stimulusov na 

psihosomatski sistem je z napredovanjem otrokove rasti in zrelosti vse manjši, zato v 

kasnejšem obdobju človekovega življenja težko nadomestimo nezadostno gibalno aktivnost 

ali celo popolno odsotnost gibalne/športne aktivnosti (Završnik in Pišot, 2005).  

 

 
 

2.3.1 Gibalna/športna aktivnost bolnikov s KLO 

 

V nadaljevanju zaradi obravnave specifične gibalno/športno aktivne skupine bolnikov s KLO 

in zaradi krajše oblike zapisa uporabljamo termin gibalna aktivnost in ne gibalna/športna 

aktivnost. 

 

Knap (2014) izpostavlja, da so bolniki s KLO v primerjavi s splošno populacijo manj gibalno 

zmogljivi in aktivni. Omejujejo jih srčno-žilni zapleti, hipertenzija, slabokrvnost, kostne 

bolezni, motnje v delovanju avtonomnega živčevja, uremija, slabost skeletnih mišic, socialne, 

čustvene težave ter kronična utrujenost.  Johansen (2007) navaja, da so kljub temu, da je o 

koristih vadbe veliko znanega, bolniki  s KLO gibalno zelo neaktivni, zdravniki redko 

vrednotijo njihovo aktivnost in jih težko napeljejo k spremembi žiljenjskega sloga na bolj 

gibalno aktivnega. Razlogi so mnogi – bolniki in zdravniki se bojijo stopnjujočih se 

zdravstvenih težav, zmanjka časa za posvetovanje o telesni vadbi, bolnikov je strah 

nevarnosti, ki jih lahko prinese vadba.  

 

Gibalna aktivnost v obliki individualno prilagojene telesne vadbe je pomembna preventiva in 

način obravnave bolnikov s kroničnimi boleznimi, vendar jo kljub temu le redko predpisujejo 

bolnikom s KLB. To je zaskrbljujoče, saj je raven gibalne aktivnosti med bolniki s KLB 

pomembno nižja, kakor v populaciji ledvično zdravih ljudi (Barcellos, Santos, Umpierre, 

Bohlke in Hallal, 2015). Redna in posamezniku ter njegovi starosti prilagojena telesna vadba 

je pomembna tudi za bolnike s KLB in KLO – otroke in odrasle (Škof, 2016).  

 

Razlogov za redno vadbo bolnikov s KLO je veliko. Bolniki s KLO so mnogoplastno 

prizadeti in pri njih je aktivna rehabilitacija toliko bolj pomembna (Knap, 2014). Priporočljivo 

je, da začno bolniki s KLB z individualno prilagojeno rehabilitacijo v obliki telesne vadbe že 

v začetni stopnji ledvičnega odpovedovanja (Knap, 2014) ter le-to vzdržujejo na vseh 

stopnjah napredovanja bolezni (Barcellos, Santos, Umpierre, Bohlke in Hallal, 2015). Dobra 

stran tovrstnega načina rehabilitacije je, da so neželeni stranski učinki zelo redki (Knap, 

2014). 
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2.3.2 Vrednotenje gibalne/športne aktivnosti bolnikov s KLO 

 

Namen raziskovanja gibalne aktivnosti rizične populacije bolnikov s KLB in KLO je 

izboljšati njihovo zdravje ter oblikovati intervencije, ki zadevajo gibalno neaktivno življenje 

(Robinson-Cohen idr., 2014). O manjši gibalni aktivnosti bolnikov s KLO v primerjavi s 

splošno populacijo poročajo bolnikove tako objektivne (direktno merjenje z gibalnimi testi) 

kot subjektivne ocene (samoocenjevalne lestvice). S slednjimi bolniki sami poročajo o tem, 

koliko so dejansko gibalno aktivni (Blake in O'Meara, 2004) in gredo vzporedno z 

objektivnimi merami.  

 

Davidson in de Morton (2007) sta ugotovila, da je HAP (ang. »Human Activity Profile«) 

dober in uporaben indikator gibalne aktivnosti pri ljudeh s kroničnimi boleznimi, kakor tudi 

pri zdravih ljudeh. Johansen idr. (2001) navaja, da je vprašalnik gibalne aktivnosti HAP 

najbolje povezan z objektivnimi merami gibalne aktivnosti in funkcioniranja bolnikov s KLO.  

 

HAP je vprašalnik, ki ocenjuje splošno gibalno aktivnost v domačem okolju. Razvila sta ga 

Fix in Daughton (1998). Uporaben je tako za klinično kot za zdravo populacijo, obenem pa 

tudi enostaven in hiter za izpolnjevanje (ne vzame več kot 15 minut).  

V vprašalniku je nanizanih 94 aktivnosti, ki se stopnjujejo glede na energijsko zahtevnost od 1 

(vstajanje iz postelje in stola brez pomoči) do 94 (tek 5 km v 30 min ali manj).  

Naloga izpolnjevalca je, da (samostojno) na seznamu 94 navedenih aktivnosti označi 

kvadratek. glede na to, koliko se z navedeno aktivnostjo ukvarja. Možnosti so 3:  

- še vedno opravljam to aktivnost,  

- prenehal sem opravljati to aktivnost,  

- nikoli nisem opravljal te aktivnosti.  

 

Posamezniku se nato odčita MAS (»Maximal Activity Score«). To je najvišja številka 

aktivnosti, ki jo je označil, da jo še izvaja. Odčita se tudi AAS (»Adjusted Activity Scale«), ki 

pomeni običajni nivo gibalne aktivnosti v domačem okolju. AAS se izračuna tako, da se od 

najbolj intenzivne aktivnosti (rezultat MAS), ki jo posameznik še izvaja, odšteje vsota 

(skupno število) manj intenzivnih aktivnosti, ki jih je posameznik nehal izvajati. Vprašalnik 

HAP zajema širok nabor aktivnosti (Johansen idr., 2010) in omogoča vpogled v podatke o 

aktivnostih, vezanih na domača opravila, socialne aktivnosti, zmožnost skrbi za samega sebe 

(Johansen idr., 2013). Glede na rezultat AAS se preiskovance lahko razdeli v tri ravni gibalne 

aktivnosti: gibalno aktivni, zmerno gibalno  aktivni in gibalno neaktivni (Davidson in de 

Morton, 2007). 
 

2.3.3 Dosedanje ugotovitve o gibalni/športni aktivnosti bolnikov s KLO 
 

S področjem bolezni ledvic in gibalne aktivnosti se na ameriškem območju veliko ukvarja dr. 

Kirsten L. Johansen. Johansen idr. (2000) so prvi naredili raziskavo, ki je objektivno 

ovrednotila gibalno aktivnost bolnikov s KLO na nadomestnem zdravljenju s hemodializo. 

Gibalno aktivnost so pri 34 bolnikih s KLO in 80 zdravih posameznikih, ki so živeli gibalno 

neaktiven način življenja, preizkušali z merilnikom gibalne aktivnosti ter pospeška (detektor 

gibanja) in z vprašalnikom (»7-d RQ«; ang.: The seven-day recall questionnaire). Napravo so 

udeleženci raziskave okrog pasu nosili sedem dni, v času, ko so bili budni (ko je bila 

nevarnost, da se merilnik zmoči, ga niso nosili). Ugotovili so, da je raven gibalne aktivnosti 

bolnikov ekstremno nizka. Njihove ugotovitve so bile, da so hemodializni bolniki (za 

približno 35 %) manj gibalno aktivni, kot splošna populacija s pretežno gibalno neaktivnim 

načinom življenja.  
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Bolniki so z vprašalnikom tudi sami poročali o zaznani nizki ravni gibalne aktivnosti, kar je 

zelo zaskrbljujoče, saj je gibalna neaktivnost pogost vzrok mišične atrofije in lahko privede 

do abnormalnosti mišic ter oslabljenega telesnega funkcioniranja hemodializnih bolnikov, 

poglabljajo se lahko težave s hipertenzijo in sladkorno boleznijo. V tej raziskavi so poudarili 

pomen informacij o gibalni aktivnosti bolnikov. Z njo se identificira tiste, ki potrebujejo 

terapijo v obliki telesne vadbe oziroma intervencije, ki omogočijo večjo mobilnost bolnikov 

in spodbuja se njihovo gibalno aktivnost. Na pomen gibalne aktivnosti v populaciji bolnikov s 

KLO, so v tej raziskavi pomislili zato, ker je gibalna neaktivnost povezana z višjim rizikom za 

srčno-žilne bolezni in povečano smrtnostjo v splošni populaciji. Populacija bolnikov s KLO 

ima visoko prevalenco hipertenzije, sladkorne bolezni in srčno-žilnih bolezni, zato so sklepali, 

da bi povečanje gibalne aktivnosti v tej populaciji lahko zmanjšalo pojavnost drugih bolezni, 

zapletov ter tudi smrtnost (Johansen idr., 2000). 

  

Za tem so Johansen idr. (2001) v raziskavi ugotavljali, kateri vprašalnik je najbolje povezan z 

objektivnimi merami gibalne aktivnosti in funkcioniranja bolnikov s KLO na hemodializi. 

Pridobili so jih s 7-dnevnimi meritvami, s pomočjo gibalnih testov (hitrost hoje, čas 

vzpenjanja po stopnicah in čas vstajanja s stola). Kljub temu, da je bilo v vzorcu 39 nekoliko 

višje funkcionalnih bolnikov, so ti na vseh štirihvprašalnikih (vključno z vprašalnikoma HAP 

in SF-36) izkazali nižje rezultate gibalne aktivnosti kot splošna populacija ter se s tem izkazali 

kot manj gibalno aktivni in zmogljivi.  

Povprečen rezultat gibalne aktivnosti v domačem okolju (ang.: »adjusted activity scale« – 

AAS) je pri bolnikih s KLO znašal 55,4 točk (SD = 21,5), pri splošni populaciji pa 83,2 točk 

(SD = 7,8). Vprašalnik HAP je bil spoznan kot najbolje povezan z merami gibalne aktivnosti 

in funkcioniranja hemodializnih bolnikov s KLO (prav tam).  
 

Nadalje so Johansen idr. (2010) ocenjevali gibalno aktivnost 1547 bolnikov s KLO, ki so na 

novo prišli na nadomestno zdravljenje z dializo (bodisi hemodializo bodisi peritonealno 

dializo). Za vrednotenje so uporabili vprašalnik HAP, dobljene rezultate pa so nato primerjali 

z obstoječimi normami splošne zdrave populacije, ki so postavljene glede na starost in spol. Z 

vprašalnikom HAP so ugotovili izjemno nizke rezultate dializnih bolnikov s KLO vseh 

starosti in obeh spolov. Ocena gibalne aktivnosti je bila zelo nizka, in sicer se je 95 % 

bolnikov s KLO uvrstilo v skupino nizko aktivnih. Mlajše osebe moškega spola in osebe z 

višjo izobrazbo so dosegale višje rezultate. Nižji rezultati gibalne aktivnosti so bili povezani z 

ženskim spolom, višjo starostjo, sladkorno boleznijo, višjim indeksom telesne mase in nizko 

stopnjo izobrazbe. Ugotovljeno je, da je raven gibalne aktivnosti ekstremno nizka, zato se 

predlaga, da se le-to poveča, saj so zasledili tudi, da dializni bolniki s KLO sploh ne 

opravljajo določenih rutinskih aktivnosti, kot je npr. nakupovanje. Bolniki s KLO, ki so na 

novo na dializi, so bili nekoliko bolj aktivni od tistih, ki so že ustalili dializni tempo oziroma 

so na dializi že več kot eno leto. Povprečen rezultat gibalne aktivnosti v domačem okolju je 

pri moških bolnikih s KLO (n = 855) znašal 47,9 točk (SD = 18,1), pri ženskah s KLO (n = 

692) pa 39,1 točk (SD = 17,4).  

 

V raziskavi (Johansen idr., 2013) je sodelovalo skupno 1554 bolnikov s KLO iz 297 dializnih 

centrov. Vanjo so bili vključeni bolniki, ki so z nadomestnim zdravljenjem z dializo začeli 

med junijem 2005 in junijem 2007. Sledili so jim do 30. septembra 2009 oziroma do smrti. 

Povprečna starost bolnikov je bila 60 let, nekoliko več je bilo moških (55 %) kot žensk. 

Johansen idr. so iz raziskave potegnili zaključek, da se je večina bolnikov (57 %) s svojimi 

odgovori na vprašalniku HAP uvrstila v skupino nizko aktivnih.  
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Bolniki, ki so dosegli nižje rezultate, so bili bolj verjetno ženske na nadomestnem zdravljenju 

s hemodializo, poleg tega so bolniki z manj točkami imeli več pridruženih bolezni, višji 

indeks telesne mase in nižjo koncentracijo serumskega albumina ter kreatinina.  

Dognali so tudi, da obstajajo visoke povezave med nizko gibalno aktivnostjo in stopnjo 

umrljivosti ter hospitalizacije dializnih bolnikov, saj se za vsakih 10 točk manj od ocenjenega 

AAS (ki je pokazatelj posameznikovih vsakodnevnih aktivnosti) umrljivost bolnika poveča za 

30 %. HAP je bil spoznan kot dober napovednik preživetja bolnikov s KLO na nadomestnem 

zdravljenju z dializo (prav tam).  

 

Predstavljene raziskave opozarjajo, da so bolniki s KLO premalo gibalno aktivni. V svojem 

magistrskem delu je M. Recek (2017) s pomočjo gibalnih testov (6-minutni test hoje, test 

vstajanje iz stola, vstani in pojdi, moč stiska dlani, stoja na eni nogi, predklon trupa sede in 

test ritma) ugotovila, da imajo tudi slovenski bolniki s KLO zmanjšano gibalno zmožnost. 

Rezultati so bili statistično pomembno povezani s samoporočano oceno na vprašalniku HAP, 

iz česar sledi sklep, da je HAP v slovenskem polju bolnikov s KLO, ki so na nadomestnem 

zdravljenju s hemodializo, najboljši napovednik gibalne aktivnosti bolnikov, kadar izvajanje 

gibalnih testov ni možno. Vprašalnik HAP zelo dobro vrednoti dnevno gibalno aktivnost 

bolnikov s KLO (Bučar Pajek, Leskošek, Vivoda, Svilan in Čuk, 2016). 

 

2.3.4 Povezava gibalne/športne aktivnosti in z zdravjem povezane kakovosti življenja 

bolnikov s KLO 
 

Pri kroničnih bolnikih je povezava med kakovostjo življenja in gibalno aktivnim načinom 

življenja še posebej prisotna. Bolniki s KLO, ki so na nadomestnem zdravljenju z dializo, so 

večplastno prizadeti, zato je zanje aktivna rehabilitacija toliko pomembnejša (Knap, 2014). 

Njihova funkcionalna kapaciteta je zmanjšana, v splošnem so nekoliko telesno omejeni, kar 

jim otežuje vključevanje v vsakodnevnih in prostočasnih aktivnostih, pri delu in v socialnem 

življenju ter zmanjšuje kakovost življenja, medtem ko jim večja gibalna aktivnost (tako doma 

kot v dializnem centru) pomaga pri vplivu na ta področja (Fassbinder, Winkelmann, 

Schneider, Wendland, Oliveira, 2015). Za bolj gibalno aktivne bolnike s KLO na 

nadomestnem zdravljenju z dializo je značilna nižja smrtnost (gibanje pomaga nadzorovati 

hipertenzijo in sladkorno bolezen), manjše število hospitalizacij (Johansen idr., 2013) ter 

boljša z zdravjem povezana kakovost življenja (Johansen idr., 2013; Yazicioglu, Yavuz, 

Goktepe in Tan, 2012). Bolnike s KLO moramo zato spodbujati h gibanju (Johansen, 2007) s 

prilagojenimi gibalno/športnimi aktivnostmi (Yazicioglu, Yavuz, Goktepe in Tan, 2012). 

O učinkih gibalne aktivnosti na kakovost življenja poročajo nekatere raziskave. Johansen idr. 

(2010) so ocenjevali gibalno aktivnost 1547 bolnikov s KLO na nadomestnem zdravljenju z 

dializo (povprečna starost M = 60,3 let; SD = 4,2) in ugotovili, da so bolniki z nizko oceno 

gibalne aktivnosti poročali tudi o slabši z zdravjem povezani kakovosti življenja tako na 

telesni kot psihični komponenti vprašalnika SF-12 (kar je krajša različica vprašalnika SF-36).  

Nobena študija ni podala zaključkov, da bi gibalna aktivnost, ki se začne pri zmerni 

intenzivnosti in postopno povečuje, poslabšala ledvično delovanje. Večje tveganje za 

poslabšanje je pri bolnikih, ki ostanejo neaktivni Z opravljenimi meritvami so dokazali, da 

vadba izboljšuje telesno funkcioniranje bolnikov s KLO na nadomestnem zdravljenju z 

dializo. Poročali so o povečanju maksimalne porabe kisika za od 17 do 23 %, boljših 

rezultatih na gibalnih testih (6-minutni test hoje, test spontane hitrosti in vstajanja s stola) in 

višjih subjektivnih ocenah telesne komponente vprašalnika SF-36 (Johansen in Painter, 2012). 
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Painter, Carlson, Carey, Paul in Myll (2000) so v obsežno raziskavo učinkov 16-tedenske 

aerobne vadbe vključili 286 bolnikov s KLO, ki so rešili tudi vprašalnik SF-36. Nekateri 

bolniki so opravili 8-tedenski trening vadbe in 8-tedensko vadbo med-dializnega kolesarjenja. 

Za trening doma so dobili priporočila za raztezne vaje, kakor tudi za hojo oziroma 

kolesarjenje s počasnim stopnjevanjem zahtevnosti vadbe. Pri bolnikih, ki so se udeležili 

treninga, se je izboljšala telesna komponenta z zdravjem povezane kakovosti življenja. Pri 

bolnikih, ki se niso vključili, izboljšav ni bilo, prišlo je do nazadovanja (manj točk na 

vprašalniku SF-36). Avtorji raziskave so ugotovili, da so bili rezultati boljši pri tistih, ki so 

bili na začetku manj sposobni. Nikakršnih izboljšav pa po 16 tednih aerobne vadbe niso 

ugotovili na komponenti psihičnega zdravja.  

 

Na Kitajskem so Wu, He, Yin, He, Cao in Ying (2014) merili učinke individualno 

zasnovanega treninga meddializne vadbe na kolesu. V raziskavi je sodelovalo 65 bolnikov s 

KLO na hemodializi, ki so jih glede na enak dializni protokol naključno razdelili v 2 skupini. 

Prva skupina je bila eksperimentalna (33 bolnikov, ki so izvajali trening) in druga kontrolna 

(32 bolnikov, ki niso sodelovali v treningu vadbe, temveč opravljali raztezne vaje). Vadba je 

potekala 12 tednov. Bolniki v eksperimentalni skupini so se pred 10-15 minutnem 

kolesarjenju najprej 5 minut ogrevali na kolesu v ležečem položaju. Nato so jim med samo 

vadbo na vsakih 5 minut merili srčni utrip in krvni tlak. Med skupinama so se po koncu 

vadbenega meddializnega treninga pokazale razlike (to so ugotavljali z gibalnimi testi, npr. 6-

minutni test hoje, vstajanje iz stola v eni minuti). Eksperimentalna skupina je izboljšala 

kapacitete za napor in z zdravjem povezano kakovost življenja, kar so preverjali z 

vprašalnikom KDQOL-SF, ki je sestavljen iz vprašanj, vezanih na samo ledvično bolezen, in 

iz vprašalnika SF-36v2. Poudarek te študije je, da se z individualno določenimi vajami 

dializnim bolnikom lahko izboljšajo gibalne sposobnosti in z zdravjem povezana kakovost 

življenja že v kratkem časovnem obdobju. 

 

V študiji, ki so jo izvedli Mustata idr. (2011), je sicer sodelovalo 20 pretežno neaktivnih 

bolnikov s KLB stopenj 3 in 4, vendar je v eksperimentalni skupini, ki je eno leto 

nadzorovano vadila (dvakrat tedenska vadba na tekaški stezi, sobnem kolesu, v trajanju 5-20 

minut) prišlo do izboljšanja z zdravjem povezane kakovosti življenja na vprašalniku SF-36, 

telesnih funkcij in arterijske togosti. 

 

2.4 OTROCI S KLO  

KLB je pomemben zdravstveni problem otrok in mladostnikov, čeprav ni tipična bolezen 

otroške dobe ter je njena pogostost pri otrocih veliko manjša kot pri odraslih. Bolezen 

napreduje počasi, vendar se je ne da pozdraviti – lahko zgolj upočasnimo njeno napredovanje 

do končne ledvične odpovedi in jo omilimo. Najpogostejši vzroki KLO pri otrocih do starosti 

štirih let so prirojene okvare ledvic (nepravilno razvite ledvice) in dedne bolezni ledvic. Pri 

starejših otrocih in mladostnikih so pogostejši vzrok glomerulne bolezni (Novljan, 2005).  

Število otrok in mladostnikov s KLO je veliko manjše od števila odraslih bolnikov s KLO, 

vendar narašča. Pojavnost KLO je najvišja med 15. in 20. letom starosti. Otroci s KLO se 

morajo vključiti v eno od oblik kroničnega nadomestnega zdravljenja: hemodializa, 

peritonealna dializa ali presaditev ledvice. Slednja zagotavlja najboljšo kakovost življenja 

otroka in odraslega (Novljan, 2005; Škof, 2016). V Slovenijo se v kronični program 

nadomestnega zdravljenja KLO letno vključi 2 do 3 otroke ali mladostnike (navedeni 

statistični podatki ustrezajo pojavnosti v svetu, ki znaša 7 do 9 na milijon otrok letno) 

(Novljan, 2005).  
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Bolezen in način zdravljenja otrok s KLO zelo vplivata na vsakodnevno življenje, ki ne more 

biti takšno, kot ga živijo njihovi vrstniki,  njihova vključenost v šolo je motena. Najpogostejši 

zdravstveni zapleti bolezni so: utrujenost, slabost, povišan krvni tlak, slabokrvnost, 

podhranjenost, nizka rast, bolezni prebavil, srčno-žilni zapleti, težave s kožo in mišično-

skeletnim sistemom, motnje acidobaznega in elektrolitskega ravnovesja ter motnje v presnovi 

mineralov in rasti kosti (Cho, 2013; El-Gamasy in Eldeeb, 2017; Novljan, 2005). Poleg 

zdravstvenih težav se otroci s KLO soočajo tudi s stranskimi učinki zdravil, psihičnimi 

težavami (depresija), težavami s pozornostjo, pomnjenjem, srečujejo se s hitrim preskokom iz 

otroštva v odraslost, težko stkejo trdne prijateljske vezi z vrstniki (Cho, 2013; El-Gamasy in 

Eldeeb, 2017). 
 

2.4.1 Skrb za otroke s KLO v Sloveniji 
 

Število otrok na nadomestnem zdravljenju s hemodializo je malo, zato je tudi njihova 

obravnava drugače organizirana. Ti otroci se zdravijo v specializiranih centrih, kar je 

dokazano bolje od zdravljenja skupaj z odraslimi v območnem dializnem centru. Prednost 

pediatričnih dializnih oddelkov je, da so ti manjši (sprejmejo manj kot 20 bolnikov), število 

oseb, ki zanje skrbi, pa je večje. Center vodi pediater nefrolog, pomagajo mu izkušene 

medicinske sestre. Poleg njih so v obravnavo vključeni še dietetik, socialni delavec, učitelji, 

psiholog (Novljan, 2005). 

V Sloveniji so vsi otroci s KLO vodeni na nefrološkem oddelku Pediatrične klinike v 

Ljubljani. Na Pediatrični kliniki v sklopu OŠ Ledina deluje bolnišnična šola, kamor so zaradi 

neobičajnega življenjskega ritma vključeni otroci s KLO. Ti praviloma vse dni obiskujejo 

pouk na svoji matični šoli, vendar se (tisti, ki so na nadomestnem zdravljenju s hemodializo) v 

bolnišnico vračajo trikrat tedensko, kjer so na dializni aparat priključeni od 3 do 4 ure. Na 

dializne dneve so primorani predčasno zapustiti pouk, da bi lahko pravočasno prišli do Centra 

za otroško dializo v Ljubljani. Otroci s KLO so zaradi specifičnega načina zdravljenja veliko 

časa izključeni iz običajnega okolja, zato jim je potrebno v okviru bolnišničnega zdravljenja 

in šolanja zadovoljiti potrebe po igranju, učenju, druženju (Bolnišnična šola, b. d.). 

Da bi to lahko uresničevali, morata matična in bolnišnična šola ter vsi vpleteni deležniki med 

seboj dobro sodelovati in se vsaj enkrat letno skupaj sestati (priporočljivo tudi ob prehodih 

npr. iz osnovnošolske na srednješolsko raven). Na teh sestankih zdravnik nefrolog 

predstavnikom matične šole predstavi potek in zdravljenje bolezni, klinični psiholog pa 

stranske učinke zdravljenja in težave učenca. Ključen je tudi dogovor o tem, kako z učencem 

v bolnišnični šoli nadomestiti v matični šoli zamujeno snov. Mnogim učencem bolnišnična 

šola omogoči uspešen zaključek šolanja, saj je pouk zaradi večinoma individualnega izvajanja 

prilagojen posamezniku, njegovi bolezni, počutju. Pouk se v bolnišnični šoli izvaja v 

bolniških sobah v oziroma ob posteljah otrok s KLO. Če učenci s KLO bolnišnično šolo 

obiskujejo dlje časa, so tam tudi ocenjeni (prav tam). 
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2.4.2 Otroci s KLO kot dolgotrajno bolni otroci 
 

Bolezen, zdravljenje ali posledice obojega vplivajo na otrokovo delovanje v vzgojno-

izobraževalnem (VIZ) procesu. Otroci s KLO imajo posebne zdravstvene potrebe (npr. jemati 

morajo zdravila, imajo posebne diete, imajo žilni pristop ali kateter, na kar morajo biti zelo 

pozorni in ga dobro varovati). Tim, ki obravnava otroka, staršem v določenih primerih 

svetuje, da sprožijo postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Otrok je z uvrstitvijo v 

skupino »dolgotrajno bolan otrok« upravičen do prilagoditev VIZ dela (Bolnišnična šola, b. 

d.).  

Dolgotrajno bolni otroci so otroci, katerih bolezen ne izzveni v treh mesecih. V to skupino 

sodijo kardiološke, endokrinološke, gastroenterološke, alergološke, revmatološke, 

pulmološke, onkološke, hematološke, dermatološke, psihiatrične, nevrološke, imunološke in 

nefrološke bolezni, med katere sodi KLO (Kriteriji za opredelitev opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 

 

2. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) opredeljuje, da so 

dolgotrajno bolni otroci ena od devetih skupin otrok s posebnimi potrebami. Potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja. 

 

2.4.3 Gibalna aktivnost in z zdravjem povezana kakovost življenja otrok s KLO  
 

Otroci s KLO imajo v primerjavi z vrstniki slabšo z zdravjem povezano kakovost življenja. 

Subjektivno oceno le-te se pridobi z vprašalnikom, prilagojenim za otroke. Vrednotenje z 

zdravjem povezane kakovosti življenja je pri otrocih in mladostnikih pomembno zato, da se 

jim omogoči uspešen prehod v mladostništvo oziroma odraslo dobo ter da se starše seznani z 

otrokovim stanjem, njegovo perspektivo dojemanja bolezni in bolezenskega vpliva (Goldstein 

idr., 2008).  

Tudi vadbena zmogljivost otrok s KLO je zmanjšana, ne dosegajo vadbene zmogljivosti 

zdravih vrstnikov. Vzroki so različni (Takken idr., 2009; Montini idr., 1990): 

- Slaba telesna aktivnost: Otroci s KLO so gibalno aktivni manj kot 10 % svojega 

prostega časa in tisti čas, ko niso na hemodializi, raje posvetijo drugim aktivnostim kot 

gibanju. Način zdravljenja s hemodializo bolnike »priklene« na posteljo (Clapp, 

Bevington in Smith, 2012).; 

- Srčno-žilne spremembe: npr. visok krvni tlak (Clapp, Bevington in Smith, 2012). 

- Vpliv zdravil: npr. antihipertivna zdravila (Mitsnefes idr., 2004). 

- Slabokrvnost. 

- Mišična slabost in podhranjenost: zaradi prilagojene diete in slabšega apetita. 

- Prisotnost medicinskih pripomočkov v telesu: Otroci s KLO imajo, tako kot odrasli, v 

svoje telo za namene dialize vstavljene medicinske pripomočke (za peritonealno 

dializo perotonalni kateter, za hemodializo centralno venski kateter), ki omogočajo 

dostop do trebušne votline oziroma krvnega obtoka. To otrokom lahko predstavlja 

oviro za telesno aktivnost.  

- Motnje v gibalnem in duševnem razvoju: prisotno pri 25 % otrok s KLB (Greenbaum, 

Warady in Furth, 2009). 
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Čeprav je gibalna aktivnost za otroke zelo pomembna, izsledki raziskav (npr. El-Gamasy in 

Eldeeb, 2017) sporočajo, da tri četrtine otrok s KLO ni vključenih v nobeno telesno aktivnost. 

Več kot polovica otrok v omenjeni raziskavi je za razlog navedla strah pred poškodbami in 

gibalno oviranost zaradi žilnega pristopa. Med ostale vzroke so navedli hitro utrujenost, 

težave z dihanjem in pomanjkanje prostega časa zaradi šolskih obveznosti. Za otroke s KLB 

je gibalna aktivnost v obliki redne telesne vadbe nujna, saj ugodno vpliva na krvni tlak, 

izboljša psihofizično kondicijo in kakovost življenja (van Bergen idr., 2009) in zmanjša 

smrtnost (Beddhu idr., 2009). 

  



35 
 
 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

KLO v veliki meri vpliva na bolnika, saj je to bolezen, ki ga spremlja doživljenjsko. Glede na 

v tujini ugotovljeno nizko stopnjo gibalne aktivnosti in z zdravjem povezane kakovosti 

življenja bolnikov s KLO v primerjavi s splošno populacijo je potrebno omenjena področja 

raziskati tudi v slovenskem prostoru, kjer se raziskovanja še niso lotili. Prav tako pri nas še ni 

bila izvedena raziskava o subjektivni oceni z zdravjem povezane kakovosti življenja različno 

gibalno aktivnih bolnikov s KLO. Ugotovljene statistično pomembne razlike med splošno 

populacijo in populacijo bolnikov s KLO ter razlike v subjektivni oceni z zdravjem povezane 

kakovosti življenja med različno gibalno aktivnimi bolniki s KLO kažejo v prid vpeljave 

telesne vadbe med hemodializo in spodbujanja individualno zasnovane gibalne aktivnosti 

bolnikov s KLO, še preden pride do očitnih znakov in simptomov fizične disfunkcije. 

Smernice obravnave bolnikov s KLO namreč narekujejo, da bi vadba morala biti eden od 

temeljev zdravljenja oziroma spremljanja KLO, še posebej, če želimo zmanjšati dejavnike 

tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni. 

Pomemben je prenos ugotovitev raziskave na specialno-pedagoško področje. Osvetliti je 

namreč potrebno vlogo SRP, kateri lahko s svojimi nasveti, priporočili (otrokom, staršem, 

učiteljem) in s spodbujanjem redne ter primerne gibalne aktivnosti vseh otrok deluje 

preventivno. V otroštvu pridobljen primeren (»zdrav«) odnos do gibanja pomembno vpliva na 

življenjski slog in zdravstveno stanje odraslega posameznika. Gibalno aktivni otroci bodo bolj 

verjetno tudi gibalno aktivni mladostniki in odrasli. 

SRP se pri svojem delu srečuje tudi z otroki in mladostniki s KLO. S pridobljenim znanjem o 

tej dolgotrajni bolezni in vplivu na funkcioniranje otroka lahko SRP kot član tima, ki 

obravnava otroka, s praktičnimi nasveti pomaga tako otroku kot učiteljem ter staršem. 

Pomembna vloga SRP v obravnavi je tudi, da otroke in mladostnike s KLO spodbuja k 

zdravemu življenjskemu slogu, saj mnogi izmed njih niso gibalno aktivni. SRP lahko po 

dogovoru z medicinskim osebjem otroka, starše in učitelje opremi z naborom primernih, 

individualno zasnovanih, gibalnih aktivnosti ter jih pri tem spodbuja, pri intenzivnosti vadbe 

pa upošteva določene omejitve, ki so vezane na osnovno bolezen. Strokovno vodena gibalna 

aktivnost ima namreč mnoge dobre učinke na zdravje in zanemarljivo malo neželenih 

učinkov. 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 
 

V okviru raziskave želimo: 

 

1. Z vprašalnikom HAP ugotoviti, ali med bolniki s KLO in ledvično zdravimi 

kontrolnimi preiskovanci obstajajo statistično pomembne razlike v gibalni aktivnosti, 

v domačem okolju. 

2. Z vprašalnikom SF-36v2 ugotoviti, ali med bolniki s KLO in ledvično zdravimi 

kontrolnimi preiskovanci obstajajo statistično pomembne razlike v oceni z zdravjem 

povezane kakovosti življenja (tako na telesni kot tudi psihični komponenti). 

3. Ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v oceni z zdravjem povezane 

kakovosti življenja (na telesni in psihični komponenti) med različno gibalno aktivnimi 

bolniki s KLO. 
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4. Na podlagi strokovne literature in intervjuja z učiteljico razrednega pouka, ki je v 

vsakodnevnem stiku z otroki in mladostniki s KLO, zapisati praktične smernice za 

delo SRP pri obravnavi otrok s KLO ter njihovem vključevanju v gibalne aktivnosti. 

 

3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE  
 

1. Skupina bolnikov s KLO je manj gibalno aktivna od ledvično zdravih kontrolnih 

preiskovancev, saj odraža statistično značilno nižji rezultat na vprašalniku HAP. 

 

2. Skupina bolnikov s KLO ima v primerjavi z ledvično zdravimi kontrolnimi 

preiskovanci slabšo z zdravjem povezano kakovost življenja na telesni komponenti, 

kar se odraža s statistično pomembno nižjo oceno telesne komponente kakovosti 

življenja na vprašalniku SF-36v2. 

 

3. Skupina bolnikov s KLO ima v primerjavi z ledvično zdravimi kontrolnimi 

preiskovanci slabšo z zdravjem povezano kakovost življenja na psihični komponenti, 

kar se odraža s statistično pomembno nižjo oceno psihične komponente kakovosti 

življenja na vprašalniku SF-36v2. 

 

4. Glede na stopnjo gibalne aktivnosti se bolniki s KLO razlikujejo v subjektivni oceni 

telesne komponente z zdravjem povezane kakovosti življenja; Bolniki s KLO, ki so 

manj gibalno aktivni, statistično pomembno nižje ocenjujejo telesno komponento z 

zdravjem povezane kakovosti življenja. 

 

5. Glede na stopnjo gibalne aktivnosti se bolniki s KLO razlikujejo v subjektivni oceni 

psihične komponente z zdravjem povezane kakovosti življenja; Bolniki s KLO, ki so 

manj gibalno aktivni, statistično pomembno nižje ocenjujejo psihično komponento z 

zdravjem povezane kakovosti življenja. 
 

3.4 METODA DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

V kvantitativni raziskavi je bila izvedena deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda 

pedagoškega raziskovanja. Uporabljeni sta bili tehnika anketiranja in tehnika intervjuja. 

Merska instrumenta sta bila anketna vprašalnika zaprtega tipa in strukturiran osebni intervju. 

 

3.4.1 Opis vzorca 
 

Vključitveni kriteriji za bolnike s KLO so bili: prisotnost KLO na kroničnem nadomestnem 

zdravljenju s hemodializo, starost nad 18 let in podano soglasje k vključitvi v raziskavo. 

Priložnostno izbrane kontrolne preiskovance z normalnim ledvičnim delovanjem smo 

pridobili s pomočjo dnevnih centrov za aktivnosti starejših v Ljubljani in preko osebnih 

poznanstev ter povabil k raziskavi. Vključitveni kriterij zanje je bila odsotnost anamneze 

ledvične bolezni, starost nad 18 let in podano soglasje k vključitvi v raziskavo. 

 

 

V raziskavo nismo povabili bolnikov in ledvično zdravih kontrolnih preiskovancev, ki so 

imeli enega ali več od naslednjih stanj: 
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- Parkinsonova bolezen;  

- psihiatrična psihotična stanja;  

- stanje po amputaciji na okončini (če je obsegala več kot izgubo 2 prstov);  

- motnja v duševnem razvoju;  

- hospitalizacija ali akutna bolezen v zadnjih štirih tednih pred testiranjem, tudi zlom v 

zadnjih treh mesecih;  

- aktivna maligna bolezen;  

- aktivna kronična okužba (npr. tuberkuloza, osteomielitis);  

- predhodna možganska kap;  

- srčno popuščanje ali koronarna bolezen oziroma nizkopražna obremenitvena angina 

pectoris;  

- kronična obstruktivna pljučna bolezen 3. ali 4. stopnje;  

- jetrna ciroza;  

- bolezen arterij;  

- boleča bolezen sklepov;  

- nosečnost. 

 

V raziskavo smo vključili 233 oseb, od tega 92 oseb (61 moških, 31 žensk) z diagnozo KLO 

na nadomestnem zdravljenju s hemodializo ter 141 ledvično zdravih kontrolnih preiskovancev 

(59 moških, 82 žensk). Povprečna starost vseh preiskovancev je 52,45 let (SD = 16,178); 

bolnikov s KLO 54,70 (SD = 16,087), ledvično zdravih kontrolnih preiskovancev pa 50,98 

(SD = 16,124). 

 

Tabela 1: V vzorec zajeti preiskovanci glede na spol in tip preiskovanca. 

 

TIP PREISKOVANCA 

SPOL Skupaj 

Moški Ženski 

f % f % f % 

Ledvično zdravi 

kontrolni preiskovanci 

59 41,8 82 58,2 141 60,5 

Bolniki s KLO 61 66,3 31 33,7 92 39,5 

Skupaj 120 51,5 113 48,5 233 100 

 

Bolniki s KLO so bili s pomočjo tercilov, glede na rezultat lestvice AAS vprašalnika HAP, ki 

opredeljuje običajno raven gibalne aktivnosti v domačem okolju, enakomerno razdeljeni v 3 

skupine glede na stopnjo gibalne aktivnosti  med gibalno neaktivne (n1 = 32), zmerno 

gibalno aktivne (n2 = 30) in gibalno aktivne (n3 = 30). 

 

3.4.2 Postopek zbiranja podatkov 

Raziskava je potekala kot presečna kontrolirana raziskava z izbranim vzorcem bolnikov s 

KLO in ledvično zdravih kontrolnih preiskovancev. Bolniki so bili povabljeni iz desetih 

dializnih centrov v Sloveniji. Osebe, ki so ustrezale našim kriterijem, smo izbrali na podlagi 

njihove osebne anamneze in vključitvenih ter izključitvenih kriterijev. Raziskava je 

upoštevala principe raziskovalne etike in ohranitev integritete sodelujočih v raziskavi. Pred 

raziskavo smo vsakega posebej obvestili, kakšen je namen in kako bo raziskava potekala. 

Pridobili smo pristanek na prostovoljno sodelovanje v raziskavi. Bolniki s KLO so oba 

vprašalnika rešili med potekom hemodializnega zdravljenja, ledvično zdravi kontrolni 

preiskovanci so jih dobili bodisi po pošti bodisi osebno v dnevnih centrih ali na dom. 
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3.4.3 Opis merskega instrumentarija 
 

Uporabili smo kratek vprašalnik zdravja SF-36v2 (Ware s sod., 1993) in vprašalnik gibalne 

aktivnosti HAP (Fix in Daughton, 1998), katerih opisa sta podana v teoretičnem delu. 

Vprašalnika sta v prilogah (Priloga 1 in Priloga 2). 

Posamezne lestvice vprašalnika SF-36v2 imajo visoko notranjo zanesljivost. Koeficienti 

zanesljivosti (alfa) so ob zbiranju norm na splošni ameriški populaciji leta 2009 (N = 4024) 

znašali med 0,82 in 0,96 (Maruish, 2011). Koeficienti notranje zanesljivosti za posamezne 

lestvice so na vzorcu ledvičnih bolnikov znašali od 0,79 do 0,96 (Maruish, 2011), koeficienti 

zanesljivosti v času pa so se za posamezne lestvice pri ledvičnih bolnikih gibali od 0,70 do 

0,88 (Maruish, 2011). 

Vprašalnik gibalne aktivnosti HAP je na populaciji bolnikov s KLO visoko zanesljiv. 

Davidson in de Morton (2007) na podlagi štirih študij navajata, da se koeficient korelacije za 

rezultat MAS giblje med 0,76 in 0,97, za rezultat AAS pa med 0,79 in 0,97. 

 

3.4.4 Spremenljivke 
 

a) Neodvisne spremenljivke:  

- tip preiskovanca: bolniki s KLO, ledvično zdravi kontrolni preiskovanci, 

- stopnja gibalne aktivnosti bolnikov s KLO: gibalno neaktivni, zmerno gibalno 

aktivni, gibalno aktivni. 

 

b) Odvisne spremenljivke:  

- subjektivna ocena gibalne aktivnosti (v domačem okolju),  

- subjektivna ocena telesne komponente z zdravjem povezane kakovosti življenja,  

- subjektivna ocena psihične komponente z zdravjem povezane kakovosti življenja. 

 

3.4.5 Metode obdelave podatkov 
 

Vse statistične analize so bile izvedene z uporabo statističnega programa za statistično 

analizo SPSS. Uporabljena je bila osnovna deskriptivna statistika. Za opisne spremenljivke 

smo izračunali absolutne frekvence in strukturne odstotke (f, %), za numerične 

spremenljivke mere srednjih vrednosti in mere razpršenosti (M, SD, min, maks). 

Normalnost porazdelitev numeričnih spremenljivk smo preverili s Shapiro-Wilkovim 

testom, Kolmogorov-Smirnovim testom in koeficienti asimetrije ter sploščenosti. Za 

preverjanje homogenosti varianc smo uporabili Levenov test. Za namen ciljev raziskave smo 

izračunali t-test za neodvisne vzorce, enosmerno Anovo, za spremenljivke, ki se niso 

normalno porazdelile, pa smo uporabili neparametrični Mann-Whitney test.  

Hipoteze smo potrdili oziroma zavrnili glede na izračunano stopnjo razlik. Preverjali smo jih 

s tveganjem 0,05.Vrednosti lestvice AAS vprašalnika HAP (ang.: »adjusted activity scale«, 

kar pomeni realno oceno gibalne aktivnosti posameznika pri vsakodnevnih opravilih) smo 

razdelili na tercile. Dobljeni rezultati so predstavljeni tabelarično in grafično. 
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3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

3.5.1 Primerjava ocene gibalne aktivnosti med bolniki s KLO in ledvično zdravimi 

kontrolnimi preiskovanci 

 

HIPOTEZA 1: Skupina bolnikov s KLO je manj gibalno aktivna od ledvično zdravih kontrolnih 

preiskovancev, saj odraža statistično značilno slabši rezultat na vprašalniku HAP. 

 

Tabela 2: Opisna statistika za spremenljivko »ocena gibalne aktivnosti« glede na tip 

preiskovancev. 

Tip preiskovanca N M  SD Minimum  Maksimum  

Ledvično zdravi 

kontrolni  

preiskovanci 

 

141 

 

85,27 

 

8,951 

 

58 

 

94 

Bolniki s KLO  92 73,01 13,950 36 94 
 

Izračunani povprečni vrednosti rezultata ocene gibalne aktivnosti (povprečen rezultat AAS na 

vprašalniku HAP) povesta, da so bolniki s KLO v primerjavi z ledvično zdravimi kontrolnimi 

preiskovanci v povprečju poročali o nižjih ocenah gibalne aktivnosti v domačem okolju. 
 

Tabela 3: Testiranje normalnosti porazdelitve za spremenljivko »ocena gibalne aktivnosti«. 

 

 

 

 

 

 

Koeficienta asimetrije in sploščenosti sta pokazala, da se rezultati v posamezni skupini 

porazdeljujejo normalno. Zato smo za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v 

aritmetičnih sredinah ocene gibalne aktivnosti med skupinama uporabili t-test. 

 

Tabela 4: Statistična pomembnost razlik med oceno gibalne aktivnosti bolnikov s KLO in 

oceno ledvično zdravih kontrolnih preiskovancev. 

Cochran-Cox metoda Gibalna aktivnost 

t 7,483 

df 139,900 

p 0,000 

 

Ob neizpolnjevanju pogoja homogenosti varianc je alternativna metoda t-testa (Cochran-Cox 

metoda) pokazala, da med skupinama obstajajo statistično pomembne razlike v oceni gibalne 

aktivnosti (t = 7,483; p = 0,000).  

Kot je bilo pričakovano, rezultati kažejo, da nižja ocena bolnikov s KLO (M = 73,01; SD = 

13,950) ni stvar naključja, temveč je le-ta statistično pomembno nižja od skupine ledvično 

zdravih kontrolnih preiskovancev (M = 85,27; SD = 8,951). 

 

 KA KS 

Ledvično zdravi 

kontrolni preiskovanci 

-,831 -,003 

Bolniki s KLO  -,581 -,227 
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Knap (2014) je poleg socialnih in čustvenih težav, vdanosti v usodo, izgube motivacije, 

podhranjenosti itd., kot posledico KLO navedel telesno in psihično neaktivnost ter bolnike s 

KLO v primerjavi s splošno populacijo opredelil kot gibalno manj zmogljive in manj aktivne. 

Bolniki s KLO se zaradi same bolezni soočajo s srčno-žilnimi zapleti, hipertenzijo, 

slabokrvnostjo, kostnimi boleznimi, slabostjo skeletnih mišic in kronično (telesno, psihično) 

utrujenostjo, spremljajo jih manjša sposobnost koncentracije, razdražljivost, glavobol, 

vrtoglavica, šumenje v ušesih, nespečnost, pospešena sapa, otekanje. Težave so sprva manj 

izražene, kasneje postanejo izrazite in precej vplivajo na opravljanje vsakdanjih življenjskih 

aktivnosti (Buturović-Ponikvar, Ponikvar in Chwatal, 2010; Knap, 2014). Zadržke v gibalni 

aktivnosti predstavljajo tudi zapleti KLO  slabokrvnost in kostna bolezen. Slabokrvnost 

namreč povzroči utrujenost, glavobol, težko sapo, otekanje itd., kostna bolezen pa bolečine v 

kosteh in sklepih, šibkost mišic, vnetja obsklepnih tkiv, povečano ukrivljenost hrbtenice, 

mogoče zlome kosti, pretrganja tetiv, trdovratno srbenje (Buturović-Ponikvar, Ponikvar in 

Chwatal, 2010). 

V naš vzorec so zajeti zgolj bolniki, ki se zdravijo na nadomestnem zdravljenju s 

hemodializo, kar pomeni, da veliko časa preživijo priklopljeni na dializator. V dializnih 

centrih so v povprečju trikrat tedensko od štiri do pet ur. Tovrstno zdravljenje sicer podaljša 

življenjsko dobo (Buturović-Ponikvar, 2014), vendar poslabša bolnikovo funkcioniranje in s 

tem njegovo samostojno življenje, zaposlitev, socialne interakcije, gibalno aktivnost, kakovost 

življenja (Johansen idr., 2013), predvsem pa povzroči utrujenost.  

Kot so pred nami ugotovili Bučar Pajek, Leskošek, Vivoda, Svilan in Čuk (2016) smo sami 

prišli do izsledkov, da vprašalnik HAP dobro vrednoti dnevno gibalno aktivnost bolnikov s 

KLO, natančneje bolnikov na hemodializi. Vprašalnik HAP omogoča vpogled v podatke o 

aktivnostih, vezanih na domača opravila, socialne aktivnosti, zmožnost skrbi za samega sebe 

(Johansen idr., 2013), zato lahko podrobneje pogledamo, kaj v preiskovanih skupinah 

pomenijo dosežene vrednosti na lestvici gibalne aktivnosti v domačem okolju (AAS).  

Pri ledvično zdravih se sicer najpogosteje pojavlja vrednost 94 (najvišja možna), pri bolnikih 

s KLO pa vrednost 82. To pomeni, da v skupini bolnikov s KLO največ posameznikov kot 

najvišjo energetsko zahtevno gibalno aktivnost pri sebi opredeljujejo zmožnost kolesariti 3 

kilometre brez prestanka. 

 

V obeh skupinah preiskovancev je prihajalo do dosega, vseh možnih, 94 točk na lestvici AAS. 

To število točk pove, da je posameznik precej gibalno aktiven in zmore preteči 5 kilometrov 

brez prestanka v 30 minutah ali manj. V skupini ledvično zdravih je bilo takših oseb 42, kar 

predstavlja 30 % celotne skupine (starost oseb, ki so dosegle to vrednost, se giblje v razponu 

od 18 do 68 let, največ jih je bilo starih 23, 24 in 25 let). V skupini bolnikov s KLO je bilo 

takšnih oseb 5, kar predstavlja 5,4 % celotne skupine (osebe, ki so dosegle to vrednost, so bile 

stare 22, 23, 26, 44 in 52 let). Navedeno pomeni, da so najvišjo vrednost (94 točk) dosegli 

mlajši preiskovanci. 

 

Pri bolnikih s KLO je bila na lestvici AAS najnižje dosežena vrednost 36  dosegla jo je samo 

ena oseba, stara 71 let. Podatek pomeni, da je celotna skupina bolnikov s KLO zmožna 

opravljati vsakodnevne aktivnosti nižje energetske zahtevnosti, kot so npr. vstajanje iz 

postelje in stola (brez pomoči), poslušanje radia, branje, pisanje, delo za pisalno mizo, stati 

več kot 5 minut, oblačenje in slačenje (brez pomoči) in prekinitve, vstopanje v in iz avta (brez 

pomoči), jesti v restavraciji, kartanje, okopati se (brez pomoči), obuvanje čevljev, nogavic 

(brez prekinitev), obisk kina, predstave, cerkve ali udeležba pri športni aktivnosti, prehoditi 

27 metrov brez postanka.  
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Poleg tega so tu še uporaba javnega prevoza ali prevožena razdalja z avtomobilom, ki je ≥ 160 

km, tuširanje, (pomivanje, kuhanje, likanje, brisanje prahu, zlaganje oblačil), prehoditi 12 

stopnic, prehoditi 50 metrov brez postanka, čiščenje oken. 

 

V skupini ledvično zdravih kontrolnih preiskovancev je bila na lestvici AAS najnižja 

dosežena vrednost 58  dosegla jo je ena oseba, stara 68 let. Podatek pomeni, da je skupina 

ledvično zdravih kontrolnih preiskovancev, poleg zgoraj naštetih aktivnosti, zmožna 

opravljati še naslednje: prehoditi 50 metrov navkreber brez prestanka, samostojno 

nakupovanje, samostojno pranje perila, čiščenje tal, sten ali avta, pospravljanje postelje, 5 

minut neprestanega pometanja, 1 ura kegljanja, sesanje preprog, barvanje, po ravnem 600 

metrov hoje brez prestanka, odnašanje smeti in nošenje težjih vrečk iz trgovine. 

Če izsledke naše raziskave primerjamo z ugotovitvami v teoretičnem uvodu predstavljenih 

raziskav, vidimo, da so tudi Johansen idr. (2001) dokazali statistično pomembne razlike v 

gibalni aktivnosti med bolniki s KLO in ledvično zdravimi preiskovanci. Nekoliko višje 

funkcionalni bolniki s KLO so v primerjavi z zdravimi posamezniki nižje ocenjevali gibalno 

aktivnost, vendar je bila razlika v aritmetičnih sredinah ocen med njihovima skupinama večja 

kot med našima – naši bolniki s KLO so v povprečju dosegli za skoraj 20 točk višji rezultat. 

Splošni oziroma ledvično zdravi populaciji sta si v izkazani oceni zelo blizu.  

V še eni od svojih študij so Johansen idr. (2010) ugotovili nizke rezultate bolnikov s KLO v 

primerjavi s splošno populacijo. Bolniki so se uvrstili pod 5. percentil zdravih posameznikov 

(95 % bolnikov se je uvrstilo v skupino nizko aktivnih). Poleg ugotovljene ekstremno nizke 

ravni bolnikov s KLO so dognali tudi, da bolniki sploh ne opravljajo določenih rutinskih 

aktivnosti, kot je npr. nakupovanje, česar so naši preiskovanci sposobni.  

V našem vzorcu zajeti bolniki s KLO so, glede na dosežene vrednosti na vprašalniku HAP, v 

primerjavi z ameriškimi bolniki, bolj gibalno aktivni, saj so glede na povprečno oceno 

sposobni opravljati več rutinskih in vsakodnevnih aktivnosti. Menimo, da ugotovitve iz 

drugih populacij niso direktno prenosljive na populacijo v Sloveniji. Med populacijami 

namreč vlada precejšnja razlika v pridruženih obolevnostih in umrljivostih (tako je npr. 

populacija bolnikov s KLO v ZDA, od koder izvira veliko člankov na temo učinkov gibalne 

zmožnosti, obremenjena z veliko večjo prevalenco sladkorne bolezni, prekomerne telesne teže 

in arterijske hipertenzije, ima drugačno (večjo) smrtnost, kot slovenska, in je tudi drugače 

zdravljena (npr. v Sloveniji imamo večji delež bolnikov zdravljenih z AV fistulo, v ZDA več 

centralnih katetrov) (Kveder, 2014; Malovrh, 2014). Menimo, da so k doseženim rezultatom 

vplivali tudi izključitveni kriteriji, ker so le-ti iz vzorca izvzeli bolnike s KLO in ledvično 

zdrave preiskovance z večjo možnostjo znižanja gibalne aktivnosti zaradi v kriterijih naštetih 

bolezni/stanj/poškodb. 

 

Potrdili smo prvo hipotezo, da so bolniki s KLO manj gibalno aktivni od ledvično zdravih 

kontrolnih preiskovancev, saj so na vprašalniku HAP izkazali značilno statistično nižjo 

subjektivno oceno gibalne aktivnosti. Na podlagi rezultatov sklepamo, da tudi vitalnejši 

hemodializni bolniki brez pridruženih bolezni potrebujejo gibalno rehabilitacijo in spodbudo 

za več vsakodnevnega gibanja. 
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3.5.2 Primerjava ocene telesne komponente z zdravjem povezane kakovosti življenja 

med bolniki s KLO in ledvično zdravimi kontrolnimi preiskovanci 

HIPOTEZA 2: Skupina bolnikov s KLO ima v primerjavi z ledvično zdravimi kontrolnimi 

preiskovanci slabšo z zdravjem povezano kakovost življenja na telesni komponenti, kar se 

odraža s statistično pomembno nižjo oceno telesne komponente kakovosti življenja na 

vprašalniku SF-36v2. 

Tabela 5: Opisna statistika za spremenljivko »ocena telesne komponente z zdravjem povezane 

kakovosti življenja« glede na tip preiskovancev. 

Tip preiskovanca N M  SD Minimum  Maksimum  

Ledvično zdravi 

kontrolni 

preiskovanci 

141 54,70 6,106 32 67 

Bolniki s KLO  92 48,05 7,936 26 61 

 

Izračunana povprečna rezultata ocene telesne komponente z zdravjem povezane kakovosti 

življenja na vprašalniku SF-36v2 povesta, da so bolniki s KLO v primerjavi z ledvično 

zdravimi kontrolnimi preiskovanci poročali o nižjih ocenah. Tudi najnižja in najvišja vrednost 

te komponente sta nekoliko višji pri skupini ledvično zdravih preiskovancev. 

 

Tabela 6: Testiranje normalnosti porazdelitve za spremenljivko »ocena telesne komponente z 

zdravjem povezane kakovosti življenja« glede na tip preiskovancev. 

 

 

 

 

 

 

Koeficienta asimetrije in sploščenosti sta pokazala, da se rezultati v posamezni skupini 

porazdeljujejo normalno, zato smo za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v 

aritmetičnih sredinah ocene telesne komponente z zdravjem povezane kakovosti življenja med 

skupinama uporabili t-test. 
 

Tabela 7: Statistična pomembnost razlik med oceno telesne komponente z zdravjem povezane 

kakovosti življenja bolnikov s KLO in ledvično zdravih kontrolnih preiskovancev. 

Cochran-Cox metoda Telesna komponente z zdravjem 

povezane kakovosti življenja 
t 6,824 

df 159,419 

p 0,000 

 

Ob neizpolnjevanju pogoja homogenosti varianc je alternativna metoda t-testa (Cochran-Cox 

metoda) pokazala pričakovani rezultat, in sicer, da ima skupina bolnikov s KLO statistično 

pomembno nižjo z zdravjem povezano kakovost življenja na telesni komponenti (t = 6,824; 

p = 0,000).  

 

 KA KS 

Ledvično zdravi 

kontrolni preiskovanci 

-1,004 1,072 

Bolniki s KLO  -,715 -,028 
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Ko posameznik dobi doživljenjsko diagnozo KLO, se spremeni njegov način življenja, saj 

postane trajno odvisen od nadomestnega zdravljenja. Nadomestno zdravljenje s hemodializo, 

katerega del so naši preiskovanci, spremeni bolnikovo dnevno in tedensko rutino. To vpliva 

na njegovo zdravje (tako telesno kot psihično) in dojemanje le-tega. Informacije o z zdravjem 

povezani kakovosti življenja, ki je pri bolnikih s KLO zmanjšana (Guyatt dr., 2007), so 

pomembne tako za zdravniško osebje kot za bolnika s KLO (Jamnik, 2003).  

Telesna komponenta je ena od štirih komponent z zdravjem povezane kakovosti življenja 

(Finkelstein, Wuerth in Finkelstein, 2009). Valderrabano, Jofre in Lopez-Gomez (2001) 

ugotavljajo, da je le-ta pri (hemodializnih) bolnikih s KLO pogosto oškodovana.  

Ker je temu tako, zdravniki (nefrologi) ne smejo gledati le na bolnikove izvide, temveč tudi 

na bolnikovo percepcijo z zdravjem povezane kakovosti življenja, da bi ustrezno ovrednotili 

njegov status, saj se KLO ne da ozdraviti, lahko se lajša bolečine in skrbi za boljše ter lažje 

vsakodnevno življenje (Fukuhara, Yamazaki, Hayashino in Green, 2007). 

 

Glede na to, da pomeni standardiziran rezultat 50 točk, na telesni komponenti z zdravjem 

povezane kakovosti življenja, povprečno oceno splošne populacije, ugotovimo, da je skupina 

bolnikov z doseženo povprečno oceno M = 48,05 nekoliko pod povprečjem, skupina ledvično 

zdravih kontrolnih preiskovancev pa nad povprečjem (M = 54,70). Med kroničnimi boleznimi 

je KLO tista, ki najbolj oškoduje telesno komponento z zdravjem povezane kakovosti 

življenja (Mittal, Ahern, Maesaka in Fishbane, 2001). Vendar lahko vidimo, da slovenski 

bolniki s KLO glede na izsledke nekaterih raziskav (Johansen idr., 2001) višje ocenjujejo 

telesno komponento, kar pomeni, da kljub temu, da sama bolezen omeji telesno zmogljivost, 

povzroči telesne bolečine in ogrozi splošno zdravje, bolniki s KLO v naši raziskavi ne 

poročajo o tako nizkih rezultatih, kakor poročajo npr. v ZDA. Ti so namreč prav tako prišli do 

zaključka, da imajo bolniki s KLO nizko subjektivno oceno telesne komponente z zdravjem 

povezane kakovosti življenja, vendar je njihova povprečna ocena precej nižja od slovenskih 

bolnikov (M = 36; SD = 12). Tudi DeOreo (1997) je pred tem navedel statistično pomembno 

nižje ocene telesne komponente kakovosti življenja bolnikov s KLO (M = 35,2; SD = 9,9) v 

primerjavi s splošno populacijo zelo podobne rezultate so dobili tudi Mittal, Aher, Maesaka in 

Fishbane (2001), in sicer M = 36,9 (SD = 8,8), kar je prav tako nizka ocena v primerjavi z 

dobljenimi v naši raziskavi. 

 

V primerjavi s tujimi raziskavami za slovenske bolnike ugotavljamo, da bolezen v manjši 

meri okvari njihovo telesno zdravje. V našem vzorcu bolnikov s KLO jih je 47 (51 %) od 

skupno 92 na telesni komponenti doseglo rezultat 50 točk in več. Najpogosteje zavzeta 

vrednost te skupine je bila 52 točk (n = 9). V skupini ledvično zdravih kontrolnih 

preiskovancev pa je bil delež večji   od skupno 141 oseb je bilo 116 (82 %) tistih, ki so na 

psihični komponenti dosegli 50 točk ali več. Najpogosteje zavzeta vrednost te skupine je bila 

60 točk (n = 18). Nižje od povprečja, a vendar višje ocene telesne komponente v primerjavi z 

ameriško populacijo bolnikov s KLO velja pripisati razlikam v populaciji, ki smo jih omenjali 

že pri prejšnji hipotezi, preventivi, pravočasnemu odkrivanju bolezni in napotitvi k nefrologu, 

poučevanju bolnikov ter podpori pri nadomestnem zdravljenju (Lindič in Kveder, 2011; 

Malovrh, 2014). Po besedah Buturović-Ponikvar (2014) je zasluga tudi to, da v Sloveniji 

obstaja zelo dobra mreža dializnih centrov. Po kakovosti dializnega zdravljenja je Slovenija v 

samem vrhu razvitega sveta.  

Glede na to, da se naš vzorec preiskovancev v pridruženih obolevnostih razlikuje od 

raziskanih zgoraj omenjenih vzorcev, velja omeniti, da bolniki vseh starosti, ki imajo več 

pridruženih motenj (npr. hipertenzija, sladkorna bolezen) poročajo o slabši kakovosti življenja 

(tako na telesni kot psihični komponenti).  
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Kakovost življenja je slabša tudi pri bolnikih, ki so šele začeli z dializnim zdravljenjem, saj se 

zavedajo bolezni in dejstva, da se bo/se je zmanjšala njihova telesna aktivnost (Gerogianni in 

Babatsikou, 2014). Nekateri avtorji navajajo, da na kakovost življenja bolnikov s KLO 

vplivata sama bolezen in vrsta nadomestnega zdravljenja (Valderrabano, Jofre, Lopez-Gomez, 

2001). Izsledki raziskave Painter, Krasnoff, Kuskowski, Frassetto in Johansen (2012) prav 

tako kažejo na statistično pomembno nižje ocene telesne komponente bolnikov s KLO v 

primerjavi s splošno populacijo, ki so bolj podobni našim izsledkom: bolniki na hemodializi 

so v povprečju dosegli 48,8 točk, splošna populacija pa 56,2 točk.  

 

Dr. Malovrh je v intervjuju povedal, da je zelo pomembno, da je med zdravniškim osebjem in 

bolniki vzpostavljeno dobro sodelovanje in da bolniki upoštevajo navodila, priporočila ter 

omejitve zdravnikov. Ni nujno, da bolezen človeka popolnoma izčrpa in za vedno priklene v 

posteljo. Med bolniki s KLO je veliko takšnih, ki dokazujejo, da se z voljo vse premaga in so 

kljub bolezni ter dolgotrajnim dializam še vedno gibalno aktivni, se ukvarjajo z raznolikimi 

športi in počnejo stvari, ki so jih in jih še veselijo (Viva, 2010). 

Potrdili smo drugo hipotezo, ki pravi, da imajo bolniki s KLO v primerjavi z ledvično 

zdravimi kontrolnimi preiskovanci slabšo z zdravjem povezano kakovost življenja na telesni 

komponenti. Prav tako ugotavljamo, da so slovenski bolniki v primerjavi z bolniki iz drugih 

držav (zgoraj omenjene raziskave) podobno ali višje ocenjevali telesno komponento z 

zdravjem povezane kakovosti življenja. Rezultate ponovno pripisujemo razlikam v populaciji 

(v pridruženih boleznih, stopnja umrljivosti) in v vzorec zajetih preiskovancev, ki so bili v 

naši raziskavi višje funkcionalni oziroma so imeli zaradi izključenih določenih 

bolezni/stanj/težav boljše izhodišče telesnega ter psihičnega stanja. Zanimal nas je vpliv same 

KLO na kakovost življenja, izsledki raziskave pa so obenem tudi pozitivna povratna 

informacija slovenskim nefrologom za kakovostno oskrbo bolnikov, klub omejenim telesnim 

sposobnostim, ki so posledica bolezni. 

 

3.5.3 Primerjava ocene psihične komponente z zdravjem povezane kakovosti življenja 

med bolniki s KLO in ledvično zdravimi kontrolnimi preiskovanci 

 

HIPOTEZA 3: Skupina bolnikov s KLO ima v primerjavi z ledvično zdravimi kontrolnimi 

preiskovanci slabšo z zdravjem povezano kakovost življenja na psihični komponenti, kar se 

odraža s statistično pomembno nižjo oceno psihične komponente kakovosti življenja na 

vprašalniku SF-36v2. 

 

Tabela 8: Opisna statistika za spremenljivko »ocena psihične komponente z zdravjem 

povezane kakovosti življenja« glede na tip preiskovancev. 

Tip preiskovanca N M  SD Minimum  Maksimum 

Ledvično zdravi 

kontrolni preiskovanci 

141 54, 05 5,835 25 66 

Bolniki s KLO  92 52,63 8,145 16 67 

 

Izračunana povprečna rezultata ocene psihične komponente vprašalnika SF-36v2 povesta, da 

so bolniki s KLO v primerjavi z ledvični zdravimi kontrolnimi preiskovanci poročali o 

nekoliko nižjih ocenah z zdravjem povezane kakovosti življenja na psihični komponenti. 
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Shapiro-Wilk test je pokazal, da se rezultati na spremenljivkah ne porazdeljujejo normalno, 

zato smo za ugotavljanje statistično pomembne razlike med skupinama uporabili 

neparametrični test (Mann-Whitneyjev test). 
 

Tabela 9: Statistična pomembnost razlik med oceno psihične komponente z zdravjem 

povezane kakovosti življenja bolnikov s KLO in ledvično zdravih kontrolnih preiskovancev. 

 Psihična komponenta z 

zdravjem povezane kakovosti 

Mann- Whitneyjev U 5808,500 

Z -1,349 

p ,088 

 

Psihična komponenta je, poleg telesne, ena od štirih komponent z zdravjem povezane 

kakovosti življenja (Finkelstein, Wuerth in Finkelstein, 2009). KLO in nadomestno 

zdravljenje (s hemodializo) prineseta v življenje bolnika veliko sprememb, saj je KLO 

doživljenjska in izčrpavajoča bolezen. Poleg velikega vpliva na telesno funkcioniranje in 

zdravje, vpliva tudi na psihično zdravje, ko se pri bolniku pojavijo razdražljivost, nespečnost, 

izgorelost (Buturović-Ponikvar, Ponikvar in Chwatal, 2010), tudi čustvene težave, kot je 

depresija (Mittal, Aher, Maesaka in Fishbane, 2001). V nekaterih raziskavah (npr. DeOreo, 

1997) so dokazali, da so nizke ocene psihične komponente na vprašalniku SF-36 povezane z 

veliko večjo pojavnostjo depresije. 

Glede na predhodne izsledke raziskav, ki predstavljajo (statistično pomembno) nizke 

povprečne rezultate ocen psihične komponente z zdravjem povezane kakovosti življenja glede 

na splošno populacijo (Alvares, Cesar, Acurcio, Andrade, in Cherchigli, 2012; DeOreo, 1997; 

Lopez Revuelta, Garcia Lopez, de Alvaro Moreno in Alonso, 2004; Mapes idr., 2003; Mittal, 

Aher, Maesaka in Fishbane, 2001) in glede na pogostost ter povezanost depresije in 

umrljivosti pri bolnikih s KLO (DeOreo, 1997; Fukuhara, Yamazaki, Hayashino in Green, 

2007; Lopez Revuelta, Garcia Lopez, de Alvaro Moreno in Alonso, 2004; Mittal, Aher, 

Maesaka in Fishbane, 2001), smo predvidevali, da bodo razlike med skupinama statistično 

pomembne. Vendar v našem vzorcu med skupinama v z zdravjem povezani kakovosti 

življenja na psihični komponenti ni prišlo do statistično pomembnih razlik (z = -1,349; p = 

0,088). 

V naši raziskavi smo ugotovili večji vpliv bolezni na telesno komponento z zdravjem 

povezane kakovosti življenja, saj so bolniki s KLO na telesni komponenti v povprečju 

poročali o nižjih ocenah (M = 48,05; SD = 7,936) kot na psihični komponenti (M = 52,63; SD 

= 8,145). DeOreo (1997) je prav tako ugotovil, da je izkazana povprečna ocena na psihični 

komponenti (M = 47,9; SD = 11,6) višja kakor na telesni, poleg slednjega je dokazal še 

statistično pomembne razlike na psihični komponenti med bolniki s KLO in splošno 

populacijo (M = 50,00; SD = 10), česar mi nismo. Do ugotovljenih razlik med skupinama 

bolnikov s KLO in splošne populacije so prišli tudi Mittal, Aher, Maesaka in Fishbane (2001), 

katerih rezultati so podobni prej omenjeni raziskavi (M = 48,7; SD = 9,3). Ugotovitvam so se 

z rezultati (M = 44,9; SD = 11,9) pridružili še Mapes idr. (2003), ki so prav tako dokazali 

statistično pomembne razlike med skupino bolnikov s KLO in splošno populacijo. Alvares, 

Cesar, Acurcio, Andrade, in Cherchigli (2012) niso ugotavljali razlik med bolniki s KLO in 

splošno populacijo, vendar zgolj med kakovostjo življenja bolnikov s KLO, pri kateri so na 

psihični komponenti izračunali povprečno vrednost M = 44,61 (SD = 7,62). 
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Moreno, Lopez Gomez, Sanz Guajardo, Jofre in Valderrabano (1996), so ugotovili, da je pri 

(hemodializnih) bolnikih s KLO z zdravjem povezana kakovost življenja na telesni 

komponenti bolj oškodovana kakor psihična, ki pa je bližje normali. V našem vzorcu je 

povprečna ocena skupine bolnikov s KLO celo nad splošnim povprečjem, za katerega velja, 

da je 50 točk s standardnim odklonom 10. Na podlagi pregleda raziskav ugotavljamo, da 

slovenski bolniki s KLO višje ocenjujejo z zdravjem povezano kakovost življenja na psihični 

komponenti kakor bolniki v prej omenjenih raziskavah. To pomeni, da bolezen sama ne 

okvari toliko njihovega psihičnega zdravja v primerjavi z vplivom na telesno komponento in z 

rezultati tujih raziskav. V našem vzorcu bolnikov s KLO jih je 69 (75 %) od skupno 92 na 

psihični komponenti zasedlo vrednost 50 točk in več. Najpogosteje zavzeta vrednost te 

skupine je bila ravno 50 točk (n = 10). V skupini ledvično zdravih kontrolnih preiskovancev 

je bil delež še večji, in sicer od skupno 141 oseb je bilo kar 117 (83 %) tistih, ki so na psihični 

komponenti dosegli 50 točk ali več. Najpogosteje zavzeta vrednost te skupine pa je bila 57 

točk (n = 15). 

Pri tem moramo ponovno vzeti v obzir, da izsledki predstavljenih raziskav niso popolnoma 

prenosljivi na našo populacijo (razlika v vzorcu: v pridruženih obolevnostih in umrljivosti, 

druge metode zdravljenja, čas dializnega zdravljenja). Poleg tega so preiskovanci podali 

subjektivno oceno, kar pomeni, da lahko kakovost življenja opazujemo in razumemo le s 

perspektive posameznika, saj vsak posameznik svoje zdravje drugače dojema in se z njim 

sooča (Jamnik, 2003). Najtežje obdobje za bolnika je pred začetkom nadomestnega 

zdravljenja, saj predstavlja veliko spremembo, tudi šok (Buturović-Ponikvar, Ponikvar in 

Chwatal, 2010; Viva, 2010). Posameznik se mora spoprijeti z novo življenjsko situacijo in 

poskusiti zmanjšati, vzdržati, braniti se, obvladati, urediti notranje in zunanje zahteve, ki 

lahko presegajo posameznikove zmožnosti, ter ponovno vzpostaviti harmonijo osebe in 

okolja. Spoprijemanje z boleznijo je namreč odvisno od (Gerogianni in Babatsikou, 2014): 

bolnikove osebnosti, starosti, preteklih navad, informiranosti in sodelovanja družine. 

Načeloma bolniki s časom dializo dobro sprejmejo, se nanjo navadijo, saj je od le-te odvisno 

njihovo preživetje. Izredno pomembna je psihološka podpora, optimizem lečečega nefrologa, 

dializnih sester in družine. Bolniki s KLO lahko živijo polno in srečno življenje (hodijo v 

službo in delajo polni delovni čas, redno študirajo, potujejo, ženske lahko rodijo zdrave 

otroke) (Buturović-Ponikvar, Ponikvar in Chwatal, 2010). V Sloveniji so dializni centri dobro 

razpršeni in bolnikom dostopni, poleg tega bolnikom ni potrebno imeti skrbi zaradi lastnega 

prevoza, saj je urejen tudi prevoz na dializo in domov, kar za bolnike pomeni večjo varnost 

ter samostojnost (Buturović-Ponikvar, 2014).  

Tretje hipoteze nismo potrdili, vendar menimo, da je povprečna ocena psihične komponente 

z zdravjem povezane kakovosti življenja visoka, ker smo v vzorec zajeli bolnike z manjšim 

bremenom pridruženih bolezni, kakor v ob bok predstavljenih raziskavah. Večje breme 

pridruženih bolezni namreč vodi k večji tendenci do depresije. Ker se bolnik vsakodnevno 

sooča s (fiziološkimi, psihosocialnimi in socialno-ekonomskimi) stresnimi dejavniki, je 

premagovanje le-teh odvisno predvsem od njegove osebnosti in seveda podpore, ki jo dobi pri 

zdravstvenem osebju, družini in v okolju (Gerogianni in Babatsikou, 2014). Če je za bolnika 

vzpostavljeno urejeno okolje in je obravnava njegove bolezni ustrezna, je psihično breme 

KLO relativno majhno. 
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3.5.4 Ocena telesne komponente z zdravjem povezane kakovosti življenja bolnikov s 

KLO glede na njihovo raven gibalne aktivnosti 

  

HIPOTEZA 4: Bolniki s KLO, ki so manj gibalno aktivni, statistično pomembno nižje 

ocenjujejo telesno komponento z zdravjem povezane kakovosti življenja. 

 

Tabela 10: Opisna statistika za spremenljivko »ocena telesne komponente z zdravjem 

povezane kakovosti življenja bolnikov s KLO« glede na stopnjo gibalne aktivnosti. 

Stopnja gibalne aktivnosti N M SD Minimum Maksimum 

Gibalno neaktivni 32 43,19 7,769 26 55 

Zmerno gibalno aktivni 30 49,20 6,376 34 60 

Gibalno aktivni 30 52,10 6,930 32 61 

 

Izračunana vrednost aritmetične sredine ocen telesne komponente z zdravjem povezane 

kakovosti življenja je pričakovano najnižja pri skupini gibalno neaktivnih (M = 43,19), sledi ji 

skupina zmerno gibalno aktivnih (M = 49,20), najvišjo povprečno vrednost pa so dosegli 

gibalno aktivni bolniki s KLO (M = 52,10). 

 

Graf 1: Povprečna vrednost ocene telesne komponente z zdravjem povezane kakovosti 

življenja glede na stopnjo gibalne aktivnosti.  
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Tabela 11: Testiranje normalnosti porazdelitve za spremenljivko »ocena telesne komponente 

z zdravjem povezane kakovosti življenja bolnikov s KLO« glede na stopnjo gibalne 

aktivnosti. 

Stopnja gibalne aktivnosti KA KS 

Gibalno neaktivni -,622 -,537 

Zmerno gibalno aktivni -,615 -,220 

Gibalno aktivni  -1,220 1,326 

 

Koeficienti asimetrije in sploščenosti so pokazali, da se rezultati v posamezni skupini 

porazdeljujejo normalno, tako da smo za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med 

različno gibalno aktivnimi skupinami uporabili enosmerno Anovo. 

 

Levenov test homogenosti varianc je pokazal, da so variance homogene (p = 0,533), 

enosmerna Anova pa, da med različno aktivnimi skupinami bolnikov s KLO obstajajo 

statistično pomembne razlike; sig.(df = 2; F = 12,906) = 0,000.  

 

Tabela 12: Statistična pomembnost razlik med različno gibalno aktivnimi skupinami bolnikov 

s KLO (Tukeyev Post-Hoc test). 

  Mean Difference (I-J) 

Razlike v M med 

skupinami 

Sig. 

Gibalno neaktivni Zmerno gibalno aktivni -6,013* ,003 

Gibalno aktivni  -8,913* ,000 

Zmerno gibalno aktivni Gibalno aktivni  -2,900 ,255 

 

S Tukey Post-Hoc testom smo preverili, med katerimi skupinami obstajajo statistično 

pomembne razlike. Izkazalo se je, da so le-te nastale med skupino gibalno neaktivnih in 

zmerno gibalno aktivnih bolnikov s KLO ter med skupino neaktivnih in skupino aktivnih 

bolnikov s KLO. Med zmerno aktivnimi in aktivnimi ni prišlo do statistično pomembnih 

razlik. Dobljeni rezultati pomenijo, da imajo zmerno gibalno aktivni in gibalno aktivni bolniki 

s KLO v primerjavi z gibalno neaktivnimi bolniki statistično pomembno boljšo z zdravjem 

povezano kakovost življenja na telesni komponenti. 

 

V prvi hipotezi smo ugotovili, da so bolniki s KLO v primerjavi z ledvično zdravo populacijo 

manj gibalno aktivni, v tej hipotezi pa ugotavljamo še vpliv ravni gibalne aktivnosti na telesno 

komponento z zdravjem povezane kakovosti življenja. Po naših pričakovanjih smo ugotovili 

povezanost večje gibalne aktivnosti in boljše z zdravjem povezane kakovosti življenja. 

Vendar se gibalno aktivnost bolnikom s KLO po navajanju Barcellos, Santos, Umpierre, 

Bohlke in Hallal (2015) le redko predpisuje. 

Čeprav so bolniki s KLO lahko telesno prikrajšani in manj zmogljivi, je zanje pomembno, da 

so gibalno aktivni, saj jim to omogoča  kakovostnejšo telesno in psihično rehabilitacijo (Knap, 

2014). Johansen idr. (2013) so ugotovili, da so za bolnike s KLO primerni manj ambiciozni 

cilji gibalne aktivnosti in že manjši premik v gibalni aktivnosti (10 minut dnevno) lahko 

veliko pripomore. Najbolj učinkovito je, da se bolnik premakne iz stanja neaktivnosti v stanje 

nizke aktivnosti, kar vključuje hojo in ostale zmerno intenzivne aktivnosti vsakdana.  
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Prav tako nobena študija ni podala zaključkov, da bi gibalna aktivnost, ki se začne pri zmerni 

intenzivnosti in se postopno povečuje, poslabšala ledvično delovanje, temveč je večje 

tveganje za poslabšanje pri bolnikih, ki ostanejo neaktivni (Johansen in Painter, 2012).  

Tudi v našem vzorcu se je izkazalo, da so pomembne in omembe vredne razlike v kakovosti 

življenja bolnikov s KLO na telesni komponenti kakovosti življenja, saj je kakovost življenja 

boljša pri zmerno gibalno aktivnih in pri aktivnih bolnikih s KLO. Bolnike s KLO je smiselno 

spodbuditi h gibanju in zanje pripraviti vadbeni program ali ga vpeljati med dializno vadbo, s 

katero bi (še bolj) povečali njihovo z zdravjem povezano kakovost življenja. Kot so ugotovili 

Painter, Carlson, Carey, Paul in Myll (2000), se pri bolnikih, udeleženih v treningu, izboljša 

ocena telesne komponente z zdravjem povezane kakovosti življenja, medtem ko pri bolnikih, 

ki se niso vključili, ni izboljšav, temveč nazadovanje (manj točk na vprašalniku SF-36). Zato 

je smiselno opozarjati na pomen gibalne aktivnosti.   

E. Segura-Orti in K. L. Johansen (2010) sta naredili obsežno primerjavo izsledkov študij, 

vezanih na bolnike s KLO in prav tako na gibalno aktivnost ter z zdravjem povezano kakovost 

življenja. Čeprav v naš vzorec zajeti bolniki nimajo veliko pridruženih bolezni, navedeni 

avtorici ugotavljata, da obstaja veliko raziskav, ki govorijo o ugodnih učinkih vadbe na 

bolnike s KLO. Ti imajo številne zdravstvene težave, ki jih lahko rešujemo z vključitvijo v 

telesno vadbo. Vendar opozarjata, da moramo biti pri zaključevanju previdni, saj zaradi 

majhnih vzorcev in zgolj na eno ustanovo vezanih raziskav rezultatov ne smemo posploševati. 

Oblikovati bi bilo potrebno kombinacijo izsledkov in na problem pogledati iz več zornih 

kotov. Prav tako Manfredini idr. (2017) z izsledki obširne metaanalize študij vpliva telesne 

vadbe odraslih bolnikov s KLO opozarjajo, da je bila večina raziskav vezana na dializne 

centre in ne na domače okolje. Preizkusi so pokazali izboljšanje mišične moči in aerobne 

kapacitete bolnikov s KLO, vendar so bili v večini študij vzorci majhni (od 13 do 96 

bolnikov). Težava je tudi v tem, da so vadbeni programi, ki so vezani na dializne centre, 

skrbno nadzorovani in da bolniki vztrajajo pri rednem izvajanju telesne vadbe le v obdobju 

intenzivnega spremljanja in motiviranja s strani zdravstvenega osebja.  

Na tem mestu se za slovensko okolje zastavi ključno vprašanje: kateri načini vadbe v največji 

meri izboljšajo gibalne zmožnosti, zmanjšajo smrtnost in izboljšajo z zdravjem povezano 

kakovost življenja bolnikov s KLO. Pomembno je ugotoviti, kaj bo izkazalo najboljše 

rezultate in bo primerno za sistemsko vpeljavo, podprto s strani Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje. 

 

Manfredini idr. (2017) so opozorili na pomen enostavne, posamezniku prilagojene vadbe, ki 

jo ta lahko izvaja doma. Ugotovili so, da je učinkovit že preprost program redne vsakodnevne 

nizko intenzivne hoje, saj le-ta po 6 mesecih izboljša bolnikove rezultate na gibalnih testih in 

v kakovosti življenja. To bi lahko vpeljali v vsakodnevno življenje bolnikov s KLO, ki smo 

jih zajeli v naš vzorec. Program je enostaven in omogoča sprotno beleženje opravljene hoje 

ter simptomov slabega počutja, s čimer se bolnik opolnomoči in pri tem niti ni vezan na 

dializni center. Tovrstna vadba bi morebiti lahko, zaradi opravljenosti raziskave na velikem 

vzorcu (n = 151), omogočila premik v aktivnosti bolnikov s KLO, ki so bili zajeti v naš 

vzorec (neaktivnih bolnikov na raven zmerno aktivnih). 

Na podlagi tujih in naših rezultatov raziskav menimo, da na bolnikovo zaznavanje z zdravjem 

povezane kakovosti življenja na telesni komponenti vpliva bolnikova stopnja gibalne 

aktivnosti, ki jo je vzpostavil, še preden je zbolel oziroma je izvedel za odpoved ledvic. Zato 

je iz vidika vzpostavljanja oziroma ohranjanja zdravja boljše z zdravjem povezane kakovosti 

življenja in preventive pred kroničnimi boleznimi pomembno, da smo gibalno aktivni skozi 

vse življenjsko obdobje (Završnik in Pišot, 2005).  
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V kasnejšem obdobju človekovega življenja namreč težko nadomestimo nezadostno gibalno 

aktivnost ali celo popolno odsotnost gibalne aktivnosti. Gibalna aktivnost od otroštva pomeni 

osnovo za celosten razvoj psihosomatskega statusa (prav tam). Redna in posamezniku ter 

njegovi starosti prilagojena telesna vadba, je pomembna tudi za otroke in odrasle s KLB in 

KLO (Škof, 2016).  

Potrdili smo četrto hipotezo, da se bolniki s KLO, glede na stopnjo gibalne aktivnosti 

razlikujejo v oceni telesne komponente z zdravjem povezane kakovosti življenja. Bolniki s 

KLO, ki sodijo v skupino gibalno neaktivnih, v primerjavi z zmerno gibalno aktivnimi in 

gibalno aktivnimi nižje ocenjujejo telesno komponento z zdravjem povezane kakovosti 

življenja. 

 

Ta povezanost nam sicer ne dovoljuje skleniti trdnih zaključkov o vzročni povezanosti teh 

najdb, kar pomeni, da ne moremo zanesljivo sklepati, da večja raven telesne aktivnosti 

povzroča boljšo kakovost življenja. Možna je namreč tudi obratna interpretacija, da imajo 

bolniki z boljši kakovostjo življenja več možnosti, motivacije in telesne kapacitete za večjo 

gibalno aktivnost. Najverjetneje je, da veljata obe možnosti. Zato naši rezultati podpirajo do 

sedaj pridobljene ugotovitve, ki spodbujajo bolnike s KLO h gibanju, telesni vadbi (npr. 

Johansen, 2007) in težijo k oblikovanju prilagojene gibalno/športne aktivnosti (Yazicioglu, 

Yavuz, Goktepe in Tan, 2012). Če bomo povečali gibalno aktivnost bolnikov s KLO, jim 

bomo omogočili tudi vključevanje v vsakodnevnih in prostočasnih aktivnostih, pri delu in v 

socialnem okolju (Fassbinder, Winkelmann, Schneider, Wendland, Oliveira, 2015). S tem bi 

tudi poskrbeli za nižjo smrtnost bolnikov, saj gibanje pomaga nadzorovati hipertenzijo in 

sladkorno bolezen, ki sta pogosta zapleta KLO. Prav tako bi na ta način zmanjšali število 

hospitalizacij (Johansen idr., 2013) in izboljšali z zdravjem povezano kakovost življenja 

(Johansen idr., 2013; Yazicioglu, Yavuz, Goktepe in Tan, 2012; Završnik in Pišot, 2005). 

Bolnike s KLO moramo spodbujati, da dvignejo raven svoje gibalne aktivnosti in zanje 

zasnovati telesno vadbo. Pridobljene ugotovitve so v prid vpeljavi meddializne vadbe in 

individualno zasnovane vadbe, ki si jo v Sloveniji želijo vpeljati. Najpomembnejši so majhni 

premiki   da neaktiven bolnik postane zmerno aktiven. Z intervencijami vadbe se veča 

možnost, da dolgoročno izboljšamo tudi preživetje bolnikov s KLO (Johansen, 2007). 
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3.5.5 Ocena psihične komponente z zdravjem povezane kakovosti življenja bolnikov s 

KLO glede na njihovo raven gibalne aktivnosti 

  

HIPOTEZA 5: Bolniki s KLO, ki so manj gibalno aktivni, statistično pomembno nižje 

ocenjujejo psihično komponento z zdravjem povezane kakovosti življenja. 

 

Tabela 13: Opisna statistika za spremenljivko »ocena psihične komponente z zdravjem 

povezane kakovosti življenja bolnikov s KLO« glede na stopnjo gibalne aktivnosti. 

Stopnja gibalne aktivnosti N M SD Minimum Maksimum 

Gibalno neaktivni 32 52,88 8,151 32 66 

Zmerno gibalno aktivni 30 51,80 6,413 38 62 

Gibalno aktivni 30 53,20 9,743 16 67 

 

Pričakovali smo, da bo izračunana vrednost aritmetične sredine ocene psihične komponente z 

zdravjem povezane kakovosti življenja najnižja pri skupini gibalno neaktivnih, vendar se je 

izkazalo, da je ta najnižja pri skupini zmerno gibalno aktivnih (M = 51,80), sledi ji skupina 

gibalno neaktivnih (M = 52,88), najvišjo povprečno vrednost pa so dosegli gibalno aktivni 

bolniki s KLO (M = 53,20). 

 

Graf 2: Povprečna vrednost ocene psihične komponente z zdravjem povezane kakovosti 

življenja glede na stopnjo gibalne aktivnosti. 
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Tabela 14: Testiranje normalnosti porazdelitve za spremenljivko »ocena psihične komponente 

z zdravjem povezane kakovosti življenja bolnikov s KLO« glede na stopnjo gibalne 

aktivnosti. 

Stopnja gibalne aktivnosti Vrednost Shapiro-Wilk testa Shapiro-Wilk test 

(p-vrednost) 

Gibalno neaktivni 0,943 0,089 

Zmerno gibalno aktivni 0,969 0,517 

Gibalno aktivni  0,832 0,000 

 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da se rezultati na spremenljivkah ne porazdeljujejo 

normalno, zato smo za ugotavljanje statistično pomembne razlike med različno gibalno 

aktivnimi skupinami uporabili neparametrični Kruskall Wallisov test. Ta je pokazal, da med 

skupinami ni statistično pomembnih razlik (sig. (df=2) = 0,237). 

 

Tabela 15: Statistična pomembnost razlik na psihični komponenti z zdravjem povezane 

kakovosti življenja med različno gibalno aktivnimi skupinami bolnikov s KLO. 

Kruskall Wallis test Psihična komponenta z zdravjem 

povezane kakovosti življenja 

Hi-kvadrat 1,493 

df 2 

p 0,237 

 

S preverjanjem tretje hipoteze smo ugotovili, da v našem vzorcu med bolniki s KLO in 

ledvično zdravimi posamezniki ni prišlo do pomembnih razlik v oceni psihične komponente z 

zdravjem povezane kakovosti življenja. Ugotavljamo tudi, da v izbranem vzorcu bolnikov s 

KLO, brez pridruženih bolezni, višja raven gibalne aktivnosti ne pomeni tudi višje ocene 

psihične komponente z zdravjem povezane kakovosti življenja, saj ta v našem primeru ostaja 

enaka. Gibalna aktivnost ima sicer, poleg telesnega, pozitiven učinek tudi na psihološko, 

emocionalno in psihosocialno področje življenja; izboljša razpoloženje, pri osebah je manj 

pojavov anksioznosti in depresije, zmanjšajo se tudi učinki pretiranega stresa (Knap, 2014). 

Johansen idr. (2010) so ugotovili, da so bolniki z nizko oceno gibalne aktivnosti poročali tudi 

o slabši z zdravjem povezani kakovosti življenja, poleg telesne, tudi na psihični komponenti 

vprašalnika SF-12 (krajša različica vprašalnika SF-36).  

 

V naš vzorec zajeti bolniki s KLO so bili glede na rezultat gibalne aktivnosti, ki smo ga 

pridobili z vprašalnikom HAP, razdeljeni v 3 skupine. Zanimalo nas je zgolj, če imajo bolj 

gibalno aktivni bolniki tudi boljšo z zdravjem povezano kakovost življenja na psihični 

komponenti. Zato ne moremo reči, ali bi med različno gibalno aktivnimi skupinami obstajale 

statistično pomembne razlike, če bi bili bolniki vključeni v program telesne vadbe. Tako bi 

lahko naše izsledke primerjali s tujimi, saj so ti ugotavljali vplive meddializne vadbe na z 

zdravjem povezano kakovost življenja. V raziskavi, ki so jo izpeljali Ouzouni, Kouidi, 

Deligiannis, Sioulis in Grekas (2009) je bilo ugotovljeno, da meddializni treningi telesne 

vadbe (šlo je za ogrevanje, prilagojeno kolesarjenje s postopnim podaljševanjem časa, 

ohlajanje) izboljšajo zgolj telesno komponento z zdravjem povezane kakovosti življenja, 

medtem ko psihična ostane nespremenjena.  
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Tudi Painter, Carlson, Carey, Paul in Myll, J. (2000) poročajo o nespremenjenih ocenah 

psihične komponente bolnikov. Eden od razlogov, da ne pride do statistično pomembnega 

izboljšanja, so že v osnovi, še preden začnejo s treningi, visoki rezultati bolnikov na tej 

komponenti (Ouzouni, Kouidi,  Deligiannis, Sioulis in Grekas, 2009).  

Tudi v naš vzorec zajeti bolniki so visoko ocenjevali psihično komponento vprašalnika, saj so 

bili iz vzorca izvzeti bolniki z določenimi obolevnostmi. Obenem je potrebno omeniti 

bolnikove pretekle navade, ki vplivajo na sprejemanje bolezni in posledično na sodelovanje 

bolnika v programu zdravljenja s hemodializo (Gerogianni in Babatsikou, 2014). Nekateri 

bolniki morajo zaradi spremenjenega načina življenja opustiti športne dejavnosti, spet drugi 

ne. Eni bolje kompenzirajo omejitve bolezni, drugi slabše. Bolniki gredo skozi različne faze 

sprejemanja bolezni in jo po določenem času sprejmejo, zato gibalna aktivnost nima takšnega 

vpliva na njihovo psihično komponento, kakor ga ima na telesno.  

Vpliv gibalne aktivnosti je bolj viden na telesni komponenti z zdravjem povezane kakovosti 

življenja (četrta hipoteza). Kljub temu, da pete hipoteze nismo potrdili, ugotavljamo, da je 

bolnike potrebno spodbujati k telesni vadbi, saj je ravno gibalno aktivna skupina bolnikov s 

KLO najvišje ocenjevala psihično komponento vprašalnika SF-36v2. 
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3.5.6 Praktične smernice za delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga  

 

SRP lahko obravnava otroke in mladostnike s KLO v predšolskem, osnovnošolskem ter tudi 

srednješolskem obdobju – odvisno od tega, v kateri program so ti »dolgotrajno bolni« učenci 

usmerjeni in če pomoč SRP sploh potrebujejo. Število otrok s KLO, ki potrebujejo 

nadomestno zdravljenje s hemodializo, se letno, morda tudi pogosteje, spreminja (nekateri 

otroci/mladostniki pridejo na vrsto za presaditev ledvice, nekateri zamenjajo način 

nadomestnega zdravljenja na peritonealno dializo itd.).  

Na Pediatrični kliniki Ljubljana smo pridobili interni statistični podatek o številu 

otrok/mladostnikov s KLO na nadomestnem zdravljenju s hemodializo v šolskem letu 

2017/2018. Takrat so bili v bolnišnično šolo v Ljubljani vključeni trije otroci/mladostniki (od 

tega en osnovnošolec in dva srednješolca). Vsi so bili usmerjeni kot dolgotrajno bolni učenci, 

specialno-pedagoško pomoč pa je prejemal en učenec (osnovnošolec), in sicer na matični šoli, 

kjer je obiskoval izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem ter dodatno strokovno 

pomočjo. 

Otroci in mladostniki s KLO imajo poleg te bolezni pogosto pridružene druge bolezni ali 

motnje, ki zahtevajo specifično obravnavo ter pomoč SRP. Težave, ki smo jih predstavili v 

teoretičnem uvodu, zmanjšajo otrokovo in mladostnikovo kakovost življenja. Opravili smo 

intervju z učiteljico razrednega pouka, ki poučuje v bolnišnični šoli v Ljubljani in se dnevno 

srečuje z otroki/mladostniki na nadomestnem zdravljenju s hemodializo (Priloga 3). Podala 

nam je odgovore, ki so vezani predvsem na problematiko gibalne aktivnosti 

otrok/mladostnikov s KLO. S pomočjo pridobljenih odgovorov in strokovne literature smo 

opredelili, kakšna je preventivna vloga SRP ter njegova vloga pri obravnavi otrok s KLO:  

a) TIMSKO SODELOVANJE  

Glede na to, da je KLO kompleksna bolezen, ki posega na različna področja življenja, je 

obravnava otroka/mladostnika s KLO vedno timska oziroma multidisciplinarna (Warady, 

Alexander in Watkins, 1999). V timu sodelujejo zdravnik nefrolog in urolog, medicinska 

sestra, dietetik, psiholog, učitelj, vzgojitelj ter socialni delavec. Če je otrok upravičen do 

pomoči SRP (bodisi v bolnišnici bodisi na matični šoli), se tudi ta vključi v tim. Njegova 

vloga je, da vestno in odgovorno sodeluje v timu, upošteva navodila zdravnika in je otroku ter 

družini v oporo. SRP mora tako kot ostali člani tima sprejeti dejstvo, da otroka/mladostnika s 

KLO obravnava več strokovnjakov hkrati, zato je dolžan skrbeti za ustrezen prenos informacij 

in redno komunikacijo med člani tima (Warady, Alexander in Watkins, 1999).  

  

b) STROKOVNA PODPORA UČITELJEM  

Otrok/mladostnik s KLO, ki se zdravi s hemodializo, je lahko v okviru celostne oskrbe 

vključen v bolnišnično šolo, da ne bi bil prikrajšan pouka na matični šoli (Novljan, 2005). V 

bolnišnični šoli je lahko deležen tudi specialno-pedagoške pomoči (Bolnišnična šola, b. d.). 

Za uspešno načrtovanje svojega dela mora SRP imeti vse informacije o zdravstvenem stanju 

in morebitnih duševnih ali čustvenih stiskah učenca  (Kiswarday, 2011). Te podatke  dobi pri 

zdravniškem osebju, ki je za pedagoško osebje (učitelje ter SRP) izčrpen vir informacij o 

bolezni in zdravljenju dolgotrajno bolnega učenca. Vse pridobljene informacije o učencu si 

izmenja (primeri dobre  prakse, napotki za delo v matični šoli, prilagoditve pouka, prehrane, 

izvajanja in ocenjevanja predmetov, naprimer športa).  
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Ravno pri predmetu šport se pojavi največ težav, saj kot izpostavlja naša intervjuvanka – 

učitelji ali ne znajo ali ne zmorejo ali pa nočejo prilagoditi športa otroku s KLO. Vedno, ko se 

otrok vključi v bolnišnični oddelek, se na sestanku predstavi bolezen in prilagoditve ter 

napotke za izvajanja športa. Vendar v vsakodnevni praksi ne pride do realizacije 

predstavljenih priporočil s strani strokovnjakov. SRP lahko tukaj pomaga s podporo 

športnemu pedagogu (strne prilagoditve športa in ob morebitnih težavah svetuje).  

SRP v bolnišnični šoli se mora približati programu matične šole in pomagati učencu 

premagovati primanjkljaje. Med strokovnjaki, ki skrbijo za otroka/mladostnika s KLO, je 

potrebna podpora in medsebojno zaupanje ter takojšnje povratne informacije. To učencu 

omogoči kakovostno vključitev v učni proces in izogib stresu. 

c) PODPORA OTROKU PRI VKLJUČEVANJU V VSE AKTIVNOSTI 

Kronična bolezen, po besedah intervjuvanke, v veliki meri negativno vpliva na otroka – na 

njegove šolske dosežke (učni uspeh), slabšo socialno vključenost, nizko samopodobo. Otroci 

s KLO na nadomestnem zdravljenju z dializo so obremenjeni s predčasnim odhodom iz 

matične šole, saj gredo v Ljubljano v Center za otroško dializo, kjer preživijo veliko časa. Ko 

pridejo domov, se v manjši meri kot njihovi vrstniki družijo s prijatelji. Bolezen, dializno 

zdravljenje in samo potovanje jih utrudijo, kar vpliva na delovanje izvršilnih funkcij 

(pozornost, organizacija, načrtovanje).  

Velik pomen ima dobra vključenost obolelega učenca/dijaka v vzgojno-izobraževalni proces. 

SRP je eden od varovalnih dejavnikov otroka, njegov podpornik in zaupnik v težkih obdobjih 

bolezni. Še posebej, ko otrok preide v obdobje mladostništva, ko mu bolezen predstavlja 

stisko, bolečino, občutenje tesnobe – takrat mu SRP preko pogovora izkaže sočutje, 

razumevanje in podporo. Z dobrim sodelovanjem matične in bolnišnične šole SRP učencu 

pomaga pri vključevanju v običajno življenje ter v aktivnosti, ki se dogajajo na matični šoli. 

Učenec naj bo vsekakor deležen šolskih izletov, šole v naravi, ostalih izvenšolskih dejavnosti 

(Bolnišnična pola, b. d.). SRP z znanjem o prilagoditvah tovrstnih dejavnostih otroku s KLO 

pomaga. Z zavedanjem, da so otroci, ki imajo več kontrole in odgovornosti nad samim seboj, 

bolj opolnomočeni, pa SRP pozitivno vpliva na njihovo samopodobo in aktivno vključevanje 

v vsakodnevno življenje. 

 

č) BOLEZEN PREDSTAVITI SOŠOLCEM 

Otroci s KLO čutijo breme zaradi svojega videza, saj jih več kot polovica zaostaja v rasti. 

Pogosto se zgodi, da nizki rasti že v zgodnjem obdobju bolezni ni namenjene dovolj 

pozornosti, zato pride do večjih težav v obdobju mladostništva (pubertete), saj takrat nizka 

rast postane najbolj moteč vidik obolenja – tako za otroka oziroma mladostnika kot tudi za 

družino. Pomembna naloga zdravnika je, da zaostanek v rasti pravočasno odkrije in ustrezno 

ukrepa (Novljan, 2005).  

Dolgotrajno bolan otrok/ mladostnik se sooča s številnimi težavami, se podreja zahtevam in 

izbira primerne strategije prilagajanja, pri čemer mu lahko pomaga SRP. SRP (delujoč bodisi 

v bolnišnični bodisi na matični šoli) pozna bolezen ter stranske učinke zdravil, s čimer mora 

seznaniti bolnikove sošolce, da bi ga lahko razumeli in ne izločili iz sredine. SRP mora 

sošolcem razložiti bolnikovo predčasno zapuščanje pouka (odhod na hemodializo), 

posluževanje posebne diete, težave s koncentracijo (nezbranost), pomnjenjem, utrujenost in 

slabost pri pouku. Razložiti jim mora, da se učenec včasih zaradi bolezni oziroma slabega 

počutja in izčrpanosti ne zmore pripraviti na pouk, ne zmore narediti domače naloge, se ne 

pripravi na ocenjevanje in da zanj pri pouku športa veljajo drugačna pravila in omejitve 

(Bolnišnična šola, b. d.). 
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Učenčevi sošolci morajo razumeti, zakaj za njihovega sošolca včasih veljajo drugačna pravila. 

Potek hemodializnega zdravljenja jim SRP lahko prikaže s poučnimi videi, delavnico ali 

kvizom na temo ledvic in skrbi zanje. Lahko se tudi dogovori z učencem s KLO, da sam 

predstavi potek zdravljenja in njegove zanimivosti. Na spletu obstajajo Power Point 

predstavitve funkcije ledvic, primerne za otroke stare od 6 do 12 let ter mladostnike, stare od 

12 do 16 let. SRP in ostali učitelji lahko do njih dostopajo na tej povezavi: 

https://www.svetovnidanledvic.org/landing.  

SRP ima možnost učencem dati izziv, da vsak predstavi določeno bolezen ali stanje, z 

namenom, da se učenec s KLO ob predstavitvi ne počuti izpostavljen. SRP mora dejavnosti 

prilagoditi starosti učenca s KLO. 

 

d) NUDENJE PODPORE DRUŽINI  

KLO poleg otroka/mladostnika prizadene tudi starše in sorojence. Starši so v stiski in strahu 

zaradi otrokovega zdravljenja, napredovanja bolezni, čakalne liste za presaditev ledvic, 

uspeha v šoli, počutja, prihodnosti. SRP je lahko v kritičnih trenutkih staršem v oporo in jim 

nudi čas za pogovor in nasvete za delo doma. Pri tem mora biti pozoren na ustrezno 

komunikacijo, s katero vzpostavi zaupanje in spoštovanje, saj so starši v stiski, njihova čustva 

pa so predvsem v začetnem obdobju hemodializnega zdravljenja negativna (Kiswarday, 

2011). Sodelovanje med SRP in starši je zelo pomembno, saj so starši pogosto tisti čas, ko 

otrok/mladosntik ni v šoli ali na otroškem oddelku za dializo, sami z njim. 

Pomembna stvar, ki jo mora SRP izpostaviti staršem, je, da do otroka niso preveč zaščitniški 

in ga pomilujejo, saj je otrok lahko s tem ob pomembne gibalne izkušnje (El-Gamasy in 

Eldeeb, 2017). Omejitve gibanja namreč določi zdravnik, vloga staršev pa je, da otroku 

omogočajo zanj primerne gibalne izkušnje in da otrok razvije zdrav odnos do gibanja. Naloga 

zdravnika in SRP v šoli je, da staršem predstavi, kaj otrok sme in česa ne. SRP staršem 

poudari, da naj pri otroku spodbujajo pozitiven odnos do izobraževanja, gibanja in naj 

sodelujejo z učitelji.  

 

e) PREVENTIVNA VLOGA (POMEN GIBANJA IN OHRANJANJE ZDRAVIH LEDVIC) 

SRP lahko v izobraževalni ustanovi preventivno deluje z ukrepi za ohranjanje zdravih ledvic. 

To stori z lastnim zgledom, z nasveti oziroma priporočili otrokom in z vodenjem delavnic, 

tako da opozarja na pomen: 

- Gibanja oziroma redne telesne aktivnosti: SRP učencem razloži, da gibanje 

omogoča zdravo rast in razvoj v otroštvu in mladostništvu ter večjo kakovost 

življenja v odraslosti ter starosti. Tisti učenci, ki so telesno aktivni, so bolj zdravi, 

vzdržljivi in lažje opravljajo vsakodnevna in šolska opravila. Ključno je tudi, da v 

otroštvu razvijejo zdrav odnos do lastnega telesa in gibalnih potreb, ki ga je 

mogoče nadaljevati še v odraslem življenjskem obdobju. Z gibanjem se zmanjša 

tveganje za nastanek ledvičnih bolezni, saj redna gibalna aktivnost znižuje krvni 

tlak in pomaga vzdrževati primerno telesno težo. Završnik in Pišot (2005) 

navajata, da je SRP za otrokov in mladostnikov skladen ter celosten razvoj dolžan 

zagotavljati gibalno aktivnost v primerni količni, zato naj SRP v svoj način 

poučevanja vpelje čim več gibanja. 

- Zdrave prehrane: SRP učencem razloži, kako pomembno je, kaj vnesemo v svoje 

telo. Izogibati se je potrebno soli, kajti ta vpliva na povišan krvni tlak. Učencem je 

potrebno omejiti uživanje sladkarij, predvsem pa poudariti raznolikost prehrane z 

obilico sadja in zelenjave, kar učencem omogoča večji nadzor nad telesno težo 

oziroma ohranjanje le-te. Če ima kateri od učencev posebno dieto, ga mora SRP 

pri tem podpirati. 

https://www.svetovnidanledvic.org/landing
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- Zadostnega vnosa tekočine v telo: SRP mora učence opominjati, da spijejo dovolj 

tekočine (najbolje vode, ne industrijskih pijač), tako v šoli kot tudi doma. 

Neustrezno je, da ob koncu dneva naenkrat spijejo preveč tekočine, pomembno je, 

da enakomerno dozirajo in skupno spijejo najmanj 1,5 do 2 litra na dan. Ob vročih 

dneh in večjem telesnem naporu je priporočena količina večja (Svetovni dan 

ledvic, 2019);  

- Pravočasnega izločanja (vode in blata): SRP mora predvsem mlajše učence 

spomniti, da gredo redno na stranišče (na dve do tri ure) in da ne zadržujejo vode 

ali blata predolgo, saj s tem škodijo svojim ledvicam (prav tam);  

- Škodljivih učinkov drog, alkohola in kajenja: SRP mladostnikom predstavi splošne 

negativne učinke kajenja, drog in alkohola ter osvetli okvaro, ki jih lahko te 

škodljive snovi naredijo ledvicam. Opozarja na pomen zdravega življenjskega 

sloga (prav tam); 

- Opazovanja lastnega telesa: SRP učence opozori, da redno opazujejo svoje telo in 

so pozorni na vsakršne nenavadne ter nenadne spremembe na telesu ali v počutju. 

SRP ve, kateri so znaki in simptomi bolezni ledvic, zato učence o tem pouči (prav 

tam).  

 

 

IZBOR GIBALNH AKTIVNOSTI ZA OTROKE S KLO, KI SO NA  HEMODIALIZI 

 

Po pregledu tujih raziskav in izsledkov naše raziskave ugotavljamo, da je zmanjšana gibalna 

aktivnost odraslih bolnikov s KLO in je s tem povezana tudi njihova kakovost življenja, ki je 

po večini zmanjšana na telesni komponenti. Te ugotovitve lahko prenesemo na otroke s KLO 

in kot pedagoški delavci bolj poudarjamo pomen gibanja ter vključevanje otrok s KLO v 

redno telesno aktivnost, kar zaradi gibalno neaktivnega življenja še posebej velja za otroke s 

KLO, ki so na nadomestnem zdravljenju s hemodializo. Ti otroci in mladostniki lahko do 

gibanja prav tako razvijejo zdrav odnos ter naučene gibalne vzorce prenesejo v odraslo dobo, 

kar jim omogoča večjo gibalno aktivnost v odraslosti in s tem večjo kakovost življenja. 

Glede na to, da se učenci in dijaki s KLO ne morejo enakovredno vključevati v pouk športa, je 

v nadaljevanju predstavljeno, na kaj je potrebno biti pozoren pri izboru gibalnih aktivnosti za 

otroke s KLO in kako jih zasnovati. Vse gibalne aktivnosti namreč niso primerne za otroke s 

KLO (še posebej ne za hemodializne bolnike), zato je določene potrebno izločiti oziroma jih 

prilagoditi.  

SRP naj se zavzema za to, da otrok ni popolnoma opravičen oziroma izključen iz ur športa v 

šoli, temveč da so gibalne aktivnosti prilagojene posamezniku in njegovi starosti. Poleg tega 

je potrebno vzeti v obzir zdravstvene težave, povezane z boleznijo, in upoštevati gibalno 

oviranost, ki jo imajo zaradi vstavljenih medicinskih pripomočkov. Ne smemo se opirati na 

norme zdravih vrstnikov, temveč upoštevati zmogljivost posameznika. Otroka ne vključujemo 

v kontaktne športe (npr. borilne veščine, rokomet ipd.), neprimerni so tudi trajni in hudi 

telesni napori (ki bi povzročili dehidracijo). Vloga SRP je tudi v tem, da otroke/mladostnike 

za vadbo stalno motivira in spodbuja, saj jim lastne iniciative za gibanje primanjkuje 

(Johansen in Painter, 2012; Škof, 2016). SRP naj zagovarja, da se učenec udeležuje izletov, 

šole v naravi in drugih izvenšolskih dejavnosti, saj so zmerne telesne aktivnosti tudi za te 

otroke in mladostnike zelo zaželene. Posebno skrb je potrebno nameniti pozornosti poškodbe 

fistule oziroma katetra. Učenci morajo tudi redno uživati svoja zdravila in se držati diet 

(Bolnišnična šola, b. d.).  
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Gibanje bo pri otroku in mladostniku povzročilo potenje, potenje pa hitrejše izločanje 

tekočine in odpadnih snovi iz telesa. Gledanje televizije, igranje računalniških igric je 

potrebno zmanjšati na minimum in otroke/mladostnike navdušiti za gibanje. Hoja, raztezanje 

in podobne enostavne vaje utrdijo kosti ter stimulirajo mišice in živce, lahko umirijo sindrom 

nemirnih nog in ostale podobne težave (KidsHealth, b. d.).  

V sklopu magistrskega dela SRP Barbare Božič (2016) je nastal Priročnik gibalnih aktivnosti 

za dolgotrajno bolne otroke in mladostnike. Razvrstila jih je v več sklopov: igre z žogo, igre z 

balonom, vaje razgibavanja (brez pripomočkov, z elastičnim trakom, proprioceptivna vadba), 

gimnastične vaje, tekmovalne igre, igre na papirju, namizne igre, vaje za sprostitev. Avtorica 

je po izvedbi določenih gibalnih aktivnostih otrok na nefrološkem oddelku Pediatrične klinike 

ugotovila, da postopek nadomestnega zdravljenja s hemodializo predstavlja določene 

omejitve prostora (v bolniški sobi se postelje nahajajo tesno skupaj) in delov telesa (rok). Vaje 

se morajo izvajati ob ali na bolniški postelji, pri tem pa upoštevati, da je ena roka vedno 

priključena na dializni aparat in da je otrok pri izvajanju aktivnosti z drugo roko uspešen. Vse 

primerne gibalne aktivnosti je potrebno prilagoditi potrebam otroka na hemodializi. SRP mora 

vedeti, kaj otrok zmore in česa ne, ter upoštevati njegovo motivacijo in interes. Sploh učenci, 

katerim se nudijo gibalne aktivnosti na nefrološkem oddelku, si po ugotovitvah avtorice želijo 

več aktivnosti in skupinskih dejavnosti ter tekmovanja z ostalimi učenci na oddelku. 

Primanjkuje jim socialnih stikov in vključenosti – ravno to lahko SRP spodbuja preko 

gibalnih aktivnosti. 
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4 SKLEP 
 
Z raziskavo smo poudarili pomen vrednotenja z zdravjem povezane kakovosti življenja. 

Medicinsko osebje in ostali vpleteni s poznavanjem bolnikovega stanja in njegovega 

subjektivnega dojemanja bolezni bolje ovrednotijo njegovo stanje, mu izboljšajo proces 

zdravljenja, soočanje z boleznijo in omogočijo kakovostno rehabilitacijo. 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo tri hipoteze potrdili, dve ovrgli. Dokazali smo, da so 

osebe s KLO manj gibalno aktivne kot ledvično zdravi kontrolni preiskovanci in da nižje 

ocenjujejo z zdravjem povezano kakovost življenja na telesni komponenti. Dokazali smo tudi, 

da imajo bolniki s KLO, ki so bolj gibalno aktivni, boljšo z zdravjem povezano kakovost 

življenja na telesni komponenti kot bolniki, ki so manj gibalno aktivni. Vpliv bolezni na 

bolnikovo oceno psihične komponente z zdravjem povezane kakovosti življenja je bil manjši, 

kot smo pričakovali, saj nismo uspeli dokazati, da bolniki s KLO v primerjavi z ledvično 

zdravimi statistično pomembno nižje ocenjujejo kakovost življenja na psihični komponenti. 

Prav tako nismo dokazali, da imajo gibalno aktivnejši bolniki s KLO boljšo z zdravjem 

povezano kakovost življenja na psihični komponenti v primerjavi z manj gibalno aktivnimi 

bolniki. 

 

Ugotovitve smo prenesli na specialno-pedagoško področje in poudarili vlogo SRP pri 

preventivi pred kroničnimi boleznimi ter njegovo vlogo v skrbi pri obravnavah otrok in 

mladostnikov s KLO. Opirali smo se na informacije o gibalni aktivnosti otrok s KLO na 

nadomestnem zdravljenju s hemodializo, ki smo jih pridobili v intervjuju. Dobili smo realen 

vpogled v problematiko in zato skušali podati smernice za delo SRP. 

4. 1 POMANJKLJIVOSTI IN OMEJITVE 
 

Pomanjkljivost naše raziskave je v tem, da vprašalnik gibalne aktivnosti HAP ne daje 

rezultatov za določeno časovno obdobje, temveč na splošno. Obenem nam ne nudi odgovora o 

tem, zakaj je posameznik prenehal opravljati določeno aktivnost oziroma zakaj je nikoli ni 

opravljal (ne vemo torej, ali je vzrok npr. nemotiviranost za opravljanje, gibalna oviranost, 

nezmožnost opravljati ipd.). Da bi bil učinek gibalne aktivnosti bolnikov s KLO na z 

zdravjem povezano kakovost življenja še bolj verodostojen, bi morali bolnike vključiti v npr. 

več-tedenski vadbeni program in jim vprašalnik SF-36v2 dati v izpolnjevanje na začetku ter 

po koncu programa vadbe. Z raziskavo nismo šli v podrobnejšo analizo telesne in psihične 

komponente, ki sta obe sestavljeni iz več lestvic, temveč smo raziskovali splošno.  

 

V raziskavi smo ugotavljali zgolj vpliv same bolezni, zato je omejitev raziskave tudi, da so 

bili vanjo vključeni nekoliko višje funkcionalni bolniki z nizko stopnjo obolevnosti. Na 

podlagi kriterijev jih je bilo veliko izključenih in zaradi tega nismo dobili popolnoma realnega 

stanja te skupine bolnikov. Če bi bilo izključitvenih kriterijev manj, menimo, da bi bili 

rezultati drugačni – naprimer nižje ocene na telesni in predvsem psihični komponenti z 

zdravjem povezane kakovosti življenja.  

 

Ker je bilo v raziskavo zajetih premalo žensk, nismo mogli narediti primerjave med spoloma. 

Nekatere raziskave kažejo, da imajo ženske bolnice v primerjavi z moškimi bolniki nižjo z 

zdravjem povezano kakovost življenja. Poleg spola nismo v analizo vzeli razlik glede na 

starost, kar bi bilo prav tako zanimivo raziskati. 
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4. 2 PRISPEVEK K TEORIJI, ZNANOSTI IN PRAKSI 
 

V Sloveniji še ni bilo narejene raziskave o primerjavi z zdravjem povezane kakovosti 

življenja in gibalne aktivnosti med bolniki s KLO ter ledvično zdravimi kontrolnimi 

preiskovanci. Prav tako pri bolnikih s KLO ni bila raziskana z zdravjem povezana kakovost 

življenja glede na njihovo gibalno aktivnost. Ugotovitve smo pridobili na relativno velikem 

vzorcu, poudarili pomen bolnikovega podponega okolja, potrdili teoretično ozadje tujih 

raziskav in podprli ideje ter zametke slovenskega zdravstva o povečanju gibalne aktivnosti 

bolnikov s KLO, natančneje (hemo)dializnih bolnikov. Izkazalo se je namreč, da večja 

gibalna aktivnost bolnikov s KLO pomeni njihovo boljšo z zdravjem povezano kakovost 

življenja na telesni komponenti. Po predhodnih tujih ugotovitvah specifično zasnovani 

vadbeni treningi in spodbujanje s strani dializnega osebja rezultira v pomembnem izboljšanju 

telesnega funkcioniranja, merjenega z gibalnimi testi in vprašalniki (Painter, Carlson, Carey, 

Paul in Myll, 2000), zato bo imelo medicinsko osebje v prihodnosti tudi v slovenskem 

prostoru vir opore in potrditve vpeljave meddializne vadbe ter razlog za spodbujanje 

aktivnejšega načina življenja bolnikov s KLO tudi v domačem okolju.  

Na specialno-pedagoškem področju so ugotovitve raziskave dobrodošle zato, ker smo 

spoznali, kako je z zdravjem povezana kakovost življenja bolnikov s KLO na telesni 

komponenti zmanjšana glede na ledvično zdrave kontrolne preiskovance. Zaradi te ugotovitve 

in porasta kroničnih bolezni (tudi KLO) smo poudarili preventivno vlogo SRP ter njegove 

naloge pri spremljanju otroka oziroma mladostnika s KLO. Otroci/mladostniki s KLO so 

dolgotrajno bolni otroci/mladostniki, zato se SRP z njimi pogosto srečuje ter predstavlja vir 

pomoči in podpore otroku, celotni družini ter učiteljem.  

V magistrskem delu smo se na podlagi odgovorov intervjuvane učiteljice razrednega pouka iz 

bolnišnične šole osredotočili na pomembne naloge SRP (predvsem glede gibalne aktivnosti). 

Ugotovili smo, da je otroku s KLO potrebno pomagati pri vključevanju v razredno skupnost, 

mu prilagajati pouk in ocenjevanje, kar pa še posebej velja za ure športa. Glede na to, da je 

SRP del tima, ki spremlja otroka s KLO, ter pomemben deležnik vzgojno-izobraževalnega 

procesa, lahko s pridobljenimi znanji vpliva na dobrobit otroka s KLO in vseh vpletenih. 

 

4. 3 PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 
 

Naslednji korak pri raziskovanju v prihodnje je ugotoviti, s katerimi načini vadbe v največji 

meri izboljšati gibalne zmožnosti in z zdravjem povezano kakovost življenja. Zelo pomemben 

vidik pri tem raziskovanju mora biti ocena sodelovanja bolnikov in vztrajanja pri predpisani 

oziroma svetovani vadbi. Preliminarne izkušnje kažejo, da večina bolnikov vztraja pri 

izvajanju redne telesne vadbe le v obdobju intenzivnega spremljanja in motiviranja s strani 

zdravstvenega osebja (Manfredini, 2017). Ključno vprašanje v slovenskem okolju je, kateri 

načini vadbe bodo izkazali najboljše rezultate in bodo primerni za sistemsko vpeljavo. Poleg 

raziskovanja ustrezne vadbe in razmisleka o motiviranju bolnikov za vadbo, bi bilo v 

slovenskem prostoru potrebno natančno raziskati še kakovost življenja otrok s KLO, saj tuje 

raziskave kažejo, da je le-ta zmanjšana (Goldstein idr., 2008). Glede na predstavljeno stanje 

otrok s KLO v Sloveniji bi bilo koristno raziskati znanje SRP za delo z dolgotrajno bolnimi 

otroki ter pristope učiteljev pri delu z otroki s KLO. Zanimivo bi bilo raziskati na kakšen 

način jim prilagajajo pouk športa, koliko jih vključujejo v aktivnosti, kako prilagajajo 

ocenjevanje in nenazadnje koliko se čutijo kompetentne za poučevanje otrok s KLO. Na 

koncu bi bilo miselno izpostaviti in raziskati vključevanje SRP na srednješolski ravni, saj 

imajo učenci/dijaki s KLO zaradi dnevnih selitev (dom, šola, dializni center) težave z 

izvršilnimi funkcijami ter usklajevanjem. SRP je oseba, ki jim pri tem lahko ustrezno pomaga 

in jih spodbuja za nadaljnje kakovostno izobraževanje. 
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik SF-36v2 

 

Vaše zdravje in počutje 
 

 

Vprašalnik sprašuje o tem, kako gledate na svoje zdravje. Iz odgovorov 

bo razvidno, kako se počutite in kako dobro lahko opravljate svoje 

običajne dejavnosti. Hvala, ker ste izpolnili vprašalnik! 

 
Pri vsakem od naslednjih vprašanj prosim označite  v okence, ki najbolje 

opiše vaš odgovor. 

 

1. Ali bi lahko rekli, da je vaše zdravje na splošno: 

Odlično Zelo dobro Dobro Ne dobro, ne 

slabo 

Slabo 

    
   1    2    3    4    5 

 

 

 

2. Kako bi sedaj na splošno ocenili svoje zdravje, če ga primerjate s 

svojim zdravjem pred enim letom? 

Veliko 

boljše kot 

pred enim 

letom 

Nekoliko 

boljše kot 

pred enim 

letom 

Približno 

enako kot 

pred enim 

letom 

Nekoliko 

slabše kot 

pred enim 

letom 

Veliko 

slabše kot 

pred enim 

letom 

    
   1    2    3    4    5 
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3. Naslednja vprašanja zadevajo dejavnosti, ki jih najbrž počnete ob 

običajnih dnevih. Vas zdaj vaše zdravstveno stanje pri teh dejavnostih 

ovira? Če vas ovira, ocenite, v kakšni meri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da, zelo  

me ovira 

Da, malo 

me ovira 

Ne, sploh  

me ne ovira 

    
 a Težke dejavnosti, recimo tek, vzdigovanje težkih  

predmetov, naporni športi.........................................................  1 ..............  2 ..............  3 

 b Zmerno težke dejavnosti, recimo premikanje mize,  

porivanje sesalca po sobi, balinanje ali gobarjenje ...................  1 ..............  2 ..............  3 

 c Vzdigovanje ali prenašanje vrečk s hrano iz trgovine .............  1 ..............  2 ..............  3 

 d Vzpenjanje peš po stopnicah nekaj nadstropij .........................  1 ..............  2 ..............  3 

 e Vzpenjanje peš po stopnicah eno nadstropje ...........................  1 ..............  2 ..............  3 

 f Sklanjanje, poklekanje, počepanje ...........................................  1 ..............  2 ..............  3 

 g Hoja dlje kot en kilometer ........................................................  1 ..............  2 ..............  3 

 h Hoja nekaj sto metrov daleč .....................................................  1 ..............  2 ..............  3 

 i Hoja sto metrov daleč ...............................................................  1 ..............  2 ..............  3 

 j Samostojno kopanje ali oblačenje ............................................  1 ..............  2 ..............  3 
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4. Ali ste v zadnjih 4 tednih zaradi telesnega zdravja pri delu ali pri 

drugih rednih dnevnih dejavnostih imeli katerega od naštetih 

problemov? 

 Da  Ne 

  

 a Ste morali skrajšati čas,  

namenjen delu ali drugim 

dejavnostim? ....................................  1 ..............  2 

 b Ste postorili manj, kot bi  

želeli? ..............................................  1 ..............  2 

 c Ste bili omejeni pri opravljanju 

določene vrste dela ali drugih  

dejavnosti? ......................................  1 ..............  2 

 d Ste s težavo opravljali delo ali 

druge dejavnosti (tako, da je bil 

na primer potreben  

dodaten napor)? ..............................  1 ..............  2 

 

 

5. Ali ste v zadnjih 4 tednih zaradi čustvenih težav (recimo, da ste bili 

potrti ali zaskrbljeni) imeli pri svojem delu ali drugih rednih dnevnih 

dejavnostih katerega od naštetih problemov? 

 Da Ne 

  

 a Ste morali skrajšati čas,  

namenjen delu ali drugim 

dejavnostim? ...................................  1 ..............  2 

 b Ste postorili manj, kot bi  

želeli? ..............................................  1 ..............  2 

 c Ste bili pri delu ali drugih  

dejavnostih manj skrbni kot 

sicer? ................................................  1 ..............  2 
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6. Koliko so v zadnjih 4 tednih vaše telesno zdravstveno stanje ali čustvene 

težave ovirale vaše običajne družabne dejavnosti v krogu družine, 

prijateljev, sosedov ali drugih ljudi? 

Prav nič Nekoliko Zmerno Precej Skrajno 

    

   1    2    3    4    5 

 

 

 

 

 

7. Ste v zadnjih 4 tednih imeli kakšne telesne bolečine? 

Nobenih Zelo blage Blage Zmerne Hude Zelo hude 

     
   1    2    3    4    5    6 

 

 

 

 

 

8. Koliko so vas v zadnjih 4 tednih telesne bolečine ovirale pri vašem 

običajnem delu (tako izven doma kot pri hišnih opravilih)? 

Prav nič Malo Zmerno Precej Skrajno 

    

   1    2    3    4    5 
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9. Ta vprašanja sprašujejo o tem, kako ste se počutili in kako vam je šlo v 

zadnjih 4 tednih. Za vsako vprašanje poiščite odgovor, ki najbolje 

opisuje, kako ste se počutili. Koliko časa v zadnjih 4 tednih ste bili… 

 

 

10. Koliko časa so vas v zadnjih 4 tednih vaše telesno zdravstveno stanje ali 

čustvene težave ovirale pri vaših družabnih dejavnostih (na primer pri 

srečanjih s prijatelji, sorodniki, itd.)? 

Ves čas Večino časa Nekaj časa Malo časa Nikoli 

    

   1    2    3    4    5 

 
 

 Ves čas Večino časa Nekaj časa Malo časa Nikoli 

     

 a Polni življenja? ................................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 b Zelo živčni? .....................................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 c Tako na tleh, da vas nič ni 

moglo spraviti v dobro 

voljo? ...............................................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 d Mirni in sproščeni? ..........................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 e Polni energije? .................................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 f Malodušni in potrti? ........................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 g Izčrpani? ..........................................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 h Srečni? .............................................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 i Utrujeni? ..........................................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 
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11. Koliko vsaka od naslednjih trditev za vas DRŽI ali NE DRŽI? 

 Popolnoma 

drži 

V glavnem 

drži 

Ne vem V glavnem 

ne drži 

Nikakor ne 

drži 

     

 a Zdi se mi, da zbolim prej  

kot drugi ..........................................  1 ..............  2 .............  3 .............  4..............  5 

 b Tako zdrav sem kot vsi 

drugi ljudje, ki jih poznam ..............  1 ..............  2 .............  3 .............  4..............  5 

 c Pričakujem, da se mi bo 

zdravje poslabšalo ...........................  1 ..............  2 .............  3 .............  4..............  5 

 d Moje zdravje je odlično ..................  1 ..............  2 .............  3 .............  4..............  5 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala, ker ste izpolnili vprašalnik! 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SF-36v2® Health Survey  2002, 2004, 2012 Medical Outcomes Trust and QualityMetric Incorporated.  All rights reserved. 
SF-36® is a registered trademark of Medical Outcomes Trust.  

(SF-36v2® Health Survey Standard, Slovenia (Slovenian)) 
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Priloga 2: Vprašalnik HAP 
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HUMAN ACTIVITY PROFILE 

Prosimo, da s križcem (X) označite primeren kvadratek glede določene aktivnosti. Če še vedno 

opravljate to aktivnosti, označite prvi kvadratek. Če ste prenehali opravljati to aktivnost, označite 

drugi kvadratek. Če niste nikoli opravljali to aktivnost, pa označite tretji kvadratek. 

 

 

 

1    Vstajanje iz postelje in stola brez pomoči 

2    Poslušanje radia  

3    Branje knjig, revij ali časopisov 

4    Pisanje pisem in beležk 

5    Delo za pisalno mizo 

6    Stati več kot 1 minuto  

7    Stati več kot 5 minut  

8    Oblačenje in slačenje oblačil brez pomoči  

9    Pridobivanje oblačila iz omare ali predalnika  

10   Vstopanje v in iz avta brez pomoči 

11   Jesti v restavraciji 

12   Kartanje, igranje namiznih iger 

13   Okopati se brez pomoči 

14   Obuvanje čevljev, nogavic ali oblačenje  

       hlačnih nogavic brez počitka oz. prekinitev 

15   Obisk kina, predstave, cerkve ali udeležba  

       pri športni aktivnosti 

 

Še vedno  

opravljam to 

aktivnost 

Prenehal sem 

opravljati to 

aktivnost 

Nikoli nisem 

opravljal te 

aktivnosti 



76 
 
 

 

 

 

16   Prehoditi 27 metrov 

17   Prehoditi 27 metrov brez postanka  

18   Slačenje / oblačenje brez počitka ali prekinitve  

19   Uporaba javnega prevoza ali prevožena razdalja 

       z avtomobilom, ki je ≤160 km 

20   Uporaba javnega prevoza ali prevožena razdalja 

        z avtomobilom, ki je ≥160 km 

21   Kuhanje 

22   Pomivanje ali brisanje kuhinjske posode 

23   Pospravljanje izdelkov, kupljenih v trgovini 

24   Likanje ali zlaganje oblačil 

25   Brisanje prahu / poliranje pohištva ali avtomobila 

26   Tuširanje 

27   Prehoditi 6 stopnic 

28   Prehoditi 6 stopnic brez postanka 

29   Prehoditi 9 stopnic 

30   Prehoditi 12 stopnic 

31   Po ravnem prehoditi 50m 

32   Po ravnem prehoditi 50m brez prestanka 

33   Pospravljanje postelje (brez menjanja posteljnine) 

34   Čiščenje oken  

 

Še vedno  

opravljam to 

aktivnost 

Nikoli nisem 

opravljal te 

aktivnosti 

Prenehal sem 

opravljati to 

aktivnost 
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35   Klečanje, čepenje pri opravljanju lažjih del 

36   Nošenje lažjih vrečk iz trgovine (mleko, kruh) 

37   Prehoditi 9 stopnic brez prestanka 

38   Prehoditi 12 stopnic brez prestanka 

39   Prehoditi 50 metrov navkreber  

40   Prehoditi 50 metrov navkreber brez prestanka 

41   Samostojno nakupovanje 

42   Samostojno pranje perila 

43   Po ravnem prehoditi 100 metrov 

44   Po ravnem prehoditi 200 metrov 

45   Po ravnem prehoditi 100 metrov brez prestanka 

46   Po ravnem prehoditi 200 metrov brez prestanka 

47   Čiščenje tal, sten ali avta 

48   Pospravljanje postelje, menjava posteljnine 

49   Pometanje 

50   5 min neprestanega pometanja 

51   Nošenje velikega kovčka ali odigrana 1 igra kegljanja 

52   Sesanje preprog 

53   5 min neprestanega sesanja preprog 

54   Barvanje (zunaj, znotraj)  

 

Nikoli nisem 

opravljal te 

aktivnosti 

Še vedno  

opravljam to 

aktivnost 

Prenehal sem 

opravljati to 

aktivnost 
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55   Po ravnem prehoditi 600 metrov 

56   Po ravnem prehoditi 600 metrov brez prestanka 

57   Odnašanje smeti 

58   Nošenje težjih vrečk iz trgovine 

59   Prehoditi 24 stopnic  

60   Prehoditi 36 stopnic 

61   Prehoditi 24 stopnic brez prestanka 

62   Prehoditi 36 stopnic brez prestanka 

63   Prehoditi 1,5 km 

64   Prehoditi 1,5 km brez prestanka 

65   Preteči 100 metrov 

66   Plesanje (v družbi)  

67    Telovadba ali aerobni ples (5 minut brez prestanka) 

68   Košnja trave (ne na traktorski kosilnici)  

69   Prehoditi 3 km 

70   Prehoditi 3 km brez prestanka  

71   Prehoditi 50 stopnic 

72   Kopanje z lopato 

73   Kopanje z lopato 5 minut brez prestanka 

74   Prehoditi 50 stopnic brez prestanka 

 

Še vedno  

opravljam to 

aktivnost 

Prenehal sem 

opravljati to 

aktivnost 

Nikoli nisem 

opravljal te 

aktivnosti 
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75   Prehoditi 5 km 

76   Prehoditi 5 km brez prestanka 

77   Preplavati 25 metrov 

78   Preplavati 25 metrov brez prestanka 

79   Kolesariti 1,5 km 

80   Kolesariti 3 km  

81   Kolesariti 1,5 km brez prestanka 

82   Kolesariti 3 km brez prestanka    

83   Tek (tudi počasen tek) 400 metrov  

84   Tek (tudi počasen tek) 750 metrov  

85   Igranje tenisa 

86   Igranje košarke ali nogometa 

87   Tek (tudi počasen tek) 400 metrov brez prestanka 

88   Tek (tudi počasen tek) 750 metrov brez prestanka 

89   Tek (tudi počasen tek) 1,5 km 

90   Tek (tudi počasen tek) 3 km  

91   Tek (tudi počasen tek) 5 km  

92   Tek (tudi počasen tek) 1,5 km v 12 min ali manj 

93   Tek (tudi počasen tek) 3 km v 20 min ali manj 

94   Tek (tudi počasen tek) 5 km v 30 min ali manj 

  

Še vedno  

opravljam to 

aktivnost 

Prenehal sem 

opravljati to 

aktivnost 

Nikoli nisem 

opravljal te 

aktivnosti 
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Priloga 3: Intervju z učiteljico razrednega pouka 

 

1. Kako vi ocenjujete gibalno aktivnost otrok s KLO, še posebej tistih, ki so na 

nadomestnem zdravljenju s hemodializo?  

Učence in dijake na hemodializi ocenjujem kot zmerno aktivne, njihova aktivnost pa je 

odvisna tudi od spremljajočih zdravstvenih težav in posebnih potreb, ki jih sicer 

posamezniki imajo (npr. slepota, motnja v duševnem razvoju).  

Občasno se na oddelku bolnišnične šole znajdejo tudi športniki, ki še naprej, vendar v 

omejenem izvajanju, nadaljujejo s svojim športom. 

 

2. Na kaj vse vpliva slabše vključevanje teh otrok v gibalne aktivnosti?  

Izpad gibalne aktivnosti poleg vpliva na telesno funkcioniranje vpliva predvsem na 

samopodobo, ki se zniža, saj se na tem področju ne zmorejo dokazovati kot zdravi 

vrstniki. Zaradi nižjih ocen pri športu se tem učencem lahko zniža splošen učni uspeh, kar 

ima lahko velik vpliv na nadaljnje šolanje in posledično še nižjo samopodobo ter 

nemotiviranost za gibalne aktivnosti.  

Zaradi same narave bolezni in nadomestnega zdravljenja s hemodializo ali peritonealno 

dializo so otroci in mladostniki s KLO pogosto utrujeni, zato energijo usmerjajo drugam 

kot v gibanje. Posledično so tudi manj socialno vključeni kot sovrstniki (imajo manj 

prijateljev, se manj družijo). 

 

3. Ali menite, da so gibalne aktivnosti na matični šoli za otroke in mladostnike s 

KLO prilagojene? Če so, do kolikšne mere oziroma kje nastopijo težave?  

Pogosto se zgodi, da so učitelji in profesorji pretirano zaščitniški ali pa nerazumevajoči - 

pojavljata se obe skrajnosti. Včasih se je zgodilo tudi, da otrok s KLO niso vzeli s seboj na 

izlet. 

Dogaja se, da so učitelji/profesorji brezbrižni do posebnih potreb učenca/dijaka s KLO, 

ker po videzu ne odstopajo od zdravih vrstnikov – tu gre za nezadostno seznanitev s 

posebnimi potrebami posameznika. Gotovo je ovira tudi ocenjevanje športa v OŠ in SŠ, 

saj učitelji učencu s KLO nočejo/ne znajo/ne zmorejo športa prilagoditi. Učenec ali dijak 

se lahko znajde v hudi stiski. 

Pouk športa otroka oziroma dijaka ne sme zaznamovati za vse življenje in ga omejevati. 

Otroku je potrebno pomagati vzpostaviti zdrav odnos do športa, gibanja ter ga v to 

vključiti  in motivirati. 
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4. V kolikšni meri učitelji (športa) iz matičnih šol navežejo stik z bolnišnično šolo, 

da bi pri vas dobili usmeritve glede prilagoditev ur športa otrokom s KLO? 

Samoiniciativno se to še ni zgodilo. Bolnišnična šola Ledina in Pediatrična klinika (Center 

za otroško dializo) matično šolo vedno povabita na sestanek in takrat navadno steče tudi 

pogovor o športu in potrebnih prilagoditvah. 

 

5. Katere gibalne aktivnosti niso primerne za otroke/mladostnike s KLO? 

 

- Vse borilne veščine in grobi ekipni športi - rokomet ipd.  

- Če ima otrok vstavljen venski kateter tudi vsi športi, povezani z vodo. 

- Športi, ki bi lahko povzročili dehidracijo. 

- Sicer pa je to zelo individualno zaradi številnih drugih spremljajočih bolezni oziroma 

telesnih omejitev. 

 

6. Kaj menite, ali tudi starševska vzgoja vpliva na gibalno aktivnost otrok s KLO?  

Brez dvoma na športno udejstvovanje vplivajo tudi starši. Pogosto se zgodi, da so starši 

otrok s KLO zelo zaščitniški, in sicer ne samo na področju športa, temveč celostnega 

razvoja. Gotovo je prisoten strah za otroka in posledično omejevanje njihovega gibanja, 

saj naprimer otroci ne pazijo najbolje za vstavljen kateter.  

Razlike pa se pojavljajo glede na čas obolevnosti. Če posameznik zboli v obdobju 

najstništva, bo imel od predhodnih let razvitih več gibalnih navad. Če pa zboli kot 

dojenček ali otrok, bo verjetno tudi zaradi zaščitništva staršev tega razvil manj ali pa sploh 

ne. 

7. Kolikšen poudarek v bolnišnični šoli namenjate gibanju otrok s KLO?  

V okviru BOŠ Ledina športu posvečamo veliko pozornosti, za učence/dijake razvijamo 

prilagojene dejavnosti, športne dneve, športne delavnice z znanimi športniki z različnih 

področij.  

Posamezne športne elemente uvajamo v vsakodnevne dejavnosti (npr. minuta za šport). 

To so lahko preproste gibalne aktivnosti ali pa vaje za sproščanje. 

Najodmevnejše so Bolnišnične olimpijske igre, ki potekajo pod okriljem Olimpijskega 

Komiteja Slovenije ter ob sodelovanju s Slovensko vojsko (tam zaposlenimi športniki). 

Koncept in igre so prilagojene kronično bolnim ter gibalno oviranim šolarjem in dijakom, 

tako da lahko sodelujejo in se dokažejo čisto vsi. 

Športne dejavnosti pa izvajamo tudi v okviru taborov Sonca in radosti (orientacijski 

pohodi, igre z žogo, zip-line, potapljanje, dvig z balonom, športni plesi). 
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8. Ali se pri otrocih in mladostnikih s KLO opazi, da jim gibanje koristi? 

Otroci veliko časa preživijo v bolniški postelji, tako da se vsekakor opazi pozitivne učinke 

gibanja. Telo se aktivira, z gibalnimi aktivnostmi čas mineva hitreje, bolj pestro in 

kakovostno. 

 

9. Kakšen odnos do gibanja naj bi razvil otrok in mladostnik s KLO?  

Pozitivnega, saj je z medicinske plati izjemno pomembno ohranjanje dobre telesne 

pripravljenosti, kar pa je že sicer splošno načelo zdravega življenja. 

 

10. Kako po vašem mnenju lahko specialni in rehabilitacijski pedagog pripomore k 

boljši kakovosti življenja otrok in mladostnikov s KLO? 

Tako da: 

- uvaja elemente športa v vsakodnevne dejavnosti, 

- dosledno izvaja športne dni,  

- je sam dober zgled,  

- otroke seznanja z različnimi športi,  

- s sodelovanjem s športnim pedagogom razvija prilagojene športne dejavnosti, 

- nudi podporo otroku/mladostniku, učiteljem in tudi staršem. 

 

 


