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POVZETEK
Teoretična izhodišča. Da bi lahko natančno opredelili, katera teorija zdravstvene nege je v
posameznem okolju najbolj ustrezna, so ključnega pomena izbor in uporaba teorije ter
njena aplikacija v prakso, od koder izvira. Za izbor teorije je treba oblikovati kriterije za
oceno z namenom ugotoviti skladnost teorije s prakso ter znanjem, filozofijo in vrednotami
prakse zdravstvene nege. Namen raziskave je bil opisati teorijo Imogene M. King, izbor
kriterijev za analizo teorije Imogene M. King in opredelitev skladnosti opisanih kriterijev z
vidika medicinskih sester v praksi zdravstvene nege.
Raziskovalna metodologija. Za raziskavo je bila uporabljena interpretativna paradigma s
kvalitativno metodologijo in metodo utemeljene teorije.
Rezultati. Intervjuji z medicinskimi sestrami, udeleženimi v raziskavi, so predstavljali
osnovo za formuliranje treh glavnih kategorij: edinstvenost zdravstvene nege, medsebojni
odnosi in komunikacija ter izbor teorije za podporo prakse v zdravstveni negi. Medicinske
sestre so kot ključne elemente znotraj kategorije edinstvenost zdravstvene nege izpostavile
nego, koncept skrbi, pomoč, avtonomijo, aktivno vlogo in pomen poučevanja pacienta.
Znotraj kategorije medsebojni odnosi in komunikacija so izpostavile spoštovanje,
dostojanstvo, enakost obravnave, zaupanje, komunikacijo in človeka. Znotraj kategorije
izbor teorije za podporo prakse pa so izpostavile preprosto uporabo, razumljivost,
ustreznost izbora teorije, aplikacijo teorije v prakso, celostno obravnavo pacienta,
komunikacijo in medsebojne odnose ter posameznika, ki je aktivno vključen v zdravstveno
obravnavo.
Razprava in sklep. Dobra teorija za sodobno zdravstveno nego po mnenju medicinskih
sester poudarja usmerjenost k pacientu, njegovo aktivno vlogo, pomen medsebojnih
odnosov in komunikacije ter celostno obravnavo posameznika, ki sodeluje v zdravstveni
obravnavi. Z aplikacijo teorije Imogene M. King v prakso zdravstvene nege je to mogoče
doseči, saj je ključ te teorije prav komunikacija, ki pa jo pacient od medicinske sestre tudi
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najbolj pričakuje. Teorija Imogene M. King se je v izvedeni raziskavi izkazala za skladno s
prakso zdravstvene nege v kliničnem okolju, v katerem je bila izvedena raziskava.
Ključne besede: teorija zdravstvene nege, kriteriji za vrednotenje, zdravstvena nega,
medicinska sestra.
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ANALYSIS OF THEORY IMOGENE M. KING AND DEFINITION OF
CRITERIA FOR EVALUATION OF THEORY

ABSTRACT
Theoretical background. In order to precisely identify which nursing theory in a
particular environment is the most appropriate, the selection and use of the theory and its,
application into the practice from which it originates is crucial. In order to select a theory it
is necessary to develop criteria for evaluation, so that the theory’s compliance with the
practice, knowledge, philosophy and values of nursing can be determined. The purpose of
this study was to describe Imogene M. King’s theory, the selection of criteria for the
analysis of Imogene M. King’s theory and the definition of the compliance of criteria
described from the viewpoint of nurses in the practice of nursing care.
Research methodology. In the research an interpretative paradigm with qualitative
methodology and the method of grounded theory have been used.
Results. Interviews with nurses who participated in research provided the base for
formulating three main categories: uniqueness of nursing care, interpersonal relations and
communication, and the selection of a theory for the support of practice in nursing care.
Nurses pointed out nursing, caring, support, autonomy, an active role and teaching a
patient as key elements inside the uniqueness of nursing care category. Within the
interpersonal relations and communication category nurses pointed out respect, dignity,
equal treatment, trust, communication, and a person. Inside the selection of theory for
support of practice category they pointed out the simplicity of use, intelligibility, adequacy
of theory selection, application of the theory to practice, an integrated treatment of a
patient, communication and interpersonal relations, and an individual who is actively
involved in medical treatment.
Discussion and conclusion. A good theory of modern nursing care according to nurses
emphasizes orientation to the patient, his active role, the importance of interpersonal
relationships and communication, and the integrated treatment of an individual who takes
part in it. With the application of Imogene M. King’s theory to the practice of nursing care
this can be achieved, because the essence of King’s theory is communication, which is
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what a patient expects the most from a nurse. In the conducted research, Imogene M.
King’s theory has proved to be consistent with the practice of nursing care in the clinical
environment in which the survey was carried out.
Key words: nursing theory, criteria for evaluation, nursing care, nurse.
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1

UVOD

Razvoj zdravstvene nege temelji na medsebojni povezanosti teorije, prakse in raziskovanja.
Medsebojna povezanost je osnova za razvoj zdravstvene nege kot profesije, ki temelji na
razvoju prakse (Pajnkihar, 2008).

Pajnkihar (v: Pajnkihar, 2009b) opisuje, da je teorija osnova za opis in razlago zdravstvene
nege in da je teorija organiziran in interaktiven sklop konceptov za opisovanje, razlaganje,
napovedovanje fenomenov, ki so v interesu zdravstvene nege. Teorija je cilj znanstvenega
dela. Meleisova (2007) poudarja, da je teoretiziranje osrednji proces v vseh znanstvenih
disciplinah. Chinn in Kramerjeva (v: Pajnkihar, 2009b) razlagata, da je razumevanje
narave teorije, ki izhaja iz opisa in kritičnega vrednotenja, treba opredeliti pred aplikacijo v
raziskovalni proces in prakso zdravstvene nege.

Teorije zdravstvene nege vedno poudarijo in opisujejo koncepte, ki so v interesu
zdravstvene nege in pacientov v določenem času. Podajajo osnovo za razvoj profesije in
discipline ter znanosti zdravstvene nege. Teorije in raziskovanje v zdravstveni negi
pomagajo pri opisu, razvoju in delovanju prakse zdravstvene nege. Medicinski sestri
pomagajo v praksi pri vodenju in utemeljevanju zdravstvene nege, razvoju znanja in
izkušenj, odgovorih na vprašanja, reševanju težav, teoretičnem in kritičnem razmišljanju,
iskanju in razlaganju fenomenov. Teorija zdravstvene nege torej opiše, razloži in
napoveduje zdravstveno nego (Pajnkihar, 2009b).

1.1 Opredelitev problema
Z aplikacijo teorije v prakso, znanjem in raziskovanjem v zdravstveni negi se pojavljajo
nova vprašanja, problemi, fenomeni, ki podajajo osnovo za razvijanje novih teorij.
Aplikacija teorije v prakso zahteva razvoj in prilagoditve glede na spremembe in potrebe v
praksi in v družbi (Pajnkihar, 2009c).
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Raziskovanje teorije zdravstvene nege in njene povezave s prakso nam pripomore k
prepoznavi pomena teoretičnih dejstev znotraj posamezne teorije. S tem ko raste znanje
posameznikov o teoriji, postanejo povezave med teorijo in prakso zdravstvene nege bolj
opazne in bolj vidne. Raziskovanje teorij zdravstvene nege in teorij, ki temeljijo na praksi
zdravstvene nege, omogoča odgovore na številna vprašanja, rešuje probleme, opisuje in
razlaga posamezne fenomene znotraj teorije (Johnson in Webber, 2010).

Zaradi hitrih družbenih sprememb in sprememb v zdravstvenem sistemu se spreminjajo
tudi odgovornosti medicinske sestre za pridobivanje znanja o teorijah zdravstvene nege
(Pajnkihar,

2009a).

Medicinska

sestra

ima

različne

vloge,

od

izvajanja

zdravstvenovzgojnega izobraževanja do izvajanja individualne in celostne obravnave
pacienta v različnih zdravstvenih okoljih. Skrb zahteva poglobljeno ocenjevanje in zgodnje
odkrivanje nevarnosti za pacienta in družino. Delo s pacientom in družino na različnih
področjih in v različnih okoljih pomaga zagotavljati varno okolje in zadovoljevati potrebe
pacienta. Medicinska sestra mora imeti posebne spretnosti opazovanja, komunikacije in
zbiranja podatkov za sprejemanje odločitev in izvajanje načrta zdravstvene nege na osnovi
posameznih problemov.

Deluje v okviru zdravstvenega tima z drugimi zdravstvenimi profesionalci in člani družine
pacienta. Zato mora biti sposobna izvajati kompetentno in profesionalno zdravstveno nego.
Bistveno je, da se zaveda kulturnih in socialnih raznolikosti ter razume tudi različne
osnovne strukture družin in družbe (Pajnkihar, 2009c).

Teorija Imogene M. King jasno poudarja medsebojno komunikacijo in nazorno vodi
medicinsko sestro skozi proces zdravstvene nege. Kingova se v teoriji osredotoča na
sposobnosti medicinske sestre in pacienta, da komunicirata in medsebojno sodelujeta.
Spretnosti in znanja medicinske sestre so usmerjeni v pomoč pacientom v okviru
interaktivnega procesa. V proces zdravstvene nege medicinska sestra vključuje učenje
komunikacijskih spretnosti in razumevanje, kako jih uporabljati v praksi, da bi pacienta
premaknili v smeri dogovorjenih ciljev (Frey et al., 1995).
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Odgovori na vprašanja o tem, kakšna je teorija in kako deluje, simulirajo razvoj teorije in
zagotavljajo vračanje teorije v prakso, od koder dejansko izvira. Za izbor, aplikacijo in
uporabo teorije v praksi je treba oblikovati kriterije za oceno zaradi ugotovitve skladnosti
teorije s prakso, znanjem, filozofijo in vrednotami (McKenna v: Pajnkihar, 2009b).
Pajnkihar (2003) poudarja, da analiza in vrednotenje teorij predstavljata oceno posamezne
teorije v praksi in hkrati pomenita oceno teorije glede na njeno uporabnost.

Aplikacija kriterijev v teorijo zagotavlja razvijanje znanja o teoriji in vpliva na razvoj
znanja v praksi zdravstvene nege, na kateri gradimo svoje izkušnje. Johnson in Webber
(2010) pravita, da razen tega, da so kriteriji uporabno orodje za oceno presoje, so uporabni
tudi za osredotočenje na specifične oz. selektivne komponente, ki so povezane s prakso
zdravstvene nege, hkrati pa zagotavljajo opis izidov oz. primerov, ki so prisotni znotraj
teorije. Z analizo kriterijev bomo pripomogli k lažji presoji vrednosti in uporabi teorije v
praksi zdravstvene nege ter izpostavili osnovni koncept znanja teorije.

V magistrskem delu bomo opredelili kriterije za analizo teorije po McKenni (1997) ter
prikazali analizo teorije Imogene M. King v okviru teh kriterijev. Kritično razmišljanje o
teoriji Imogene M. King bomo uporabili, ker je kritika analize teorije uporabnikom
prijazna, praktična, jasna in razumljiva.

V raziskavi bomo med kriteriji za analizo in vrednotenje teorije po McKenni (1997) izbrali
tiste, ki so po mnenju medicinskih sester ključni za opis, izbor in uporabo teorije v praksi
zdravstvene nege.

1.2 Namen in cilji dela

1.2.1 Namen
Namen raziskave je bil opisati teorijo Imogene M. King, izbor kriterijev za analizo teorije
Imogene M. King in opredelitev skladnosti opisanih kriterijev z vidika medicinskih sester
v praksi zdravstvene nege.
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1.2.2 Cilji
Cilji raziskave:
− opisati teorijo Imogene M. King;
− opredeliti posamezne kriterije po McKenni (1997) za analizo teorije Imogene M.
King;
− analizirati teorijo Imogene M. King po izbranih kriterijih;
− ugotoviti skladnost izbranih kriterijev s prakso zdravstvene nege.
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2

KRITERIJI ZA VREDNOTENJE TEORIJ ZDRAVSTVENE NEGE

Vrednotenje teorije je proces sistematičnega preučevanja teorije zdravstvene nege
(Fawcett, 2001). Namen vrednotenja teorije je ugotavljanje stopnje koristnosti teorije za
usmerjanje prakse, raziskovanja, izobraževanja in upravljanja. Proces vrednotenja
omogoča vpogled v koncepte in odnose med njimi, prednosti in slabosti posamezne teorije,
pomaga pri ugotavljanju potrebe po dodatnem razvoju teorije ali njenem izboljšanju,
omogoča sistematičen in objektiven način preučevanja teorije.

Med metode za vrednotenje teorije uvrščamo:
- enofazni proces (analiza teorije);
- dvofazni proces (analiza teorije in vrednotenje teorije) in
- trifazni proces (opis teorije, analiza teorije in vrednotenje teorije) (Meleis, 2007).
Opis teorije je začetni korak v procesu vrednotenja le-te. Delo teoretika se najprej
pregleda, preučijo se podobna dela drugih avtorjev, natančno se opredelijo strukturne
sestavine posamezne teorije (koncepti, trditve) in funkcionalne sestavine (koncepti in kako
so le-ti uporabljeni za opis, razlago, napoved ali nadzor). Analiza teorije je druga faza v
procesu vrednotenja. Gre za sistematičen proces objektivnega preučevanja vsebine,
strukture in funkcije posamezne teorije. Vrednotenje oz. kritika teorije je zadnji korak.
Vrednotenje sledi analizi in ocenjuje potencialni prispevek teorije k osnovi znanja na
področju zdravstvene nege (Meleis, 2007).
Natančen pregled literature opredeljuje teorije zdravstvene nege, merila za ocenjevanje in
spreminjanje le-te s časom v skladu s filozofijo znanosti. Kljub vsemu je malo napisanega
o opredelitvi kriterijev za vrednotenje teorij zdravstvene nege. Pomembno je opredeliti
tista merila, ki jih uporabljamo za oceno teorije, in katere so tiste lastnosti dobre teorije v
21. stoletju (Fawcett, 2005a).

Medicinskim sestram predstavljajo merila vodilo za uporabo teorije zdravstvene nege v
praksi, izobraževanju in raziskovanju. Empirično testiranje teorij zdravstvene nege spada v
del ocene teorije zdravstvene nege. Med ključne kriterije za vrednotenje teorij spadajo:
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natančnost, usklajenost, uspešnost, preprostost oz. kompleksnost, obseg, sprejemljivost in
družbeno-kulturna uporabnost. Posamezni kriteriji predstavljajo vrednote, ki so lahko
aplicirane posamično ali vzajemno in v skladu s profesijo. Vrednotenje teorije predstavlja
spodbujanje razvoja znanosti zdravstvene nege (Kuhn, 1970).

Poklic medicinske sestre in stroka zdravstvene nege sta v posameznih kulturah na različnih
stopnjah razvoja. Zato predstavlja uporaba teorij zdravstvene nege v praksi in njihov razvoj
prednostno nalogo. Vrednotenje teorije tako znotraj posameznih kultur kot tudi med njimi
predstavlja ključni cilj za prihodnost razvoja profesije zdravstvene nege (Fawcett, 2005b).

Definiranje teorij pomeni prvi korak v smeri razvoja kriterijev za vrednotenje teorij
zdravstvene nege. Na zgodnje opredelitve teorij zdravstvene nege v literaturi je vplivala
pozitivistična teorija Suppeja iz leta 1977, ki je poudarjala strukturo in postopke v
zdravstveni negi. Opredeljevala je znanstveno teorijo, znotraj katere so bili natančno
določeni odnosi med pojavi in izjavami (Dudley-Brown, 1997).

Teorije v zdravstveni negi so potrebne za:
- razvoj teoretičnega in kritičnega razmišljanja;
- obogatitev in razširitev delovanja na področju razvoja teoretičnega znanja;
- profesionalni razvoj in avtonomijo;
- zagotavljanje smeri v praksi, izobraževanju in raziskovanju;
- razvoj zdravstvene nege in kakovosti;
- pomagajo pri terminologiji in izražanju v zdravstveni negi;
- humano in individualno zdravstveno nego, ki postavlja pacienta v središče
obravnave;
- pomoč pri oblikovanju negovalnih diagnoz (Pajnkihar, 2009b).
Poleg teorij v zdravstveni negi je treba natančno opredeliti tudi konceptualne modele.
Chinn in Kramerjeva (v: Pajnkihar, 2009b) izraz model opredeljujeta kot simbolično
predstavitev empiričnih izkušenj z besedami, slikovnimi ali grafičnimi diagrami,
matematičnimi notacijami ali stvarnimi materiali. Modeli so pomensko povezani sklopi
konceptov in predpostavk ter odnosov med njimi.
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Po mnenju Chinn in Kramerjeve (v: Pajnkihar, 2009b) so modeli abstraktnejši od teorij, saj
je treba koncepte in predvidevanja, na osnovi katerih neka teorija nastane, najprej
vzpostaviti, jih znanstveno utemeljiti in preizkusiti. Medtem pa Meleisova (v: Pajnkihar,
2009b) opozarja, da izraza model in teorija uporabniki velikokrat zamenjujejo zato, ker so
modeli pravzaprav abstraktnejša oblika teorij. Imova in Meleisova (v: Pajnkihar, 2009b)
teorijo zdravstvene nege na splošno opredeljujeta kot organizem, koherenten in
sistematičen izraz sklopa ugotovitev, ki se nanašajo na pomembna vprašanja discipline,
posredovana kot pomembna celota, ki opisuje ali razlaga neke fenomene ali sklope
fenomenov. Po Meleisovi (2007) je teorija konceptualizacija nekaterih vidikov dejanske
zdravstvene nege, ki je podana zato, da bi opisovala fenomene, razlagala odnose med
fenomeni, napovedovala posledice ali predpisovala zdravstveno nego.

Pajnkihar (2003) opredeljuje, da analiza in vrednotenje teorij zdravstvene nege pomenita
oceno teorije glede na njeno uporabnost v praksi, hkrati pa pojasnjuje, da teorija
zdravstvene nege opisuje, razlaga in napoveduje zdravstveno nego. Prav tako razlaga, da
teorija zdravstvene nege predstavlja organiziran in interaktiven sklop konceptov za
opisovanje, razlaganje, napovedovanje fenomenov, ki so v interesu zdravstvene nege. V
teoretičnih opredelitvah prihaja do nejasnega opredeljevanja modela in teorije. Jasno
poudarja, da je za izbor, aplikacijo in uporabo teorije treba oblikovati kriterije za oceno
teorije zaradi ugotovitve skladnosti teorije s prasko, znanjem, filozofijo in vrednotami.

V literaturi je opredeljenih veliko predlaganih meril oz. kriterijev za vrednotenje teorij
zdravstvene nege. Obstajajo kriteriji, ki jih predlagajo filozofi znanosti (Kuhn, 1977;
Laudan, 1977) kot tudi teoretiki iz stroke zdravstvene nege. Odražajo avtorjevo
razumevanje teorije o tem, kaj je znanost zdravstvene nege in kakšno je njegovo
pojmovanje le-te. V večini primerov avtorji opisujejo teorijo, hkrati pa opredeljujejo tudi
kriterije za ocenjevanje oz. vrednotenje teorij zdravstvene nege. Običajno sta teorija in
njeno vrednotenje opredeljeni brez posebne razmejitve. V literaturi zdravstvene nege
obstajajo razlike v predlaganih merilih za vrednotenje glede na čas, v katerem so nastale, in
na podlagi vpliva filozofije znanosti na zdravstveno nego. Nekateri avtorji, ki so predlagali
kriterije za ocenjevanje teorij, opredeljujejo in opisujejo zdravstveno nego kot znanost in
ob tem poudarjajo, da je treba upoštevati načela teorije zdravstvene nege in filozofije
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znanosti časa, v katerem je nastala. Kljub temu pa napredovanje znanosti zdravstvene nege
in opredelitev natančnih meril za vrednotenje nakazuje celotno filozofijo zdravstvene nege,
ki jo mnogi avtorji interpretirajo popolnoma individualno. Zato so številne težave, ki
opredeljujejo vrednotenje teorij zdravstvene nege, zakoreninjene v opredelitvi filozofije
znanosti zdravstvene nege (Dudley-Brown, 1997).

Ellis (1968) je bila ena izmed prvih avtoric, ki je opisala teorijo zdravstvene nege in jo
opredelila kot usklajen niz hipotetičnih, konceptualnih in pragmatičnih načel, ki
predstavljajo osnovo za raziskovanje v zdravstveni negi. V opisu je natančno opredelila
značilnosti pomembnih teorij v zdravstveni negi, njihov obseg, kompleksnost, zmožnost
testiranja, uporabnost, implicitno vrednost, pridobivanje informacij, terminologijo,
osredotočenje, poudarek na posameznikih in edinstvenost (Dudley-Brown, 1997).

Hardy (1986) se osredotoča na koncepte, ki so temeljni elementi teorije. Meni, da ocena
teorije pomeni opredelitev in oceno konceptov. Teorije razlaga kot sklope med seboj
povezanih hipotez, ki so predmet preoblikovanja in izboljšanja v zdravstveni negi. Meni,
da merila za ocenjevanje teorije ne bi smela ovirati razvoja teorije, ampak bi nasprotno
morala zagotavljati smernice razvoja le-te. Znotraj meril za oceno teorije vključuje pomen
in logično ustreznost, operativno, empirično in pragmatično ustreznost, splošnost,
prispevek k razumevanju in predvidljivost.

Fawcett (2001) jasno opisuje kriterije za ocenjevanje konceptualnih modelov, ne pa teorije
zdravstvene nege. Hkrati predpostavlja, da je večina teoretikov opredelila konceptualne
modele, in ne teorije. Kriterije za vrednotenje konceptualnih modelov je predlagala znotraj
niza vprašanj, ki zajemajo teme: razlaga predpostavk, popolni opisi štirih konceptov
metaparadigme, popolna povezava konceptov in predpostavk, logično ujemanje notranjih
struktur, socialni vidiki oz. socialna usklajenost, družbeni pomen in socialna uporabnost.
Posamezni kriteriji predstavljajo zmožnosti testiranja in s tem zagotavljajo prispevek k
razvoju znanja in znanosti v zdravstveni negi. V okviru vrednotenja konceptualnih
modelov se osredotoča predvsem na štiri koncepte metaparadigme znotraj teorije
zdravstvene nege: posameznik, zdravje, okolje in zdravstvena nega. Ker je natančno
opredelila vrednotenje konceptualnih modelov, in ne teorij, ni znotraj svojih kriterijev
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zajela zmožnosti testiranja le-teh. Ker so konceptualni modeli bolj splošni kot teorije
zdravstvene nege, lahko sklepamo, da je možno kriterije za ocenjevanje konceptualnih
modelov uporabiti tudi za vrednotenje posamezne teorije zdravstvene nege.

Meleis (2007) opredeljuje teorijo zdravstvene nege in kriterije za ocenjevanje teorije v
sodelovanju z drugimi kritiki. Teorijo zdravstvene nege opredeljuje kot oblikovano in
komunikativno konceptualizacijo, ki opredeljuje realnost (centralne pojave in razmerja), ki
se nanaša na opisovanje, razlago, napovedovanje in predpisovanje zdravstvene nege.
Čeprav termin opredelitev teorije zaradi njegove širše narave pogosteje najdemo v
literaturi, se le-ta osredotoča samo na zdravstveno nego. Teorija zdravstvene nege mora
vključevati več kot le vidik zdravstvene nege. Pogosteje uporablja izraz kritika, in ne
vrednotenje. Njena merila vključujejo medsebojno povezavo med strukturo in funkcijo
(jasnost, preprostost oz. kompleksnost), diagrami teorije, »krogom nalezljivosti« oz.
»circle of contagiousness«, uporabnostjo in zunanjimi komponentami teorije.

Stevens-Barnum (v: Peterson, 2009) je predlagala, da je vrednotenje teorij bistveno lažje,
če so natančno definirani notranji in zunanji kriteriji. Notranji kriteriji natančno opredelijo,
kako posamezne komponente znotraj teorije medsebojno sovpadajo, medtem ko zunanji
kriteriji opredeljujejo, na kakšen način je teorija zdravstvene nege kompatibilna z zunanjim
svetom in kakšno je razmerje med teorijo zdravstvene nege in realnim svetom
posameznika, zdravstvene nege in zdravja. Teorijo zdravstvene nege je definirala kot
izjavo, ki natančno opredeljuje fenomen zdravstvene nege, medtem ko kritika poskuša
opisati ali razložiti ta fenomen. Besedo kritika je uporabljala v nasprotju s terminom
vrednotenje. Zavedala se je, da večina medicinskih sester meni, da so notranji kriteriji
vrednotenja teorije ustrezni, kajti večina izmed njih uporablja podobne kriterije za
ocenjevanje medsebojnih odnosov, čeprav posamezni zunanji kriteriji temeljijo na
izkušnjah posameznika. V notranji kritiki zajema jasnost, skladnost, ustreznost, logični
razvoj in stopnjo razvoja posamezne teorije, v zunanji kritiki pa merila za konvergenco,
uporabnost, pomembnost, diskriminacijo, obseg in kompleksnost posamezne teorije.

Podobno kot razlikovanje med notranjimi in zunanjimi kriteriji za vrednotenje teorije, ki
jih je predstavila Stevens-Barnum (v: Peterson, 2009), je tudi razlikovanje med
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objektivnimi in subjektivnimi kriteriji za vrednotenje teorije, ki jih predlagajo drugi avtorji.
Zunanji kriteriji po Stevens-Barnumovi (v: Peterson, 2009) so podobni objektivnim
kriterijem, ki jih predlagajo drugi avtorji, pri čemer pa so ti bolj opazni in merljivi. Po
drugi strani pa so zunanji kriteriji po Stevens-Barnumovi (v: Peterson, 2009) zelo
subjektivni in natančno opredeljujejo, ali se posamezna teorija ujema z zdravstveno nego
na določenem področju oz. v določeni situaciji. To razlikovanje med objektivnimi in
subjektivnimi merili posameznih avtorjev je nepomembno, saj nekateri zajemajo tako
navidezno objektivne in subjektivne kot tudi notranje in zunanje kriterije za vrednotenje
teorij v zdravstveni negi.

Dudley-Brown (1997) je pri pregledu predlaganih kriterijev za ocenjevanje teorije
ugotovila, da je mogoče zaznati številne podobnosti in razlike, ki sovpadajo z avtorjevo
opredelitvijo teorije. Splošno opredeljena teorija zajema splošne kriterije, medtem ko bolj
natančno strukturirano teorijo opredeljujejo zahtevnejši kriteriji za vrednotenje. Kriteriji za
vrednotenje teorij zdravstvene nege so bili natančno opredeljeni v poznih šestdesetih in
zgodnjih sedemdesetih letih 20. stoletja (Ellis, 1968; Hardy, 1986; Jacox, 1974) in
sovpadajo s časom, v katerem so teorije tudi nastale. Kljub vsemu pa je potreben bolj
celovit sklop kriterijev za vrednotenje teorij zdravstvene nege v preteklosti, sedanjosti in v
prihodnosti, ki zagotavljajo nadaljnji razvoj teorije. Meleis (2007) in Bredow (2009)
opredeljujeta, da bi kriteriji za vrednotenje teorije morali zagotavljati razvoj teorije
zdravstvene nege. Enako pomembna je aplikacija kriterijev za vrednotenje teorij pred
njihovo uporabo v znanosti (testiranje), v praksi (uvedba) in v izobraževanju (aplikacija v
učni načrt).

Pri pregledu literature Pajnkihar (2009b) omenja še druge avtorje, ki so opredelili
specifične kriterije za analizo in vrednotenje teorij v zdravstveni negi: McKenna (1997),
Walker in Avant (1995), Meleis (2007), Chinn in Kramer (2004), Johnson in Webber
(2010) itd. Vsak izmed teoretikov opredeljuje specifične kriterije, znotraj katerih so vidne
korelacije in podobnosti. Johnson in Webber (2010) sta npr. s svojim modelom, ki je
osnovan na kritiki, t. i. »kriterijem – na kritiki osnovanim modelom«, pripomogla k
usmerjeni analizi teorije.
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Pajnkihar (2009b) je izpostavila glavne elemente za ocenjevanje in kritiko uporabnosti
teorije posameznih avtorjev, kot so način razvoja, strukturiranja in možnosti uporabe,
vpliva teorije na razvoj znanja, na prakso in način vrednotenja teorije.
- McKenna (1997): kako je bila teorija razvita, kako je teorija interno
strukturirana, kako je lahko uporabljena, kaj vpliva na razvoj znanja, kako
je teorijo možno testirati?
- Walker in Avant (1995): kje je bila razvita, njen pomen, logičnost,
uporabnost, splošnost, ekonomičnost in testiranje.
- Meleis (2007): analiza konceptov in teorije: kriteriji teoretika, od kod teorija
izhaja in interne dimenzije.
- Chinn in Kramer (2004): namen, koncepti, definicije povezave, struktura in
predvidevanja.
- Johnson in Webber (2010): kriterij – na kritiki osnovan model: jasnost in
razumljivost namena teorije, skladnost mej teorije s prakso, jasnost jezika
teorije in vključevanje žargona, jasnost in definiranje glavnih konceptov,
koncepti stimulirajo formiranje propozicij, variable in predvidevanja
pomagajo in razložijo propozicije, teoretično znanje pomaga razložiti in
napovedati fenomene ter teorija vpliva na prakso zdravstvene nege.

Medtem ko mnogi sodobni avtorji in teoretiki v zdravstveni negi trdijo, da v praksi ne
bomo nikoli resnično uporabljali številnih teorij zdravstvene nege in konceptualnih
modelov, pa jih je kljub vsemu treba oceniti. Pravilno vrednotenje lahko vodi do ustrezne
uporabe in s tem testiranja teorij zdravstvene nege v praksi. Vrednotenje teorije bo
zagotovilo izboljšanje že predlaganih meril in s tem bo zagotovljen skupni imenovalec
nadaljnjega razvoja teorije (McKenna, 1997).
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3

VREDNOTENJE IN ANALIZA TEORIJE IMOGENE M. KING PO
MCKENNI (1997)

Kriteriji, skonstruirani za opis, analizo in vrednotenje teorije v zdravstveni negi, morajo
biti sestavljeni sistematično in opredeljeni natančno. Po letu 1960 beležimo veliko
poskusov o tem, kako doseči ustrezno in natančno shemo za izvedbo ustrezne ocene
teorije. Vsak izmed poskusov je zajemal omejitve, saj je v okviru ocene kriterijev za
analizo zahtevana njihova variabilnost. To pogojuje neločljivo povezanost ustvarjalca oz.
uporabnika teorije z ustvarjeno shemo za analizo. Kljub vsemu so številne teorije
zdravstvene nege preveč abstraktne, zato ni presenetljivo, da je strukturiran list kriterijev
pogosto neustrezen za presojo o vrednosti posamezne teorije zdravstvene nege. Nadalje je
znano, da imajo številne teorije zdravstvene nege korenine v interpretativni zgodovini
filozofije. Ta lastnost teorije je v nasprotju s tem, da bi te teorije vrednotili z rigidnimi
empiričnimi principi in pravili (Fawcett, 2001).

McKenna (1997) opredeljuje, da pomeni opisati teorijo zdravstvene nege opredeliti njena
dejstva. Le-ta so uporabna takrat, ko teorijo opredelimo s strukturo, koncepti, trditvijo in
domnevo. S procesom analize teorije opredelimo naslednjo stopnjo poznavanja teorije. V
tem okviru s sistematičnim pristopom opredelitve strukture teorije presodimo, ali je le-ta
neovrgljiva in trdna v svoji sestavi in funkciji.

Moody (1990) je namen analize teorije zdravstvene nege identificirala s stopnjo uporabe
posamezne teorije, ki predstavlja izhodišče za aplikacijo v vsakdanjo prakso zdravstvene
nege, v proces izobraževanja in vpliva na razvoj oz. opredelitev raziskovalnih vprašanj oz.
hipotez. Po opredelitvi namena teorije sledi vrednotenje in kritika. Ko posamezno teorijo
ustrezno vrednotimo in izvedemo kritiko, s tem zagotovimo prispevek k znanosti.
Vrednotenje posamezne teorije zdravstvene nege pojmujemo kot presojo o pomenu teorije.

Metateoretiki so v zdravstveni negi opravili ogromno delo s tem, ko so opredelili kriterije
za analizo in vrednotenje posameznih teorij, pravi Fawcett (2005a). Natančno opredeljuje,
da posamezni raziskovalci s pragmatičnim razmišljanjem verjamejo, da so teorije v praksi
uporabne le takrat, ko le-te opredeljujejo pozitiven prispevek v prakso zdravstvene nege.
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Drugi pa verjamejo celo, da so številne velike teorije preveč abstraktne za aplikacijo v
prakso. Njihova vrednost je najpogosteje opredeljena s tem, da izvajalca zdravstvene nege
– medicinsko sestro spodbudi k razmišljanju na kreativen in drugačen način. Kljub vsemu
je proces opisa, analize in vrednotenja teorije zelo zahteven in kompleksen. Sheme za
analizo, vrednotenje in kritiko teorije so objavili številni metateoretiki. Vsaka posamezna
shema je nekaj edinstvenega. Ni natančno evidentirano, katera shema je opisana kot
najboljša, kljub vsemu pa pregled posameznih shem kaže na številne podobnosti med
njimi. Vse so skonstruirane v okviru štirih metaparadigem: človek oz. posameznik,
zdravje, zdravstvena nega in okolje. Seveda je to dejstvo presenetljivo, kljub vsemu pa
predstavljajo ti elementi ogrodje z vidika vsakega teoretika za posamezno teorijo (Fawcett,
2001).

McKenna (1997) je opredelil kriterije za analizo in vrednotenje teorij v zdravstveni negi.
Opredeljeni kriteriji imajo številne vzporednice s kriteriji, ki so pomembni za izbiro teorije
in njeno aplikacijo v prakso.

Shema zajema posamezne kriterije v okviru petih vprašanj, ki se nanašajo na analizo in
vrednotenje teorij v zdravstveni negi.
- Kako je teorija razvita?
- kriteriji razvoja teorije
- Kako je teorija interno strukturirana?
- jasnost
- preprostost
- skladnost
- metaparadigma
- ustreznost
- veljavnost sklepanja
- koncepti in predpostavke
- Kakšna je uporabnost teorije?
- socialna korist
- socialni pomen
- socialna kongruenca oz. sprejemljivost
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- obseg/splošnost
- vodilo za proces zdravstvene nege
- dosegljivost
- stvarna kongruenca
- diskriminacija oz. razlikovanje
- »krog nalezljivosti« oz. »circle of contagiousness«
- Kako teorija vpliva na razvoj znanja?
- generiranje teorije
- pomembnost teorije
- Kako je teorijo možno testirati?
- testiranje teorije (McKenna,1997)
Znotraj teh kriterijev bomo analizirali in vrednotili teorijo zdravstvene nege Imogene M.
King: opredelili bomo natančen razvoj teorije, njeno interno strukturo, uporabnost, vpliv
teorije na razvoj znanja in možnosti testiranja teorije v praksi zdravstvene nege.

3.1 Opis teorije Imogene M. King
V nadaljevanju so prikazani kriteriji za analizo in vrednotenje teorije po McKenni (1997)
za opis teorije Imogene M. King.

3.1.1 Kriteriji razvoja teorije
McKenna (1997) poudarja, da je pri izbiri teorije zdravstvene nege za prakso pomembno
poznavanje teoretika z vidika njegovega praktičnega, teoretičnega in raziskovalnega
znanja.

Ko analiziramo posamezno teorijo, moramo poznati njen filozofski in geografski izvor.
Razvoj posamezne teorije lahko zajema raziskavo ozadja posameznega teoretika, tako z
izobrazbenega kot tudi s področnega aspekta posameznika (Fawcett, 1995a).
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Tako npr. teoretik, ki je aktivno deloval na kirurškem področju zdravstvene nege, ne bo
inovator teorije na psihiatričnem področju. Za razvoj teorije v zdravstveni negi je ključna
opredelitev motivacije; pomembno je opredeliti, ali je bila teorija razvita kot del
znanstvenega dela ali kot specifični pripomoček za strukturiranje procesa zdravstvene nege
(McKenna, 1997).

Za razvoj vsake teorije v zdravstveni negi sta pomembni dve metodi: deduktivna in
induktivna. Induktivna metoda temelji na dokazih, ki so izpeljani direktno iz prakse
zdravstvene nege, deduktivna teorija pa temelji na teoriji oz. teoretičnih predpostavkah, ki
so v praksi neizvedljive. Induktivna metoda opredeljuje vzorčenje od specifičnih k
splošnim vzrokom, deduktivna metoda pa temelji na obstoju obstoječe teorije, ko je
vzorčenje usmerjeno od splošnih k specifičnim vzrokom. Pred pričetkom analize
posamezne teorije je ključnega pomena utemeljitev metode kot deduktivne oz. induktivne,
na čemer temelji razvoj posamezne teorije (McKenna, 1997).

Fawcett et al. (1995a) opredeljujejo, da je pri analizi razvoja posamezne teorije ključnega
pomena opredelitev vpliva sociokulturnih faktorjev. V srednjih šestdesetih letih so npr. bili
svoboda in spoštovanje ključni socialni dejavniki. Takšen humanistični pridih je možno
izluščiti tudi iz teorije Travelbeejeve (1966). Velik vpliv ima tudi politični in kulturni okvir
časa, v katerem je nastala posamezna teorija. Zgodnji teoretiki so bili osredotočeni na to,
kaj je medicinska sestra bila in kaj je medicinska sestra delala, kasnejši teoretiki so se
zanimali za to, kako medicinske sestre delajo, danes pa jih zanima, zakaj medicinska sestra
dela to, kar dela.

To nakazuje dejstvo, da so teorije zdravstvene nege v kontinuiranem toku spreminjanja.
Povratne informacije številnih raziskav in medicinskih sester, ki delajo v klinični praksi,
predlogi študentov in profesorjev s fakultet, vse to zagotavlja kontinuiran ciklus
spreminjanja in krepitve dela posameznega avtorja teorije zdravstvene nege. Tako je npr.
Callista Roy (v: McKenna, 1997) v svoji teoriji uvedla spremembe terminologije, ki se
navezuje na »štiri adaptacijske modele« znotraj njene teorije, prav tako je Marta Rogers (v:
McKenna, 1997) tik pred smrtjo v svojo teorijo uvedla spremembe centralnega koncepta iz
»štiridimenzionalnega« v »paradimenzionalni« koncept. Tudi Oremova (v: McKenna,
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1997) v svojem delu ni stagnirala. Vsakih pet let je izdala nov izvod svoje teorije. V
posameznih izvodih je lepo prikazano, kako je svojo teorijo spreminjala s časom in kako se
je krepil njen teoretični status oz. moč njene teorije (McKenna, 1997).

Znotraj teorije je pomembno tudi definirati, na kateri filozofiji temeljijo zasnove
posamezne teorije: ali je le-ta empirična, interpretativna ali racionalistična. Če je teorija
racionalistična, pomeni, da teoretik generira svoje ideje na podlagi nekega vzroka oz.
zunanjega dejavnika. V teoriji Hendersonove in Roperjeve se zrcali empirična filozofija,
medtem ko se v teoriji Parse iz leta 1981 kaže uporaba interpretativne filozofije. Oremova
(1980) se tako spominja, kje je dobila svojo prvo idejo za svojo teorijo o samooskrbi.
Vsaka dobro zasnovana teorija zdravstvene nege je veljavna in aktualna za uporabo tudi v
21. stoletju (McKenna, 1997).

3.1.2 Predstavitev teoretičarke Imogene M. King in razvoj njene teorije
Kingova je diplomirala iz zdravstvene nege na St. John's Hospital of Nursing v St. Louisu.
Fakultetno izobrazbo in magisterij iz zdravstvene nege je pridobila na univerzi St. Louis,
doktorat iz pedagogike pa na Teachers College, Columbia University v New Yorku. Na
postdoktorskem študiju se je ukvarjala s statistiko in raziskovanjem sistemov ter
informatiko. Leta 1980 ji je bil podeljen častni doktorat na Southern Illinois University
(Benedikt in Frey, 1995; Alligood, 1995; Fawcett, 1995b; Frey, 2004; Perason et al., 2005;
Frey in Norris, 2006; Meleis, 2007; Sieloff in Messmer, 2010).

Kingova je od leta 1945 opravljala delo na različnih področjih zdravstvene nege: od leta
1961 do leta 1966 je bila profesorica zdravstvene nege na Loyola University v Chicagu,
kjer je pomagala razviti magistrski študij zdravstvene nege; od leta 1966 do leta 1968 je
bila pomočnica direktorja za raziskovanje v zdravstveni negi za področje ZDA; od leta
1968 do leta 1972 je bila direktorica šole za zdravstveno nego na The Ohio State
University, Columbia; leta 1972 se je vrnila v Chicago, kjer je bila profesorica na Loyola
University; od leta 1978 do leta 1980 je bila koordinator kliničnega raziskovanja
zdravstvene nege na Loyola Medical Center; leta 1980 je bila profesorica zdravstvene nege
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na University of South Florida College of Nursing; leta 1990 se je upokojila in je delovala
kot zaslužna profesorica na University of South Florida College of Nursing do smrti
(Benedikt in Frey, 1995; Alligood, 1995; Fawcett, 1995b; Frey, 2004; Perason et al., 2005;
Frey in Norris, 2006; Meleis, 2007; Sieloff in Messmer, 2010).

Kingova je skozi svojo teorijo venomer poudarjala pomen kontinuiranega izobraževanja.
Njeno profesionalno delo obsega zgodovino zdravstvene nege v kontekstu svetovne
zgodovine in filozofijo s poudarkom na znanosti in etiki. Glavnina njenih izkušenj in dela
v zdravstveni negi skozi dobo petdesetih let je vključevala klinično delo v bolnišnicah.
Medtem ko je delala kot profesorica zdravstvene nege, je verjela, da mora biti učitelj tudi
odličen praktik. Prejela je veliko priznanj in odlikovanj. Teorijo je pričela razvijati sredi
šestdesetih let 20. stoletja in z razvojem nadaljevala več kot 30 let (Benedikt in Frey, 1995;
Alligood, 1995; Fawcett, 1995b; Frey, 2004; Perason et al., 2005; Frey in Norris, 2006;
Meleis, 2007; Sieloff in Messmer, 2010).

Ključni dejavniki časa, v katerem je teorija nastala in so vplivali na njen nastanek in
razvoj, so bili poleg eksplozije znanja na področju zdravstvene nege tudi takratno okolje,
socialne spremembe, spremembe v izobraževanju, definiranje obsega prakse zdravstvene
nege in tendenca k načrtovanju skupnih ciljev, opredeljuje Fawcett (1997).

Že v šestdesetih letih je Kingova opredelila posamezne potrebe, strukturo organizacije in
osnove znanja v zdravstveni negi. Predlagala je, da je znanje, katerega rezultat je
sistematična uporaba in validacija o konceptih, relevantno za prakso zdravstvene nege.
Kingova (1968) je natančno opredelila, da koncepti opredeljujejo način mišljenja o
zdravstveni negi in način zbiranja specifičnih informacij o potrebah posameznika v kraju in
času. Uporaba znanja in kritičnega razmišljanja rezultira v odločitvah, ki so uporabne v
profesionalni praksi zdravstvene nege (Frey in Norris, 2006).

V osnovnem teoretičnem modelu, ki ga je Imogene M. King definirala leta 1968, je
opredelila celostne koncepte (zdravje, medsebojni odnosi, percepcija oz. zaznavanje,
socialni sistem), ki so opredeljeni v okviru posameznikov. Opredelila je, da so
posamezniki odprti sistemi in da izmenjava energije poteka med njimi kot tudi zunaj njih.
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Čeprav je bil izvorni model Kingove zelo abstrakten in obravnava le nekatere elemente
specifične situacije, pa teoretičarka verjame, da so njeni štirje koncepti sprejemljivi v vsaki
situaciji tekom izvajanja procesa zdravstvene nege (Benedikt in Frey, 1995; Alligood,
1995; Fawcett, 1995; Frey, 2004; Perason et al., 2005; Frey in Norris, 2006; Meleis, 2007;
Sieloff in Messmer, 2010).

Leta 1971 je Kingova predlagala konceptualni sistem za zdravstveno nego v okviru štirih
univerzalnih konceptov zdravstvene nege: socialnega sistema, zdravja, percepcije in
interpersonalnih odnosov. Posamezne koncepte je nato identificirala s pomočjo sinteze in
reformulacije opredeljenih konceptov ob uporabi induktivnega in deduktivnega sklepanja,
kritičnega razmišljanja in ekstenzivnega pregleda literature s področja zdravstvene nege in
drugih zdravstvenih disciplin. Tako je Kingova leta 1971 opredelila koncept posameznika s
personalnim sistemom, manjše skupine z interpersonalnim sistemom in velike skupine, kot
sta npr. družba in šola, s socialnim sistemom. Vloga, status, socialna organizacija,
komunikacija, informacija in energija so bili identificirani kot osnovni koncepti za
funkcioniranje sistema. Kingova poudarja, da so le medsebojno povezani koncepti, ki
identificirajo bistvo zdravstvene nege, lahko uporabljeni med posameznimi sistemi. V
sedemdesetih letih je nadalje sledil razvoj konceptualnega sistema z natančno opredelitvijo
odnosa med posameznikom in okoljem, natančnejšo opredelitvijo splošnih sistemov in
razvoj konceptov (Benedikt in Frey, 1995; Alligood, 1995; Fawcett, 1995; Frey, 2004;
Perason et al., 2005; Frey in Norris, 2006; Meleis, 2007; Sieloff in Messmer, 2010).

Kasneje, v letu 1975, je Kingova formulirala teoretični model, ki je bil izoblikovan na
podlagi vsega dosegljivega znanja. Leta 1978 Kingova navaja, da je razvoj teorije
opredeljen z induktivnim in deduktivnim sklepanjem. Primarni cilj teorije je generiranje
znanja skozi raziskovanje v zdravstveni negi (Sieloff in Messmer, 2010; Frey in Norris,
2006; Meleis, 2007).

Natančno formaliziran konceptualni sistem je Kingova opredelila leta 1981:
- koncepti personalnega sistema: »jaz« kot subjekt, rast in razvoj, čas in prostor,
zaznavanje;
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- koncepti interpersonalnega sistema: komunikacija, interakcija, vloga, stres,
transakcija;
- koncepti socialnega sistema: organizacija, avtoriteta (veljava, ugled), moč (oblast),
status, odločanje in kontrola (Sieloff in Messmer, 2010; Frey in Norris, 2006;
Meleis, 2007).

Kingova je opredelila zmanjšano dihotomijo med zdravjem in boleznijo. Zdravje je
definirala kot interferenco v krogu življenja posameznika. V okviru reformulacije svoje
teorije je Kingova opredelila bolj odprt sistem v okviru odnosa med posameznikom in
okoljem in hkrati revidirala terminologijo znotraj teorije: opredelila je koncept
posameznika oz. individuuma namesto človeka (Sieloff et al., 2006).

Logično nadaljevanje in razvoj teorije je sledil v letih 1971 in 1981 z opredelitvijo »teorije
o doseganju cilja«, ki izvira iz teoretičnega ogrodja. Leta 1981 je bila tako tudi v tekstu
prvič predstavljena ta teorija, izpeljana iz personalnega in interpersonalnega sistema ter
medsebojnih interakcij med medicinsko sestro in pacientom. Teorija doseganja cilja
specifično opredeljuje interakcijo, katere cilj je dosega specifičnega cilja. Izvorni koncepti
teorije (zaznavanje, komunikacija, interakcija, transakcija, vloga in stres) predstavljajo
bistvo zdravstvene nege. Model medsebojnih interakcij med medicinsko sestro in
pacientom je definiran z medsebojnimi interakcijami, ki vodijo do transakcij. Po letu 1981
sta bila dodana še koncepta učenja in shajanja, redefiniran je bil koncept prostora v
koncept osebnega prostora. Leta 1981 je Kingova svojo teorijo predstavila kot standard
praktične obravnave interakcije med medicinsko sestro in pacientom (King, 2006).

Čeprav je Kingova izdala knjigo z naslovom A Theory for Nursing: Systems, Concepts,
Process v davnem letu 1981, je že takrat jasno opredelila konceptualni sistem v zdravstveni
negi in prikazala teorijo doseganja cilja. Kljub temu da so se tudi drugi (Alligod in May,
2000; Frey in Sieloff, 1995; Sieloff et al., 2005; Walker in Alligod, 2001) posluževali
opredelitve konceptualnih sistemov, razvoja in testiranja teorij zdravstvene nege in njihove
aplikacije v prakso, pa je Kingova nedvoumno definirala ključno filozofsko osnovo
konceptualnih sistemov in teorije zdravstvene nege tudi v 21. stoletju (Fawcett, 2001).
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V naslednjih letih je Kingova nadaljevala z razvojem konceptualnega modela in hkrati
opredelila »teorijo za doseganje cilja«, znotraj katere je opisala razmerje interakcije med
medicinsko sestro in pacientom, ki vodi v doseganje ciljev. Namen interakcije med
medicinsko sestro in pacientom je opredeljen z doseganjem skupno zastavljenih ciljev.
Medsebojno doseganje ciljev temelji na odstopanjih, težavah in motnjah v okviru zdravja
posameznika, njihovega zaznavanja in medsebojnega izmenjavanja informacij (Frey et al.,
2002).

Filozofske osnove v teoriji Imogene M. King temeljijo na filozofskih pogledih, katerih
osnova je splošna teorija sistemov. Opredeljene filozofske predpostavke usmerjajo
metodologijo raziskovanja in tehnike zbiranja podatkov še danes. V tistem času je
predstavljala teorija splošnih sistemov nov način razmišljanja o sistemih in je bila hkrati v
nasprotju s tradicionalno, pozitivistično teorijo, ki je dolgo dominirala v znanosti (King,
2007).

Že leta 1964 Kingova poudarja, da je njena prva izdaja teorije identificirala probleme in
možnosti za razvoj znanja v zdravstveni negi. Skozi dobo 30 let je ugotavljala, da ni
definiranega profesionalnega jezika v zdravstveni negi in fenomenov zdravstvene nege in
da je število konceptov zdravstvene nege omejeno. Leta 1988 je Kingova poudarila, da je
razvoj koncepta kontinuiran proces v razvoju znanosti zdravstvene nege. Opredelila je
potrebo po usmeritvi, organizaciji in uporabi znanja za podporo zdravstvene nege. Izhajala
je s stališča, da znanje zdravstvene nege izhaja iz uporabe konceptov in vrednotenja
znanja, ki je relevantno za zdravstveno nego. Koncepti ponujajo način razmišljanja o
zdravstveni negi, opazovanje vedenja in način zbiranja osnovnih specifičnih informacij za
izvajanje odločitev na osnovi znanja za zadovoljevanje potreb bolnikov. Konceptualni
sistem temelji na predpostavki, da je zdravstvena nega usmerjena v človeka oz. v ljudi. Cilj
zdravstvene nege je promocija vzdrževanja in/ali povrnitev zdravja ter negovanje bolnih,
poškodovanih in umirajočih (Meleis, 2007).

Teorija zdravstvene nege Imogene M. King temelji na dinamični teoriji in predstavlja okvir
s povezavo bistvenih konceptov za razumevanje zdravstvene nege. Zdravstvena nega je
predstavljena kot odprt sistem različnih interakcij med medicinsko sestro in pacientom. V
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procesu obravnave medicinska sestra in pacient skupno načrtujeta cilje in negovalne
intervencije za doseganje želenih ciljev (Pajnkihar, 1999).

Teoretični model Imogene M. King je v veliki meri vplival in še danes vpliva na aplikacijo
teorije v prakso sodobne zdravstvene nege (Kenney, 2006). V okviru svoje teorije King
(1992) poudarja interakcijo med medicinsko sestro in pacientom, doseganje ciljev in
zdravje kot dinamično celoto. To so tudi ključne vsebine, ki razlikujejo teorijo Imogene M.
King od drugih teorij. V zdravstveni negi imamo danes razvite teorije in konceptualne
okvirje za razvoj teoretičnih pristopov k razvoju in uporabi znanja v praksi.

Druga največja kritika teorije Imogene M. King je ta, da je aplikacija teorije lahko omejena
na situacije, v katere so vključeni popolnoma verbalno in mentalno kompetentni pacienti.
Kritiki so opredelili, da je teorijo doseganja cilja možno uporabiti le v situacijah, ko so
pacienti kompetentni za interakcije z medicinsko sestro. Zato trdijo, da situacije v
zdravstveni negi, v katere so vključeni pacienti, ki so nevrološko ali psihološko oslabljeni,
in/ali pacienti, ki ne morejo govoriti, niso primerne za aplikacijo teoretičnega okvirja
Imogene M. King (Sieloff et al., 2006).

Kingova skupaj s svojima zagovornicama Carterjevo in Dufourjevo (1994) zanika te
trditve. Teoretiki pojasnjujejo, da se proces komunikacije odvija tako na verbalnem kot
tudi na neverbalnem nivoju in da številne raziskave kažejo na komunikacijske zmožnosti
pacientov, ki so nevrološko in/ali psihološko oslabljeni (Murray in Baier, 1996).

3.2 Notranja struktura teorije Imogene M. King
Razčlemba notranje strukture posamezne teorije je ključna za njeno analizo. Kriteriji, ki jih
opisuje McKenna (1997) in ki natančno opredeljujejo notranjo strukturo teorije, so:
•

jasnost;

•

preprostost;

•

skladnost;

•

metaparadigma;
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•

ustreznost;

•

veljavnost sklepanja;

•

koncepti in predpostavke.

- Jasnost
Eden izmed najpomembnejših aspektov posamezne teorije je prav njena jasnost. Jasnost
lahko ovrednotimo z visoko stopnjo jasnosti in z nizko stopnjo jasnosti. Analitika zanima,
ali je torija napisana in predstavljena jasno in ali je jezik, ki je v teoriji uporabljen,
uporabniku razumljiv. Ti kriteriji so ključni za opredelitev pomenske oz. semantične
jasnosti posamezne teorije. Za opredelitev jasnosti teorije je pomembno s strani analitika
razjasniti: Ali so koncepti in domneve teorije eksplicitno in s tem tudi jasno opredeljeni?
Ali je znotraj teorije prisotna strukturna jasnost teorije in prekomerna raba besed?
Strukturno jasnost teorije opredeljujemo z jasno nakazanimi vezmi med posameznimi
koncepti teorije in za analitika razumljivo prikazanimi diagrami, ki predstavljajo teorijo.
Kadar analitik teorije ne razume in ne more opredeliti njenega bistva, jo analiziramo kot
teorijo z nizkim kriterijem za jasnost (McKenna, 1997).

- Preprostost
Vsaka teorija mora biti preprosta. Smernice za tvorbo teorij v zdravstveni negi so
naravnane v smeri, da mora teoretik sporočilo teorije zajeti na čim bolj preprost način. Če
želimo, da je omogočeno vzajemno sodelovanje teorije s prakso in da je posamezno teorijo
mogoče zlahka aplicirati v prakso, je nujno, da je teorija lahko razumljiva. Če teorija
sestoji iz konfuzne mešanice geometričnih linij, krogov, trikotnikov in kvadratov, je teorija
popolnoma nerazumljiva za analitika in za prakso zdravstvene nege neuporabna
(McKenna, 1997).

Zaradi kompleksnosti stroke in samega procesa zdravstvene nege ne morejo biti vse teorije
predstavljene na preprost način. Vsaka teorija je kompleksna celota zase in nakazuje
dejstva, da so posamezni koncepti teorije in domneve vezani na obsežne raziskave v okviru
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prakse zdravstvene nege. Kadar teorijo opišemo s kriterijem preprostosti, je teorija lahko
izjemno preprosta ali pa preveč komplicirana v svoji vsebini in obliki (McKenna, 1997).

- Skladnost
Posamezne komponente teorije se morajo dopolnjevati in podpirati, nikakor pa si ne smejo
nasprotovati. Tako kot jasnost lahko tudi skladnost teorije opredelimo z visoko ali nizko
stopnjo skladnosti. Kadar teorijo ovrednotimo z eno obliko neskladnosti, je pomembno
poudariti, ali je le-ta eksplicitna ali implicitna (McKenna, 1997).

Stevens-Barnum (v: Peterson, 2009) je opredelila naslednje oblike neskladnosti:
− Neskladnost v izrazoslovju, znotraj katere pojasnjujemo, ali so koncepti
opredeljeni s kasnejšimi domnevami. Neskladnost teorije je prikazana s tem, ko
npr. teoretik definira koncept ljudi, ki predstavljajo celoto oz. skupnost, v domnevi
ogrodja teorije pa se specifično nanaša na posamezne kliente.
− Neskladnost v interpretaciji opredeljujemo, kadar npr. vsebina teorije prikazuje
holističen pristop k pacientu, po drugi strani pa opisuje zdravstveno nego brez
poudarka na biofizičnih lastnostih posameznika.
− Neskladnost v načelih se odraža, kadar teorija, ki ima svojo osnovo v vedenjski
paradigmi, vsebuje koncepte, ki so bolj vezani na sistemsko paradigmo.
− Neskladnost v metodi se kaže, kadar ima teorija svoj izvor v fenomenologiji oz.
eksistencializmu, ki sta filozofski smeri, teoretik pa priporoča empirični oz.
izkustven pristop za aplikacijo in testiranje teorije.

- Metaparadigma

Znotraj posamezne teorije je analitiku pomembno, da ugotovi, kako so opredeljene
komponente metaparadigme. Pomembno je prikazati, kako teoretik znotraj teorije opredeli
posameznika, okolje, zdravje in zdravstveno nego, in opredeliti, ali so posamezne
komponente metaparadigme in njihove predpostavke jasno opredeljene. Tako npr.
Florence Nightingale (v: McKenna, 1997) in Martha Rogers (v: McKenna, 1997) opisujeta
teorijo z vsemi elementi metaparadigme, kljub vsemu pa sta osredotočeni na komponento
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posameznika in okolja in na interakcijo med njima. V okviru opredelitve vsebine
metaparadigme je pomembno evidentirati tudi povezavo posameznih metaparadigmatskih
elementov in hkrati razjasniti dejstvo, ali so posamezni elementi jasno opredeljeni in ali
obstaja transparentna razlaga glede pričakovanj, vrednot in ciljev, povezanih z njimi
(McKenna, 1997).

Če teoretik poudarja oz. se osredotoča na posameznika, je pomembno razjasniti, ali se
osredotoča na paciente, potencialne paciente, družbo ali na skupnost. Ko opredeljuje
zdravstveno nego, je pomembno, kako jo opiše: ali jo opiše kot profesijo, kot umetnost ali
kot znanost? Ali okolje opisuje kot eksterno ali kot interno? Ali zdravje opisuje kot stanje
ugodja, kot fizični status, kot psihosocialno stanje ali kot resnično stanje sposobnosti?
Pomembno je analizirati, ali teoretik opisuje metaparadigmo implicitno ali eksplicitno
(McKenna, 1997).

- Ustreznost
Teorija je adekvatna oz. ustrezna, če sovpada z vsebino oz. področjem zdravstvene nege,
znotraj katerega je aplicirana (Stevens-Barnum v: Peterson, 2006).

McKenna (1997) poudarja, da če npr. teorija temelji na praktičnih izkušnjah znotraj
psihiatrične zdravstvene nege v Veliki Britaniji, avtor pa kljub vsemu trdi, da se njegova
teorija lahko aplicira mednarodno v vseh ravneh zdravstvene nege, in se na koncu izkaže,
da ni tako, se ta trditev lahko opredeli kot neadekvatna lastnost posamezne teorije.

Nekatere kot npr. teorija medsebojnih odnosov H. Peplau (v: McKenna, 1997) so
adekvatne za psihiatrično zdravstveno nego, hkrati pa je evidentno dokazano, da je ta ista
teorija neustrezna v zdravstveni negi akutnega kirurškega bolnika. Enako velja za teorijo
C. Roy (v: McKenna, 1997), ki je neadekvatna za obravnavo starostnika, je pa ustrezna za
obravnavo akutno bolnega kirurškega bolnika.
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- Veljavnost sklepanja
Analitik mora znotraj posamezne teorije opredeliti, ali je bil razvoj teorije skozi leta
induktiven ali deduktiven, z drugimi besedami, pomembno je definirati, ali teoretična
spoznanja temeljijo na prejšnjih predpostavkah ali ne. Treba je opredeliti, ali so zaključki,
doseženi s teorijo, legitimni oz. zakoniti. Ko analitik npr. upošteva predpostavke teorij
srednjega obsega: vsi pacienti so aktivno vključeni v odločanje o skrbi za samonego (1.
predpostavka) in ljudje, ki trpijo za demenco, so pacienti (2. predpostavka), ob upoštevanju
obeh predpostavk sledi zaključek, da depresivni pacienti niso aktivno vključeni v
odločanje. Če teorija nasprotuje takšnemu sklepu, potem je sklepanje neveljavno
(McKenna, 1997).

- Koncepti in predpostavke
Koncepti zdravstvene nege so strukture izgradnje teorij. Znotraj posamezne teorije je
pomembno opredeliti zvezo posameznih konceptov zdravstvene nego, evidentirati jasnost
definiranja posameznih konceptov, uporabnost konceptualnih modelov za prakso
zdravstvene nege in opredeliti, ali so in kako so predstavljeni v modelu konceptov, prav
tako pa tudi relevantnost, logičnost in skladnost posameznih predpostavk v povezavi s
filozofijo teorije. Treba je identificirati jasnost hipotez, preveriti, ali so le-te zmožne
testiranja in ali imajo empirično podporo (McKenna, 1997).

3.2.1 Kriteriji notranje strukture v teoriji Imogene M. King
V nadaljevanju so prikazani kriteriji notranje strukture po McKenni (1997) za opis teorije
Imogene M. King.
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- Jasnost
Meleis (2007) opredeljuje, da so glavni koncepti znotraj teorije Imogene M. King
opredeljeni jasno, čeprav so koncepti notranjega in zunanjega okolja nejasni. To ustvarja
vrzel v toku pojmovanja sistemov socialne varnosti, ki bi jih lahko dodatno pojasnjevali.

Diagram teoretičnega modela predstavlja odlično sliko treh sistemov, ki so med seboj v
interakciji. V teoriji se ne uporabljajo različne opredelitve za enake termine, čeprav se
termini »posameznik«, »oseba«, »pacient«, in »človek« uporabljajo izmenično v nekaterih
primerih. Predpostavke so skladne med seboj in skladne v namenu (Fawcett, 2001).

Koncept posameznika in okolja je medsebojno kompatibilen tako kot zdravstvena nega in
zdravje. Vrstni red znotraj teorije je logično izvedljiv od posameznika do okolja in vseh
konceptov znotraj teorije, ki je predstavljena z diagramom in strukturo (Chinn in Kramer,
2004).

- Preprostost
Teorija Imogene M. King je opredeljena kot preprosta v konceptih, vendar so koncepti
znotraj teorije zapleteni v številu dimenzij (in v nekaterih primerih v številu poddimenzij),
ki so jim dodeljene. Vendar pa je vsaka dimenzija temeljito pojasnjena. Razmerja med
posameznimi dimenzijami so organizirana logično (King, 1997). Koncepte znotraj
interpersonalnega sistema, kot sta medsebojna interakcija in transakcija, kot tudi v
socialnem sistemu, koncept avtoritete in moči, združujemo zaradi zagotavljanja večje
kompleksnosti in jedrnatosti posamezne teorije. Teorija skuša razložiti in opisati različne
vidike koncepta (Chinn in Kramer, 2004).

King je znotraj teorije poudarila preprostost in jo opredelila z definicijami in
konceptualnostjo, ki jo je izpeljala iz literature v času opredelitve. Njena teorija »doseganja
cilja« predstavlja deset konceptov, ki kažejo na to, da je kompleksna. Čeprav so ti koncepti
jasno opredeljeni in zlahka razumljivi, je ob tem treba poudariti, da so izpeljani v času
nastanka teorije tekom študij takrat obstoječe literature (Sieloff et al., 2006).
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- Skladnost
Chinn in Kramer (2004) znotraj teorije Imogene M. King opredeljujeta: skladnost v
izrazoslovju, saj so posamezni koncepti opredeljeni s kasnejšimi domnevami; skladnost v
interpretaciji, saj vsebina teorije prikazuje holističen pristop k pacientu in hkrati opisuje
zdravstveno nego s poudarkom na biofizičnih lastnostih posameznika; skladnost v načelih
se tudi odraža, saj teorija vsebuje koncepte, ki so bolj vezani na sistemsko paradigmo, in
skladnost v metodi, ki se znotraj teorije kaže z izvorom teorije v fenomenologiji oz.
eksistencializmu, ki sta filozofski smeri, hkrati pa teoretik ne priporoča empiričnega oz.
izkustvenega pristopa za aplikacijo in testiranje teorije.

Znotraj teorije Imogene M. King eksistirajo eksplicitne predpostavke:
− V zdravstveni negi je ključnega pomena proces interakcije posameznika z okoljem,
katerega cilj je zdravje posameznika.
− Posamezniki so socialna, čuteča in racionalna bitja, odzivajo se na določene
situacije, zaznavajo, nadzorujejo, delujejo namensko, usmerjeno ukrepajo in so
časovno orientirani.
− Proces interakcije vpliva na percepcijo, cilje, potrebe in vrednote med medicinsko
sestro in pacientom.
− Posameznik v vlogi pacienta ima pravico do posredovanja informacij glede svojega
življenja, zdravja, drugih družbenih storitev in do sprejemanja ali zavračanja
zdravstvene nege.
− Odgovornost medicinske sestre je, da informira posameznike oz. paciente o vseh
možnih vidikih zdravstvene nege in da jim pomaga pri sprejemanju odločitev.
− Neskladnosti so možne med postavljenimi cilji, ki si jih zadata medicinska sestra in
pacient. Posameznik ima pravico, da sprejme ali zavrne posamezne aspekte
zdravstvene nege.
− Posamezniki so v neprestani transakciji s svojim notranjim in zunanjim okoljem.
− Posamezniki imajo duhovne vrednote (Meleis, 2007).
Znotraj teorije Imogene M. King eksistirajo implicitne predpostavke:
− Pacienti želijo aktivno sodelovati v procesu izvajanja zdravstvene nege.
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− Pacienti imajo svojo zavest, so aktivni in kognitivno zmožni sodelovati pri
odločanju.
− Vsi posamezniki morajo biti spoštovani kot enakopravni s specifičnimi
individualnimi vrednotami (Meleis, 2007).

- Koncepti metaparadigme
Raziskovanje splošne sistemske teorije je Kingovo privedla do tega, da je izvedla sintezo
analize literature in da je znanje z drugih področij vključila v svoj konceptualni okvir.
Kingova je kasneje pojasnila, da ji je splošna sistemska teorija predstavljala vodilo za
študijo organizirane kompleksnosti sistemske celote. To je povzročilo, da se je osredotočila
na obdelavo informacij v okviru svojega znanja, iskanju ciljev in sistemu odločanja.
Uporaba splošne sistemske teorije Kingovi zagotavlja celovit oz. holističen pristop k študiji
fenomenov v zdravstveni negi kot odprt sistem (Fawcett, 2005b).

Fawcett (2001) je teorijo Imogene M. King klasificirala kot konceptualni model, ki sestoji
tako iz konceptualnega okvira kot tudi same teorije.

Kingova je znotraj svoje teorije natančno definirala naslednje koncepte metaparadigme:
− človeško bitje;
− zdravje;
− okolje (družba);
− zdravstvena nega (King v: Pajnkihar, 1999).
Človeško bitje
Človek je gledan kot odprt sistem, ki je v konstantni interakciji z okoljem. Je zavestno,
socialno, racionalno in časovno orientirano bitje, z zmožnostjo zaznavanja, občutenja,
reguliranega in ciljnega obnašanja ter delovanja z namenom doseganja življenjskih ciljev.
Socialna komponenta človeka je v teoriji Imogene M. King primarna. Manj poudarja
biološke vplive in holistične ter fenomenološke izkušnje človeškega bitja (King v:
Pajnkihar, 1999).
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V poznejšem razvoju teorije je Imogene M. King opisala naslednje domneve o
posameznikih:
- so duhovna bitja;
- imajo zmožnost razmišljanja, vedenja in izbire;
- skozi jezik in simbole beležijo svojo zgodovino in varujejo lastno kulturo;
- predstavljajo odprt sistem v transakciji z okoljem (transakcija se nanaša na tesno
povezanost človeškega bitja z okoljem);
- so edinstvena in holistična bitja, »resnične vrednote«, sposobne racionalnega
razmišljanja in izvajanja odločitev v večini situacij in
- se razlikujejo po svojih potrebah, željah in ciljih (King v: Pajnkihar, 1999).
Človek ima dve osnovni zdravstvenonegovalni potrebi: po zdravstvenih informacijah,
zdravstveni negi, ki preprečuje bolezen in mu pomaga, ko si sam ne more (King v:
Pajnkihar, 1999).

Zdravje
Zdravje je dinamična življenjska izkušnja, ki zahteva stalno prilagajanje človeka stresnim
situacijam v zunanjem in notranjem okolju s pomočjo uporabe posameznikovih virov za
doseganje optimalnih potencialov v vsakdanjem življenju. Bolezen je motnja v ravnotežju
človeka glede na njegove biološke, psihološke in socialne funkcije (King v: Pajnkihar,
1999).

Okolje
Ljudje morajo biti v nenehni interakciji s spreminjajočim se okoljem, kjer izvajajo
transakcije z namenom, da lahko obvladujejo svoje vloge. Imogene M. King dojema
predvsem socialno okolje. Na uravnavanje življenja in zdravja vpliva posameznikova
interakcija z okoljem. Za medicinsko sestro je torej pomembna interakcija človeškega bitja
z okoljem, ki vpliva na ohranjanje zdravja (King v: Pajnkihar, 1999).

Zdravstvena nega
Zdravstvena nega je interpersonalni proces akcij, reakcij in interakcij, pri čemer si
medicinska sestra in pacient vzajemno izmenjujeta informacije o svojem dojemanju
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zdravstvene nege. V tem procesu komunicirata z namenom, da določita cilje in sprejmeta
soglasje, na osnovi katerega vzajemno delujeta. Zdravstvena nega – interakcija med
medicinsko sestro in pacientom, je v osnovi transakcijski odnos, ki ima za temeljni cilj
vzdrževanje zdravja. Dolžnost medicinske sestre je, da promovira zdravje, skrbi za
ohranitev in vrnitev zdravja ljudi ter zagotavlja nego bolnemu, poškodovanemu ali
umirajočemu posamezniku (King v: Pajnkihar, 1999).

Cilj zdravstvene nege je pomoč ljudem pri ohranitvi, vrnitvi in izboljšanju zdravja z
namenom, da jim omogoči adekvatno izvajanje njihovih družbenih vlog (King v:
Pajnkihar, 1999).

- Ustreznost
Natančen pregled tuje literature opredeljuje, kako je realizirana aplikacija modela teorije
Imogene M. King v prakso zdravstvene nege. Poskuse aplikacije smo razvrstili po
posameznih kategorijah, v okviru katerih medicinske sestre opisujejo zdravstveno nego.
Kategorije zajemajo zdravstveno stanje, izvajanje prakse zdravstvene nege in intervencije
v zdravstveni negi oz. vlogo medicinske sestre. Jasno je razvidno, da medicinske sestre
opisujejo prakso zdravstvene nege na različne načine (Sieloff et al., 2006).

Teorija Imogene M. King je v okviru kategorije zdravstvenega stanja aplicirana v prakso
pri bolnikih s sladkorno boleznijo, z neopredeljenim strahom in s specifičnim strahom pred
operacijo, z boleznijo srca, z menopavzo, z nevrofibromatozo, z onkološkim, ortopedskim
ali ledvičnim obolenjem in pri bolnikih, ki so zlorabili substance. V okviru kategorije
prakse zdravstvene nege je bila teorija Imogene M. King aplicirana na področje
menedžmenta v zdravstveni negi, zdravstvene nege otrok in mladostnikov, zdravstvene
nege bolnika na področju urgentne medicine, gerontološke zdravstvene nege, zdravstvene
nege odraslega bolnika in zdravstvene nege družin. V okviru kategorije intervencije v
zdravstveni negi oz. vloge medicinske sestre je bila teorija Imogene M. King aplicirana na
področje družinske in skupinske terapije, na področje vodenja, izobraževanja in področje
starševstva (Frey et al., 1995; Alligod in May, 2000; Sieloff et al., 2006; Meleis, 2007).
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- Veljavnost sklepanja
Teorija Imogene M. King je bila izpeljana sprva induktivno in kasneje deduktivno oz.
direktno iz prakse, hkrati pa tudi racionalistično, kar pomeni, da je Kingova generirala
svoje ideje na osnovi zunanjih dejavnikov, ki so bili v tistem času prisotni (Alligod in May,
2000; Sieloff et al., 2006; King, 2006).

Imogene M. King je v teoriji spretno uporabila induktivno sklepanje za razvoj teorije o
doseganju cilja, ki ga opredeljuje način razmišljanja od posebnega k splošnemu. V okvirih
induktivnega sklepanja je svoje delo in ugotovitve v okviru teoretičnega modela uporabila
za razvoj teorije. Prav tako je uporabila tudi deduktivno sklepanje, ki ga opredeljuje način
razmišljanja od splošnega k specifičnemu pri razvoju posameznih konceptov znotraj
teoretičnega okvira. Posamezne koncepte oz. abstraktne ideje je uporabila v specifičnih
situacijah, ki so ključne sestavine njenega konceptualnega okvira in hkrati predstavljajo
temelj za razvoj teorije zdravstvene nege (Chinn in Kramer, 2004).

Fawcett (1995b) opredeljuje deduktivni način izpeljave teorije Imogene M. King z
raziskovanjem direktno iz prakse. V tem okviru je Kingovo zanimalo, kaj je delo
zdravstvene nege, kaj je proces zdravstvene nege, kaj je cilj zdravstvene nege, kako so
medicinske sestre izobražene in kdo so medicinske sestre, kako in kje delajo medicinske
sestre in kdo v družbi potrebuje zdravstveno nego.

- Koncepti in predpostavke znotraj dinamičnih sistemov teorije
Temeljni cilj zdravstvene nege je zdravje posameznika in širše skupnosti. Ljudje so odprti
sistemi v stalni interakciji s svojim okoljem.

V teoriji Imogene M. King je temeljni element interakcija med medicinsko sestro in
pacientom. Ta interakcija in doseganje ciljev sta tesno povezana v pristopu odprtega
sistema. Znotraj nje so predstavljeni trije interaktivni sistemi, ki so osnova v zdravstveni
negi: socialni, interpersonalni in personalni sistem (King v: Pajnkihar, 1999).
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Shema prikazuje sistemski okvir, ki zagotavlja pristop k razumevanju sistemov kot celote,
in ne vsakega posameznega sistema. Sistemski okvir je izdelala z namenom, da razloži
celotno organizacijo, v kateri funkcionirajo medicinske sestre. Sistemski pristop je
uporabila za kasnejši razvoj teorije doseganja cilja. Sisteme je uporabila za razumevanje in
odzivanje na spremembe in kompleksnost zdravstvenega sistema (King, 1988).

King je že leta 1964 opredelila, da se njen teoretični okvir razlikuje od drugih
konceptualnih shem v tem, da ne gleda na človeka in okolje ločeno, ampak s transakcijami
človeka v različnih okoljih. Poudarja kompleksnost dinamičnega človekovega vedenja v
situacijah zdravstvene nege (Seiloff in Messmer, 2010).

Slika 1: Trije aktivni medsebojni sistemi (osebni, interpersonalni, socialni) s posameznimi koncepti

M
E
D
O
S
E
B
N
I

Posamezni koncepti medosebnega oz. interpersonalnega
sistema:
•
•
•
•
•

Vloga
Stres
Komunikacija
Transakcija
Interakcija

S
I
S
T
E
M

OSEBNI SISTEM

Posamezni koncepti osebnega oz. personalnega sistema:
•
•
•
•

» Jaz « kot subjekt
Rast in razvoj
Koncept prostora in časa
Zaznavanje

Posamezni koncepti socialnega sistema:
•
•
•
•

Organizacija
Status
Moč
Avtoriteta, odločanje in kontrola

SOCIALNI SISTEM

VIR: King, 1981
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Teorijo Imogene M. King interpretiramo kot odprti sistem, katerega cilj je vsesplošno
blagostanje na področju zdravja. Le-to je rezultat preudarnih in premišljenih aktivnosti
posameznikov in skupin, ki delujejo v okviru sistema. Sistem temelji na dinamični teoriji,
pri kateri gre za transakcijo energije skozi informacije na podlagi različnih vplivov med
medicinsko sestro in bolnikom. Med obravnavo medicinska sestra in bolnik skupaj
načrtujeta cilje in negovalne posege za doseganje želenih ciljev (Hanchett, 1990).

Teorija Imogene M. King temelji na dinamični teoriji in predstavlja zasnovo za
razumevanje zdravstvene nege. Temeljni cilj zdravstvene nege je zdravje posameznika in
širše skupnosti. Njen konceptualni model demonstrira interakcijo med posamezniki –
personalni sistem; interakcijo med diadami, triadami in majhnimi skupinami –
interpersonalni sistem in interakcijo med velikimi skupinami – socialni sistem. Ljudje so
odprt sistem v stalni odvisnosti z okoljem, kjer posamezniki predstavljajo osebni sistem v
okolju. Med posamezniki se formirajo diade, triade in majhne skupine – interpersonalni oz.
medosebni sistem v okolju. Skupine večjega števila ljudi, ki imajo skupne interese in
sestavljajo posamezne organizacije, pa predstavljajo še tretjo obliko medsebojno odvisnih
sistemov – socialni sistem (Sieloff et al., 2006; King, 2006; Meleis, 2007).

PERSONALNI SISTEM

Personalni sistem je drug izraz za osebo, človeško bitje, posameznika ali »jaz« kot subjekt.
V pogledu Kingove posameznik ne more biti razumljen kot oseba, če niso poznani tudi
drugi koncepti:
− »Jaz« kot subjekt: je v personalnem sistemu opisan kot kompleksna celota.
Karakteristika »jaz« je sestavljena iz misli in občutkov, ki zajemajo posameznikovo
zavedanja individualnega obstoja in njegove predstave, kdo in kaj je.
Posameznikov »jaz« je seštevek vsega, kar označuje posameznika in vključuje
sistem:
− idej;
− vedenja oz. pristopov;
− vrednot;
− pripadnost.
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− Gre za posameznikovo subjektivno okolje. »Jaz« je posameznikov notranji svet,
ločen od zunanjega, ki je sestavljen iz drugih stvari in ljudi. Pomeni to, kar imamo
v mislih, ko rečemo »JAZ«.

− Rast in razvoj: »Jaz« je subjekt rasti in razvoja. Odraža celične, molekularne in
vedenjske spremembe človeških bitij. Rast in razvoj se lahko definira kot proces v
človekovem življenju, ki pomeni premik od njegovih potencialov do doseganja
samopotrditve (uresničitve samega sebe).

− Čas in prostor: Čas je definiran kot zaporedje dogodkov in občutkov ter kot
edinstvena izkušnja na poti vsakega posameznika. Prostor obstaja v vseh smereh, je
povsod enak in je definiran s fizičnim območjem, znanim kot teritorij (značilnost
obnašanja tistega, ki ga zaseda): bolnišnica, zdravstveni dom, družina. To je
trenutno okolje, v katerem imata interakcijo medicinska sestra in pacient.

− Zaznavanje: Zaznavanje pomeni osebno predstavo realnosti. To je subjektivni
način, v katerem posameznik zaznava realnost, ki je obarvana glede na osebne
izkušnje, razvoj ega in prirojene značilnosti. Zaznavanje je proces oplemenitenja
podatkov, v katerem posameznik interpretira sebe, svoje telo, rast, razvoj, čas in
prostor. Edinstvene kvalitete vsakega človeškega bitja so izražene v vseh stvareh in
znotraj njih. Vsako človeško bitje je zaznano v vsaki situaciji različni (King, 1992;
Frey et al., 2002).

INTERPERSONALNI SISTEM

Zajema dve ali več oseb ali manjše skupine ljudi, kot je na primer družina. Razumevanje
interpersonalnega sistema zahteva znanje o naslednjih konceptih: komunikacija,
interakcija, vloga, stres in transakcija.

− Komunikacija predstavlja proces direktnega ali indirektnega prenosa informacij od
ene osebe k drugi in obratno. Je informativna komponenta interakcije. Kingova trdi,
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da sta verbalna in neverbalna komunikacija izmenjava simptomov in simbolov na
relaciji med medicinsko sestro in pacientom.

− Interakcija je definirana kot obnašanje med dvema ali več istočasno prisotnimi
osebami, ki ga je možno opazovati. Predstavlja proces občutkov in komunikacije
med osebo in okoljem ter med dvema osebama, ki se kaže kot verbalno ali
neverbalno obnašanje, usmerjeno k skupnemu cilju.

− Vloga pomeni pričakovano vedenje osebe v določeni situaciji. Oseba ima hkrati več
različnih vlog (študent, prijatelj, brat), vendar so pričakovanja glede na posamezno
vlogo kulturno določena. Ljudje komunicirajo o svojih pričakovanjih glede na
posamezne vloge. Vloga medicinske sestre je definirana v negovalni situaciji in
obsega profesionalno delovanje, uporabo znanja in spretnosti, upoštevanje vrednot
za določitev ciljev in pomoč drugim za doseganje ciljev.

− Stres je dinamična situacija, v kateri je oseba v interakciji z okoljem. Obsega
izmenjavo energije in informacij med osebo in okoljem, ki omogoča nadzor virov
stresa. Stres vpliva na človekovo zaznavanje in lahko zmanjšuje racionalnost.
Podobno vlogo ima stres v procesu interakcije med medicinsko sestro in pacientom.

− Transakcija je proces interakcije, v katerem človeško bitje komunicira z okoljem za
doseganje ciljev, ki imajo zanj vrednost in pomen. Predstavlja ciljno usmerjeno
vedenje človeka in pomeni soglasje oz. realizacijo cilja (King, 1992; Frey et al.,
2002).

SOCIALNI SISTEM

Socialni sistem so širše skupine ljudi s skupnimi interesi, npr. bolnišnice, šole, športni
klubi in družba kot celota. Vrednotenje zdravstvenega sistema kot družbenega sistema
zahteva poznavanje konceptov: organizacija, avtoriteta (veljava, ugled), moč (oblast),
status ter odločanje in kontrola.
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V socialni sistem spadajo zgoraj našteti koncepti in koncepti iz personalnega in
interpersonalnega sistema.

•

Organizacija zajema štiri parametre:

- človeške vrednote so podlaga za določeno ravnanje, pričakovanja in postavljanja
ciljev (oblike vedenja, potrebe, cilji, pričakovanja);
- naravno okolje, v katerem so materialni in človeški viri osnovni za doseganje
ciljev;
- delodajalci in zaposleni (ali starši in otroci) tvorijo skupine s kolektivnim
medsebojnim delovanjem za doseganje ciljev;
- tehnologija za doseganje ciljev.
Organizacijo vzpostavlja človek, ki določa položaj in vloge ter uporablja vire za
doseganje osebnih in organizacijskih ciljev.

•

Avtoriteta je aktivni vzajemni medsebojni proces v organizaciji. Povezana je s
položajem posameznika, ki je pristojen za proces dela, priznanja in sankcije.
Avtoriteta mora biti sprejeta in legitimna ter mora upoštevati občutja in vrednote
sodelujočih.

•

Moč (oblast) predstavlja možnost za uporabo organizacijskih virov za doseganje
ciljev. Moč je označena kot univerzalna, situacijska, kot osnova v organizaciji,
omejena z viri, dinamična in usmerjena k cilju.

•

Status je položaj posameznika v skupini ali skupine v odnosu do drugih skupin v
organizaciji. Predstavlja status, povezan s privilegiji, dolžnostmi in zahtevami.

•

Odločanje in kontrola je dinamičen in sistematičen proces, s katerim je omogočena
ciljno usmerjena izbira alternativ s strani posameznikov ali skupine in odgovarja na
vprašanja za dosego cilja (King, 1992; Frey et al., 2002).
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KONCEPTI IN INTERAKCIJE V TEORIJI DOSEGANJA CILJA

Različni sistemi – personalni, interpersonalni in socialni, so v konstantni interakciji in
vplivajo drug na drugega. Zato se imenujejo odprti sistemi. Vsak od sistemov je ciljno
orientiran in poudarja interpersonalni sistem. Znotraj interpersonalnega sistema se
prepletajo komunikacija, interakcija in transakcija med ljudmi, usmerjenimi k realizaciji
cilja (Sieloff et al., 2006).

Pomembno je, da medicinska sestra in pacient najdeta soglasje in da vsak izmed njiju pove
in preveri svoje zaznave. Skupaj poskušata določiti cilje skozi komunikacijo in interakcijo.
Medicinska sestra obravnava pacienta kot človeško bitje in vzajemno določata cilje v
procesu in smer za vrnitev ali ohranitev pacientovega zdravja, da ta lahko ponovno
funkcionira v predvidenih ali želenih vlogah. Pomemben vidik je vzajemno postavljanje
ciljev in iskanje možnega konsenza za njihovo uresničitev. Interakcija je ciljno usmerjeno
doseganje zastavljenih ciljev (Sieloff in Messmer, 2010).

Elementi v odnosu med pacientom in medicinsko sestro, ki vodijo v transakcijo, so:
− akcija;
− reakcija;
− skupno postavljanje ciljev;
− usklajevanje mnenj pri zastavljenih ciljih;
− soglasje mnenj za doseganje ciljev;
− transakcija;
− doseganje cilja (King v: Pajnkihar, 1999).
Imogene M. King definira javno zdravje kot adaptacijo na stresne dejavnike v okviru
uporabe javnih sredstev, da bi dosegli najvišjo možno raven. Po Kingovi je cilj v okviru
javnega zdravja dosežen na podlagi premišljenega delovanja posameznikov in skupin, ki
delujejo kot odprti sistem v prenosu informacij. Na vseh nivojih odprtega sistema, tako na
personalnem, interpersonalnem kot tudi na socialnem nivoju, je najprominentnejši koncept
komunikacija. Postavljanje skupnih ciljev je rezultat ugotavljanja, izvajanja intervencij in
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načrtovanja za vzdrževanje kvalitete medsebojnih interakcij in uspešnost komunikacije
(Hanchett, 1990).

Teorija izvira iz teoretične osnove, ki so ji dodane komponente doseganja skupnih ciljev.
Odnos medicinska sestra in pacient rezultira v interakcijskem odnosu oz. medsebojnem
procesu. Posamezniki in njegovi bližnji imajo pravico, da si pridobijo znanje o njihovem
zdravju, imajo pravico sprejeti ali zavrniti aktivnosti zdravstvene nege, imajo pravice
postavljati odločitve, ki zadevajo njihovo eksistenco, zdravje in aktivnosti v družbi.
Medicinska sestra ima odgovornost deliti informacije z bolniki glede njihovega zdravja,
zbirati relevantne informacije o dojemanju vloge posameznika do te mere, da so cilji, ki jih
želita medicinska sestra in posameznik doseči, skupni (King, 1981).

Teorija pozna štiri koncepte doseganja cilja – zaznavanje, komunikacija, interakcije,
transakcija – ki so vpeti v transakcijski model (King, 1981). Ta model predstavlja osnovo
za teoretično znanje: proces zdravstvene nege, ki zajema ugotavljanje (oceno stanja),
negovalne diagnoze, načrtovanje, izvajanje, vrednotenje procesa zdravstvene nege.
Uporaba procesa transakcije oz. prenosa vodi v dosego cilja in k rezultatom. Rezultati
procesa so prikaz prakse, ki temelji na osnovi izvedbe določenih aktivnosti (King, 1997).
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Tabela 1: Primerjava procesa zdravstvene nege kot teorije in kot metode dela

RAZISKOVANJE

PRAKSA

PROCES ZDRAVSTVENE NEGE KOT
TEORIJA

PROCES ZDRAVSTVENE NEGE KOT
METODA DELA

SISTEM MEDSEBOJNIH KONCEPTOV

SISTEM MEDSEBOJNIH ODNOSOV

−

Dojemanje odnosa medicinska sestra in

−

Ocena stanja (ugotavljanje)

−

Postavitev negovalne diagnoze

−

Načrt

−

Izvajanje

−

Vrednotenje

bolnik (sprejemanje)
−

Komunikacija med medicinsko sestro in
bolnikom

−

Interakcija (vzajemnost) odnosa med
medicinsko sestro in bolnikom

−

Postavljanje ciljev med medicinsko sestro in
bolnikom (ko je to mogoče)

−

Sporazumni dogovor, kako doseči skupne
cilje

−

Transakcije oz. prenos dogovora med
medicinsko sestro in bolnikom

−

Dosega ciljev in ocena le-teh

VIR: King, 1981; Yura in Walsh, 1983

Posamezniki in medicinske sestre morajo imeti sposobnost, da identificirajo in si postavijo
realne cilje, ki so jih zmožni doseči v okviru dinamičnega procesa. »Out-come« oz. rezultat
je merilo za vrednotenje kvalitete zdravstvene nege, ki jo izvajamo danes. Gledano v
prihodnost jo bomo izvajali tudi jutri in še čez 50 let. Zato mora biti današnji pristop
medicinske sestre do pacienta sodoben in podprt z najsodobnejšimi standardi zdravstvene
nege (King, 1997).

Kingova opisuje človeka kot odprt sistem, vpet med družbo in okolico. Dinamične sisteme
razume kot celoto, ki so med seboj soodvisni, in ne kot vsakega posameznega. Sistemski
pristop je uporabila za kasnejši razvoj teorije doseganja ciljev in z namenom, da razloži
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celotno organizacijo, v kateri funkcionirajo medicinske sestre (Pajnkihar, 1999; Sieloff et
al., 2006; King, 2006; Meleis, 2007).

Filozofski pogled na posameznika, kot ga je opisala Imogene M. King, v katerem poudarja
domneve o posamezniku, njegove vrednote in prepričanja o zdravstveni negi, se ni
spremenil zadnjih šestdeset let. Konceptualni model demonstrira interakcijo posameznika z
okoljem v socializiranem svetu (Fawcett, 1999).

Predlogi, ki jih je že leta 1981 za uspešen koncept interakcije pacient – medicinska sestra
opredelila Imogene M. King, so:
− interakcija je vzpostavljena, če so spoznanja medicinske sestre in pacienta
natančna;
− cilji so doseženi, če pride do realizacije;
− zadovoljstvo je rezultat doseženih ciljev;
− zdravstvena nega je učinkovita, če so doseženi cilji;
− povečana rast in razvoj sta zagotovljena, če ima interakcija za posledico izvršitev;
− do realizacije načrta zdravstvene nege pride, če so pričakovana in izpolnjena vloga
medicinske sestre in pacienta dopolnjujeta;
− do stresa lahko privede konflikt v interakciji med medicinsko sestro in pacientom;
− skupno postavljanje in doseganje ciljev je omogočeno, če ima medicinska sestra
znanje in spretnosti ter obvlada komunikacijo, da lahko pacienta celovito informira
(King v: Pajnkihar, 1999; Sieloff et al., 2006; King, 2006; Meleis, 2007).

V teoriji Imogene M. King so natančno opredeljeni kriteriji za notranje in zunanje
omejitve.

Kriteriji za notranje omejitve
− Medicinska sestra in pacient se ne poznata.
− Medicinska sestra je pooblaščena za izvajanje profesionalne nege.
− Pacient potrebuje storitve, ki jih zagotavlja medicinska sestra.
− Medicinska sestra in pacient sta v specifičnem razmerju, kjer ima:
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- medicinska

sestra

potrebna

znanja

in

spretnosti,

da

z

ustreznim

komuniciranjem prenese pacientu potrebne informacije za določitev ciljev;
- pacient znanje in informacije o sebi in svojem dojemanju težav in skrbi, ki
bodo v sodelovanju z medicinsko sestro pomagale pri skupnem postavljanju in
doseganju ciljev;
- medicinska sestra in pacient sta v medsebojni vzajemni interakciji za doseganje
ciljev (King v: Pajnkihar, 1999; Sieloff et al., 2006; King, 2006; Meleis, 2007).

Kriteriji za zunanje omejitve
− Interakcija poteka med dvema osebama.
− Interakcija je omejena na profesijo zdravstvene nege in pacienta, ki potrebuje
zdravstveno nego.
− Interakcija, do katere prihaja v naravnem okolju (King v: Pajnkihar, 1999; Sieloff
et al., 2006; King, 2006; Meleis, 2007).

3.3 Uporabnost teorije Imogene M. King
V nadaljevanju so prikazani kriteriji uporabnosti teorije po McKenni (1997) za opis teorije
Imogene M. King.

3.3.1 Kriteriji uporabnosti teorije po McKenni (1997)
Dorothy Johnson (v: McKenna, 1997) je bila med pionirji, ki so specificirali, kaj pomeni
teorija v zdravstveni negi oz. kateri so njeni ključni deli v sestavi, ki jih moramo
analizirati. Specificirali so uporabo teorije v praksi in opredelitev vrednosti teorije v
posamezni profesiji. V svojih trditvah je identificirala socialno korist, pomen in
sprejemljivost kot pomembno vrednoto teorije, ki predstavlja uporaben kriterij za njeno
analizo.
Kriteriji, ki natančno opredeljujejo uporabnost teorije, so:
•

socialna korist;

•

socialni pomen;
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•

socialna kongruenca oz. sprejemljivost;

•

obseg/splošnost;

•

vodilo za proces zdravstvene nege;

•

dosegljivost;

•

stvarna kongruenca;

•

diskriminacija oz. razlikovanje;

•

»krog nalezljivosti« oz. »circle of contagiousness« (McKenna, 1997).

- Socialna korist
Pomembno je opredeliti, ali teorija vsebuje eksplicitna pravila za prakso zdravstvene nege
oz. ali teorija opredeljuje načine, kako morajo medicinske sestre skrbeti za ljudi. V okviru
te kategorije je treba preveriti, ali teorija pomaga izvajalcem predvideti posledice uporabe,
ter akcijo oz. situacijo, ki opredeljuje razlike, kot tudi opiše in razloži posamezne
fenomene, in ali je teorija opredeljena s prakso oz. ali bi morala biti (McKenna, 1997).

- Socialni pomen
V okviru tega kriterija opredelimo, ali vodi teorija v dejanja medicinske sestre, ki
predstavljajo pomembno razliko za pacienta. Ta dejstva je težko opredeliti, še zlasti če
teorija ni bila testirana. Vežejo se na to, ali so skozi uporabo intervencij doseženi pozitivni
izidi dejanj, ki jih predlaga teorija. V okviru socialnega pomena je treba vključiti, kakšen
efekt ima teorija na kvaliteto zdravstvene nege, izvedene intervencije in sredstva oz. vire,
ki so potrebni za zagotavljanje najboljše prakse (McKenna, 1997).

- Socialna kongruenca oz. sprejemljivost
Ta kriterij opredeljuje, ali vodi teorija v aktivnosti, ki jih opredeljujejo pričakovanja
družbe. Treba je preveriti, ali teorija sovpada s tem, kar družba pričakuje od medicinskih
sester. Če npr. teorija stimulira oz. vzpodbuja samooskrbo, je mogoče, da bo v nekaterih
kulturah opredeljen konflikt v smislu zavračanja prepričanj družbe, če so le-ta takšna, da če
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je pacient bolan, mora torej zavzeti odvisno vlogo. V okviru te kategorije je pomembno
tudi upoštevanje predpostavk časa in zgodovine. Teorija, ki jo je bilo možno aplicirati v
prakso konec 19. stoletja (npr. Nightingale leta 1859) ali v sredini 20. stoletja (npr. Peplau
leta 1952), ni nujno, da je ta kongruentna oz. sprejemljiva s socialnimi vrednotami in
prepričanji konec 20. stoletja oz. na začetku 21. stoletja (McKenna, 1997).

Fawcett (2005a) opredeljuje, da je pomembno dejstvo, da analitik identificira teorijo s
socialno koristjo oz. vrednostjo, socialnim pomenom in socialno sprejemljivostjo v času, v
katerem bo izvedena aplikacija le-te v prakso zdravstvene nege. Možno je tudi, da analitik
ni zmožen detektirati oz. opredeliti prisotnosti omenjenih faktorjev znotraj teorije. Kljub
vsemu pa številni metateoretiki trdijo, da so le-ti znotraj nje prisotni. V procesu analize
posamezne teorije je naloga vsakega analitika opredelitev lastnega aspekta o teoriji in z
dejstvi podkrepiti razloge za nestrinjanje z analizami drugih.

- Obseg/splošnost
Ta kriterij se nanaša na to, kako je možno teorijo aplicirati v prakso glede na stopnjo
abstraktnosti. Ta kriterij lahko opredelimo s širino in ozkostjo. Teorija zdravstvene nege je
v okviru tega kriterija lahko opredeljena kot velika teorija, ki zagotavlja široko filozofsko
abstrakcijo o realnosti zdravstvene nege. Alternativno je lahko srednja teorija, ki temelji na
ugotovitvah raziskav in jo je možno preprosto aplicirati v specifično skupino pacientov.
Možno, da je praktična teorija, ki ponuja klinično orientirana eksplicitna navodila za
doseganje želenih rezultatov v praksi zdravstvene nege (McKenna, 1997).

Veliko teorijo, kot je npr. teorija D. Orem iz leta 1980, lahko uporabimo v različnih
kulturah, kajti vsi ljudje imajo potrebe po samooskrbi, drugi pa jo potrebujejo le takrat, ko
sami samooskrbe niso sposobni izvajati (King, 2007).

McKenna (1997) pojasnjuje, da v nekaterih primerih obseg teorije ni vezan na njeno
splošnost in obratno. Veliko teorijo je tako možno postaviti v vsako okolje ali pa le v
določena. Možno je seveda tudi, da ima praktična teorija velik obseg. Tako ima npr. teorija
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prakse obračanja pacienta na dve uri za preprečitev razjede zaradi pritiska širok obseg in jo
je možno aplicirati v vsako klinično okolje.

Lahko trdimo, da širši kot je obseg teorije, večja je verjetnost, da bo le-ta socialno
kongruentna oz. socialno sprejemljiva. Hardy (1986) trdi, da je teorija žalovanja, ki je
lahko aplicirana pri pacientih vseh starosti in v vseh kulturah, bolj uporabna kot specifična
teorija žalovanja, ki se nanaša le na posameznike srednjih let, živeče v Združenih državah
Amerike, ki so izgubili svojega zakonca. V nasprotju širši kot je obseg, večja je tudi
socialna korist. Velike teorije ni lahko aplicirati v prakso, zato imajo pogosto nizki lokalni
pomen.

- Vodilo za proces zdravstvene nege
Vse teorije vplivajo na aspekte oz. vidike strategije ugotavljanja in reševanja problema v
okviru procesa zdravstvene nege. Vsaka velika teorija opisuje svojo verzijo oz. različico
procesa zdravstvene nege, pogosto z veliko podrobnostmi. Nekatere teorije govorijo o
štirih fazah v procesu zdravstvene nege (teorija Roperjeve iz leta 1990), druge o petih
fazah (teorija Oremove iz 1985) in nekatere o šestih fazah procesa zdravstvene nege
(teorija Royeve iz leta 1971) (McKenna, 1997).

Teorija zdravstvene nege mora aplicirati proces zdravstvene nege v vsakdanje življenje.
Specificira, kaj je treba oceniti, katere intervencije uporabiti in kako naj vrednotimo
zdravstveno nego. Proces zdravstvene nege je prazna procedura brez teorije, ki je
strukturirana v njenem okviru. Z zagotavljanjem tega vodila teorija, ki je lahko eksplicitna
ali implicitna, nakazuje bistvo poteka posameznih intervencij. Treba je poudariti, da so
nekatere teorije zdravstvene nege lahko dobre podlage za presojo oz. oceno, niso pa
eksplicitno vodilo za izvajanje in vrednotenje zdravstvene nege (McKenna, 1997).

- Dosegljivost
Chinn in Kramer (2004) opisujeta dosegljivost kot pomemben kriterij za analizo teorije
zdravstvene nege. Dosegljivost opredeljuje, ali ima teorija empirične indikatorje oz.
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kazalce, ki kažejo na posamezne koncepte teorije. Če teh indikatorjev analitik znotraj
teorije ne najde, bo testiranje teorije v vsakdanji praksi težko izvedljivo. Številne teorije
nimajo eksplicitnih empiričnih oz. izkustvenih indikatorjev v nasprotju s številnimi
srednjimi in praktičnimi teorijami, ki jih pogosto imajo.

- Stvarna kongruenca
Pojem koncepta se navezuje na to, ali teorija opredeljuje okolico skladno s koncepti
potencialnega uporabnika teorije (Steven-Barnum v: Peterson, 2009). Stvarna kongruenca
predstavlja po mnenju analitika npr. obstoj treh dimenzij eksistence oz. obstoja, pravi
McKenna (1997). Takšen pogled na svet ne sovpada s pogledom M. Rogers iz leta 1980, ki
govori o štirih dimenzijah oz. pandimenzijah eksistence posameznika. V tem primeru, ko
so pogledi analitika v nasprotju s teorijo, je le-ta težko uporabna kot vodilo razmišljanja za
prakso. To ne pomeni, da je teorija slaba, pač pa le to, da vidiki, predpostavke in
prepričanja analitika in teoretika ne sovpadajo (McKenna, 1997).

- Diskriminacija oz. razlikovanje
Zdravstvena nega je edinstvena disciplina, katere pogled na posamezne fenomene se lahko
razlikuje iz perspektive, primerljive s fenomeni drugih disciplin. Znotraj teorije je treba
poiskati, ali ima teorija tisto kapaciteto, s katero diferencira oz. loči izvajalce zdravstvene
nege od drugih profesionalcev v zdravstvu in od neformalnih oz. neuradnih negovalcev na
domu (Stevens-Barnum v: Peterson, 2009). To predstavlja bistveno kvaliteto profesije, ki
je vanjo vnesla številna znanstvena spoznanja drugih disciplin.

Če teorija zdravstvene nege ne kaže na to, kako je zdravstvena nega unikatna in edinstvena
v primerjavi z drugimi disciplinami, potem lahko sploh dvomimo o tem, ali imamo
opravka z analizo teorije zdravstvene nege. Dobra vaja bi bila, če bi npr. iz teorije D. Orem
iz leta 1985 o samooskrbi odstranili besedo zdravstvena nega ali iz teorije V. Henderson iz
leta 1966 osnovne življenjske aktivnosti zdravstvene nege in ju predstavili strokovnjakom.
Če bi le-ti po preučevanju posameznih teorij ugotovili, da so primerne za uporabo v njihovi
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praksi, potem se pojavi zaskrbljenost o posameznih teorijah. Če je tako, je treba znotraj
teorije opredeliti kriterij diskriminacije (McKenna, 1997).

- »Krog nalezljivosti« oz. angl. »circle of contagiousness«
V Veliki Britaniji so številne teorije povzeli iz Združenih držav Amerike. Meleis (2007)
poudarja, da je proces širjenja teorij temeljil na geografskem principu in da teoretiki niso
imeli direktnega vpliva na njihov razsoj po svetu.

V analizi teorije je treba opredeliti, ali je bila teorija kot taka spremenjena s tem, ko se je
razširila po svetu, in kdo je bil odgovoren za prenos v posamezno državo. Treba je
evidentirati tudi, znotraj katerih specialnosti in kako je bila uporabljena ter ali je uporabna
za strukturiranje prakse zdravstvene nege, učnega načrta oz. raziskovanja v zdravstveni
negi. Pomembno je preveriti, ali so teorijo uporabljali tudi drugi raziskovalci v zdravstvu
razen medicinskih sester kot npr. delovni terapevti ali socialni delavci, in če so, na kakšen
način (McKenna, 1997).

3.3.2 Kriteriji uporabnosti v teoriji Imogene M. King
Zdravstvena nega je profesija, ki temelji na praksi (Bohinc in Cibic, 1995; Cibic et al.,
1999). Na praksi je osnovana tudi večina teorij zdravstvene nege. V skladu s tem so teorije
uporabne v učnem procesu, ki je osnova za izobraževanje medicinskih sester. Prav to je v
okviru teorij zdravstvene nege ključno pri raziskovanju oz. formiranju filozofije za
organizacijski menedžment.

- Socialna korist in socialni pomen
Teorija Imogene M. King sovpada z vrednotami in prepričanji o zdravstveni negi,
humanosti, avtonomiji, spoštuje zasebnost pacienta, neodvisnost posameznika in
načrtovanje zdravstvene nege, ki je značilno za zahodne družbe, pravi King (1996).
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Socialni pomen vključuje pomen prakse posamezne teorije za človeštvo in družbo. Meleis
(2007) navaja, da mora kritik zastaviti filozofsko vprašanje in ob tem ugotoviti, ali
posamezni postavljeni cilji in posledice teorije pomenijo znatno razliko v življenju ljudi.

Natančen pregled literature deli kritike teorije Imogene M. King v dve ključni kategoriji:
na tiste s predsodki oz. omejitvami glede na kulturo in na tiste, ki so omejitve aplikacije
teorije opredeljevali glede na sposobnost kompetence bolnikov (Carter in Dufour, 1994;
Frey et al., 1995; Sieloff et al., 2006; Fawcett, 2005b; Harih, 2008). Nekatere družbe
opredeljujejo teorijo Imogene M. King kot neaplikativno za svojo kulturo, kajti poznajo le
vlogo pacienta, ki je popolnoma pasivna in odvisna od izvajalcev zdravstvene nege, ta
teorija pa opredeljuje aktivno vlogo v medsebojni interakciji z medicinsko sestro. Carter in
Dufour (1994) nasprotujeta tej kritiki in pojasnjujeta, da je teoretični okvir Imogene M.
King najbolje aplicirati v situacijah, ko pacienti aktivno sodelujejo pri načrtovanju in
doseganju ciljev v zdravstveni negi, je pa kljub vsemu uporaben tudi v situacijah, ko so
pacienti delno pasivni. Meleis (2007) pojasnjuje, da je poudarek teorije Imogene M. King
na doseganju skupnih ciljev, aktivnem medsebojnem sodelovanju med medicinsko sestro
in pacientom, omogočanju medsebojnih stikov in zagotavljanju pomoči posameznikom. Na
takšen način je pri posamezniku zagotovljena najvišja mera zdravja, ki hkrati omogoča, da
posameznik deluje v aktivni vlogi, kar sovpada z zahodno filozofijo. Teoretični okvir
Kingove je fleksibilen, in sicer v tolikšni meri, kot ga je medicinska sestra zmožna
prilagoditi glede na svoja kulturna prepričanja in personalne zmožnosti prilagajanja.

Frey et al. (1995) razpravljajo o aplikaciji teoretičnega modela Imogene M. King v
japonsko in švedsko kulturo in ugotavljajo, da je okvir možno aplicirati tudi v druga
okolja, in ne samo v ameriško. Opredelili so, da tako na Japonskem kot tudi na Švedskem
domači kritiki opisujejo kulturno sovpadanje teoretičnega okvirja Kingove s teorijami
zdravstvene nege v svoji deželi, kar je ključni dejavnik za uporabo modela v praksi. Na
Japonskem model sovpada s teorijami zdravstvene nege z vidika postavljanja in doseganja
skupnih ciljev, na Švedskem pa je kulturna povezava opredeljena s filozofskim pogledom,
ki ga opisuje Kingova v smislu posameznika in interakcije posameznika z okoljem.
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- Socialna kongruenca oz. sprejemljivost
Meleis (2007) opredeljuje, da socialna kongruenca oz. sprejemljivost zajema prepričanja,
vrednote in pričakovanja različnih kultur, ki natančno opredeljujejo, katera izmed teorij
zdravstvene nege je najbolj ustrezna za posamezno socialno okolje. Samooskrba in
neodvisnost sta ključna cilja v zdravstveni negi, ki sta značilna le za nekatere kulture. Le-ta
sta v zdravstveni negi posameznih kultur in družb nesprejemljiva in neustrezna in se jima
izvajalci zdravstvene nege tudi izogibajo.

Teorija doseganja cilja je sprejemljiva v mednarodni praksi zdravstvene nege. V različnih
kulturah so tako z uporabo teorije Imogene M. King preprečeni kulturni stereotipi
(Husting, 1997).

- Obseg/splošnost
Ta teorija je uporabna v praksi na večini področij, razen na tistih, v katerih bolnik ne zmore
interakcij s svojim okoljem zaradi neke vrste invalidnosti ali psihične prizadetosti (Chinn
in Kramer, 2004). Drugi kritiki so opredelili omejeno aplikacijo teorije v prakso
zdravstvene nege, kadar pacienti niso zmožni in niso kompetentni za interakcijo z
medicinsko sestro. Družina pacienta je lahko vključena v uporabo teorije takrat, kadar je
mogoče ugotoviti, da družina poskuša delovati v najboljšem interesu bolnika. Fawcett
(2005b) kljub vsemu ocenjuje, da konceptualni model Imogene M. King zagotavlja
usmeritev za raziskovanje, izobraževanje, upravo in prakso v zdravstveni negi. Kingova
(2006) na tovrstne kritike odgovarja z dejstvom, da je okrog 70 % komunikacije v procesu
interakcije pacient – medicinska sestra neverbalne, in hkrati pojasnjuje, da je nemogoče, da
neka teorija ustreza prav vsaki situaciji, v kateri se znajde posameznik oz. pacient.
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- Vodilo za proces zdravstvene nege
PRVA FAZA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE – UGOTAVLJANJE
POTREB V ZDRAVSTVENI NEGI

Osnovna predpostavka teorije doseganja ciljev je, da medicinska sestra in pacient
izmenjujeta informacije, skupno zastavljata cilje in nato usmerjata vse aktivnosti v njihovo
doseganje (King v: Pajnkihar, 1999; Sieloff et al., 2006; Meleis, 2007).

Za aplikacijo teorije v prakso je nujno ocenjevanje, intervju, spretnost komuniciranja in
sposobnost združevanja osnovnega znanja zdravstvene nege in vede o vedenju ljudi.
Pojasnjuje, da pri ocenjevanju mora medicinska sestra zbrati podatke o pacientovem nivoju
rasti in razvoja, o njegovem videnju samega sebe, sprejemanju trenutnega zdravstvenega
stanja ter nivoju njegove komunikacije in socializacije. Komunikacija je nujna za potrditev
pravilnosti posameznih ocen. Informacije pri ocenjevanju se kasneje razvijejo v negovalno
diagnozo (Parker, 2006).

Kingova to definira kot predpostavko, ki identificira motnje, težave, zaskrbljenost,
odstopanja, zaradi česar pacient potrebuje pomoč (King v: Pajnkihar, 1999; Sieloff et al.,
2006; Meleis, 2007).

DRUGA FAZA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE – NAČRTOVANJE
ZDRAVSTVENE NEGE

Pomeni postavljanje ciljev in sprejemanje odločitev o tem, kako te cilje doseči. Medicinska
sestra in pacient skupaj načrtujeta cilje, ki jih morata doseči, in izdelata načrt zdravstvene
nege. King vidi doseganje ciljev kot del vsakodnevnega življenja. Dosegljivost ciljev je
odvisna od človekove sposobnosti interakcije in soglasja za skupno delovanje. Izvajanje
zdravstvene nege je temeljna komponenta procesa, vendar se lahko cilji medicinske sestre
in pacienta razlikujejo (King v: Pajnkihar, 1999; Sieloff et al., 2006; Meleis, 2007).
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–

IZVAJANJE

ZDRAVSTVENE NEGE

Pomeni uresničitev vseh aktivnosti, s katerimi želimo doseči cilje. Zdravstvena nega mora
izhajati iz znanja in spretnosti komunikacije. Pri izvajanju zdravstvene nege mora
medicinska sestra upoštevati, da je vsak človek edinstveno bitje, in mora temu prilagoditi
intervencije. Interakcije, ki se pojavljajo v zdravstveni negi, so ciljno usmerjene, s
posebnim poudarkom pomagati ljudem pri premagovanju zdravstvenih ali z zdravjem
povezanih skrbi. Transakcija vključuje vzajemne želje, potrebe in vrednote ter zahteva od
medicinske sestre in pacienta, da sprejmeta in uskladita vlogi. Uspešno transakcijo
omogoča le natančna in vestna interakcija, ki vodi k zmanjšanju stresa in tesnobe ter tako
prispeva k rasti in razvoju pacienta (King v: Pajnkihar, 1999; Sieloff et al., 2006; Meleis,
2007).

ČETRTA FAZA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE – VREDNOTENJE
ZDRAVSTVENE NEGE

Vključuje opise rezultatov glede na postavljene cilje. Daje povratno informacijo o
učinkovitosti nege. Družba pričakuje kakovostno zdravstveno nego, zato mora biti
učinkovitost nege merljiva (King v: Pajnkihar, 1999; Sieloff et al., 2006; Meleis, 2007).

DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE

Narejen je bil dokumentacijski sistem, ki se uporablja pri transakcijskem procesu in vodi
do ciljnih spretnosti. Večina medicinskih sester uporablja pri procesih zdravstvene nege
ocenjevanje, diagnosticiranje, planiranje, implementiranje in vrednotenje, kar Kingova
imenuje metoda (King, 1992).

Kameoka et al. (2007) opredeljujejo, da transakcijski proces znotraj teorije Imogene M.
King zagotavlja teoretično osnovno znanje za uporabo te metode. Npr.: ko nekdo oceni
pacienta, njegovo okolje in postavi diagnozo, pri tem uporablja koncept percepcije,
komunikacije in interakcije, s katerimi medicinska sestra pridobiva informacije in si
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ustvarja mnenje. Transakcija nastane, ko se medicinska sestra in pacient skupaj odločita o
ciljih, ki jih bosta dosegla, in o sredstvih, s katerimi bosta dosegla te cilje, in na kakšen
način. Vrednotenje določa, ali so cilji doseženi ali ne. Če ne, se vprašamo zakaj, in proces
se začne na začetku. Vse se dokumentira na pacientovo karto. Pacientova dokumentacija
nam pomaga doseči cilje. Pacientova kartoteka vsebuje procese, ki so bili uporabljeni pri
doseganju cilja. Pri odpustitvi vsebuje povzetek zastavljenih in doseženih ciljev. Če
uporabljamo ta sistem in je zapisana kvaliteta zdravstvene nege, ne potrebujemo drugih
oblik dokumentacije. Zakaj medicinske sestre vztrajajo na tem, da zapisujejo kritične
točke, različne načrte nege in druge tipe formularjev, če lahko s poznavanjem tega sistema
zapisujejo zapiske na pacientovo kartoteko? Zakaj bi uporabljali različne formularje in s
tem komplicirali, če lahko s poznavanjem tega procesa lažje evalviramo kvaliteto
zdravstvene nege? Zakon določa, da je pacient upravičen izvedeti vse o svoji negi in
umiranju. Ta transakcijski proces pomaga pri zdravstvenem procesu medicinski sestri pri
izvrševanju pravice pacienta o samoodločanju.

- Dosegljivost
Glavni koncepti znotraj osebnega oz. personalnega sistema, medosebnega oz.
interpersonalnega sistema in socialnega sistema so opredeljeni nekoliko širše, kljub vsemu
pa so njihove dimenzije opredeljene specifično znotraj natančne opredelitve pomena
posameznih konceptov kot tudi posameznih dimenzij (Pajnkihar, 2009c).

- Stvarna kongruenca oz. sprejemljivost
Teorija Imogene M. King opredeljuje okolico skladno s koncepti potencialnega uporabnika
teorije. Stvarna kongruenca predstavlja po mnenju analitika npr. obstoj treh medsebojnih
odvisnih sistemov, v okviru katerih funkcionira posameznik. Teorija Imogene M. King
temelji na dinamični teoriji in predstavlja okvir s povezavo bistvenih konceptov za
razumevanje zdravstvene nege. Zdravstvena nega je predstavljena kot odprt sistem
različnih interakcij med medicinsko sestro in pacientom (King, 2006). Posamezni
funkcionalni sistemi znotraj teorije Imogene M. King so personalni sistem, interpersonalni
sistem in socialni sistem (Pajnkihar, 2009c).
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Konceptualni sistem znotraj teorije Imogene M. King je bil oblikovan tako, da pojasnjuje
organizirano celoto, znotraj katere se pričakuje, da medicinske sestre funkcionirajo (King,
1971). Personalni sistem predstavlja vsako osebo kot organizirano celoto, ki je v interakciji
z dvema ali več osebami v okviru različnih interpersonalnih sistemov, vse skupaj pa
funkcionira znotraj socialnega sistema, ki je sestavljen iz velikih skupin, kot so
izobraževalni sistemi, zdravstveni sistemi, vladni sistem itd. Posamezni sistemi
predstavljajo organizirano celoto, ki je v nenehni interakciji z okoljem. Različne
spremenljivke, ki vplivajo na dojemanje, specifične vloge, odgovornosti in odločanje
znotraj teh sistemov, zahtevajo pojmovanje kot celoto. Iz tovrstnega pojmovanja treh
dinamičnih sistemov sledi medsebojna interakcija, ki zagotavlja strukturo zdravstvene nege
kot discipline in natančno opredeljuje teorijo doseganja cilja (Seiloff et al., 2006).

- Diskriminacija oz. razlikovanje
Kingova (1995) je razvila teorijo doseganja ciljev, ki temelji na psihologiji človeškega
bitja v okviru sistemske teorije. Značilnosti njene teorije zajemajo celovit pristop k
zdravstveni negi, poznavanje posameznih sistemskih teorij, med katere sodijo dinamični
sistemi (osebni, medosebni in socialni) in odprti sistemi (akcija, reakcija, interakcija,
transakcija in povratna informacija), interaktivno delovanje medicinske sestre in bolnika,
in vsebujejo vse elemente sistemskega pristopa k profesionalni zdravstveni negi.

Sieloff et al. (2006) opredeljuje, da je teorija pomembna zaradi interaktivnega pristopa v
zdravstveni negi, ki pomaga dosegati cilje zdravstvene nege. Cilj zdravstvene nege v
okviru teorije je strokovna pomoč posamezniku ali skupini za ohranitev ali ponovno
povrnitev zdravja. Pacient je znotraj teorije definiran kot posameznik ali skupina
posameznikov s svojimi potrebami. Med ključne aktivnosti zdravstvene nege sodijo akcija,
reakcija, interakcija in transakcija.
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- »Krog nalezljivosti« « oz. angl. »circle of contagiousness«
Številni teoretiki, med njimi tudi Fawcett (2005a), so bili v preteklosti zaskrbljeni, ker so
druge kulture in družbena okolja povzemala teoretične modele, ki so bili opredeljeni in
namenjeni za aplikacijo v prakso zdravstvene nege izključno v ameriškem okolju.

Konceptualni model Imogene M. King ima v 21. stoletju številne možnosti za aplikacijo in
mednarodno uporabo v različnih okoljih in družbah današnjega časa. Številne študije v
Združenih državah Amerike, Kanadi, Hongkongu in na Finskem to potrjujejo in ne
navajajo težav v smislu aplikacije teorije v vsakdanjo prakso zdravstvene nege (King,
2007).

3.4 Vpliv teorije Imogene M. King na razvoj znanja
V nadaljevanju so prikazani kriteriji vpliva teorije po McKenni (1997) za opis teorije
Imogene M. King.

3.4.1 Kriteriji vpliva teorije na razvoj znanja po McKenni (1997)
- Generiranje teorije
V okviru teorije je treba raziskati, ali ima posamezna teorija potencial za generiranje oz.
tvorbo drugih teorij. Tako je npr. teorija N. Rogers iz leta 1980 vplivala na razvoj
Fitzpatrickove teorije leta 1982. Velika teorija lahko predlaga nove smeri raziskovanja, kar
vodi v razvoj srednje in praktične teorije. Pomembno je tudi opredeliti, ali so izpeljane
teorije deskriptivne ali perskriptivne (McKenna, 1997).

- Pomembnost teorije
Ta kriterij zadeva bodisi usmerjenost teorije v prihodnost bodisi predstavlja dragocen vir
pri oblikovanju želene prihodnosti (Chinn in Kramer, 2004). Želena prihodnost je lahko
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povezana z razvojem prakse zdravstvene nege, podlage za raziskovalne študije ali ogrodja
za učni razvoj in izobraževanje. S pomembnostjo preučujemo, ali je teorija ključna za
razvoj stroke zdravstvene nege, v kateri delujemo. Kot rezultat uporabe teorije je možno
opredeliti odgovore na vprašanja oz. rešiti probleme, ki so ključnega pomena za prihodnost
stroke zdravstvene nege. Na podlagi tega Hardy (1986) predlaga nove ideje oz. načine,
kako opredeliti posamezne fenomene v zdravstveni negi.

3.4.2 Kriteriji vpliva teorije na razvoj znanja v teoriji Imogene M. King
Konceptualni model Imogene M. King in njena teorija doseganja cilja sta aplicirana v
prakso zdravstvene nege znotraj številnih nacionalnih in mednarodnih študij. Jolly in
Winker (1995) sta opisala aplikacijo teorije Imogene M. King v sam proces izvajanja
dokumentiranja v zdravstveni negi. Benedikt in Frey (1995) sta poročala o aplikaciji teorije
na urgentnem oddelku oz. urgentnem odseku v bolnišnici. Alligood (1995) je aplicirala
teorijo o doseganju cilja v proces zdravstvene nege odraslega pacienta z ortopedskim
obolenjem. Laben et al. (1995) so uporabili teorijo o doseganju cilja v procesu obravnave
pacientov znotraj psihoterapevtske skupine. Messmer (1995) je natančno opredelila
izvajanje zdravstvene nege na osnovi teorije Imogene M. King v veliki mestni bolnišnici.
Cooker et al. (1995) so uporabili teoretični okvir za implementacijo negovalnih diagnoz v
eni izmed kanadskih bolnišnic. Fawcett et al. (1995b) pa so uporabili teoretični okvir
znotraj ene izmed največjih kanadskih bolnišnic, ki deluje na terciarnem nivoju.

Teorijo Imogene M. King oz. posamezne koncepte teoretičnega okvira so v številnih
raziskovalnih projektih uporabili za osnovo v raziskavah. Winker (1995) je razvil sistemski
pogled na zdravje, Rooke (1995) je identificiral vključevanje koncepta prostora v
zdravstveno nego, Sieloff (1995) pa je definiral zdravje v socialnem okolju (Sieloff in
Messmer, 2010).

Drugi raziskovalni projekti so uporabili teoretični okvir Kingove kot teoretično osnovo. Ta
skupina raziskav zajema naslednje raziskave: Kemppainen (1990) je analizirala študijo
primera pacienta s HIV, ki ima izražene psihotične simptome, Alligood et al. (1995) so
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razvili koncept empatije znotraj teorije Imogene M. King, Hobdell (1995) je apliciral
teoretični okvir Kingove v proces obravnave otrok in staršev z motnjo v razvoju nevralne
cevi, Sharts-Hopko (1995) je raziskoval zdravstveno stanje žensk tekom tranzicije v
menopavzo in Doornbos (1995) je uporabil teoretični okvir Kingove za raziskovanje
splošnega zdravja znotraj družine mentalno motenih družinskih članov (Sieloff et al.,
2006). Harih (2008) je opredelila aplikacijo teorije Imogene M. King pri obravnavi
starostnika s sladkorno boleznijo.

Tudi teorije srednjega dosega so bile razvite z uporabo teoretičnega okvira teorije Imogene
M. King. To vključuje Freyevo teorijo družin, otrok in kronično bolnih, Kileenovo teorijo
o zadovoljstvu pacientov s profesionalno zdravstveno nego, Sieloffovo teorijo o področju
moči in Wickovo teorijo o zdravju družine (Sieloff et al., 2006).

Izvedene so bile tudi študije, ki so zgolj uporabile koncepte teoretičnega okvira teorije
Kingove. Hanucharurnkui in Vinyanguang (1991) sta teorijo doseganja cilja uporabila za
študijo rezultatov o zadovoljstvu pacientov glede izvajanja samonege pri postoperativnih
pacientih. Hanna (1995) je uporabila teorijo Kingove za promocijo zdravega obnašanja pri
adolescentih in Kameoka (1995) je s pomočjo teorije Kingove analiziral interakcije med
medicinsko sestro in pacientom (Sieloff et al., 2006).

3.5 Testiranje teorije Imogene M. King
V nadaljevanju so prikazani kriteriji za testiranje teorije po McKenni (1997) za opis teorije
Imogene M. King.

3.5.1 Kriteriji za testiranje teorije po McKenni (1997)
- Testiranje teorije
Glavni razlog za obstoj teorije je raziskovanje. Predpostavke posameznih teorij lahko
razvijemo v hipoteze, ki jih nato testiramo. Rezultat testiranja lahko prinese razvoj novega
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znanja. V večini primerov je znano, da številne teorije zdravstvene nege niso bile testirane
s strani raziskovalcev, teoretikov ali medicinskih sester, ki delajo v praksi (McKenna,
1997).

Veliko je že in še bo napisanega o pomenu testiranja posameznih teorij. S tem se zagotovi
argument veljavnosti in točnosti posameznih konceptov in domnev (Chinn in Jacobs v:
McKenna, 1997). Toda majhen napredek na tem področju je bil že dosežen. Dickoff in
James (v: McKenna, 1997) priporočata takšna testiranja, trdita, da tudi če ne bomo izvajali
raziskav, bo to vplivalo na kvaliteto zdravstvene nege. To je razumljivo ob upoštevanju
posledic za medicinske sestre, ki uporabljajo teorijo dvomljive veljavnosti kot organizirano
ogrodje za izvajanje zdravstvene nege pacientov (McKenna, 1997).

V pregledu literature od 1952 do 1985 Silva (v: McKenna, 1997) ugotavlja, da je uporaba
raziskav za testiranje predpostavk v tem času zelo redka. Pravi, da je to bil vidik znanosti,
ki je ostal zunaj glavnega toka raziskovanj. Uporabljeni so bili naslednji kriteriji za
selekcijo:
- raziskava determinira vrednost predpostavk oz. propozicij teorije;
- teorija je eksplicitno ogrodje za raziskavo;
- povezava med teorijo in hipotezami raziskave je jasna;
- raziskovalne hipoteze so deduktivne iz predpostavk teorije;
- raziskovalne hipoteze se dajo testirati na ustrezen način;
- raziskava zagotavlja indirektno evidenco za veljavnost teorije predpostavk oz.
propozicij;
- dokaze diskutiramo glede na to, kako so podprti s teorijo (McKenna, 1997).
Moody et al. (1988) so analizirali 720 raziskovalnih člankov v šestih največjih revijah, ki
zajemajo raziskovanje v zdravstveni negi, s tem da so se usmerili na raziskave v praksi
zdravstvene nege. Želeli so ugotoviti, koliko študij je poskušalo testirati teorijo
zdravstvene nege. Ugotovili so, da obstaja povezava med raziskovalnim konceptom oz.
zasnovo in teorijo v 55 % študij (polovica jih temelji na deskriptivnem nivoju teorije). V
manj kot 35 študijah so testirali koncepte ali pa hipoteze posamezne teorije. Najpogosteje
uporabljena teorija v analiznih študijah je bila evidentirana teorija D. Orem, sledijo teorije
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N. Rogers, B. Neuman in C. Roy. Presenetljivih 89 % raziskovalnih člankov ni zajelo
nobene teorije zdravstvene nege. Preračunali so, da je med letoma 1977 in 1986 bil
nakazan statistično signifikanten porast uporabe teorije zdravstvene nege za raziskovalne
namene. V letu 1977 je 52 % študij zajelo teorije drugih disciplin v primerjavi z 49 % iz
leta 1986.

3.5.2 Kriteriji za testiranje v teoriji Imogene M. King
Cilj zdravstvene nege je pomagati posamezniku in skupinam doseči, ohraniti in povrniti
zdravje. V različnih situacijah, ko na zdravje vpliva veliko bolezni, medicinske sestre
skrbijo in pomagajo osebam, da umrejo z dostojanstvom (King, 1981). Sistematični okvir
teorije Imogene M. King opisuje holistični oz. celostni pogled na kompleksnost
zdravstvene nege znotraj različnih skupin in različnih tipov sistemov zdravstvene nege. Ta
okvir se razlikuje od drugih konceptualnih shem v tem, da je orientiran ne na posamezne
ljudi in okolje, temveč na človeške transakcije v različnih okoljih (King, 1995).

V preteklih desetih letih so številne medicinske sestre (Alligood, 1995; Benedict in Frey,
1995; Norris in Hoyer, 1993; Woods, 1994) objavile uporabo konceptualnega sistema in
testirale

teorijo

doseganja

ciljev

v

praksi

na

področju

staranja,

starševstva,

psihomentalnega zdravja in ambulantne dejavnosti. Medicinske sestre na Japonskem,
Švedskem in v Kanadi (Cooker et al., 1995; Kameoka, 1995; Rooke, 1995) so vodile
raziskave v svojih kulturah z namenom, da testirajo teorijo doseganja cilja in da
demonstrirajo

uporabo

transakcijskega

procesa,

znanja

konceptov

percepcije,

komunikacije, interakcije in vloge v bolnišničnem okolju. Sieloff (v: Parker, 2006) je
razvila teorijo moči za upravljanje in administrativne ukrepe v zdravstveni negi. Nekatere
med njimi so uporabljale znanje tega koncepta z namenom, da so uporabljale prakso, ki je
temeljila na teoriji, pravi Sieloff et al. (2006). Frey et al. (1995b) predlagajo uporabo
teorije znotraj družin, pri obravnavi otrok in kronično bolnih in nadaljujejo s testiranjem
teorije v okviru raziskovanja. Killenova disertacija (v: Sieloff in Messmer, 2010)
predstavlja študijo odnosov med medicinsko sestro in pacientom v okviru profesionalne
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zdravstvene nege. Rezultat raziskave je instrument, s katerim merimo zadovoljstvo
pacientov, vključenih v proces zdravstvene nege.
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4

METODOLOGIJA RAZISKOVANJA

4.1 Namen
Namen raziskave je bil opisati teorijo Imogene M. King, izbor kriterijev za analizo teorije
Imogene M. King in opredelitev skladnosti opisanih kriterijev z vidika medicinskih sester
v praksi zdravstvene nege.

4.2 Cilji
Cilji raziskave:
− opisati teorijo Imogene M. King;
− opredeliti posamezne kriterije po McKenni (1997) za analizo teorije Imogene M.
King;
− analizirati teorijo Imogene M. King po izbranih kriterijih;
− ugotoviti skladnost izbranih kriterijev s prakso zdravstvene nege.

4.3 Raziskovalna vprašanja
− Kateri izmed kriterijev za analizo teorije po McKenni (1997) so tisti, za katere
medicinske sestre menijo, da so bistveni za opis, izbor in uporabo teorije v praksi?
− Ali je teorija Imogene M. King skladna s prakso zdravstvene nege?
Raziskava je temeljila na predpostavki o ustreznosti izbora kriterijev po McKenni (1997)
za opis, izbor, vrednotenje in uporabo teorije Imogene M. King v praksi zdravstvene nege.

Raziskava je temeljila na naslednjih omejitvah:
− v raziskavo smo vključili le diplomirane medicinske sestre, ki so v procesu
podiplomskega izobraževanja, ker imajo teoretično znanje o teorijah
zdravstvene nege;
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− izvedena je bila na vzorcu 10 medicinskih sester, zaposlenih v Univerzitetnem
kliničnem centru Maribor (UKC Maribor).

4.4 Metodologija in metoda dela

Za raziskavo je bila uporabljena interpretativna paradigma s kvalitativno metodologijo in
metodo utemeljene teorije (Glaser in Strauss v: Polit in Hungler, 1987). Podatke smo
zbirali z nestrukturiranimi intervjuji in tako pridobili veliko primarnih nestrukturiranih
podatkov, ki smo jih oblikovali v razumljivo celoto. V ta namen smo uporabili metodo
utemeljene teorije, ki jo tako Babbie (2010) kot Bryman in Bellova (2003) definirajo kot
neštevilčen pregled, in interpretacijo opazovanja za namene odkrivanja osnovnih pomenov
in vzorcev medsebojnih odnosov. Kot raziskovalno strategijo smo uporabili induktivno in
interpretativno paradigmo (Dimovski et al., 2008). Med zbiranjem in analizo podatkov je
ves čas poteka raziskave bila prisotna interakcija.

Izvedba intervjujev z medicinskimi sestrami je potekala v kliničnem okolju v
dopoldanskem in popoldanskem času. Tekom intervjujev se je izkazalo, da medicinske
sestre zaradi kompleksne tematike ne podajajo vsebinsko dovolj eksaktnih odgovorov za
izvedbo kvalitativne analize. Okvirna vprašanja intervjuja smo po prvem intervjuju
dopolnili s podvprašanji, ki so intervjuvancem dodatno razsvetlila tematiko in jim
pomagala pri opisu in razlagi vsebine. Kljub temu da metoda utemeljene teorije ne opisuje
vračanja k intervjuvancem, smo se zaradi temeljitejših odgovorov ponovno vrnili nazaj k
intervjuvancem, da so intervjuje lahko dopolnili. V vsakem naslednjem intervjuju je
zbiranje podatkov potekalo v kombinaciji s pisnim dopolnjevanjem že zabeleženih
odgovorov. Vseh 9 naslednjih intervjujev smo izvedli etapno, kar pomeni, da smo dnevno
medicinskim sestram zastavili tri vprašanja, ki so jih naknadno pisno dopolnjevale v
pripravljen formular. Dolžina posameznega intervjuja je tako zajemala pet srečanj in vsako
srečanje je vključevalo intervju ter naknadno beleženje odgovorov medicinske sestre, ki je
sodelovala v intervjuju. V primeru, da intervjuvanka v določenem času ni bila dosegljiva,
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smo izvedbo intervjuja prestavili v naslednji dan po predhodnem telefonskem klicu in
natančni določitvi ure za izvedbo intervjuja.

Raziskovanje v zdravstveni negi zahteva natančno razlago poteka in izvedbo analize ter
način preoblikovanja podatkov v vsebinske sklope in dosledno izpeljavo procesa tematske
analize vsebine besedila. Omenjena metoda dela vključuje praktične in efektivne postopke
za opravljanje analize, ki z metodično sistematizacijo pisnih podatkov olajšujejo razkritje
posamičnih korakov v analitičnem procesu, pomagajo pri organiziranju analize in
predstavitvi rezultatov. Glavna značilnost metode utemeljene teorije je oblikovanje zbirke
kategorij, v katere uvrščamo pomene dobljenih podatkov. Pri tem je pomembno, da
posamezna kategorija omogoča dovolj natančno uvrščanje analiziranih podatkov glede na
vsebinski pomen kod. Na podlagi kod, ki smo jih pridobili iz primarnih podatkov,
opredelimo podkategorije in na koncu kategorije (Easterby-Smith, Stirling, 2001; Stern,
1985).

Metoda utemeljene teorije uporablja kodiranje kot ključni proces v analizi, ki se uporablja
za posploševanje kvalitativnih podatkov (Cresswell, 2009; Bryman in Bell, 2003; Stirling,
2001).

Slika 2 prikazuje strukturo izvedbenih korakov metode utemeljene teorije, s katero smo
dejansko z opredelitvijo posameznih kod formulirali podkategorije in iz njih izpeljali
glavne kategorije (Stirling, 2001).
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Slika 2: Izpeljava analize besedila z metodo utemeljene teorije po korakih s tehniko kodiranja, tvorbo
podkategorij in glavne kategorije

KATEGORIJA
1

(3. korak)

PODKATEGORIJA
1

PODKATEGORIJA
2

PODKATEGORIJA
3

PODKATEGORIJA
4

(2. korak)

(2. korak)

(2. korak)

(2. korak)

KODA 1
(1. korak)

KODA 2
(1. korak)

KODA 3
(1. korak)

KODA 4
(1. korak)

KODA 5
(1. korak)

KODA 6
(1. korak)

KODA 7
(1. korak)

KODA 8
(1. korak)

VIR: Stirling, 2001

Podatke v kvalitativni raziskavi smo dobili iz malega števila namensko izbranih vzorcev
(10) in natančne opredelitve analitične indukcije zabeleženih odgovorov, ki smo jih dobili
tekom posameznega intervjuja.

Postopek analize besedila z uporabo metode utemeljene teorije:
- urejanje gradiva;
- določitev enot kodiranja;
- odprto kodiranje;
- izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij;
- odnosno kodiranje;
- oblikovanje končne teoretične formulacije (Stirling, 2001).
Analiza gradiva je postopek, pri katerem s kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva
oblikujemo pojme, ki jih med seboj povežemo v sodbe (izjave, propozicije) in nato
oblikujemo teoretične modele in pojasnitve.

Določitev enot kodiranja in tehnike kodiranja
Osnovno empirično gradivo (zapise intervjujev) smo uredili in prepisali. Pri prepisovanju
smo pustili na desni strani širši rob, kamor smo vpisovali posamezne kode oz. pojme.
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Besedilo za analizo smo najprej razčlenili na sestavne dele in tako dobili enote kodiranja.
Enota kodiranja je predstavljala posamezno frazo oz. besedno zvezo. Kot glavno tehniko
pri postopkih kodiranja smo uporabili neposredno poimenovanje in poimenovanje
posameznih kod z drugo besedo za isti pojem (Kan, 2002).

Prosto pripisovanje pojmov oz. odprto kodiranje
Je postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov, v katerem smo posameznim delom
besedila pripisovali pojme. Besedila, ki smo jim pripisali isti pojem, smo zbrali, jih ločili
od besedil, ki so spadala pod drugi pojem, in tako organizirali podatke. Posamezne pojme
smo primerjali med seboj, ugotavljali, kateri pojmi se nanašajo na podobne pojave, in jih
združili v širše kategorije, ki smo jih poimenovali. Pri kategoriziranju smo bili pozorni, da
nismo tvorili kategorij iz posameznih pojmov, ki so bili preveč različni, saj bi s tem
neupravičeno poenostavljali raznolikost empiričnega gradiva (Kan, 2002).

Izbor relevantnih pojmov in kategorij
Izmed velikega števila pojmov in kategorij smo izbrali tiste, ki so bile videti relevantne
glede na problem in namen raziskave. V tej fazi smo izločili pojme, ki so bili preveč
oddaljeni ali nenavadni in niso bili povezani z drugimi pojmi in s problemom raziskave
(Kan, 2002).

Odnosno oz. aksialno kodiranje
Aksialno kodiranje je zagotavljalo vzpostavljanje odnosov znotraj določene kategorije,
med kategorijo in njenimi podkategorijami. Vodilo je do tega, da smo vzpostavili
hierarhijo med posameznimi kategorijami in podkategorijami (Kan, 2002).

Oblikovanje končne teoretične formulacije
Oblikovanje končne teoretične formulacije je zagotavljalo vzpostavljanje odnosov med
različnimi kategorijami (Kan, 2002).
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Slika 3: Proces metode utemeljene teorije po Kanu (2002)
Abstraktnost na višjih ravneh

Konstantna primerjava
- primerjava posameznih
variacij oz. vzorcev
- vsebina posamezne
kategorije in njene lastnosti
- primerjava teoretičnih kod
- teoretične kategorije
- značilnosti kategorij
- razmerja med posameznimi
kodami in kategorijami

Zbiranje in izbor podatkov:
- teoretično vzorčenje
- selektivno vzorčenje
Viri:
- literatura
- dokumenti
- opazovanje
- neformalni intervjuji
- formalni intervjuji
- vprašalniki

Analiza podatkov in kodiranje
- beleženje podatkov med
intervjujem in urejanje gradiva
- določitev enot kodiranja
- odprto kodiranje
- izbor in definiranje relevantnih
pojmov in kategorij
- odnosno kodiranje
- oblikovanje končne teoretične
formulacije

Abstraktnost na višjih ravneh
Opredelitev vseh kategorij oz. posameznih tem

Saturacija posameznih kategorij
- opredelitev glavne kategorije
- evidentiranje in opredelitev teorije
- opredelitev modela
- primerjava z obstoječo literaturo

VIR: Kan, 2002

4.5 Raziskovalno okolje
Raziskava je potekala v kliničnem okolju. V raziskavo so bile vključene zaposlene
medicinske sestre. Pred pričetkom raziskave smo pridobili soglasje Službe zdravstvene
nege za izvedbo raziskave.
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4.6 Raziskovalni vzorec
V izbrani raziskovalni vzorec smo vključili 10 medicinskih sester, starih med 27 in 55 let,
zaposlenih v UKC Maribor na različnih kliničnih področjih zdravstvene nege. Po kriteriju
nenaključnega izbora smo določili ciljno osebo – medicinsko sestro z visokošolsko
strokovno izobrazbo, ki nadaljuje svoje izobraževanje iz zdravstvene nege na
podiplomskem nivoju in tako določili namenski vzorec. Namenski vzorec je bil določen na
podlagi prepričanja, da raziskovalec lahko samostojno oceni in izbere subjekte znotraj
populacije (Polit in Beck, 2004).

Posamezne intervjuvance ženskega spola smo označili s kratico MS-Ž (medicinska sestra –
ženskega spola) od MS-Ž1 do MS-Ž10. Izbrane medicinske sestre so bile naprošene za
sodelovanje v vodenem intervjuju, med potekom intervjuja jim je bila zagotovljena
anonimnost.

4.7 Etični vidik
Medicinske sestre, ki so sodelovale v raziskavi, so bile informirane o možnosti zavrnitve
sodelovanja v raziskavi, o namenu in vsebini raziskave in zagotovljena jim je bila popolna
anonimnost v času izvedbe intervjuja. Njihova identiteta ne bo razkrita v nobenih
dokumentih.

4.8 Teoretični okvir
Opredelitev kriterijev za analizo in aplikacijo teorije v prakso po McKenni (1997) ter
prikaz primera analize teorije Imogene M. King.

65

Metka Harih: Analiza teorije Imogene M. King in opredelitev kriterijev za vrednotenje teorije

5

REZULTATI

Starostna struktura medicinskih sester, vključenih v raziskavo, je nihala od 27 do 55 let in
je znašala povprečno 39,1 leta. Vsi preiskovanci, vključeni v raziskavo, so bili ženskega
spola. Delovna doba medicinskih sester, ki so bile vključene v intervjuje, je nihala od 5 let
do 32 let in je v povprečju znašala 15,9 leta. Vse intervjuvane medicinske sestre so imele
dokončano visokošolsko strokovno izobrazbo in so hkrati nadaljevale svoje izobraževanje
iz zdravstvene nege na podiplomskem magistrskem študiju. Šest medicinskih sester, ki
smo jih vključili v raziskavo, je na delovnem mestu diplomirana medicinska sestra, vodja
negovalnega tima, dve izmed njih sta na delovnem mestu diplomirana medicinska sestra v
negovalni enoti in dve medicinski sestri sta na delovnem mestu strokovna vodja klinike.

Na podlagi intervjujev, izvedenih z medicinskimi sestrami, smo formulirali tri glavne
kategorije: edinstvenost zdravstvene nege, medsebojne odnose in komunikacijo ter izbor
teorije za podporo prakse v zdravstveni negi.

5.1 Edinstvenost zdravstvene nege
Znotraj kategorije edinstvenost zdravstvene nege smo na podlagi intervjujev izvedenih z
medicinskimi sestrami sodelujočimi v raziskavi formulirali sledeče podkategorije: nega,
skrb, pomoč, avtonomija, aktivna vloga in pomen poučevanja pacienta.

Zdravstvena nega je v teoriji opredeljena kot stroka, ki pomaga zdravemu in bolnemu
posamezniku v vseh obdobjih njegovega življenja od rojstva do smrti in je njena ključna
vloga zagotavljanje individualnih potreb posameznika, vključenega v zdravstveno
obravnavo.

Vsaka profesija oz. disciplina mora natančno izkazovati edinstveno »funkcijo«, kar
pomeni, da se s tem ne ukvarjajo druge discipline.
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Iz raziskave je razvidno, da medicinske sestre opredeljujejo nego kot ključni element
edinstvenosti znotraj profesije zdravstvene nege. Dve medicinski sestri sta nego opisali
zelo podobno. Ena izmed medicinskih sester opredeli nego s postopki v okviru življenjske
aktivnosti osebna higiena in urejenost.
MS-4: »V zdravstveni negi zajemajo nego postopki, ki so vezani izključno na nego
pacienta /…/ mednje sodijo postopki v zvezi z izvajanjem osebne higiene in urejenosti
pacienta in jih uvrščamo v osnovno življenjsko aktivnost osebna higiena in urejenost
po Virginiji Henderson. Samo takšna nega je torej tisto, kar je edinstveno
zdravstveni negi.«

Druga medicinska sestra pa v nego poleg postopkov v okviru življenjske aktivnosti osebna
higiena in urejenost vključi tudi druge intervencije znotraj preostalih življenjskih
aktivnosti:
MS-6: »Ključnega pomena v naši stroki v okviru nege je izvajanje vseh /…/
postopkov in posegov, ki jih kot izvajalci zdravstvene nege izvajamo tekom dela vsak
na svojem specifičnem področju. Nega ne pomeni samo intervencij v okviru osebne
higiene, pač pa tudi v okviru vseh drugih življenjskih aktivnosti«.

Vlogo nege kot ključnega elementa znotraj profesije druge medicinske sestre opredeljujejo
drugače. Medicinska sestra, ki je sodelovala v raziskavi, je opisala vlogo nege z vidika
kompleksne interakcije med medicinsko sestro in pacientom, ki zagotavlja samooskrbo
posameznika v največji možni meri in v najkrajšem možnem času:
»/…/ z izvajanjem nege /…/ pomaga medicinska sestra doseči oz. vrniti pacientu
maksimalno stopnjo sposobnosti samooskrbe, da se le-ta lahko čim prej vrne v
domačo oskrbo oz. na delovno mesto.«

Raziskava kaže evidentno prepletenost elementa nege s posameznimi humanističnimi
koncepti, ki so prav tako ključni za opredelitev edinstvenosti profesije zdravstvene nege.
Izmed humanističnih konceptov medicinske sestre izpostavljajo koncept skrbi za človeka,
ki zajema zdravega in bolnega posameznika od rojstva do smrti in teži k njegovi
samostojnosti. Medicinske sestre skrb za pacienta opredelijo z različnih zornih kotov. Ena
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izmed medicinskih sester poudarja skrb za boljše psihofizično in emocionalno stanje
pacienta.
MS-6: »V zdravstveni negi z izvajanjem nege pacienta si medicinska sestra prizadeva
zagotavljati posamezniku čim prejšnjo samostojnost, neodvisnost in skrb za boljše
psihofizično in emocionalno stanje.«

Druga medicinska sestra poleg skrbi za psihofizično in emocionalno stanje izpostavi tudi
pomen skrbi v vseh življenjskih obdobjih.
MS-8: »/…/ za zagotavljanje skrbi posameznika ali skupnosti medicinske sestre
izkoristijo vse fizične, duševne in socialne potenciale, ki jih premorejo za delovanje
znotraj okolja, v katerem pacienti bivajo in živijo v vseh življenjskih obdobjih.«

Naslednja medicinska sestra poudari pomen skrbi za zdravega in bolnega posameznika.
MS-2: »Zdravstveno nego medicinska sestra izvaja tako v obdobju zdravja kot tudi
bolezni, prav tako pa tudi v vseh življenjskih obdobjih od rojstva do smrti, v smislu
skrbeti za zdravega ali bolnega posameznika.«

Medicinska sestra se osredotoči na skrb za počutje pacienta v času bolezni.
MS-5: »Zdravstvena nega je izrednega pomena za pacienta v času bolezni, ker mu
omogoča celovit vpogled v njegovo stanje /…/ in skrb za njegovo počutje.«

V intervjujih z medicinskimi sestrami je kot pomemben humanistični koncept poudarjena
tudi pomoč pacientu in njegovim svojcem, kar nazorno kažejo opisi, ki so jih podale v
raziskavi sodelujoče medicinske sestre. Ena izmed medicinskih sester je izpostavila vlogo
zdravstvene nege z vidika pomoči spremljanja posameznika tekom življenja.
MS-2: »Zdravstvena nega spremlja človeka od rojstva do smrti, dotika se njegove
osebnosti in profesionalno vstopa v njegovo intimo z namenom pomoči v zdravju in
bolezni.«

Druga medicinska sestra je poudarila pomen pomoči posamezniku za zagotavljanje
samostojnosti in boljšega zdravja pacienta.

68

Metka Harih: Analiza teorije Imogene M. King in opredelitev kriterijev za vrednotenje teorije

MS-4: »Pomoč posamezniku je ključnega pomena /…/ v smislu prizadevanj za čim
večjo neodvisnost oz. boljše zdravstveno stanje pacienta.«

Hitre spremembe v zdravstvenem sistemu vplivajo tako na vlogo pacienta kot tudi na
vlogo njegovih svojcev. Najpomembnejše je dejstvo, da je v današnjem sistemu lahko
zadovoljen samo pacient, ki je zmožen popolnoma prevzeti aktivno vlogo v procesu
zdravstvene obravnave, prav tako pa tudi njegovi svojci. Medicinska sestra oz. zdravstvena
nega mora pacientu za tovrstno vlogo zagotoviti avtonomijo oz. samostojnost.

Medicinske sestre, ki so sodelovale v raziskavi, poudarjajo avtonomijo oz. samostojnost
pacienta, vključenega v zdravstveno obravnavo, z dveh vidikov. Ena izmed medicinskih
sester je tako izpostavila avtonomijo pacienta z vidika odločanja o samem sebi,
spoštovanja posameznika in njegove osebnosti.
MS-8: »/…/ ključnega pomena je priznavanje specifičnosti posameznika, ki temelji
na prepričanju, da imajo vsi ljudje pravico sodelovati pri odločanju o sebi.«

Druga medicinska sestra pa se je osredotočila na avtonomno odločanje pacientov glede
vključitve posameznika v zdravstveno obravnavo.
MS-9: »Ključni element v zdravstveni negi je spoštovanje avtonomije pacienta, ki je
opredeljena kot zmožnost samoodločanja o načinu zdravljenja, spremembah v
procesu zdravljenja ter izvajanju zdravstvene nege. Pred vsako invazivno preiskavo
zaprosim pacienta, da podpiše privolitveni list za izvedbo invazivnega posega.«

Avtonomen pacient je v zdravstveno obravnavo vključen aktivno, z namenom doseči
skupni cilj, ki si ga z medicinsko sestro zastavi že na samem začetku zdravstvene
obravnave.

V raziskavi sodelujoče izpostavijo aktivno vlogo pacienta, ki jo dve izmed medicinskih
sester natančno definirata s svojega vidika. Ena izmed medicinskih sester opredeljuje
aktivno vlogo pacienta kot rezultat njegove aktivacije v največji možni meri za dosego
zastavljenih ciljev.
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MS-10: »Maksimalna aktivacija pacienta v smislu samooskrbe rezultira v njegovi
aktivni vlogi v procesu zdravstvene obravnave, kar ima za posledico doseganje
skupno zastavljenih ciljev v okviru negovalnih problemov.«

Druga medicinska sestra izpostavi pojmovanje aktivne vloge mlajših bolnikov, ki zajema
avtonomno odločanje o poteku zdravljenja in vlogo medicinske sestre kot svetovalca v
zdravstveni obravnavi.
MS-7: »Svoja pričakovanja lahko pacient aktivno uresničuje le takrat, ko aktivno
sodeluje v procesu obravnave. Pojmovanje aktivne vloge bolnika, predvsem mlajših
bolnikov, se je danes razvilo do te mere, da bolnik, ki mora biti dobro informiran,
odloča o poteku zdravljenja kot enakopraven partner, medicinska sestra pa pogosto
prevzame vlogo strokovnega svetovalca.«

Ključni cilj aktivne vloge pacienta v zdravstveni obravnavi je torej realizacija zastavljenih
ciljev. Cilji težijo k doseganju njegovega zdravja kot vse bolj pomembne dobrine vsakega
posameznika, družine in družbene skupnosti, v kateri živi.

Ker paciente sprašujemo po formalnem strinjanju že na začetku obravnave, se velikokrat
izkaže, da so naši pacienti kljub zavedanju o svoji avtonomnosti še zmeraj popolnoma
pasiven element, vključen v zdravstveno obravnavo. Pogosto je to izraženo, kadar imamo
opravka z nemočnim starostnikom, ki nam kot pasivni udeleženec prepusti vse odločitve.
Ena izmed medicinskih sester izpostavi pasivno vlogo kot težavo na njihovem oddelku:
»Pogosto sem žalostna, da so na našem oddelku hospitalizirani redki tisti pacienti, ki
so pripravljeni aktivno sodelovati v zdravstveni obravnavi. Pasivnost in strinjanje
lahko opredelim kot značilnost večine. Razlog za to je najverjetneje visoka
povprečna starost, njihova nemoč zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja in
zgodovinsko gledano pasivna vloga pacienta v zdravstvenem sistemu.«

Medicinske sestre v raziskavi za zagotavljanje aktivne vloge posameznika, udeleženega v
zdravstveni obravnavi, izpostavijo pomen poučevanja in zdravstvenovzgojnega dela s
pacienti.
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Ena izmed medicinskih sester natančno opredeli, kaj zajema poučevanje pacientov in kako
lahko posameznik s poučevanjem doseže aktivno vlogo:
MS-6: »Pomagati ljudem z nasveti, jim svetovati, jih učiti, spodbujati in predvsem
naučiti, kako določene nevšečnosti preprečiti ali zmanjšati. Ljudi moramo naučiti
poslušati sebe in svoje telo ter jim pojasniti, da so v prvi meri za svoje zdravje
odgovorni sami. Ko enkrat to dosežejo, se lahko v zdravstveno nego vključijo tudi
aktivno.«

Druga medicinska sestra natančneje pojasni pomen poučevanja pacientov.
MS-3: »S poučevanjem in spodbujanjem ljudi ter z nasveti /…/ s poudarkom na
preventivnem in zdravstvenovzgojnem delu posameznika, njegove ožje in širše
družine ter skupnosti je posamezniku omogočena vloga aktivnega, enakopravnega
partnerja, vključenega v proces zdravstvene nege.«

Vsako nadaljnje sodelovanje v okviru zdravstvene obravnave ima pomemben vpliv na
pričakovanja tako medicinske sestre kot tudi pacienta znotraj medsebojnega partnerskega
odnosa. Nadaljevanje le-tega je podkrepljeno z ugotavljanjem posameznih prioritet,
oblikovanjem medsebojnega dogovora in vzajemnim strinjanjem. Le tako lahko dobi
pacient občutek varnosti, zaželenosti in smisel za nadaljnje aktivno sodelovanje.

5.2 Medsebojni odnosi in komunikacija
Znotraj kategorije medsebojni odnosi in komunikacija smo na podlagi intervjujev
izvedenih z medicinskimi sestrami sodelujočimi v raziskavi formulirali sledeče
podkategorije: spoštovanje, dostojanstvo, enakost obravnave, zaupanje, komunikacija in
človek.

Medicinska sestra in bolnik sta neprekinjeno povezana v okviru medsebojnega odnosa, ki
se vzpostavi ob prvem srečanju bolnika in medicinska sestre v določenem okolju in traja,
dokler bolnik strokovno pomoč medicinske sestre potrebuje, dokončno pa se izoblikuje
med izvajanjem zdravstvene nege.
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Medsebojni odnos med pacientom in medicinsko sestro je najpomembnejši instrument
spoštovanja integritete pacienta. Ta vključuje spoštovanje pacienta kot osebnosti, izkazovanje
občutljivosti za različnost drugih in zavedanje o ranljivosti posameznega pacienta.

Znotraj kategorije medsebojni odnosi in komunikacija so medicinske sestre kot ključni
element izpostavile spoštovanje.
V intervjujih so posebno izpostavljeni posamezni elementi medsebojnih odnosov, znotraj
katerih medicinske sestre opisujejo odnose s poudarkom na spoštovanju. Spoštovanje
pacienta opišejo z različnih vidikov. Medicinska sestra opredeljuje spoštovanje pacienta s
potrebo in pravico vsakogar, ki je v procesu zdravstvene obravnave.
MS-5: »Spoštovanje je osnovna potreba in hkrati tudi pacientova pravica, ki mu jo
medicinska sestra zagotavlja v času hospitalizacije. Pri obravnavi je pomembno
spoštovanje osebnosti človeka.«

Druga medicinska sestra poudarja spoštovanje v medsebojnem odnosu med pacientom in
medicinsko sestro.
MS-2: »V zdravstveni negi je ključnega pomena spoštovanje človekove celovitosti,
individualnosti in neponovljivosti. Odnos med pacientom in medicinsko sestro temelji
na medsebojnem spoštovanju posameznikov, udeleženih v medsebojnem odnosu.«

Naslednja medicinska sestra prav tako izpostavi posameznika, hkrati pa poudari
spoštovanje njegove volje in želja.
MS-9: »Vsakega pacienta cenim kot posameznika, hkrati pa spoštujem njegovo
individualnost, voljo in želje.«

Avtonomija predstavlja osnovno izhodišče sodobne zdravstvene obravnave pacienta, ki
temelji na spoštovanju pacientovega dostojanstva.

Medicinske sestre, ki sodelujejo v raziskavi, izpostavijo pomen dostojanstva človeka, ki je
izraženo v pravici, da posameznik svobodno odloča o sebi. Za ohranjanje
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posameznikovega dostojanstva je pomembna njegova avtonomija, ki označuje neodvisnost,
sposobnost sprejemanja odločitev, presojanje in odločnost.

Ena izmed v raziskavi sodelujočih medicinskih sester se osredotoči na spoštovanje vsakega
posameznika in njegovega dostojanstva.
MS-1: »Ključnega pomena je spoštovanje pacientove osebnosti kot individuuma in
njegovega dostojanstva. Zraven sodi tudi spoštovanje etičnih načel. Kadar se s
pacientom pogovarjam (jemanje anamneze), zmeraj skrbim, da sva sama in da naju
drugi ne slišijo. S tem zagotavljam individualno obravnavo in zasebnost v največji
možni meri. /…/ Rezultat takšne obravnave je spoštljiv odnos na relaciji pacient–
medicinska sestra.«

V sodobni zdravstveni negi je izpostavljena zahteva po enakosti obravnave,
individualizirani zdravstveni negi in hkrati celostni obravnavi, z vidika fizičnih, psihičnih,
duhovnih in socialnih potreb pacienta. Najučinkovitejša metoda za dosego individualnosti
obravnave je proces zdravstvene nege.

Medicinske sestre, ki so bile vključene v raziskavo, so enakost obravnave in njen pomen
kot elementa za zagotavljanje dobrih medsebojnih odnosov tudi opisale. Ena izmed
medicinskih sester enakost obravnave opredeljuje z individualnim pristopom ter obravnavo
s psihičnega, fizičnega in socialnega vidika.
MS-2: »Ključnega pomena za enakost obravnave je individualni pristop k pacientu,
kar pomeni, da vsakega pacienta obravnavamo kot posameznika s psihičnimi,
fizičnimi in socialnimi potrebami.«

Druga medicinska sestra znotraj enakosti obravnave poudari dostopnost zdravstvene nege
vsakomur.
MS-5: »Zdravstvena nega mora biti dostopna vsem bolnikom ne glede na izobrazbo
in veljavo v družbi. Vsi bolniki imajo pravico do enake obravnave in kakovostne
oskrbe.«
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Ko se medicinska sestra in pacient prvič srečata, se vzpostavi stabilen in zaupanja poln
odnos, ki je ključnega pomena za ozdravitev ali obvladovanje bolezni. Pacient lahko svoja
pričakovanja v okviru zdravljenja uresničuje le, če zaupa medicinski sestri in če v procesu
obravnave tudi aktivno sodeluje. Razvijanje in ohranjanje stabilnega, zaupanja polnega
odnosa pa ni brez izzivov. Pravi odnos je vzajemen, skrben, z jasno postavljenimi mejami,
pozitiven in profesionalen.

Medicinska sestra, ki je sodelovala v raziskavi, je zaupanje med medicinsko sestro in
pacientom opisala s svojega vidika.
MS-3: »Zaupanje med medicinsko sestro in pacientom je rezultat pozitivnih izkušenj
v medsebojnem odnosu, ki traja določen čas. Čas je tisti, ki sodelujoče v odnosu
zbliža do te mere, da prenehajo dvomiti v dejanja tistih, ki so aktivni členi v odnosu,
postanejo zadovoljni, naklonjeni /…/, mu preprosto pričnejo zaupati.«

Ob upoštevanju spoštovanja posameznika kot individuuma, njegove aktivne vloge ter
enakosti v obravnavi je medsebojni odnos med pacientom in medicinsko sestro v
zdravstveni negi, nujna posledica zaupanja. Ena izmed medicinskih sester je natančno
definirala vlogo zaupanja pri formiranju tega specifičnega odnosa s pacientom.
MS-4: »Zaupanje posamezniku prestavlja ključno vlogo za zagotavljanje
specifičnega medsebojnega odnosa med medicinsko sestro in pacientom znotraj
katerega sta oba udeleženca enakopravna in aktivna partnerja.«

Stabilen, zaupanja poln odnos med pacientom in medicinsko sestro je ključnega pomena za
ozdravitev ali obvladovanje bolezni. Razvijanje in ohranjanje stabilnega, zaupanja polnega
odnosa pa ni nikoli brez izzivov. Pravi odnos je vzajemen, enakovreden, skrben, z jasno
postavljenimi mejami, pozitiven in profesionalen. Znotraj partnerskega odnosa med
medicinsko sestro in pacientom je medicinska sestra izpostavila njuno medsebojno
sodelovanje.
MS-6: » /…/ ključno je zavedanje pacienta, da je v središču obravnave in da karkoli
počnemo ob njem ali z njim, počnemo skupaj z njim za njegovo dobro. Osnovno
vodilo v partnerskem odnosu je enakopravnost in medsebojno sodelovanje tako
medicinske sestre kot tudi pacienta.«
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Kadar z nekom govorimo, se zmeraj ustvari medsebojni odnos. Gre za odnos med
medicinsko sestro in bolnikom, ki je ključnega pomena za odprto komunikacijo. Vse
humanistične teorije opredeljujejo zdravstveno nego kot človeški odgovor. Teorije
zdravstvene nege pa vključujejo profesionalno komunikacijo kot pogoj in pomemben del
poklicnega dela medicinske sestre.

V raziskavi sodelujoče medicinske sestre izpostavijo komunikacije med medicinsko sestro
in pacientom, ki je nujna znotraj formiranja medsebojnih odnosov na tej relaciji.
MS-6: »Premalo dajemo poudarka dobri medsebojni komunikaciji, premalo se
osredotočamo na prenos informacij na relaciji medicinska sestra in pacient.«

Druga medicinska sestra pove, da je komunikacija tisto ključno, kar pacient pričakuje od
medicinske sestre.
MS-8: »Pacient od medicinske sestre v največji meri pričakuje, da se zna
pogovarjati, da ga zna poslušati in slišati, zna ugovarjati, izrekati mnenja, predvsem
pa izraziti veliko razumevanje do njega samega in do njegovih svojcev.«

Človek predstavlja ključni subjekt za vzpostavitev medsebojnih odnosov. V zdravstveni
negi je medsebojni odnos vzpostavljen med medicinsko sestro in pacientom. Medicinske
sestre, ki so bile udeležene v raziskavi, so človeka v vlogi pacienta opredelile z različnih
vidikov. Ena izmed v raziskavi sodelujočih medicinskih sester je človeka v vlogi pacienta
opisala kot:
»/…/ individualno in racionalno bitje s svojimi izkušnjami, posebnostmi in navadami.
Vsak posameznik je v nenehni interakciji z okoljem, v katerem živi.«

Obenem pa poudarja:
»Vsakega človeka v vlogi pacient je treba specifično obravnavati z biološkega,
psihološkega in socialnega vidika.«

Druga medicinska sestra opredeli človeka v vlogi pacienta, vključenega v zdravstveno
obravnavo.
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MS-3: »/…/ partnerja, ki aktivno sodeluje in samostojno odloča o sebi. Je celovita
enakopravna osebnost, neponovljiv individuum s svojimi potrebami, navadami in
razmišljanjem, vpet v okolje, v katerem živi.«

Ena izmed medicinskih sester definira človeka v vlogi pacienta z racionalno in psihično
komponento jaza.
MS-8: »Pacient je posameznik, ki razmišlja in ima svoje lastne občutke. Je
neponovljiva celota, racionalno bitje, ki ima jasno opredeljene predstave o sebi, in je
v stalnem in specifičnem odnosu z medicinsko sestro.«

Globalni cilj komunikacije medicinske sestre z bolnikom je medosebni odnos, v katerem
bo bolnik brez strahu in zadržkov sporočal svoje potrebe, želje in pričakovanja.

5.3 Izbor teorije za podporo prakse v zdravstveni negi
Znotraj kategorije izbor teorije za podporo prakse v zdravstveni negi smo na podlagi
intervjujev izvedenih z medicinskimi sestrami sodelujočimi v raziskavi formulirali sledeče
podkategorije: preprosta uporaba, razumljivost, ustreznost izbora teorije, aplikacija teorije
v prakso, celostna obravnava pacienta, komunikacija in medsebojni odnosi in aktivnega
posameznika.

Hildegard Peplau je bila prva medicinska sestra, ki je pred šestdesetimi leti opisala teorijo
za prakso zdravstvene nege. V teoriji poudarja predvsem medosebne odnose, ki so ključni
v zdravstveni negi (Bohinc in Cibic, 1995). Teorija medosebnih odnosov, ki jo je razvila
Hildegard Peplau, je še danes uporabna na različnih področjih zdravstvene nege in prav je,
da se praksa razvija vzporedno s teorijo in obratno.

Pri izboru teorije zdravstvene nege za podporo prakse v zdravstveni negi moramo
upoštevati bistvo in poslanstvo zdravstvene nege, ki je izoblikovano s sprejetjem filozofije
v določenem času in prostoru. Teorije zdravstvene nege predstavljajo vsebinski sklop
pričakovanj, vrednot ter stališč pacientov in izvajalcev zdravstvene nege.
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Medicinske sestre, ki so sodelovale v raziskavi, so izpostavile težavo, s katero se soočajo v
vsakdanji praksi, ko gre za aplikacijo teorije zdravstvene nege v prakso. Evidentna je
namreč vrzel med teorijo in zmožnostmi medicinskih sester v praksi.
MS-2: »Teorija v praksi bi morala nujno upoštevati pacientovo celovitost,
neponovljivost ter ga obravnavati celostno in individualno kot posameznika. Hkrati
pa mora upoštevati tudi vplive okolja in zagotavljati njegovo zdravje v največji
možni meri.«

MS-4: »Najbolje bi bilo, če bi imeli svojo lastno teorijo, in ne neke teorije, povzete iz
Anglije ali Združenih držav Amerike, ki so nastale v popolnoma drugačnih socialnih
okoljih. Kljub temu da smo jih uspešno vpeljali v naš prostor (kot npr.
»vseslovenska« Virginia Henderson), pa se poraja problematika glede tendence
medicine do krajšanja dolžine hospitalizacij. Pri nas je vse usmerjeno preveč
medicinskotehnično, hkrati pa je premalo medicinskih sester in premalo časa za
ugotavljanje pacientovih negovalnih težav in njegovo celostno obravnavo, kot to
opredeljuje teorija.«

Izmed kriterijev za opredelitev ustreznosti teorije zdravstvene nege so medicinske sestre, ki
so sodelovale v raziskavi, izpostavile potrebo po preprosti uporabi teorije zdravstvene
nege v vsakdanji praksi.
MS-3: »Izbrana teorija zdravstvene nege mora biti preprosto vodilo za izvajanje
zdravstvene nege po procesni metodi dela.«

MS-5: »Edina teorija, ki jo uporabljam v praksi, je teorija Virginie Henderson.
Njena pomembna lastnost je preprostost za uporabo.«

Medicinske sestre izpostavijo tudi razumljivost kot pomemben kriterij za opis teorije.
MS-8: »Številne teorije zdravstvene nege še danes niso prevedene v slovenski jezik.
To marsikomu predstavlja veliko težavo in ključno vrzel za nadgradnjo znanja s
področja teorij v zdravstveni negi.«
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MS-3: »Čeprav je teorija Virginie Henderson preveč usmerjena v izvajanje
biomedicinskotehničnih posegov z vidika štirinajstih življenjskih aktivnosti, pa je
kljub vsemu zelo razumljiva in omogoča sistematično obravnavo.«

Ustreznost izbora teorije zdravstvene nege za prakso so medicinske sestre opisale zelo
različno.
MS-2: »Izbrana teorija mora biti ustrezna za določeno socialno okolje in čas ter
hkrati skladna s filozofijo in temeljnimi elementi, ki jih medicinske sestre
opredeljujejo kot ključne v zdravstveni negi v določenem prostoru.«

MS-9: »Najbolj ustrezna teorija zdravstvene nege je tista, ki je usmerjena k pacientu
in obravnava njegove fizične, psihične in socialne težave. Medicinske sestre smo še
vedno strogo usmerjene le v izvajanje negovalnih intervencij po štirinajstih
življenjskih aktivnostih znotraj teorije Virginie Henderson. Še vedno ni poudarka na
medsebojnih odnosih. Čeprav se o tem govori, še vedno to ni realizirano v praksi.«

MS-10: »Da trenutno izvajamo zdravstveno nego po teoriji Virginie Henderson, se
mi zdi zelo smiselno. Ustrezno je vpeljana in poznana v vseh kliničnih okoljih. Tudi
dokumentacija je večinoma prirejena tej teoriji. Konec koncev smo se tekom študija
učili obravnavati pacienta po tej teoriji. Menim pa, da bi bilo nujno razmisliti o
uvedbi katere druge, bolj ustrezne teorije, ki obravnava pacienta glede na njegove
potrebe celostno, in ne samo z vidika fizioloških potreb.«

Medicinske sestre poudarjajo pomen aplikacije teorije v prakso zdravstvene nege. Le če
je teorija aplicirana v prakso, lahko medicinska sestra ve, kaj lahko od teorije pričakuje in
kakšne so njene prednosti.
MS-1: »Za vsako medicinsko sestro je pomembno, da je teorija predhodno aplicirana
in s tem preizkušena za prilagajanje v prakso. Samo tako lahko prepozna prednosti
in slabosti teorije ter njeno fleksibilnost. Posledično pa medicinska sestra za svoje
klinično okolje izbere ustrezno teorijo, ki omogoča načrtovano, učinkovito in
kakovostno delo v zdravstveni negi.«
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MS-4: »Samo že testirano teorijo lahko vzame medicinska sestra za 'svojo' in obenem
tudi sama preizkusi njeno uporabnost pri pacientu. Šele nato jo lahko dejansko
aplicira v prakso in nato njeno uporabo tudi posploši na podobne primere.«

V raziskavi medicinske sestre izpostavijo, da mora teorija za sodobno prakso zdravstvene
nege poudariti celostno obravnavo pacienta.
MS-3: »Dobra teorija zdravstvene nege bi obravnavala bolnika celostno: kot
psihofizično in socialno bitje, kot posameznika, ki je dobro vpet znotraj okolja, v
katerem živi.«

MS-4: »Upoštevam pacientovo bolezensko, fizično in psihično stanje, njegova
pričakovanja, njegove sposobnosti samooskrbe, njegove strahove, spoznati želim
njegove želje, pripravljenost za sodelovanje, socialno stanje (svojci, življenjske
razmere, pričakovanja svojcev, pripravljenost sodelovanja svojcev). Obravnavam ga
celostno in individualno.«

Prav tako mora teorija zdravstvene nege po mnenju medicinskih sester za sodobno prakso
zdravstvene nege poudarjati komunikacijo in medsebojne odnose. Ena izmed
medicinskih sester je poudarila pomen komunikacije in dobrih medsebojnih odnosov.
MS-5: »Teorija bi morala poudarjati komunikacijo in dobre medsebojne odnose na
relaciji pacient–medicinska sestra.«

Druga medicinska sestra pa pomen komunikacije in medsebojnih odnosov opisuje malo
drugače.
MS-9: »Vse premalo dajemo poudarka dobri medsebojni komunikaciji in
medsebojnim odnosom. Teorija, ki bi pacienta aktivno vključila v proces zdravstvene
nege s poudarkom na dobri medsebojni komunikaciji (prenos informacij) in strmenju
k doseganju skupno zastavljenih ciljev v najkrajšem možnem času, ima tiste lastnosti,
ki bi jih le-ta morala poudarjati, da bi jo izbrala na področju, na katerem delam.«

Medicinske sestre bi izbrale za prakso tisto teorijo, ki v svoji vsebini izpostavlja aktivnega
posameznika, ki je vključen v zdravstveno obravnavo.
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MS-1: »Teorija zdravstvene nege mora v svoji vsebini aktivno vključevati bolnika,
svojce in širšo skupnost. Aktiven pacient mora stremeti k skupnemu postavljanju
ciljev in dosegi le-teh v najkrajšem možnem času.«

MS-5: »Teorija zdravstvene nege za prakso mora opredeliti posameznika z aktivno
vlogo. Znotraj aktivne vloge je ključna njegova skrb za lastno zdravje.«
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6

RAZPRAVA

Medicinske sestre opredeljujejo zdravstveno nego kot profesijo s svojo edinstveno
funkcijo. Kot izvajalke zdravstvene nege skrbijo za ohranitev življenja in zdravja ljudi.
Svoje delo so po kodeksu etike dolžne opravljati humano, strokovno in odgovorno ter v
odnosu do pacienta spoštovati njegove individualne potrebe in vrednote. Sodobna
zdravstvena nega opredeljuje individualno in celostno obravnavo posameznika, družine in
skupnosti. V obravnavo medicinske sestre vključujejo fizične, psihične, duhovne in
socialne potrebe pacienta ter hkrati upoštevajo njegovo kulturo in osebna prepričanja.

Železnik (2006) kljub vsemu zdravstveno nego opredeljuje kot prakso, ki predstavlja
poseben način vstopanja v svet drugih ljudi. Vstopanje v življenja drugih mora biti dobro,
pravilno in koristno, da doseže pričakovani cilj – pomoč posamezniku pri zadovoljevanju
njegovih individualnih potreb.

Intervjuji, izvedeni z medicinskimi sestrami, udeleženimi v raziskavi, so predstavljali
osnovo za formuliranje treh glavnih kategorij: edinstvenost zdravstvene nege, medsebojni
odnosi in komunikacija ter izbor teorije za podporo prakse v zdravstveni negi.

Ključni element znotraj kategorije edinstvenost zdravstvene nege, ki so ga izpostavile
medicinske sestre, je bila nega. Nego so opredelile s poudarkom na izvajanju postopkov
znotraj življenjske aktivnosti osebna higiena in urejenost. Druge medicinske sestre, ki so
sodelovale v raziskavi, pa so opisale nego z vidika kompleksne interakcije med medicinsko
sestro in pacientom, ki zagotavlja samooskrbo posameznika v največji možni meri in v
najkrajšem možnem času.

To opisuje tudi Skela-Savič (2009), ki opredeljuje, da je vloga zdravstvene nege v
slovenski družbi pogosto zanemarjena in da jo povezujemo predvsem z izvajanjem
medicinskotehničnih posegov ter prijaznostjo in ustrežljivostjo medicinskih sester.

Naslednji element, ki so ga medicinske sestre v intervjujih izpostavile, je koncept skrbi za
človeka, ki kaže pomembno prepletenost z elementom nege. Koncept skrbi je eden izmed
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ključnih humanističnih konceptov v profesiji zdravstvene nege. Medicinske sestre v
raziskavi v okviru koncepta skrbi izpostavijo skrb za boljše psihofizično in emocionalno
stanje zdravega ali bolnega posameznika ter pomen skrbi v vseh življenjskih obdobjih.

Pomoč človeku je kot ključni cilj zdravstvene nege v okviru modela življenja opredelila že
teoretičarka Nancy Roper leta 1985 in ga izpostavila pri izvajanju aktivnosti v vseh
obdobjih življenja ter v fazah odvisnosti in neodvisnosti. S tem je doseženo zadovoljevanje
vseh potreb človeka (Bohinc in Cibic, 1995).

Medicinske sestre so izpostavile tudi vlogo zdravstvene nege z vidika pomoči. Pomoč so
medicinske sestre v zdravstveni negi definirale kot spremljanje posameznika tekom
življenja, hkrati pa so poudarile pomen pomoči posamezniku za zagotavljanje
samostojnosti in boljšega zdravja pacienta.

Načelo avtonomije varovanca je eno izmed štirih vodilnih etičnih načel v zdravstveni negi.
Bohinc (2001) opredeljuje avtonomijo kot osebno svobodo pacienta, da se v procesu
zdravstvene nege sam odloči glede na osebne vrednote in prepričanja. Slovar tujk
opredeljuje pojem avtonomija kot samoupravo, samovlado, samostojnost, neodvisnost,
sposobnost samostojnega delovanja (Bunc, 1991). Avtonomija pomeni samoodločanje,
pravico do neodvisne odločitve, ki je povezana z življenjem posameznika ali njegovim
dobrim počutjem. Avtonomnost je, strogo vzeto, »samoupravljanje« in za ljudi pravimo, da
so avtonomni toliko, kolikor so zmožni nadzirati svoja lastna življenja, delno pa tudi svojo
usodo, z uporabo lastnih sposobnosti (Yeo in Moorhouse, 1996).

V raziskavi medicinske sestre avtonomijo pacienta opišejo z vidika odločanja o samemu
sebi, spoštovanja posameznika in njegove osebnosti ter kot osredotočanje na avtonomno
odločanje pacientov glede vključitve posameznika v zdravstveno obravnavo.

Odnos na relaciji, kjer sta oba, medicinska sestra in pacient, subjekta, omogoča aktivno
vključevanje slednjega v proces zdravstvene nege, ki dopušča svobodno izbiro in
odločanje. Vsak pacient ima pravico biti v vlogi aktivnega subjekta in ima pravico
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odkloniti nekakovostno zdravstveno nego, saj ima pravico odločati o sebi v okviru svojih
sposobnosti (Ščavničar, 2002).

V raziskavi je izpostavljena aktivna vloga pacienta kot rezultat njegove aktivacije v
največji možni meri za dosego zastavljenih ciljev. Medicinske sestre v raziskavi opozorijo
na aktivno vlogo mlajših bolnikov, ki zajema avtonomno odločanje o poteku zdravljenja in
vlogo medicinske sestre kot svetovalca v zdravstveni obravnavi.

Vzporedno z aktivno vlogo posameznika so medicinske sestre izpostavile poučevanje,
informiranje in zdravstvenovzgojno delo s pacienti.

Poleg zaščite pacienta in podpore le-temu sodijo poučevanje, informiranje kot tudi
zdravstvenovzgojno delo med metode zagovorništva (Bohinc, 2001).

Stabilen, zaupanja poln in nehierarhičen odnos med pacientom in medicinsko sestro, ki
temelji na profesionalnem in partnerskem sodelovanju, znotraj katerega pacient v
samostojni vlogi prevzema odgovornost za svoje zdravje in počutje, dejanja, oblikovanje
rešitev in izide, je ključnega pomena za ozdravitev ali obvladovanje bolezni (McKlindon in
Schlucter, 2004).

Že Hildegard Peplau je zdravstveno nego definirala kot pomemben terapevtski medosebni
proces, ki deluje kooperativno z drugimi človeškimi procesi, ki pripomorejo k izboljšanju
zdravja posameznika v skupnosti (Peplau v: Pajnkihar in Lahe, 2006).

Zdravstvena nega je dejavnost, ki jo zaznamuje medsebojni odnos med medicinsko sestro
in pacientom. Že sam odnos je lahko vir spoštovanja ali nespoštovanja človekovega
dostojanstva (Dermol-Hvala, 2001). Medicinska sestra je odgovorna za vzpostavitev
medsebojnega partnerskega odnosa s pacientom z empatičnim in intelektualnim
odzivanjem na njegova prepričanja, potrebe in težave. To spodbuja spoštovanje, zaupanje
in dostojanstvo ter pomaga pacientu povrniti samostojnost in integriteto misli, duha in
telesa. Prav tako ima vsaka medicinska sestra moralno in profesionalno odgovornost za
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razvoj zdravstvene nege, ki se odziva glede na potrebe pacientov in družbe (Pajnkihar in
Lahe, 2006).

Raziskave jasno potrjujejo, kako zahtevna in hkrati zelo pomembna je vzpostavitev dobrih
medsebojnih odnosov. Vzpostavljeni humani medsebojni odnosi omogočajo priznavanje
vrednot posameznika in dopuščajo pravico pacienta do sprejemanja lastnih odločitev, kar
mu olajša obdobje bolezni. Razvijanje takšnih odnosov ne zahteva le dobro organizirane in
na znanstvenih dokazih osnovane prakse, temveč predstavlja predvsem visoko moralen,
human, skrben in nesebičen pristop do soljudi (Pajnkihar in Lahe, 2006).

Pričakovano je, da medsebojni odnosi izžarevajo toplino, prijaznost in profesionalnost.
Poudarjati pa morajo tudi spoštovanje kot temeljno vrednoto zdravstvene nege in
spoštovanje človekovega dostojanstva (Pajnkihar, 2003).

Zakon o pacientovih pravicah (2008) določa, da je treba spoštovati pacienta kot človeka ter
njegova moralna, kulturna, verska, filozofska in druga osebna prepričanja; zaščititi njegovo
pravico do nestigmatizacije in spoštovati njegovo zasebnost ter varnost.

Pajnkihar (2003) med temeljne elemente enakopravnega medsebojnega partnerskega
odnosa, ki se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo, uvršča spoštovanje, ki ga definira kot
etično načelo in pomemben element humane zdravstvene nege ter pacientovo pravico.

Glede na literaturo in izvedeno raziskavo medsebojni odnosi zajemajo elemente znanosti in
umetnosti. V tem kontekstu se izraz umetnost nanaša na psihološke, sociološke, duhovne
in druge poteze, ki podpirajo human, senzitiven, spoštljiv, empatičen, zaupen in
enakopraven partnerski odnos (Pajnkihar in Lahe, 2006).

Medicinske sestre so v raziskavi znotraj kategorije medsebojni odnosi in komunikacija
izpostavile posamezne elemente medsebojnih odnosov s poudarkom na spoštovanju.
Spoštovanje pacienta medicinske sestre opisujejo s potrebo in pravico vsakogar, ki je v
procesu zdravstvene obravnave, s poudarkom na spoštovanju znotraj medsebojnega odnosa
med pacientom in medicinsko sestro ter s spoštovanjem pacientove volje in želja.
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Dostojanstvo je osnovna dolžnost zdravstvene nege v odnosu do pacienta, ki vodi k
humanim partnerskim odnosom (Pajnkihar, 2009a). Medicinske sestre v raziskavi
dostojanstvo opišejo z vidika zagotavljanja individualne obravnave.

Načelo enakosti in pravičnosti v zdravstveni negi pomeni tudi odsotnost vsake
diskriminacije glede na spol, starost, raso, narodnost, vero, socialni položaj, zdravstveno
stanje, politično prepričanje in drugo (Grbec, 2003).

Medicinske sestre so v raziskavi izpostavile tudi enakost obravnave. V okviru tega
elementa medsebojnih odnosov so se osredotočile na enakost obravnave, ki jo
opredeljujejo z individualnim pristopom ter obravnavo s psihičnega, fizičnega in
socialnega vidika. Znotraj enakosti obravnave v raziskavi poudarijo dostopnost
zdravstvene nege vsakomur.

Morse (v: Pajnkihar in Lahe, 2006) opisuje odnos med medicinsko sestro in pacientom kot
rezultat prikritih interaktivnih pogajanj ali posrednega medsebojnega delovanja in zaupanja
partnerjev v odnosu, ki je medsebojno odvisen proces. Poseben poudarek je na moralnoetični dimenziji.

Sodelovanje med medicinsko sestro in pacientom temelji na vzajemnem zaupanju in
sprejemanju določitev (Pajnkihar in Lahe, 2006). Zaupanje je temelj vsakega
medsebojnega odnosa in je pogojeno s preteklimi izkušnjami in osebnostnimi značilnostmi
(Pajnkihar, 2003).

V raziskavi so medicinske sestre zaupanje na relaciji med medicinsko sestro in pacientom
opisale z vidika pozitivnih izkušenj v medsebojnem odnosu, ki traja določen čas. Nujna
posledica zaupanja v medsebojnem odnosu je partnerski odnos, ki je osnova za značilno
vez med pacientom in medicinsko sestro. Partnerski odnos pomeni sprejemanje in
upoštevanje dejstva, da so pacienti strokovnjaki za svoja življenja in medicinske sestre za
zdravstveno nego (Jack et al., 2004). Medicinske sestre, ki so bile udeležene v raziskavi, so
znotraj partnerskega odnosa med medicinsko sestro in pacientom izpostavile njuno
medsebojno sodelovanje.
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Zdravstvena nega spoštuje človeški potencial v vsakem posamezniku. Oba sta prisotna s
celotno osebnostjo. Biti z nekom je čisto nekaj drugega kot delati za nekoga. Ta odnos
moramo raziskovati in negovati. Oba v odnosu sta enako vredna in oba lahko nekaj dasta
drug drugemu. Pomen zdravstvene nege je v negovanju – premišljeni akciji, ki jo
izvršujemo v sodelovanju z bolnikom (Škerbinek, 1992).

V raziskavi medicinske sestre poudarijo pomen medsebojne komunikacije na relaciji
medicinska sestra-pacient. Komunikacija je nujna znotraj formiranja medsebojnih odnosov
in je tisto ključno, kar pacient pričakuje od medicinske sestre. Za zagotavljanje
medsebojnih odnosov je ključni subjekt človek, ki so ga medicinske sestre opredelile kot
individualno in racionalno bitje z njegovimi izkušnjami, posebnostmi in navadami, kot
posameznika v vlogi pacienta z racionalno in psihično komponento jaza, vključenega v
zdravstveno obravnavo.

Kot navaja Ule (2003), je dobra komunikacija tista, ki presega ekonomske, sociokulturne,
medosebne razlike ter proizvaja zaupanje, spoštovanje in medosebno sodelovanje med
udeleženci v komunikacijskem procesu.

Fawcett (1995b) predstavlja človeka, ki sodeluje v partnerskem odnosu, kot osrednji
koncept zdravstvene nege. Nanaša se na posameznika, družino, skupino ali skupnost oz. na
vse uporabnike zdravstvene nege. Človek je subjekt zdravstvene nege, ki mu je
zdravstvena nega podrejena in namenjena v etičnem, profesionalnem, zakonskem in
pravnem pogledu. Na človeka se nanašajo smisel in cilj delovanja zdravstvene nege ter
strokovno okolje (zdravstvene ustanove, zdravstveni delavci in zaposleni v zdravstveni
negi). Brez človeka kot uporabnika tudi ne bi bilo zdravstvene nege, katere namen je
pospeševanje, ohranjanje ali vračanje zdravja kot osnovne življenjske vrednote.

Teoretiki z različnih področij zdravstvene nege so človeka zaznali in znanstveno opredelili
različno. Dorothy Johnson na primer vidi človeka v zdravstveni negi kot vedenjski sistem z
določenimi vzorčnimi, ponavljajočimi se in namenskimi načini vedenja. Sestavlja ga
sedem podsistemov, ki s posameznikovimi različnimi vzorci odzivov na vplive okolja
sestavljajo organizirano in povezano celoto. Imogene M. King predstavlja človeka kot
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odprt dinamični sistem, ki se kot razumno, edinstveno in celovito bitje v okviru svojih
potreb, želja in ciljev povezuje z okoljem (Fawcett, 1995b). Levine je opisala človeka kot
holistično bitje s sistemi in podsistemi, kot odprt biološki sistem, ki na dražljaje reagira, ter
edinstvenost v skladnem in popolnem delovanju pod stalnimi vplivi okolja (Hajdinjak in
Meglič, 2006).

Medicinske sestre so v raziskavi poudarile vlogo pacienta človeka kot ključnega subjekta
za izoblikovanje medsebojnih odnosov in ga opisale kot individualno in racionalno bitje z
edinstvenimi psihološkimi in fizičnimi potrebami ter izkušnjami, ki ga je treba obravnavati
z biološkega, psihološkega in socialnega vidika. Druge medicinske sestre ga opredeljujejo
kot partnerja, ki aktivno sodeluje v zdravstveni obravnavi in samostojno odloča o sebi.

Različne teorije so različno uporabne v praksi zdravstvene nege. Nobena teorija
zdravstvene nege ni splošno uporabna na vseh področjih zdravstvene nege. Če je široko
uporabna kot na primer teorija potreb Virginie Henderson pa ne izraža specifičnih ciljev
zdravstvene nege posameznih bolnikov. Zato naj bi v praksi uporabljali tisto teorijo, ki je
najprimernejša pri opredeljevanju ciljev bolnikov, ki jih obravnavamo na posameznem
področju (Šmitek, 2001).

Burns in Grove (2001) ugotavljata, da medicinske sestre potrebujejo znanstveno osnovo, ki
je izpeljana iz edinstvene perspektive discipline in zagotavlja organiziran okvir za prakso.
Teorije so osnova za opis, razlago, napoved in kontrolo fenomenov zdravstvene nege
(Pajnkihar, 2003). To podpirata tudi Morse in Field (1996), ki trdita, da so teorije
zdravstvene nege razvite in izboljšane z raziskovanjem.

V praksi zdravstvene nege uporabljajo medicinske sestre transakcijski proces oz. proces
prenosa informacij. V okviru tega procesa po teoriji Imogene M. King iz leta 1981
medicinske sestre spoštujejo avtoriteto in pravičnost do posameznika. Zavedajo se, da
imajo vsa živa bitja tendenco skrbeti in ohranjati svoje zdravje ter zagotavljati najvišjo
raven kvalitete svojega življenja. Težijo k vzajemno postavljenim ciljem, ki jih dosežejo na
podlagi akcije in reakcije, usklajujejo mnenja pri postavljenih ciljih, iščejo soglasje mnenj
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za doseganje ciljev in uresničitev – delovanje oz. doseganje cilja v okviru medsebojnega
odnosa s pacientom (Parse, 1981).

Dobre medsebojne interakcije, ki so rezultat humanega in profesionalnega odnosa med
medicinsko sestro in pacientom, so ključni vidiki zdravstvene nege (King, 1981).
Neizpodbitno je torej dejstvo, da zdravstvena nega brez interakcije med posamezniki oz.
klienti v procesu transakcije sploh ni zdravstvena nega. Tako npr. teoretični okvir Imogene
M. King opredeljuje zdravstveno nego kot proces medsebojne interakcije oz. transakcije
med medicinsko sestro in pacientom, ki si skozi medsebojno komunikacijo zastavljata
skupne cilje, proučujeta načine in se medsebojno strinjata s posameznimi sredstvi za
dosego le-teh (Kameoka, 1995).

Imogene M. King (1989) je opredelila človeške interakcije znotraj medosebnega sistema.
Medosebni sistem je eden od treh dinamičnih sistemov, ki vzajemno delujejo znotraj
splošnega teoretičnega okvirja Imogene M. King iz leta 1981 in 1989. Medosebni sistem
eksistira takrat, kadar se medicinska sestra in pacient družita, posledica tega medosebnega
sistema so medsebojne interakcije in komuniciranje za dosego skupno zastavljenih ciljev.

Medicinske sestre v intervjujih poudarjajo pomen humanističnih konceptov v zdravstveni
negi. Izpostavijo predvsem koncept skrbi, pomoči pacientu, njegove avtonomije aktivne
vloge in pomen poučevanja za pacienta.

Nekateri izmed teh humanističnih elementov zdravstvene nege ne bodo nikoli izgubljeni, je
opredelila že Kingova (1981). Medicinske sestre bodo vedno ključen element zagotavljanja
dobrih in uspešnih medsebojnih odnosov v procesu interakcije s pacientom (posameznimi
družinami in skupnostmi) ter pri postavljanju in doseganju skupnih ciljev, ki zagotavljajo
ohranitev zdravja v največji možni meri (Dobrowolska et al., 2010).

Imogene M. King je v svoji teoriji poudarila, da je človeško bitje odprt sistem, v nenehnem
gibanju in razvoju ter v stalni interakciji z okoljem. Koncept nenehnega razvoja kaže na to,
da so rast in spremembe trajne. Zato v skladu z njeno teorijo velja, da takrat, ko se okolje
spremeni, se bodo spremenili tudi ljudje. Praksa zdravstvene nege, ki temelji na teoriji,
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zagotavlja v prihodnosti spremembe in napredek v skladu s spremembami znotraj okolja, v
katerem živimo (Kameoka, 1995).

Izmed elementov medsebojnih odnosov medicinske sestre v raziskavi posebno izpostavijo
spoštovanje, dostojanstvo, enakost obravnave, zaupanje, partnerski odnos, človeka v vlogi
pacienta in dobro medsebojno komunikacijo.

Dobra teorija za sodobno zdravstveno nego po mnenju medicinskih sester v veliki meri
poudarja usmerjenost k pacientu ter njegovo aktivno vlogo, pomen medsebojnih odnosov
in komunikacije ter obenem celostno obravnavo posameznika, ki sodeluje v zdravstveni
obravnavi.

Ključni rezultati aktivnosti v zdravstveni negi so dobro psihično počutje in fizična
zmožnost pacienta. Zagotavljanje učinkovitega zdravstvenega varstva v prihodnosti teži
aktivno v smeri sistema, ki je orientiran izključno v pacienta ter poudarja etične, moralne
in fiziološke vrednote posameznika, družine oz. skupnosti, v kateri živimo (Masters, 2005).
Vpliv stroke zdravstvene nege znotraj določene skupnosti zagotavlja medicinskim sestram
vlogo advokata v medsebojnem odnosu s pacientom (Curtin, 1979).

Po mnenju Kirkley et al. (2004) medicinske sestre opravljajo naloge glavnega vodje in
nadzornika pri izvajanju zdravstvene nege, hkrati pa preživijo tudi največ časa ob postelji s
pacientom. Ključni cilj delovanja medicinske sestre je zagotavljanje kakovostne oskrbe. Za
zagotavljanje v pacienta usmerjene zdravstvene nege z vsemi tehnološkimi prednostmi
eksistirajo dimenzije, ki vključujejo spoštovanje vrednot pacienta, njegovih želja in
izraženih potreb, prenos informacij in kontinuirano izobraževanje, stalni dostop do
kakovostne zdravstvene nege, čustveno podporo za ublažitev strahu in tesnobe,
kontinuiteto in varen prehod znotraj zdravstvenega sistema ter dobro koordinacijo
zdravstvene nege (Gerteis et al., 1993).

Interakcija v dinamičnih medsebojno odvisnih sistemih se ne bo spremenila, dokler bo
človek krojil svet, v katerem živimo. Tudi sam proces transakcije se teoretično ne bo
spremenil, spremenili so se in se bodo načini komunikacije med posamezniki.
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Da bi izboljšali proces interakcije, pa je treba v proces zdravstvene nege uvesti novitete:
izboljšati pristop k pacientu, pacienta obravnavati holistično oz. celostno (upoštevati
njegove psihične, fizične in socialne potrebe), organizirati delo v okviru novih smernic in
le-te prilagoditi populaciji, ki je hospitalizirana (McKenna in Mason, 1998; McKenna,
2005). Sodobne pristope, skladne s prakso zdravstvene nege, poudarjata tudi Pajnkihar in
Butterworth (2005).

Prihodnost učinkovite prakse zdravstvene nege je v aplikaciji teorije, ki je skladna z
vsakdanjo prakso, v individualni in družinski usmerjenosti, zagotavljanju pomembne in
aktivne vloge medicinske sestre kot dinamičnega člena v procesu obojestranske interakcije,
ki spodbuja čim prejšnjo neodvisnost pacientov ter njihovo zmožnost samooskrbe znotraj
skupnosti (McKenna in Slevin, 2008).

Z aplikacijo teorije Imogene M. King v prakso zdravstvene nege je to mogoče doseči, saj
je ključ te teorije prav komunikacija, ki jo pacient, pa naj bo to otrok, odrasli srednjih let
ali starostnik, od medicinske sestre tudi najbolj pričakuje. S sodobnim teoretičnim
pristopom bi vsaka medicinska sestra in pacient skupaj načrtovala zdravstveno nego in
skupno zastavljene cilje bi poskušala doseči v najkrajšem možnem času. Na takšen način bi
se pacient počutil vpeljanega v sam proces dela, ne bi se počutil odrinjenega, odvisnega,
nekoristnega in manjvrednega. Samo tako bi medicinska sestra spoštovala tudi njegove
želje in dognanja v zvezi z njegovim zdravjem in okrevanjem.

Medsebojni odnosi so temelj za vzpostavitev optimalne in profesionalne refleksivne
prakse, zato je zelo pomembno, da praksa zdravstvene nege spremeni tradicionalne
elemente in se prilagaja potrebam pacienta. V praksi je zato treba razvijati temelje za
profesionalne in humane medsebojne odnose na osnovah, kot so informiranje pacienta,
aktivna vloga pacienta v procesu zdravstvene nege, spoštovanje pacienta in njegovih pravic
ter ohranjanje njegovega dostojanstva in avtonomije. V zdravstveni negi, kjer medicinske
sestre zaradi tradicije, vpliva okolja in zdravstvenega sistema ne oblikujejo medsebojnih
enakovrednih odnosov s pacienti, tudi same nimajo možnosti doseči enakovrednega
odnosa v timu (Pajnkihar, 2009a).
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Izvajalci zdravstvene nege se osredotočajo na specifično teorijo brez poznavanja
posebnega razloga. Uporabljena teorija je lahko v skladu z njihovimi prepričanji in
vrednotami ali pa jim je preprosto najbolj razumljiva in jo zato z lahkoto aplicirajo v
prakso zdravstvene nege. Alternativno lahko tudi medicinska sestra zaradi negotovega
razloga opredeli, katera teorija zdravstvene nege je ustrezna za specifično klinično prakso
in katera ne.

Raziskovalno vprašanje:
Kateri izmed kriterijev za analizo teorije po McKenni (1997) so tisti, za katere medicinske
sestre menijo, da so bistveni za opis, izbor in uporabo teorije v praksi?

Pri izboru teorije zdravstvene nege za prakso v določenem okolju in času imajo ključno
vlogo medicinske sestre. Medicinske sestre so kot najpomembnejši lastnosti pri izboru
teorije za prakso na svojem področju izpostavile preprostost in razumljivost teorije.
Ključnega pomena pri izboru teorije za medicinske sestre je tudi njena ustreznost in
predhodna aplikacija teorije v prakso zdravstvene nege. Te lastnosti sovpadajo s kriteriji,
ki jih je McKenna (1997) opredelil kot kriterije za opis, izbor in uporabo teorije
zdravstvene nege. Izmed kriterijev notranje strukture teorije, ki jih je opredelil McKenna
(1997), medicinske sestre pri izboru teorije za prakso zdravstvene nege posebno ne
izpostavljajo veljavnosti sklepanja, metaparadigme ter konceptov in predpostavk. Razlog,
da medicinske sestre niso opredelile kriterija veljavnosti sklepanja, lahko iščemo v
razmišljanju medicinskih sester, ki je usmerjeno zgolj empirično. Med kriteriji uporabnosti
teorije so medicinske sestre izpostavile obseg/splošnost, saj poudarjajo pomen predhodne
aplikacije teorije zdravstvene nege v prakso. Posebno niso izpostavile socialne koristi,
socialnega pomena, socialne kongruence oz. sprejemljivosti, dosegljivosti, vodila za proces
zdravstvene nege, stvarne kongruence, diskriminacije oz. razlikovanja in »kroga
nalezljivosti« oz. »circle of contagiousness«. Ključna lastnost teorije, ki so jo medicinske
sestre izpostavile kot pomembno, je bila njena predhodna aplikacija v prakso zdravstvene
nege. S tem so zajele tudi kriterij testiranja teorije zdravstvene nege. Medicinske sestre
skozi intervjuje niso poudarjale pomena kriterija razvoja teorije in kriterija vpliva teorije na
razvoj znanja, znotraj katerega je McKenna (1997) opredelil generiranje in pomembnost
teorije.
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Raziskovalno vprašanje:
Ali je teorija Imogene M. King skladna s prakso zdravstvene nege?

Teorija Imogene M. King se je v izvedeni raziskavi izkazala za skladno s prakso
zdravstvene nege v kliničnem okolju, v katerem je bila izvedena raziskava. Za večjo
relevantnost rezultatov raziskave bi morali vzorec intervjuvanih medicinskih sester
ustrezno povečati.

Oblikovanje kriterijev za oceno teorije, da bi ugotovili njeno skladnost s prakso, znanjem,
filozofijo in vrednotami posamezne družbe v določenem času, zagotavlja vračanje teorije v
prakso, od koder dejansko izvira. Analiza in vrednotenje teorije Imogene M. King v okviru
kriterijev po McKenni (1997) predstavlja oceno posamezne teorije v praksi zdravstvene
nege in hkrati pomeni oceno teorije glede na njeno uporabnost. Z raziskavo smo natančno
opredelili tiste kriterije znotraj zbranih kriterijev po McKenni (1997), ki so jih intervjuvane
medicinske sestre opredelile kot ključne za izbor teorije v praksi zdravstvene nege, ki jo
vsakodnevno izvajajo.

Da bo praksa zdravstvene nege tudi v prihodnosti v celoti spoštovana in cenjena, bodo
medicinske sestre morale prevzeti odgovornost za celovito oskrbo pacientov. Dobra ocena
potreb pacienta po zdravstveni negi daje osnovo za formiranje medsebojno zastavljenih
ciljev in zadovoljitev le-teh v procesu interakcije med medicinsko sestro in pacientom.
Imogene M. King je že leta 1981 podarila identificiranje skupnih ciljev, načine uporabe
skupnih sredstev, načine za doseganje zastavljenih ciljev med medicinsko sestro in
pacientom, ki rezultirajo v transakciji in doseženih ciljih.
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7

SKLEP

Raziskovanje predstavlja pomembno vez med teorijo in prakso znotraj stroke zdravstvene
nege. Medsebojno povezovanje teorije, prakse in raziskovanja je osnova za razvoj
zdravstvene nege kot profesije, ki temelji na razvoju prakse (Slevin in McKenna, 2008).
Aplikacija teorije zahteva razvoj in prilagoditve glede na spremembe in potrebe v praksi in
družbi. Disciplina zdravstvene nege razvija in testira teorije ter jih aplicira v prakso, z
namenom izboljšati kvaliteto življenja ljudi (Pajnkihar, 2008).

Vrednote profesije zdravstvene nege, kot so dostojanstvo, enakost, strokovnost,
solidarnost, partnerstvo, zagovorništvo, morajo posamezniki profesionalci upoštevati pri
svojem delu tako, da celostno pristopijo k posamezniku, družini ali skupini ob upoštevanju
psihičnih, fizičnih in socialnih potreb (Cibic, 1998).

Medsebojni odnosi so temelj za vzpostavitev optimalne in profesionalne refleksivne
prakse, zato je zelo pomembno, da praksa zdravstvene nege spremeni tradicionalne
elemente in se prilagaja potrebam pacienta. V praksi je zato treba razvijati temelje za
profesionalne in humane medsebojne odnose na osnovah, kot so informiranje pacienta,
aktivna vloga pacienta v procesu zdravstvene nege, spoštovanje pacienta in njegovih pravic
ter ohranjanje njegovega dostojanstva in avtonomije. V zdravstveni negi medicinske sestre,
ki zaradi tradicije, vpliva okolja in zdravstvenega sistema ne oblikujejo medsebojnih
enakovrednih odnosov s pacienti, tudi same nimajo možnosti doseči enakovrednega
odnosa v timu (Pajnkihar in Lahe, 2007).

Za profesionalno izvajanje zdravstvene nege je treba zagotoviti celovito, teoretično,
znanstveno in raziskovalno znanje ter tehnologijo. Takšen način obravnave zagotavlja
aplikacija teorije Imogene M. King v vsakdanjo prakso zdravstvene nege. Zdravstvena
nega si je pridobila potreben družbeni pomen, vendar se iz dneva v dan veča potreba in
pomembnost zdravstvene nege. Zato si moderne teorije zdravstvene nege prizadevajo, da
pacienti spoznajo njeno vlogo in se zavejo, da jim zdravstvena nega zagotavlja učinkovito
in zanesljivo pomoč ter podporo. Medicinska sestra je odgovorna za vzpostavitev
medsebojnega partnerskega odnosa s pacientom z empatičnim in intelektualnim
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odzivanjem na njegova prepričanja, potrebe in težave. To spodbuja spoštovanje, zaupanje
in dostojanstvo ter pomaga pacientu povrniti samostojnost in integriteto misli, duha in
telesa (Pajnkihar, 2003).

Opredelitev kriterijev za analizo teorije, ki jih je poudaril McKenna (1997), znotraj teorije
Imogene M. King zagotavlja razvoj znanja o omenjeni teoriji. Izvedba analize teorije
Imogene M. King v okviru teh kriterijev ima velik vpliv na razvoj znanja v praksi
zdravstvene nege. Znotraj omenjenih kriterijev smo natančno opredelili tiste, ki so jih
medicinske sestre izpostavile kot pomembne oz. ključne pri opisu, izboru in uporabi teorije
za prakso. S tem smo pripomogli k presoji in možnostih uporabe teorije Imogene M. King
v praksi zdravstvene nege v našem okolju.
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PRILOGE

Priloga A: Vprašanja za intervju

Spoštovani!

Sem absolventka na podiplomskem magistrskem študiju smer zdravstvena nega na
Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Za magistrsko nalogo sem izbrala
analizo kriterijev po avtorju McKenna (1997), kateri predstavljajo teoretično osnovo za
interpretacijo teorije Imogene M. King in povezava s prakso zdravstvene nege.

Vljudno vas prosim za izvedbo intervjuja in sodelovanje v raziskavi, ki je sicer
prostovoljno in ima vsakdo pravico do odklonitve. Ves čas trajanja intervjuja bo prisotna
interakcija z medicinsko sestro raziskovalko. Podatki, ki jih bomo pridobili z vašo pomočjo
so pomembni, saj bi želeli evidentirati kriterije znotraj teorije Imogene M. King, ki so
pomembni v vsakodnevni praksi zdravstvene nege in so ključni za opis, vrednotenje in
analizo te teorije v praksi.

Intervju zajema 15 vprašanj odprtega tipa. Na vprašanja podate popolnoma individualen
odgovor. Če na katero izmed vprašanj ne želite odgovarjati, vam to ni potrebno. Prosim, da
na vprašanja odgovarjate odkrito in korektno. Intervju bo izveden popolnoma anonimno.
Pri izvajanju le tega bomo striktno upoštevali pravilnik o varovanju osebnih podatkov.

Za sodelovanje se vam že vnaprej lepo zahvaljujem!

Študentka HARIH Metka

Maribor, dne 22.12.2009
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Spol:

M

Ž

(obkroži)

Starost:______ let
Število let delovne dobe:_____________
Delovno mesto:____________________
Izobrazba oz. poklic:________________

1. Kaj je po vašem mnenju edinstvenost zdravstvene nege?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Pomen zdravstvene nege za paciente in skupnost?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Kateri je tisti ključni oz. temeljni elementi zdravstvene nege, ki jo vi izvajate?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Na katerih prepričanjih in vrednotah izvajate zdravstveno nego?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Opišite eno izmed situacij, ki najbolje ponazori vaša prepričanja in vrednote v
praksi zdravstvene nege.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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6. Katere so po vašem mnenju tisti ključni koncepti oz. zasnove na katerih temelji
zdravstvena nega?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. Kako vi opredeljujete pacienta?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Kaj upoštevate pri vašem pristopu k pacientu?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Katere rezultate pričakujete kot rezultat aktivnosti zdravstvene nege pri pacientu?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. Kakšne lastnosti mora imeti teorija, ki bi jo vi izbrali?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
11. Ali je za medicinsko sestro pomembno, da je teorija že preizkušena v praksi?
Zakaj?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
12. Kaj pričakujete od teorije v praksi zdravstvene nege?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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13. Katero teorijo zdravstvene nege uporabljate v vsakodnevni praksi in zakaj?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
14. Ali menite, da teorija, ki jo uporabljate najbolj ustreza za obravnavo pacienta v
zdravstveni negi, ki jo izvajate?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
15. Kaj mora poudarjati teorija, ki bi jo vi izbrali za zdravstveno nego na vašem
področju?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Hvala za sodelovanje!
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Priloga B: Dovoljenje službe zdravstvene nege za izvedbo raziskave v Univerzitetnem
kliničnem centru Maribor
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Priloga C: Izjava lektorja
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PRILOGA D: Kopija diplome lektorja

7

Metka Harih: Analiza teorije Imogene M. King in opredelitev kriterijev za vrednotenje teorije

PRILOGA E: Izjava o istovetnosti tiskane in elektronske verzije magistrskega dela in
objavi osebnih podatkov avtorja
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