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DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SODELOVANJE PACIENTOV S
SHIZOFRENIJO PRI ZDRAVLJENJU
POVZETEK
Sodelovanje pacientov pri jemanju predpisanih antipsihotičnih zdravil je temelj pri
preprečevanju poslabšanja bolezni in relapsa. Več kot polovica pacientov, obolelih
za shizofrenijo, antipsihotičnih zdravil ne jemlje. Namen raziskave je bil ugotoviti,
kako socio-demografski, bolezenski in nekateri drugi dejavniki vplivajo na
sodelovanje pacientov s shizofrenijo pri zdravljenju, hkrati pa izpostaviti
najpogostejše vzroke, ki so privedli do opustitve predpisane terapije (nesodelovanja).
Raziskovalna metodologija. Izvedena je bila raziskava na podlagi anketnega
vprašalnika, s katerim smo pridobili socio-demografske podatke in podatke o številu
kontrolnih pregledov, prejemanju depo zdravil, zlorabi psihoaktivnih substanc ter
nekaterih drugih značilnostih anketirancev. Sodelovanje smo ocenjevali na podlagi
subjektivnih izjav, glede na trditev pacienta. Znanje o predpisanih zdravilih smo
merili tristopenjsko (dobro, zadovoljivo in slabo znanje). Od pacientov smo pridobili
tudi podatke o številu predpisanih zdravil in odmerkov, ki smo jih potem preverili v
pogovoru z izbranim psihiatrom, ki je pacienta zdravil. Vzroki opustitve so bili
zbrani na podlagi vprašalnika AMHS (Alberta Mental Health Survey), odnos do
zdravil pa s pomočjo testa DAI-10 (Drug Attitude Inventory). Zbrani so bili tudi
podatki o zdravstvenem stanju pacientov s pomočjo lestvice PANSS (Positive and
negative syndrome scale). V raziskavo je bilo vključenih 91 pacientov,
hospitaliziranih v psihiatrični kliniki v Ljubljani, ki so vključeni v različne oblike
zdravljenja.
Rezultati. V raziskavi smo ugotovili, da pri zdravljenju ni sodelovalo oz. je
prenehalo z rednim jemanjem predpisanih antipsihotičnih zdravil 61,5 % pacientov.
Na sodelovanje pri zdravljenju negativno vplivajo zloraba psihoaktivnih substanc,
negativen odnos do zdravil, poznavanje neželenih učinkov in večje število
predpisanih dnevnih odmerkov zdravil. Z vidika nesodelovanja je bolj ogrožena
populacija moških. Nakazuje se trend, da naj bi pri zdravljenju slabše sodelovali
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mlajši pacienti, ki živijo s parterjem, in tisti, ki imajo manj kot en kontrolni pregled
mesečno. Najpogostejša identificirana vzroka nesodelovanja sta občutek pacientov,
da se počutijo bolje in zato predpisanih zdravil ne potrebujejo več, ter neželeni učinki
zdravil, med katerim so prevladovale predvsem težave z utrujenostjo in dvigom
telesne teže. Kot pogost vzrok za opustitev zdravil so pacienti navedli tudi osebni
občutek, da jim zdravila ne pomagajo, pozabljivost in motnje v spolnosti.
Sklep. Nesodelovanje pri jemanju zdravil je največji vzrok za poslabšanje in relaps
bolezni, ki se ga da preprečiti. Raziskava je pokazala, da je nesodelovanje pri
zdravljenju povezano predvsem z zlorabo psihoaktivnih substanc, negativnim
odnosom do zdravil in večjim številom odmerkov zdravil na dan. Spol se je prav tako
izkazal kot dejavnik, ki vpliva na sodelovanje. Tako odgovorni v državi kot
zaposleni v zdravstveni negi bi morali posebno pozornost posvetiti odkrivanju
vzrokov za nesodelovanje in rizičnih skupin pacientov ter strmeti k intenzivni
promociji sodelovanja med pacienti s shizofrenijo.
Ključne besede: sodelovanje, shizofrenija, antipsihotično zdravilo, zloraba
psihoaktivnih substanc, odnos do zdravil.
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FACTORS INFLUENCING ADHERENCE IN PATIENTS WITH
SCHIZOPHRENIA
ABSTRACT
Despite the fact that adherence in antipsychotic medication is the cornerstone in the
prevention of exacerbation of the disease and relapse, more than half of patients with
schizophrenia are non-adherent to antipsychotics. The purpose of the study was to
establish how socio-demographic, disease-related and some other factors have an
impact on the participation of patients with schizophrenia during treatment and
furthermore to determine the most common causes that lead to non-adherence.
Research Methodology. Research based on a questionnaire that included sociodemographical data was conducted which included socio-demographic data, the
number of psychiatric visits, receiving depot medication, the abuse of psychoactive
substances and some other characteristics of the participants. Adherence was
assessed subjectively, according to the patients claim whether they had taken the
prescribed medication or not. Knowledge of the prescribed medication was measured
on a three-stage basis (poor, average or good knowledge), whereby we also obtained
data on the number of prescribed medications and doses, which we verified in a
conversation with the psychiatrist who treated the patient. Causes of non-adherence
were collected by using the Alberta Mental Health Survey and attitudes towards
drugs with the aid of the DAI-10 or Drug Attitude Inventory. Clinical symptoms
were rated using the PANSS scale or Positive and Negative Syndrome Scale. The
study included 91 male and female patients hospitalized at the University Psychiatric
Hospital in Ljubljana in various forms of treatment.
Results. Based on the research, 61.5% of the patients were non-adherent. Medication
non-adherence was negatively connected to psychoactive substance abuse, negative
attitudes towards medication, knowledge of side effects and a higher number of
prescribed daily doses of antipsychotics. In terms of non-adherence the male
population is at greater risk. Furthermore, there is a trend that suggests there is
poorer adherence among younger people, patients living with a life partner and those
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patients who have less than one clinical examination per month. The most common
cause of non-adherence identified was the patient’s feeling that they feel better and
therefore the medication would no longer be needed, whereby difficulties with
fatigue and weight gain predominated. Patients also stated that a reason why they
stopped using the medication was that they had a subljective feeling that the
medication did not help, forgetfulness and sexual dysfunction.
Conclusion. Non-adherence to antipsychotic medication is the biggest reason for the
worsening and relapse of the disease, which could be prevented. Research has shown
that non-adherencein is associated with substance abuse, negative attitudes towards
medication and higher number of daily doses of medications. Gender has also proved
to be a factor that affect adherence. Thus, the govrnment and those employed in
nursing should pay particular attention in uncovering the causes of non-adherence
and vulnerable groups of patients and intensely strive to promote adherence among
patients with schizophrenia.
Key words: adherence, schizophrenia, antipsychotic medication, drug and alcohol
abuse, attitudes towards medications.
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UVOD IN OPIS PROBLEMA

Svetovna zdravstvena organizacija duševno zdravje opredeljuje kot »stanje dobrega
počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v
vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost«
(Jeriček Klanšček, Zorko, Bajt, & Roškar, 2009), shizofrenija pa spada med duševne
motnje, ki prizadene ljudi v njihovih najbolj produktivnih letih.
Najbolj prizadene mlade, in to na način, ki onemogoča vrnitev v polno življenje
(Kores Plesničar, 2013). Bolezen prizadene približno 1 % prebivalstva. Pojavlja se
pri obeh spolih in pri vseh rasnih in etničnih skupinah ter neodvisno od socialnega
statusa. Navadno se začne že pri mladih v obdobju odraščanja. Pri moških je vrh
zbolevanja med 15. in 25. letom, pri ženskah pa med 25. in 35. letom. Razlogi za
kasnejše zbolevanje žensk niso povsem znani. Prvi pojav bolezni po 40. letu je redek
(Tavčar, 2010). Pri večini pacientov s shizofrenijo (82 %) gre po prvi psihotični
epizodi za kroničen potek bolezni z občasnimi poslabšanji (Robinson, et al., 1999).
Zaskrbljujoče je, da so hospitalizacije zaradi duševnih motenj najdaljše od vseh
hospitalizacij, kar dodatno kaže na resnost in velikost bremena, ki ga duševne
motnje, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo, predstavljajo za posameznika in
družbo. Med duševnimi motnjami so v celotni populaciji najpogostejši vzrok za
hospitalizacijo shizofrenija in shizotipske oz. blodnjave motnje (F20−F29).
Shizofrenija je na prvem mestu predvsem med mlajšo populacijo, kot so srednješolci
(15−19 let), in aktivno populacijo v starosti od 20 do 69 let. V letu 2006 je povprečna
hospitalizacija pacienta s shizofrenijo trajala 63,4 dni (Tomšič, et al., 2009). Temelj
zdravljenja shizofrenije predstavljajo antipsihotična zdravila. Zdravljenje je
dolgotrajno, pogosto doživljenjsko (Pregelj, 2009). Več kot 90 % pacientov, obolelih
za shizofrenijo, ima predpisano antipsihotično terapijo (Care Quality Commission,
2009).
Sodelovanje bolnikov pri zdravljenju s predpisanimi antipsihotičnimi zdravili je
pogosto precenjeno. Byerly, et al. (2005) so z uporabo elektronskega spremljanja
1

jemanja zdravil ugotovili, da skoraj dve tretjini bolnikov pri zdravljenju delno ali v
celoti ni sodelovalo. Nesodelovanje pri zdravljenju s predpisanimi antipsihotičnimi
zdravili se klinično kaže predvsem z relapsom bolezni, hospitalizacijo, slabšo
prognozo, višjim tveganjem za samomor in poskus samomora, poslabšanjem
psihopatološke simptomatike, manjšo storilnostjo ter slabšo kvaliteto življenja
(Acosta, Ramallo-Farina, & Siris, 2014). Novak Grubič, & Tavčar (2002) v
opravljeni slovenski raziskavi ugotavljata, da je sodelovanje pacientov pri
zdravljenju povezano s tveganjem za relaps. Raziskava je pokazala, da je do relapsa
prišlo pri 70 % nesodelujočih pacientov in le pri 19 % pacientov, ki so sodelovali pri
zdravljenju z antipsihotičnimi zdravili. Uspešno zdravljenje shizofrenije je torej
mogoče le ob ustreznem sodelovanju pacientov pri jemanju predpisanih zdravil
(Pregelj, 2009).
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2

NAMEN IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA

Namen magistrskega dela je bil z raziskovanjem ugotoviti, kako socio-demografski,
bolezenski in nekateri drugih dejavniki vplivajo na sodelovanje pacientov s
shizofrenijo pri zdravljenju.
Cilji v teoretičnem delu so bili:
−

pregled relevantne domače in tuje strokovne literature na področju sodelovanja
pacientov s shizofrenijo pri zdravljenju iz ustreznih podatkovnih bibliografskih
baz;

−

pregled ključnih spremenljivk, kot so socio-demografski, bolezenski in drugi
dejavniki, ki vplivajo na sodelovanje pacientov s shizofrenijo pri zdravljenju.

Cilji v empiričnem delu raziskave so bili:
−

ugotoviti, kakšen je delež nesodelujočih pacientov in kateri so najpogostejši
vzroki, ki vplivajo na to, da pacienti prenehajo z rednim jemanjem predpisanih
psihiatričnih zdravil;

−

ugotoviti ali socio-demografski dejavniki, kot sta spol in starost, vplivajo na
sodelovanje pacientov s shizofrenijo pri zdravljenju;

−

ugotoviti, ali poznavanje zdravil vpliva na sodelovanje pacientov s shizofrenijo
pri zdravljenju in ali se rezultati ujemajo z rezultati, ugotovljenimi v raziskavi
Drnovšek, Bah, Pintarič, & Tavčar (2000).

3

3

TEORETIČNI DEL

3.1 SHIZOFRENIJA
Klinično je shizofrenija sindrom neznane etiologije in patofiziologije. Do zdaj ne
poznamo patognomoničnih znakov bolezni niti nimamo uporabne laboratorijske
diagnostike. Klinično diagnozo postavimo na podlagi tipičnih znakov, simptomov in
poteka bolezni (Grubič Novak, 2000). V grobem delimo simptome shizofrenije na
pozitivne simptome, negativne simptome in kognitivne simptome (Reveley, 2006).
Pri postavitvi diagnoze nam pomagajo vse bolj natančne klasifikacije (Grubič Novak,
2000).

3.1.1 Znaki in simptomi shizofrenije
V Sloveniji pri ocenjevanju uporabljamo Mednarodno klasifikacijo bolezni številka
10 (MKB-10), ki opredeljuje shizofrenijo kot motnjo, za katero so značilne
spremembe na področju mišljenja, čustvovanja, hotenja in zaznavanja vsaj na dveh
od naštetih področij (Švab, 2001).
Diagnoza shizofrenije po MKB-10 vključuje merilo, da morajo biti najmanj eden
izmed simptomov, opredeljenih od a do d, ali najmanj dva simptoma od e do i
prisotni večino časa trajanja epizode oz. najmanj en mesec, ti simptomi pa so
naslednji (Kores Plesničar, 2013):
−

glasno slišanje misli, vsiljevanje ali odtegovanje misli, prenos misli;

−

blodnje nadzorovanja oz. vplivanja ali občutki nadzorovanja telesa oz. okončin
ali specifične misli, dejanja ali občutki, blodnjave zaznave;

−

slušne halucinacije (glasovi), ki komentirajo bolnikovo vedenje ali se med seboj
pogovarjajo o bolniku, ali drugi tipi glasov, ki prihajajo iz različnih delov telesa;

−

vztrajne blodnje druge vrste, ki so kulturološko neustrezne in popolnoma
neverjetne, kot so religiozna ali politična identiteta ali nadčloveške moči ali
sposobnosti (npr. sposobnost nadzorovanja vremena);
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−

vztrajne halucinacije drugih modalnosti, ki so prisotne vsak dan najmanj en
mesec in ki se jim pridružijo blodnje brez jasne afektivne vsebine, ali vztrajne
precenjene ideje;

−

miselne zapore ali premiki v miselnem procesu, ki vodijo v razpad (disociacijo)
govora ali neustrezen govor ali neologizme;

−

katatonsko vedenje, kot so vznemirjenost, stereotipna drža ali voščena
upogljivost, negativizem, mutacizem in stupor;

−

negativni simptomi, kot so opazna apatija, revnost govora in ohlapni ali
neustrezni čustveni odzivi, ki običajno vodijo v socialni umik in upad socialne
učinkovitosti (biti mora jasno, da niso posledica depresije ali antipsihotičnih
zdravil);

−

pomembna in vztrajna sprememba splošne kakovosti nekaterih aspektov vedenja
osebe, ki se odraža kot izguba zanimanja, brezciljnosti, lenoba, usmerjenost vase
in socialni umik.

Po Mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB-10) ločimo naslednje oblike shizofrenije
(Švab, 2001):
−

Paranoidna shizofrenija (F20.0) se najpogosteje pojavlja med 30. in 40. letom
starosti. Pri tej so izrazite predvsem slušne halucinacije z grozečo vsebino in
preganjalne ali veličavske blodnje. Bolezen ima ugodnejšo prognozo in se dobro
odziva na zdravljenje.

−

Hebefrenska shizofrenija (F20.1) je oblika, pri kateri so izraženi predvsem
motnje čustvovanja in vedenja (bolnik se vede situaciji neustrezno) ter
neorganiziran govor. Ta oblika shizofrenije je značilna po zgodnejšem začetku
bolezni (lahko že med 15. in 25. letom starosti) in napreduje brez vmesnih
remisij (faz stabilizacije) s hitrim siromašenjem osebnosti.

−

Pri katatonskem tipu (F20.2) gre predvsem za motnje vedenja in hotenja, ki se
kažejo v popolnem mirovanju ali neustavljivo hitrem gibanju.

−

Nediferencirana shizofrenija (F20.3) je atipična oblika shizofrenije, ki ima
elementarne znake paranoidne, hebefrenske ali katatonske shizofrenije.

−

Postshizofrenska depresija (F20.4) sprva poteka kot shizoidna epizoda, ki ji po
zdravljenju sledi podaljšana depresivna epizoda.
5

−

Rezidualna shizofrenija (F20.5) je diagnoza, ki pomeni kronično stanje, kjer je
bolnik brez burnih znakov psihoze ali so ta izgubila svojo ostrino, preostali pa so
negativni simptomi shizofrenije, kot so npr. upočasnjenost, manjša dejavnost,
pasivnost, neiniciativnost in druge tipične čustvene spremembe.

−

Enostavna shizofrenija (F20.6) je motnja s plazečim, vendar napredujočim
potekom. Razvija se brezvoljnost in brezciljnost, ki preide v polno osebnostno
osiromašenost in avtizem.

−

Neopredeljena shizofrenija (F20.9) se kot diagnoza uporablja le izjemoma.

The National Institut of Mental Health (NIMH), 2013 poudarja, da so kognitivni
simptomi shizofrenije, tako kot negativni, težje prepoznavni kot del bolezni.
Kognitivni simptomi se kažejo predvsem v težavah z razumevanjem informacij in
sprejemanjem odločitev. Motnje se pojavljajo tudi na področju pozornosti,
koncentracije in delovnega spomina, ko pacient ni sposoben naučene informacije
prenesti v prakso. Kognitivni simptomi večkrat predstavljajo težavo vključevanja v
vsakodnevno življenje in delo, kar lahko pacientom predstavlja velik emocionalni
stres.
Delitev pacientov v diagnostične skupine sama po sebi ne daje dovolj podatkov o
stanju pacienta. Zaradi tega v raziskovalne namene uporabljamo različne lestvice za
oceno prisotnosti in jakosti simptomov bolezni. Najpogosteje se uporablja lestvica za
oceno pozitivnih in negativnih simptomov − PANSS. Ocena poteka na podlagi
psihiatričnega intervjuja s pacientom. Ocenjuje se 30 postavk, od katerih se vsaka
točkuje od 1 do 7. Ena (1) pomeni odsotnost simptoma, sedem (7) pa predstavlja
maksimalno izražen simptom. Rezultati so običajno razporejeni v obliki Gaussove
krivulje (Kay, Fiszbein, & Opler, 1987, cit. po Grubič Novak, 2000).

Dosedanje raziskave in spoznanja nakazujejo, da lahko shizofrenijo delimo v
najmanj dve skupini. To delitev je utemeljil Crow leta 1980. Po Crowu ločimo dva
tipa shizofrenije. Tip I je povezan z nepravilnostmi v delovanju dopaminskega
sistema v centralnem živčnem sistemu in se klinično kaže pretežno s pozitivnimi
znaki bolezni. Pozitivna simptomatika se kaže s produktivnimi simptomi, kot so
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halucinacije, formalne motnje mišljenja v smislu shizofrene disociiranosti in nekatere
motnje mišljenja, kot so blodnjave misli bizarnih vsebin. Pacienti s takšno
simptomatiko so pogosto vznemirjeni in neobičajnega obnašanja. Ti znaki bolezni se
običajno dobro odzovejo na zdravljenje z antipsihotiki. Tip II je bolj povezan z
morfološkimi spremembami možganov (npr. povečani ventrikli) in se klinično kaže z
negativnimi simptomi. Negativna simptomatika se kaže kot čustvena otopelost,
socialni umik, avtizem, pomanjkanje spontanosti in pobud ter siromašnost govora
(Grubič Novak, 2000; Švab, 2001). Ti znaki bolezni se slabše odzivajo na zdravljenje
in vodijo v trajno invalidnost pacientov (Švab, 2001).

3.1.2

Zdravljenje shizofrenije

Poleg zgodnje diagnostike je izjemnega pomena, da čim prej začnemo zdravljenje z
antipsihotičnimi zdravili oz. antipsihotiki (Grubič Novak, 2000).
Na splošno ločimo antipsihotike prve generacije (tipične antipsihotike) in
antipsihotike druge generacije (atipični antipsihotiki). Pojavljajo se že tudi
antipsihotiki tretje generacije. Izraza nevroleptiki praktično ne uporabljamo več. Vsi
antipsihotiki prve generacije delujejo preko blokade dopaminskih receptorjev D2 v
mezolimbični poti, s čimer zmanjšajo njeno prekomerno dejavnost in izboljšajo
pozitivne simptome shizofrenije. Antipsihotiki prve generacije ne blokirajo samo
dopaminskih receptorjev D2 v mezolimbični poti, temveč vse receptorje D2 v
možganih. Pomembna je blokada mezokortikalne dopaminske poti, kjer je že tako
prisotno pomanjkanje dopamina, kar lahko še poslabša negativne in kognitivne
simptome (z antipsihotiki povzročen negativni sindrom) ter povzroča neželene
učinke (Kores Plesničar, 2013). Antipsihotiki prve generacije so povezani predvsem
z ekstrapiramidnimi neželenimi učinki, kot so npr. distonija (mišični krči vratu,
očesnih mišic in telesa), parkinsonizem (upočasnjenost in zmanjšana spontanost
gibov, drsajoča hoja, monoton govor, povečano slinjenje, okorelost mišic) in
akatizija (prestopanje na mestu, nenehen občutek nemira) (Townsend, 2011).
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Ena izmed novejših kliničnih opredelitev uporablja izraz atipični za opis
antipsihotikov, ki v primerjavi s klasičnimi povzročajo manj ekstrapiramidnih
neželenih učinkov in so učinkoviti v zdravljenju negativnih simptomov shizofrenije.
Sedaj zanje uporabljamo izraz antipsihotiki druge generacije. Antipsihotiki druge
generacije imajo poleg dopaminskih receptorjev D2 tudi serotoninske antagonistične
receptorske lastnosti 5-HT2A. Za antipsihotično dejavnost je potrebna od 60 do 70odstotna zasedenost teh receptorjev, presežek pa povzroča možnost ekstrapiramidnih
neželenih učinkov. Antipsihotiki druge generacije povzročajo manj ekstrapiramidnih
neželenih učinkov kot antipsihotiki prve generacije, vendar vsi niso antagonisti
receptorjev 5-HT2A/D2 in različno vplivajo na druge sisteme živčnega prenosa. Prav
tako vsi ne povzročajo primerljivih kliničnih in neželenih učinkov. Delno vplivajo na
negativne in verjetno tudi na nekatere kognitivne disfunkcije. Pozitivne psihotične
simptome izboljšajo primerljivo z antipsihotiki prve generacije (Kores Plesničar,
2013). Poglavitno težavo pri atipičnih antipsihotikih glede neželenih učinkov
predstavlja metabolni sindrom, ki je povezan predvsem s hiperlipidemijo,
hiperglikemijo in posledično z visokim tveganjem za nastanek sladkorne bolezni tipa
2 ter s povečano telesno težo (Church, 2010).
Bolniki, ki prejemajo antipsihotike, se pogosto pritožujejo zaradi utrujenosti,
psihomotorne upočasnjenosti, kognitivnih motenj in pomanjkanja volje ter interesov.
Omenjena psihična stanja je zelo težko diagnosticirati, saj gre lahko za posledice
same bolezni (pozitivne in negativne simptome), za stranske učinke antipsihotikov
ali pridruženo depresijo. Pri shizofreniji ne obstaja jasna ločnica med simptomi in
stranskimi učinki, saj se le-ti velikokrat med seboj prepletajo in delujejo v
kombinaciji (Kocmur, Tavčar, & Žmitek, 2000).

3.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SODELOVANJE PACIENTOV
S SHIZOFRENIJO PRI ZDRAVLJENJU
V literaturi se za opisovanje pacientovega sodelovanja pri zdravljenju uporablja
različna terminologija. V angleški literaturi zasledimo predvsem izraze, kot so
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compliance, concordance, adherence oz. non-compliance in drop out (Velligan, et
al., 2006; Grubič Novak, 2000).
V Farmacevtskem terminološkem slovarju je vodljivost oz. komplianca (angl.
compliance) opisana kot pacientovo upoštevanje navodil zdravstvenega delavca, npr.
za jemanje zdravil. Sodelovalnost oz. konkordanca (angl. concordance) je opisana
kot ravnanje pacienta v skladu s partnerskim dogovorom med njim in zdravstvenim
delavcem, npr. glede uporabe zdravil (Antolič, 2013), medtem ko je adherenca (angl.
adherence) definirana kot zmožnost in pripravljenost pacienta, da se drži
terapevtskega režima, in se večkrat uporablja kot sopomenka kompmliance (Inkster,
Donnan, MacDonald, Sullivan, & Fahey, 2006). Čeprav obstajajo subtilne razlike v
terminologiji, se v klinični praksi ti izrazi uporabljajo izmenično, čeprav morda ne
povsem pravilno (Jin, Sklar, Oh, & Li, 2008). Antolič (2013) predlaga izraz zavzetost
za zdravljenje z zdravili (angl. medication interest), saj po mnenju avtorja obsega
precej več kot samo zgolj upoštevanje navodil. Zavzetost je v Slovarju slovenskega
knjižnega

jezika

(SSKJ,

1991)

opredeljena

kot

velika

stopnja

duševne

pripravljenosti, volje in zanimanja za uresničitev česa. Avtor nadalje meni, da je
zavezništvo med pacientom in zdravstvenimi delavci treba opisati v pozitivnem
smislu, in upa, da je to izraz, ki se bo v prihodnosti uveljavil v slovenskem prostoru,
predvsem pa filozofija, ki stoji za tem izrazom, in seveda način, kako to doseči. Izraz
sam pove, da morajo pacienti prevzeti svoj del odgovornosti za pravilno jemanje
zdravil in da so prav pacienti sami v središču dogajanja.

Nicholas-English, & Poirier (2000) opredeljujeta nesodelovanje pri zdravljenju kot
število odmerkov, ki jih pacient ni sprejel ali jih je sprejel napačno, tako da je
ogrožen terapevtski izid. American Society on Aging [ASA] in American Society of
Consultant Pharmachists [ASCP] (2012) sta ugotovila, da se lahko nesodelovanje
pojavlja v različnih oblikah, kot je neuveljavljanje predpisanega recepta, jemanje
napačnega odmerka ali ob napačnem času, če pacient pozabi vzeti odmerek ali
predčasno preneha z jemanjem predpisanih zdravil ipd.
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Za merjenje stopnje sodelovanja pacientov pri zdravljenju uporabljamo različne
metode. Najpogosteje so uporabljane subjektivne metode, kot so intervju s
pacientom, izpolnjevanje vprašalnikov, samoporočanje pacienta in pacientovih
bližnjih ter pacientov dnevnik. Pri posrednih metodah moramo upoštevati
pristranskost poročanja. Taki metodi sta tudi npr. štetje tablet v pakiranju v
določenem času in elektronski nadzor nad odpiranjem škatlice z zdravili, kjer vsako
odpiranje pomeni (potencialno) vzet odmerek (Antolič, 2013).
Neposredna metoda, kot je npr. določanje koncentracije zdravila v krvi, je invazivna
in relativno draga metoda. Sicer je na prvi pogled objektivna, vendar lahko pacient
jemlje zdravilo le zadnjih nekaj dni pred pregledom. Tako je koncentracija zdravila v
mejah normalnih vrednosti, vendar ni nujno, da je pacient zdravilo pravilno jemal
skozi daljše obdobje. Neposredne metode pacienti slabo sprejemajo (Petek Šter,
2010). Za merjenje sodelovanja pacientov pri zdravljenju so poleg že obstoječih
potrebni novi pristopi (Antolič, 2013).
Antolič (2013) ugotavlja, da nesodelovanje oz. nizka zavzetost za zdravljenje z
zdravili vodi v več zapletov bolezni, več hospitalizacij in k še večjemu predpisovanju
zdravil. Zaradi nesodelovanja lahko pride do kopičenja zalog zdravil doma, kar je
potencialno nevarno in tudi neracionalno. Antolič nadalje ugotavlja, da je
sodelovanje pacientov pri zdravljenju z zdravili na splošno nizko, saj je po podatkih
iz literature povprečno le okrog 50-odstotna. To pomeni, da le povprečno polovica
bolnikov jemlje zdravila v pravilnem odmerku, v pravilnih časovnih intervalih in
predpisano dolgo. Mathes, Pieper, Antonie, & Eikermann (2012) odsvetujejo
uporabo povprečja pri naslavljanju problematike nesodelovanja pri jemanju zdravil
pri pacientih s kroničnimi boleznimi in predlagajo uporabo podatkov glede na
posamezno vrsto bolezni.
Antipsihotična zdravila predstavljajo temelj pri zdravljenju pacientov s shizofrenijo.
Raziskave kažejo na učinkovitost antipsihotikov pri zmanjševanju psihotičnih
simptomov, preventivi relapsa in dvigu kakovosti življenja pacientov.
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Byerly, et al. (2005) so ugotovili z uporabo elektronskega spremljanja jemanja
zdravil, da skoraj dve tretjini bolnikov pri zdravljenju z antipsihotiki delno ali v
celoti ni sodelovalo. Lam, Vellingan, & Ershefky (2002) in Weiden, & Zygmunt
(1997) v raziskavah ugotavljajo, da delež nesodelujočih bolnikov po dveh letih
zdravljenja z antipsihotiki naraste do 75 %. Ena četrtina pacientov preneha z
jemanjem antipsihotičnih zdravil že 7. do 10. dan po odpustu iz bolnišnice (Lam et
al., 2002). Nesodelovanje predstavlja problem že v času samega zdravljenja v
bolnišnici. Ugotovili so, da 11 do 19 % pacientov ne jemlje predpisanih zdravil že v
času hospitalizacije, medtem ko le 60 % bolnikov, ki je obiskovalo dnevno
bolnišnico, zdravila jemalo pravilno (Johnson, & Freeman, 1972, cit. po Grubič
Novak, 2000).

V preteklosti je bilo dobro sodelovanje pri zdravljenju (angl. full adherence)
opredeljeno kot več kot 80 % vzetih predpisanih zdravil (Velligan, et al., 2010),
vendar pa novejše raziskave (Acosta et al., 2014) poudarjajo, da bi morali težiti in
opredeliti dobro sodelovanje kot 100 % vzetih predpisanih odmerkov zdravil. Avtorji
namreč ugotavljajo bolj izraženo psihopatološko simptomatiko, ki pa je povezana s
slabšo kvaliteto življenja, slabšim vsakodnevnim funkcioniranjem in slabšo
subjektivno oceno dobrega počutja, prav tako pa lahko vodi v popolno opustitev
predpisanih psihiatričnih zdravil. O večjem tveganju za hospitalizacijo poročajo pri
sodelovanju pri jemanju predpisanih zdravil, ki je nižje od 80 % (Karve, et al., 2009).
Sabaté (2003) opredeljuje pet dejavnikov, ki vplivajo na sodelovanje pacientov s
shizofrenijo pri zdravljenju. Ti dejavniki so socio-demografski, ekonomski in
bolezenski dejavniki, dejavniki, povezani s pacientom, dejavniki, povezani z zdravili,
in dejavniki, povezani s sistemom zdravstvenega varstva. Prav tako poudarjajo še
dejavnike, kot so slab socialno-ekonomski položaj, revščina, nepismenost, nizka
stopnja izobrazbe, brezposelnost, pomanjkanje učinkovitih socialnih podpornih mrež,
nestabilne življenjske razmere in podpora družinskih članov, ki naj bi imeli
pomemben vpliv na sodelovanje pri zdravljenju.
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3.2.2 Socio-demografski in ekonomski dejavniki
Nekateri dejavniki, kot so slab socialno-ekonomski položaj, revščina, nepismenost,
nizka stopnja izobrazbe, brezposelnost, pomanjkanje učinkovitih socialnih podpornih
mrež, nestabilne življenjske razmere in podpora družinskih članov, naj bi imeli
pomemben vpliv na sodelovanje pri zdravljenju (Sabaté, 2003).
Možen napovedovalec nesodelovanja je tudi starost, in sicer naj bi bili nesodelujoči
predvsem mlajši pacienti, kar povezujejo s slabšim potekom bolezni (Levine, &
Rainbowitz, 2010). Podobno ugotavljajo tudi druge opravljene raziskave. Avtorji
Sajatovic, et al. (2007) v članku menijo, da starejši predstavljajo vzorec »preživelih
sodelujočih« prav zaradi njihove dolgotrajne adherence pri zdravljenju, medtem ko
Mitchell, & Selmes (2007) ugotavljata, da mlajši posamezniki ne razumejo in se ne
zavedajo povsem resnosti njihove bolezni ter pomena sodelovanja pri zdravljenju.
Iz literature je prav tako razvidno, da imata zakonski stan (poročeni) in podpora
družinskih članov pozitiven vpliv na sodelovanje pri zdravljenju ter da je večina
nesodelujočih pacientov samskih (Rabinovitch, Bechard-Evans, Schmitz, Joober, &
Malla, 2009). Bolj sodelujoče pri zdravljenju raziskave so ženske (Goff, Hill, &
Freudenreich, 2011), kar je potrdila tudi raziskava Ngui, Vasiliadis, & Tempier
(2013), kar pa avtorji raziskave povezujejo predvsem z motnjami v spolnosti, ki je
lahko posledica jemanja antipsihotikov in je za moške običajno bolj moteča.
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Slika 1: Dejavniki, ki vplivajo na sodelovanje pri zdravljenju

Vir: Essential Medicines and Health Products Information Portal (2003).

3.2.3

Bolezenski dejavniki

Resnost simptomov, stopnja invalidnosti (fizična, psihološka, socialna in poklicna),
pridruženost drugih bolezni (depresija, demenca) in zloraba drog ali alkohola bi naj
pomembno vplivali na sodelovanje pacientov pri zdravljenju (Sabaté, 2003).
Pacienti s shizofrenijo in prisotnostjo pozitivnih simptomov naj bi bili slabše
sodelujoči v primerjavi s pacienti s shizoafektivno motnjo (Grubič Novak, & Tavčar,
2002). Na sodelovanje naj bi vplivala tudi prisotnost negativnih simptomov, vendar
natančnejših podatkov, ki bi potrdili to hipotezo, ni na voljo.
Pozabljivost je večkrat omenjen dejavnik s strani pacientov, ki močno vpliva na
sodelovanje pri zdravljenju, in sicer tako v smislu rednega jemanja zdravil kot rednih
kontrolnih pregledov pri zdravniku (Jin et al., 2008). Moritz, et al. (2013) v raziskavi
ugotavljajo, da vsak peti pacient preneha z rednim jemanjem predpisane terapije
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zaradi pozabljivosti. Prav tako bi naj na nesodelovanje vplival tudi krajši čas trajanja
bolezni (Barkhof, Maijer, De Sonville, Linszen, & De Haan, 2012).

Pomemben dejavnik, ki vpliva na sodelovanje pri zdravljenju, je zloraba drog in
alkohola (Goff et al., 2011). Zloraba psihoaktivnih substanc je pri pacientih s
shizofrenijo visoka in je močno povezana z nesodelovanjem. Pri pacientih, ki uživajo
psihoaktivne substance, je 13-krat večja nevarnost za nesodelovanje v primerjavi s
pacienti, ki psihoaktivnih substanc ne zlorabljajo (Kashner, Rader, Beck, & Muller,
1991).

3.2.4 Dejavniki, povezani s pacientom
Sabaté (2003) kot pomembne dejavnike, ki vplivajo na sodelovanje, izpostavlja
predvsem pacientove zmožnosti, znanje, odnos, prepričanja in pričakovanja. Več
raziskav in preglednih člankov je pokazalo, da so pacienti z nižjo stopnjo zavedanja
bolezni in slabšim uvidom v bolezen posledično slabše sodelovali pri zdravljenju
(Dolder, Lacro, & Jeste, 2003; Barkhof et al., 2012; Moritz, et al., 2013). Predvsem
bi naj na slabše sodelovanje vplivala splošna negativna prepričanja o zdravljenju in
jemanju predpisane terapije (Barkhof et al., 2012; Moritz, et al., 2013).

Moritz, et al. (2013) so v raziskavi ugotovili naslednje dejavnike, povezane z
bolnikom, kot vzroke za nesodelovanje: subjektivno mnenje pacienta, da zdravil ne
potrebuje (58 %), stigmatizacija (31 %), nezaupanje psihiatru (31 %), nepriznavanje
bolezni (28 %), splošen odklonilen odnos do zdravil (28 %), pozabljivost (21 %) in
občutek neučinkovitosti zdravil (16 %). Povezavo med pacientovim nepriznavanjem
bolezni in nesodelovanjem ugotavljata tudi Novak Grubič, & Tavčar (2002).
Drnovšek et al. (2000) ugotavljajo, da je znanje o bolezni in zdravilih pomemben
dejavnik, ki izrazito izboljša sodelovanje pacientov pri zdravljenju. Avtorji v članku
ugotavljajo, da je več različnih raziskav pokazalo, da je vzrok slabega znanja
pacientov o bolezni in zdravilih lahko na eni strani posledica pomanjkanja informacij
(pacienti niso seznanjeni o bolezni in zdravilih), na drugi strani pa se pojavlja
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problem slabih učnih sposobnosti in pomnjenja pacientov. Vendar posamezne
raziskave kažejo na to, da so se pacienti s shizofrenijo sposobni učiti in obdržati
informacije (Gold, et al., 2000). Pri shizofreniji je ohranjeno predvsem področje
proceduralnega učenja (Weickert, et al., 2002). Žal pa Drnovšek et al. (2000) v
raziskavi ugotavljajo, da je znanje pacientov o lastnih zdravilih na splošno slabo, kar
pa povezujejo s slabim sistematičnim učenjem pacientov o zdravilih in negativno
simptomatiko (pomanjkanje volje, slaba koncentracija), ki se pri shizofreniji pogosto
pojavlja.

3.2.5

Dejavniki, povezani z zdravili

Obstaja veliko dejavnikov, povezanih z zdravili, ki vplivajo na sodelovanje
pacientov pri zdravljenju. Med najpomembnejše štejemo predvsem tiste, ki so
povezani z režimom jemanja terapije, s trajanjem zdravljenja, prejšnjim
nesodelovanjem pri zdravljenju, pogostim menjavanjem terapije, pozitivnimi učinki
terapije in z neželenimi učinki (Sabaté, 2003).
Učinkovitost antipsihotičnih zdravil je zapleteno povezano s sodelovanjem
pacientov. Antipsihotični učinek omili psihopatologijo in posledično izboljša logično
mišljenje, ki je potrebno za uvid v bolezen. Dober odziv na zdravljenje je pozitivno
povezan s sodelovanjem, kar dokazujejo številne študije. Večkrat se težko ugotovi,
ali je težava v sodelovanju posledica nesodelovanja samega ali neučinkovitosti
zdravil (Barkhof et al., 2012). Po drugi strani lahko pacienti umik simptomov in
boljše počutje povežejo na ta način, da zdravil ne potrebujejo več (Steger, Cassidy,
Rabinovitch, Joober, & Malla, 2012).
Neželeni učinki zdravil so pomemben dejavnik, ki vpliva na sodelovanje. Pri tipičnih
antipsihotikih sta to predvsem ekstrapiramidna simptomatika (Robinson, et al., 2002;
Waddington, Joussef, & Kinsella, 1998, cit. po Barkof, 2012) in nevroleptična
disforija (De Haan, et al., 2004), medtem ko so atipični antipsihotiki povezani
predvsem s sedacijo in dvigom telesne teže (Newcomer, & Haupt, 2006).
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Moritz, et al. (2013) so ugotovili, da so bili prav neželeni učinki najpogostejši vzrok
za prenehanje z rednim jemanjem predpisanih antipsihotičnih zdravil.
Raziskave so potrdile večje sodelovanje pacientov, ki so prejemali atipične
antipsihotike, v primerjavi s tistimi, ki so prejemali klasične (Ascher-Svanum, et al.,
2008; Rainbowitz, Bromet, & Davidson, 2001), kar povezujejo predvsem z
domnevnim vplivom atipičnih antipsihotikov na izboljšanje kognitivnih (Purdon,
1999) in do neke mere tudi negativnih simptomov bolezni (Keane, 1999), vendar
nekateri raziskovalci ne morejo potrditi te hipoteze (Dolder et al., 2003; Goldberg, et
al., 2007).

Opravljene raziskave ugotavljajo povezavo med sodelovanjem pri jemanju zdravil in
številom dnevnih odmerkov (Claxton, Cramer, & Pierce, 2001; Dolder et al., 2003).
Claxton et al. tako navajajo, da na jemanje katerega koli zdravila vpliva število
dnevnih odmerkov, in sicer ugotavljajo, da čim večje je število dnevnih odmerkov,
tem manjši je delež sodelujočih bolnikov. Pri odmerjanju enkrat na dan je delež
sodelujočih bolnikov okrog 80 %, že pri odmerjanju dvakrat na dan pa je 10 %
manjši.
Na slabše sodelovanje pacientov pri zdravljenju vpliva tudi polifarmacija, ki je
povezana z večjim deležem neželenih učinkov in nižjo kvaliteto življenja pacienta
(Sim, et al., 2004). Ne smemo pozabiti, da je bila polifarmacija identificirana kot
eden izmed najpomembnejših vzrokov za zmanjšanje preživetja pri pacientih s
shizofrenijo (Waddington, Joussef, & Kinsella, 1998; cit. po Drnovšek et al., 2000).
Eden od načinov izboljšanja sodelovanja pacientov s shizofrenijo pri zdravljenju je
gotovo uvedba dolgotrajno delujočih antipsihotikov oz. antipsihotikov v depojski
obliki. Mnenja o učinkovitosti odpravljanja nesodelovanja z uvedbo depoja so
deljena. Weiden, et al. (1995) so opravili raziskavo, ki je primerjala bolnike, ki so
prejemali depojne pripravke, in tiste, ki so prejemali običajno obliko antipsihotikov.
V 12-mesečnem obdobju spremljanja niso ugotovili razlike v sodelovanju med
bolniki, ki so prejemali depojne pripravke, in tistimi, ki teh niso prejemali, medtem
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ko so Davis, Matalon, & Watanabe (1994) zaznali nedvomno boljše sodelovanje pri
pacientih, ki so bili zdravljeni z depojno obliko antipsihotika, kot pri pacientih, ki
depoja niso prejemali. Novejše smernice priporočajo uvedbo depojne terapije pri
pacientih, pri katerih je znano nesodelovanje pri zdravljenju v preteklosti (Barkhof et
al., 2012).
Odnos pacientov do depo terapije je različen. Wadell, & Taylor (2009) v preglednem
članku ugotavljata, da je le ena od petih ocenjenih študij pokazala pozitiven odnos
pacientov do dolgo delujočih antipsihotikov, medtem ko so se ostale štiri nagibale k
negativnemu oz. nevtralnemu odnosu. Zanimivo je dejstvo, da je pozitiven odnos
izrazilo 23 % pacientov, ki se za depo niso odločili po lastni volji, 45 % tistih, ki so v
preteklosti prejemali depojno obliko terapijo, in kar 73 % pacientov, ki so v času
raziskave prejemali dolgo delujoče antipsihotike (Heres, Schmitz, Leutch, & Pajonk,
2007). Razloge za odklonilni odnos do dolgotrajno delujočih antipsihotikov je treba
iskati predvsem v strahu pred iglami, težavah z logistiko in strahu pred neželenimi
učinki (zlasti pred dvigom telesne teže). Slab uvid v bolezen in predhodne slabe
izkušnje z depojno obliko terapije prav tako vplivajo na negativen odnos pacientov
do tovrstnega zdravljenja. Kot pozitivne strani dolgotrajno delujočih antipsihotikov
pa pacienti navajajo predvsem boljše sodelovanje pri zdravljenju, večjo učinkovitost
v smislu izboljšanja psihopatološke simptomatike in dejstvo, da jim prejemanje
dolgo delujočih antipsihotikov predstavlja manjši stres kot jemanje antipsihotikov v
obliki tablet (Potkin, et al., 2009).

3.2.6

Dejavniki, povezani s sistemom zdravstvenega varstva

Sabaté (2003) navaja, da je bilo na področju dejavnikov, povezanih s sistemom
zdravstvenega varstva v povezavi s sodelovanjem pri zdravljenju, narejenih malo
raziskav, znano pa je, da dober terapevtski odnos lahko izboljša sodelovanje.
Posamezne raziskave so pokazale, da število obiskov pri ambulantnem psihiatru
pomembno vpliva na sodelovanje pri zdravljenju. Večina pacientov, ki je prenehala z
rednim jemanjem terapije, je imela manj kot en obisk mesečno (Vita, Barlati,
Corsini, De Peri, & Saccheti, 2012).
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Poznanih je tudi mnogo dejavnikov, ki imajo negativen vpliv na sodelovanje. Ti
vključujejo slabo razvite zdravstvene službe, slabe distribucije zdravil, pomanjkljivo
znanje izvajalcev zdravstvenih storitev in šibko zmogljivost sistema za izobraževanje
bolnikov (Sabaté, 2003).
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4

EMPIRIČNI DEL

4.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE
Postavili smo si raziskovalno vprašanje in sedem hipotez.
Raziskovalno vprašanje:
Kateri je najpogostejši vzrok nesodelovanja pacientov s shizofrenijo pri zdravljenju?

Hipoteza 1:
Socio-demografski podatki, zlasti spol in starost, vplivajo na sodelovanje pri
zdravljenju.

Hipoteza 2:
Število predpisanih zdravil in odmerkov na dan vpliva na sodelovanje pri
zdravljenju.

Hipoteza 3:
Število kontrolnih pregledov vpliva na sodelovanje pri zdravljenju.

Hipoteza 4:
Pacienti, ki poznajo predpisana zdravila, pri zdravljenju sodelujejo bolje kot pacienti,
katerih znanje je na tem področju slabše.

Hipoteza 5:
Pacienti, pri katerih je prisotna zloraba psihoaktivnih substanc, predvsem
nedovoljenih drog in alkohola, pri zdravljenju sodelujejo slabše kot tisti, ki
psihoaktivnih substanc ne zlorabljajo.

Hipoteza 6:
Pacienti, ki prejemajo dolgotrajno delujoči antipsihotik, pri zdravljenju sodelujejo
bolje kot pacienti, ki dolgotrajno delujočega antipsihotika ne prejemajo.
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Hipoteza 7:
Pacienti, ki imajo pozitiven odnos do zdravil, pri zdravljenju sodelujejo bolje.

4.2 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA
4.2.1 Raziskovalne metode
Uporabljena je bila kvantitativna metoda raziskovanja. Socio-demografski in klinični
podatki o bolezni in predpisani medikamentozni terapiji so bili zbrani na podlagi
anketnega vprašalnika, ki je bil sestavljen posebej za to raziskavo.
Vprašanja v prvem delu vprašalnika so bila vezana na splošne demografske
dejavnike (spol, starost, zakonski stan, status, bivanje, izobrazba) in nekatere
bolezenske dejavnike, kot so število hospitalizacij, čas trajanja bolezni, zloraba
nekaterih psihoaktivnih substanc in vključenost v druge oblike rehabilitacije.
V raziskavo so bili vključeni pacienti obeh spolov v starosti od 18 do 66 let.
Zakonski stan je bil opredeljen kot samski, poročen, razvezan, vdovec in v
partnerstvu. Zaposlitveni oz. delovni status pacientov je bil razvrščen v skupine
zaposlen, brezposeln, dijak oz. študent in upokojenec. Glede na način bivanja so
imeli pacienti na izbiro naslednje možnosti: sam, v družini, s partnerjem, v
stanovanjski skupnosti in drugo. Stopnja pridobljene izobrazbe je bila razdeljena v
šest kategorij: nedokončana osnovna šola, osnovna šola, poklicna šola, srednja šola,
višja ali visoka strokovna šola in univerzitetna izobrazba ali več.
Uživanje psihoaktivnih substanc je bilo omejeno na kajenje, alkohol in droge, ki so
bile razvrščene glede na pogostost uživanja v naslednje kategorije: redno, skoraj vsak
dan, ob vikendih in zabavah, le ob nekaterih priložnostih, užival sem jih v
preteklosti, sedaj ne več in nikoli.

Glede poznavanja bolezni so se lahko anketirani pacienti opredelili subjektivno, da
svojo bolezen poznajo, delno poznajo ali ne poznajo. Poznavanje bolezni je bilo
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ocenjeno tudi tako, da so pacienti napisali, kako se imenuje njihova bolezen. Če je
pacient pravilno napisal diagnozo svoje bolezni, smo odgovor ocenili kot pozna (1),
sicer kot ne pozna (2).
Osrednji del vprašalnika je vključeval vprašalnika AMHS (Alberta Mental Helath
Survey) (Bulloch, Adair, & Patten, 2006) in DAI-10 (Drug Attitude Inventory)
(Hogan, Awad, & Eastwood, 1983).
Vprašalnik AMHS, prvotno namenjen pacientom, ki so opuščali antidepresive, je bil
v naši raziskavi uporabljen za ugotavljanje najpogostejših vzrokov opustitve
antipsihotičnih zdravil. Pacienti so imeli na voljo 10 možnih odgovorov, med
katerimi so lahko izbirali. Ponujena je bila tudi možnost »drugo«, kjer so sami lahko
dopisali razlog, zakaj so prenehali z rednim jemanjem zdravil. V omenjenem
vprašalniku je bila trditev »Nisem si mogel privoščiti zdravil« izpuščena in
nadomeščena s trditvijo »Nisem znal pripraviti zdravil«.
Sprva smo načrtovali, da bomo sodelovanje pri zdravljenju merili z vprašalnikom
DAI-10. Po nedavno opravljeni pilotski študiji (Pajk, 2013) pa smo se odločili, da
sodelovanje pri zdravljenju merimo kot pozitiven odgovor na 11. postavko
(“Zdravila sem vedno jemal redno”) 12. vprašanja v vprašalniku. Vsi ostali odgovori
so bili označeni kot nesodelujoč profil.
Vprašalnik DAI-10 je bil uporabljen za ugotavljanje odnosa do zdravil. Vprašalnik
ima 10 postavk, od katerih naj bi sodelujoč profil 6 postavk potrdil kot pravilne in 4
zavrnil kot napačne; in sicer: 1 (DA), 2 (NE), 3 (DA), 4 (DA), 5 (NE), 6 (NE),
7(DA), 8 (NE), 9 (DA), 10 (DA). Sodelujoč odziv je ocenjen kot +1; nesodelujoč
odziv pa kot –1. Pozitivna vsota postavk kaže na pozitiven subjektivni odnos do
zdravil, negativna vsota izidov pa kaže na negativen subjektivni odnos do zdravil.
Glede poznavanja zdravil so bili pacienti naprošeni, da v razpredelnico vpišejo ime
in odmerek zdravila, ki ga prejemajo, namen zdravila in neželene učinke, ki jih
poznajo. Znanje pacienta na področju poznavanja zdravil je bilo ocenjeno s
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tristopenjsko lestvico: slabo ali brez znanja (0), zadovoljivo znanje (1) in dobro
znanje (2). Če je pacient poznal ime in odmerek zdravila, je bilo znanje ocenjeno kot
dobro (2). Če je pacient poznal ime zdravila, ni pa vedel odmerka, je bilo takšno
znanje ocenjeno kot zadovoljivo (1). Če pacient ni poznal imena zdravila niti
odmerka, je bilo takšno znanje ocenjeno kot slabo oz. brez znanja (0).
Poznavanje namena zdravila je bilo ocenjeno sledeče: točen navedek namena
zdravila (npr. antipsihotik oz. zdravilo za zdravljenje shizofrenije) je bil ovrednoten
kot dobro znanje (2), opis, kot je npr. zdravilo za živce, je bil ovrednoten kot
zadovoljivo znanje (1), v primeru napačnega odgovora oz. odgovora »ne vem« pa je
bilo takšno znanje ovrednoteno kot slabo (0). Poznavanje neželenih učinkov je bilo
ocenjeno kot dobro znanje (2) v primeru, da je pacient navedel pravilno vsaj dva
neželena učinka zdravila. En pravilen navedek je bil ocenjen kot zadovoljivo znanje
(1), slabo znanje (0) pa je pomenilo nepravilen navedek oz. če je pacient navedel
odgovor »ne vem«.
Število predpisanih zdravil je bilo opredeljeno kot število posameznih predpisanih
zdravil (1, 2, 3, itd.) in kot število dnevnih odmerkov (enkrat dnevno, dvakrat
dnevno, trikrat dnevno in več kot trikrat dnevno).
Anketirani pacienti so bili prav tako povprašani o vrsti in pogostosti aplikacije
depojne oblike terapije, ki jo morebiti prejemajo. Njihovo mnenje o tovrstni obliki
zdravljenja je bilo ocenjeno tristopenjsko: kot pozitivno (1), negativno (2) ali
nevtralno (3).
Zadnji del vprašalnika so predstavljala vprašanja, vezana na sistem zdravstvenega
varstva oz. terapevtske obravnave (pogostost in rednost obiskov pri ambulantnem
psihiatru ter viri in dostopnost informacij o bolezni in zdravilih).
Pogostost obiskov kontrolnih pregledov je bilo opredeljeno kot večkrat mesečno,
mesečno, pogosteje kot na en mesec in ne hodim, medtem ko je bila rednost
kontrolnih pregledov definirana kot redno, neredno in ne hodim.
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Pri vsakem anketiranem pacientu je bila ocenjena tudi prisotnost pozitivnih,
negativnih in splošnih simptomov bolezni na podlagi vprašalnika PANSS (Positive
and negative syndrome scale) (Kay et al., 1987).
Podatki so bili statistično obdelani s programom SPSS 21.0. Za preverjanje hipotez
je bil pri atributivnih spremenljivkah uporabljen test hi-kvadrat, pri numeričnih pa ttest za neparne vzorce.

4.2.2

Raziskovalni vzorec

V raziskavo je bilo vključenih 91 pacientov z diagnozo s shizofrenija (F20.0−F20.9)
na podlagi v Sloveniji trenutno veljavne Mednarodne klasifikacije bolezni številka
10 (MKB-10), ki so se v času poteka raziskave zdravili v Psihiatrični kliniki v
Ljubljani. Anketirani pacienti so bili osebe moškega in ženskega spola v starosti od
18 do 65 let. Vključenih je bilo 29 hospitaliziranih pacientov, 31 ambulantno
zdravljenih pacientov in 31 pacientov, ki so bili vključeni v program rehabilitacije
(družinska obravnava ali skupnostna psihiatrična obravnava). Od 29 hospitaliziranih
pacientov jih je 10 obiskovalo dnevni oddelek, 19 je bilo hospitaliziranih na enem
izmed odprtih oddelkov Psihiatrične klinike v Ljubljani. V program družinske
obravnave je bilo vključenih 8 pacientov, v program skupnostne psihiatrične
obravnave pa 23 pacientov.
Kot hospitalizirani pacienti so bili opredeljeni pacienti, ki so bili v času poteka
raziskave hospitalizirani na enem izmed odprtih oddelkov oz. dnevnem oddelku
Psihiatrične klinike v Ljubljani.
Na dnevnem oddelku se sprejemajo mlajše osebe s hudo in ponavljajočo se
psihotično motnjo, pri katerih so bolezenski simptomi prisotni kljub antipsihotični
terapiji, imajo večje težave v funkcioniranju, potrebujejo pomoč pri osamosvajanju,
iskanju zaposlitve, učenju ali študiju, imajo težave pri izrabljanju prostega časa,
imajo skromno socialno mrežo, imajo neugodno družinsko situacijo in so v
ambulantni obravnavi, ki jim v danem trenutku ne zagotavlja dovolj visoke podpore.
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Gre torej za osebe z dolgotrajno ali ponavljajočo se duševno motnjo, ki so pogosto
hospitalizirane in opuščajo zdravljenje, so pa sposobne samostojnega življenja zunaj
ustanove, vendar potrebujejo večjo stopnjo podpore od obstoječe (Psihiatrična
klinika Ljubljana, 2014).

Kot ambulantno zdravljeni pacienti so bili opredeljeni pacienti, ki so bili vodeni pri
svojem ambulantnem psihiatru v Psihiatrični kliniki v Ljubljani in so bili vsaj leto
dni brez hospitalizacije.
V raziskavo je bilo vključenih tudi 31 pacientov, ki so bili v času trajanja raziskave
vključeni v program skupnostne psihiatrične oz. družinske obravnave. Pacienti,
vključeni v skupnostno psihiatrično obravnavo, potrebujejo zelo visoko stopnjo
podpore s strani tima skupnostne psihiatrične obravnave s tedenskimi obiski na
domu. Pacienti, vključeni v program družinske obravnave, imajo postavljenega
skrbnika, ki je v večini primerov družinski član. Stopnja podpore s strani tima
skupnostne psihiatrične obravnave je pri teh pacientih nekoliko nižja in predvidoma
vključuje mesečne obiske v domačem okolju z aplikacijo depojne oblike terapije.
Kriteriji za vključitev v program skupnostne psihiatrične obravnave Psihiatrične
klinike v Ljubljani so: huda duševna motnja, starost od 18 do 50 let, pogosti sprejemi
− več kot enkrat letno v bolnišnico, prisoten upad pri vsakodnevnem funkcioniranju,
slabo sodelovanje pri obstoječih oblikah psihiatrične obravnave, prisotnost
pridruženih težav, kot so pomanjkljivi bivanjski pogoji, zloraba psihoaktivnih
substanc, šibka socialna mreža in pridružena socialna problematika, in pacienti, ki so
bili v preteklosti sodno obravnavani (Psihiatrična klinika Ljubljana, 2006).
4.2.3 Postopki zbiranja podatkov
Pred izvedbo anketiranja je bil z vsakim anketiranim pacientom opravljen razgovor z
razlago namena anketiranja. Sodelujoči so dobili v podpis zaprosilo in izjavo o
soglasju za prostovoljno sodelovanje pri raziskavi. Pri razgovorih so bila upoštevana
načela Helsinške deklaracije o biomedicinskih raziskavah na človeku, Oviedske
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konvencije, slovenskega Kodeksa medicinske deontologije in Kodeksa etike
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Izključeni so bili možni moteči elementi, ki bi lahko vplivali na nerazumevanje
vprašanj ali kakor koli vplivali na verodostojnost odgovorov. Zagotovljena je bila
možnost, da sodelovanje odklonijo.

Raziskavo je odobrila Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko s sklepom
številka 154/05/13 z dne 6. 6. 2013 in Strokovni svet Psihiatrične klinike Ljubljana.
Raziskava je potekala dva meseca. Pacienti v večini primerov sodelovanja niso
odklonili.
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REZULTATI

V raziskavo je bilo skupno vključenih 91 udeležencev, od tega 36 žensk (39,6 %).
Starostni razpon udeležencev je bil med 22 in 66 let (aritmetična sredina –
M = 41,33, standardni odklon − SD = 11,83). Največ jih je bilo brezposelnih
(41,8 %) ali upokojenih (38,5 %), manj pa je bilo zaposlenih (13,2 %) in dijakov oz.
študentov. Največ udeležencev je bilo samskih (76,9 %), sledijo razvezani (9,9 %) in
poročeni (8,8 %), manj pa jih je bilo v partnerstvu ali so ovdoveli. Po izobrazbeni
strukturi jih je največ (več kot polovica udeležencev) končalo srednjo šolo, sledijo
tisti s končano osnovno šolo (18,7 %) in poklicno šolo (14,3 %), najmanj pa je tistih,
ki so končali višjo oz. visoko šolo (5,5 %) ali imajo univerzitetno izobrazbo (5,5 %).
En udeleženec je bil iz raziskave izločen, ker ni ustrezal kriterijem raziskave.
Tabela 1: Delež pri zdravljenju sodelujočih oz. nesodelujočih pacientov
Sodelovanje
nesodelujoč
sodelujoč
Skupaj

Število
56
35
91

%
61,5
38,5
100,0

Sodelovanje pri zdravljenju je bilo določeno kot pozitiven odgovor na 11. postavko
12. vprašanja v vprašalniku (»Zdravila sem vedno jemal redno«), ostali odgovori pa
so bili označeni kot nesodelujoč profil.
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Tabela 2: Najpogostejši vzroki nesodelovanja pri zdravljenju
Število

Vzrok
pozdravim brez
počutil bolje
neželeni učinki
niso pomagala
pozabil sem
motnje v spolnosti
postal odvisen
nisem znal pripraviti
sram jemati
drugo

Delež

25
20
15
12
11
7
3
1
1
8

27,5
22,0
16,5
13,2
12.1
7,7
3,3
1,1
1,1
8,8

Tabela 2 prikazuje najpogostejše vzroke, ki so privedli do nesodelovanja pri jemanju
zdravil. Ker so pacienti lahko izbirali med več vzroki, je vsota seštevka nad 100 %.
Tabela 3: Povprečje vzrokov nesodelovanja pri zdravljenju
N
Vzroki
nesodelovanja

56

M

SD

2,00

1,236

Minimum

Maximum

1

6

Opomba: N = število udeležencev v posamezni skupini, M = aritmetična sredina, SD = standardni
odklon.

Iz tabele 3 je razvidno, da je v povprečju posamezen nesodelujoč pacient (N = 56)
navedel 2.00 (SD = 1,236) različna vzroka nesodelovanja (največ 6).
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Tabela 4: Najpogostejši neželeni učinki kot razlog nesodelovanja pri jemanju
zdravil
Neželen učinek

Število

utrujenost
dvig telesne teže
slinjenje
nemir
tremor
upočasnjenost
obstipacija
nespečnost
težko dihanje
bolečine v želodcu

6
4
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabela 4 prikazuje najpogostejše neželene učinke (N = 18), ki so privedli do
nesodelovanja pri zdravljenju. Pacienti so izpostavili 10 neželenih učinkov kot razlog
opustitve zdravil, med katerimi izstopata predvsem utrujenost, ki je bila navedena 6krat, in dvig telesne teže, ki je bil naveden 4-krat.
Tabela 5: Frekvence in deleži sodelujočega oz. nesodelujočega profila glede na
spol

Število
% znotraj spol
Spol
Število
moški
% znotraj spol
Število
Skupaj
% znotraj spol
Spol * Sodelovanje Crosstabulation
ženski

Sodelovanje
opustil
jemal redno
15
21
41,7 %
58,3 %
41
14
74,5 %
25,5 %
56
35
61,5 %
38,5 %
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Skupaj
36
100,0 %
55
100,0 %
91
100,0 %

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp.

Exact Sig.

Exact Sig.

Sig. (2-

(2-sided)

(1-sided)

sided)
Pearson Chi-

9,938a

1

0,002

8,597

1

0,003

9,961

1

0,002

Square
Continuity
Correctionb
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear

0,002
9,828

1

0,002

0,002

Association
N of Valid Cases

91

a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 13.85.
b. Computed only for a 2 x 2 table.

Trdili smo, da socio-demografski podatki, zlasti spol in starost anketirancev, vplivajo
na sodelovanje pri zdravljenju.
Iz tabele 5 je razvidno, da je med ženskami bilo več tistih, ki so redno jemale
zdravila (58,3 %), in manj tistih, ki zdravil niso jemale redno (41,7 %). Po drugi
strani je med moškimi bilo 25,5 % takšnih, ki so označili, da so zdravila jemali
redno, preostalih 74,5 % pa je označilo, da zdravil niso redno jemali. Statistično
pomembnost razlik smo preverjali s Pearsonovim hi-kvadrat testom, ki je
(upoštevajoč Yatesov popravek za 2 x 2 tabele) pokazal, da spremenljivki nista
neodvisni; χ2(1) = 8,597, p = 0,003. Iz tega lahko zaključimo, da moški v večji meri
opuščajo predpisana zdravila v primerjavi z ženskami. Spol tako v naši raziskavi
predstavlja pomembno spremenljivko sodelovanja pri zdravljenju.
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Tabela 6: Povprečna starost pacientov glede na sodelovanje pri zdravljenju
Jemanje zdravil
opustil
jemal redno

N
56
35

M
40,86
42,09

SD
12,291
11,184

Za preverjanje razlik v starosti glede na rednost jemanja zdravil smo uporabili
Studentov t-test za neodvisne vzorce. V tabeli 6 so prikazane povprečne starosti
tistih, ki zdravila jemljejo redno, in tistih, ki so jih opustili. Iz tabele je razvidno, da
so tisti, ki so prenehali z rednim jemanjem predpisanih zdravil, bili v povprečju
nekoliko mlajši v primerjavi s tistimi, ki so zdravila jemali redno, vendar razlika ni
bila statistično pomembna; t(89) = −0,480, p = 0,632. Starost se ni izkazala kot
pomemben dejavnik pri sodelovanju pri zdravljenju.

Tabela 7: Sodelovanje pri zdravljenju glede na izobrazbo
Sodelovanje
opustil
jemal
redno
Število
13
4
OŠ
% znotraj jemanje 23,2 %
11,4 %
zdravil
Število
8
5
Poklicna
% znotraj jemanje 14,3 %
14,3 %
zdravil
Izobrazba
Število
32
19
Srednja šola % znotraj jemanje 57,1 %
54,3 %
zdravil
Število
3
7
Višja,
visoka
ali % znotraj jemanje 5,4 %
20,0 %
univerzitetna zdravil
Število
56
35
Skupaj
% znotraj jemanje 100,0 %
100,0 %
zdravil
Izobrazba * Sodelovanje Crosstabulation

Skupaj

17
18,7 %
13
14,3 %
51
56,0 %
10
11,0 %
91
100,0 %

Zaradi nezadostnega števila frekvenc na vsaki stopnji izobrazbe smo združili
udeležence z višjo oz. visoko izobrazbo in tiste z univerzitetno izobrazbo ali več.
Frekvence in deleži so prikazni v tabeli 7. Dobljeni rezultati nakazujejo, da je med
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tistimi, ki so opustili predpisana psihiatrična zdravila, največ udeležencev s končano
srednjo šolo, najmanj pa tistih, ki imajo končano višjo, visoko ali univerzitetno
izobrazbo. Med tistimi, ki jemljejo zdravila redno, je prav tako največ tistih s
končano srednjo šolo, najmanj pa tistih, ki so končali osnovno šolo. Statistično
pomembnih razlik glede na stopnjo izobrazbe in rednost jemanja zdravil ni bilo;
χ2(3) = 5,835, p = 0,120. Izobrazba tako ne predstavlja pomembnega dejavnika
sodelovanja pri zdravljenju.

Tabela 8: Sodelovanje pri zdravljenju glede na stan

Število
% znotraj stan
Število
Stan
poročen
% znotraj stan
Število
razvezan
% znotraj stan
Število
Skupaj
% znotraj stan
Stan * Sodelovanje Crosstabulation
samski

Sodelovanje
opustil
jemal redno
43
27
61,4 %
38,6 %
5
3
62,5 %
37,5 %
5
4
55,6 %
44,4 %
53
34
60,9 %
39,1 %

Skupaj
70
100,0 %
8
100,0 %
9
100,0 %
87
100,0 %

Zaradi nezadostnega števila frekvenc smo iz analize izločili tiste udeležence, ki so
ovdoveli ali pa so v partnerstvu. Razlike med različnimi stani niso bile statistično
pomembne; χ2(2) = 0,125, p = 0,940. Iz tabele 8 razberemo, da so deleži rednega
jemanja zdravil za vse skupine približno enaki. Stan tako ne predstavlja
pomembnega dejavnika sodelovanja pri zdravljenju.
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Tabela 9: Sodelovanje pri zdravljenju glede na zaposlitveni status
Sodelovanje
opustil
jemal redno
7
5
58,3 %
41,7 %
23
15
60,5 %
39,5 %
23
12
65,7 %
34,3 %
53
32
62,4 %
37,6 %

Število
% znotraj status
Število
Status
brezposeln
% znotraj status
Število
upokojenec
% znotraj status
Število
Skupaj
% znotraj status
Status * Sodelovanje Crosstabulation
zaposlen

Skupaj
12
100,0 %
38
100,0 %
35
100,0 %
85
100,0 %

Zaradi nezadostnega števila frekvenc pri vsakem zaposlitvenem statusu smo izločili
udeležence, ki so bili dijaki, študenti ali pa so označili »drugo«. Razlike med
različnimi zaposlitvenimi statusi niso bile statistično pomembne; χ2(2) = 0,305,
p = 0,859. Iz tabele 9 razberemo, da so deleži rednega jemanja zdravil za vse skupine
približno enaki. Zaposlitveni status tako ne predstavlja pomembnega dejavnika
sodelovanja pri zdravljenju.
Glede na način bivanja smo zaradi nezadostnega števila frekvenc pri vsaki možnosti
izločili udeležence, ki živijo v stanovanjski skupnosti ali pa so označili »drugo«.
Tabela 10: Sodelovanje pri zdravljenju glede na način bivanja

sam
Način
bivanja

v družini
s partnerjem

Skupaj

Sodelovanje
opustil
jemal redno
14
11
56,0 %
44,0 %
34
23
59,6 %
40,4 %
4
1
80,0 %
20,0 %
52
35
59,8 %
40,2 %

Število
% znotraj živim
Število
% znotraj živim
Število
% znotraj živim
Število
% znotraj živim

Način bivanja * Sodelovanje Crosstabulation
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Skupaj
25
100,0 %
57
100,0 %
5
100,0 %
87
100,0 %

Dobljeni rezultati kažejo, da med različnimi skupinami glede na način bivanja razlike
niso statistično pomembne; χ2(2) = 0,999, p = 0,607. Opazimo sicer, da tisti, ki živijo
s partnerjem, zdravila opuščajo v večji meri, vendar zaradi nizkega števila
raziskovancev ne moremo določiti jasnega trenda (tabela 10).
Tabela 11: Sodelovanje pri zdravljenju glede na število predpisanih zdravil in
število dnevnih odmerkov

Št. predpisanih zdravil
Št. odmerkov/dan

Jemanje zdravil
opustil
jemal redno
opustil
jemal redno

N
56
35
56
35

M
3,23
3,26
2,59
2,06

SD
1,513
1,633
0,654
0,873

Zanimalo nas je, ali je število predpisanih zdravil povezano z opuščanjem
predpisanih zdravil. V tabeli 11 je prikazano razmerje med številom terapij in
številom odmerkov na dan glede na rednost jemanja zdravil. Iz tabele 11 je razvidno,
da sta skupini glede na število predpisanih zdravil približno izenačeni in med njima
ni bilo statistično pomembnih razlik; t(89) = −0,074, p = 0,941. Pri tistih, ki redno
jemljejo zdravila, je povprečje števila odmerkov na dan statistično pomembno nižje
kot pri tistih, ki so zdravila opustili, t(89) = 3,314, p = 0,001.
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Tabela 12: Sodelovanje pri zdravljenju glede na število kontrolnih pregledov
Sodelovanje
opustil
jemal
redno
Število
8
11
večkrat mesečno
% znotraj jemanje 42,1 %
57,9 %
zdravil
Število
29
15
mesečno
% znotraj jemanje 65,9 %
34,1 %
zdravil
Število kontrol
Število
9
5
redkeje kot enkrat
% znotraj jemanje 64,3 %
35,7 %
na mesec
zdravil
Število
10
4
ne hodim
% znotraj jemanje 71,4 %
28,6 %
zdravil
Število
56
35
Skupaj
% znotraj jemanje 100,0 %
38,5 %
zdravil

Skupaj

19
100,0 %
44
100,0 %
14
100,0 %
14
100,0 %
91
100 %

Kontrole število * Sodelovanje Crosstabulation
Predpostavljali smo, da število kontrolnih pregledov vpliva na sodelovanje pri
zdravljenju. Opaziti je sicer trend, da pacienti, ki obiskujejo kontrole večkrat
mesečno, manj opuščajo zdravila v primerjavi s tistimi, ki imajo kontrole mesečno
oz. redkeje kot na en mesec, vendar razlike niso bile statistično pomembne;
χ2(3) = 4,010, p = 0,260. V tabeli 12 so prikazani frekvence in deleži pogostosti
kontrolnih obiskov v povezavi s sodelovanjem pri zdravljenju.
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Tabela 13: Poznavanje zdravil in odmerka glede na jemanje zdravil

Zdravilo
odmerek

in

zadovoljivo
znanje

dobro
znanje

Skupaj

Število
%
znotraj
zdravilo
in
odmerek
Število
%
znotraj
zdravilo
in
odmerek
Število
%
znotraj
zdravilo
in
odmerek

Jemanje zdravil
opustil
jemal
redno
14
10
58,3 %
41,7 %

Skupaj

24
100,0 %

39
60,9 %

25
39,1 %

64
100,0 %

53
60,2 %

35
39,8 %

88
100,0 %

Zdravilo in odmerek * Sodelovanje Crosstabulation

Predvidevali smo, da bodo pacienti, ki poznajo predpisana zdravila, pri zdravljenju
bolje sodelovali v primerjavi s pacienti, katerih znanje na tem področju je slabše.
Zaradi prenizkega števila frekvenc (N = 2) smo udeležence brez znanja izključili iz
analize. Iz tabele 13 razberemo, da je približno enak delež tistih, ki imajo
zadovoljivo znanje o zdravilih in odmerkih ter redno jemljejo zdravila, v primerjavi s
tistimi, ki imajo dobro znanje. Razlika se tako ni pokazala kot statistično pomembna,
χ2(1) = 0,000, p = 1,000.

Tabela 14: Sodelovanje pri zdravljenju glede na poznavanje namena
predpisanih zdravil

Število
% znotraj
zdravila
Število
zadovoljivo
oz.
dobro % znotraj
znanje
zdravila
Število
% znotraj
zdravila
slabo znanje

Namen zdravila

Skupaj

Sodelovanje
opustil
jemal
redno
10
5
namen 66,7 %
33,3 %

15
100,0 %

14
namen 60,5 %

12
39,5 %

26
100,0 %

56
namen 61,5 %

35
38,5 %

91
100 %

Namen zdravila * Sodelovanje Crosstabulation
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Skupaj

Rezultati kažejo, da sta si skupina s slabim znanjem in skupina z zadovoljivim oz.
dobrim znanjem podobni v deležih rednosti jemanja zdravil. Tisti, ki imajo slabo
znanje, zdravil niso redno jemali v 66,7 %, tisti, ki imajo zadovoljivo oz. dobro
znanje, pa zdravil niso redno jemali v 60,5 %. Tako razlike med njimi niso statistično
pomembne, χ2(1) = 0,024, p = 0,876 (tabela 14).
Tabela 14: Sodelovanje pri zdravljenju glede na poznavanje neželenih učinkov
zdravil

Sodelovanje
opustil
jemal
redno
Število
23
25
slabo znanje
%
znotraj 47,9 %
52,1 %
neželeni učinki
Neželeni
učinki
Število
33
10
zadovoljivo
oz.
%
znotraj 76,7 %
23,3 %
dobro znanje
neželeni učinki
Število
56
35
Skupaj
%
znotraj 61,5 %
38,5 %
neželeni učinki
Neželeni učinki * Sodelovanje Crosstabulation

Skupaj

48
100,0
%
43
100,0
%
91
100,0
%

Opomba: Zaradi nizkega števila frekvenc sta bili združeni skupini z zadovoljivim in
dobrim znanjem.
Rezultati kažejo, da tisti, ki dobro oz. zadovoljivo poznajo neželene stranske učinke
zdravil, pri zdravljenju slabše sodelujejo v primerjavi s tistimi, ki imajo slabo znanje
o stranskih učinkih. Razlika je bila statistično pomembna; χ2(1) = 6,792, p = 0,009
(tabela 15).
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Tabela 15: Znanje pacientov glede na poznavanje imena, odmerka in namena
zdravila ter neželenih učinkov v odstotkih
Število
Zdravilo in
odmerek

Namen zdravila

Neželeni učinki

dobro
zadovoljivo
slabo
Skupaj
dobro
zadovoljivo
slabo
Skupaj
dobro
zadovoljivo
slabo
Skupaj

64
25
2
91
51
25
15
91
9
33
59
91

%
70,3
27,5
2,2
100
56
27,5
16,5
100
9,9
36,3
53,8
100

Iz tabele 16 je razvidno, da 70,3 % pacientov dobro pozna ime in odmerek
predpisanih zdravil. Dobro znanje na področju poznavanja namena zdravila je
doseglo 56 % pacientov, medtem ko jih 16,5 % ni poznalo namena svojih zdravil.
Najslabše je bilo znanje na področju poznavanja neželenih učinkov, saj je dobro
poznalo neželene učinke le 9,9 % pacientov. 53 % pacientov je bilo brez znanja na
tem področju.
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Tabela 16: Poznavanje zdravila in odmerka glede na obliko terapevtskega
zdravljenja

Zdravilo
in
odmerek

slabo
znanje
zadovolji
vo znanje
dobro
znanje

Skupaj

Število
% znotraj
skupine
Število
% znotraj
skupine
Število
% znotraj
skupine
Število
% znotraj
skupine

ambulantni

Skupina
hospitalni

0
0,0 %

2
6,9 %

skupnostna
/družinska
0
0,0 %

11
36,7 %

10
34,5 %

3
9,7 %

19
63,3 %

17
58,6 %

28
90,3 %

30
100,0 %

29
100,0 %

31
100,0 %

Ugotavljamo statistično pomembno razliko (χ2(4) = 11,852, p = 0,018) v znanju
pacientov na področju imena in odmerka zdravila glede na obliko terapevtskega
zdravljenja (ambulantno zdravljenje, skupnostna oz. družinska obravnava, hospitalno
zdravljenje). V znanju so najbolj izstopali pacienti, obravnavani v skupnostni in
družinski psihiatrični obravnavi, saj je kar 90,3 % točno navedlo ime in odmerek
zdravila, ki ga imajo predpisanega, medtem ko je dobro znanje (točen navedek imena
in odmerka zdravila) doseglo 63,3 % ambulantno zdravljenih in 58,6 % hospitalno
zdravljenih pacientov (tabela 16). Pri poznavanju namena in neželenih učinkov ni
bilo opaziti statistično pomembnih razlik glede na obliko terapevtskega zdravljenja.

Predvidevali smo, da bodo pacienti, pri katerih je prisotna konzumacija psihoaktivnih
substanc, manj redno jemali zdravila v primerjavi s tistimi, ki jih ne konzumirajo.
Udeležence smo razdelili v dve skupini. V prvi skupini so bili tisti, ki redno, v
preteklosti ali le občasno uživajo navedeno snov, v drugi skupini pa tisti, ki niso
nikoli konzumirali določene snovi. Rezultati so predstavljeni glede na vsako
substanco posebej.
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Tabela 17: Sodelovanje pri zdravljenju glede na prisotnost kajenja
Sodelovanje
opustil
jemal
redno
Število
12
17
nikoli
%
znotraj 41,4 %
58,6 %
kajenje
Kajenje
Število
44
18
redno, občasno, v
%
znotraj 71,0 %
29,0 %
preteklosti
kajenje
Število
56
35
Skupaj
%
znotraj 61,5 %
38,5 %
kajenje
Stan * Sodelovanje Crosstabulation

Skupaj

29
100,0
%
62
100,0
%
91
100,0
%

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp.

Exact

Exact

Sig. (2-

Sig. (2-

Sig. (1-

sided)

sided)

sided)

7,308a

1

0,007

Continuity Correctionb

6,112

1

0,013

Likelihood Ratio

7,224

1

0,007

Pearson Chi-Square

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear

0,011
7,228

1

0,007

0,007

Association
N of Valid Cases

91

a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 11.15.
b. Computed only for a 2 x 2 table.
Iz tabele 17 razberemo, da so tisti, ki niso nikoli kadili, v večji meri redno jemali
zdravila (58,6 %) v primerjavi s tistimi, ki kadijo redno ali občasno oz. so kadili v
preteklosti (41,4 %). Razlika je bila statistično pomembna; χ2(1) = 6,112, p = 0,013.
Tisti, ki niso nikoli kadili, pri zdravljenju bolje sodelujejo.
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Tabela 18: Sodelovanje pri zdravljenju glede na prisotnost alkohola
Jemanje zdravil

Število
nikoli

% znotraj

opustil

jemal redno

24

24

48

50,0 %

50,0 %

100,0 %

32

11

43

74,4 %

25,6 %

100,0 %

56

35

91

61,5 %

38,5 %

100,0 %

Asymp.

Exact

Exact

Sig. (2-

Sig. (2-

Sig. (1-

sided)

sided)

sided)

alkohol

Alkohol
redno, včasih, v
preteklosti

Število
% znotraj
alkohol
Število

Skupaj

% znotraj
alkohol

Alkohol * Sodelovanje Crosstabulation

Chi-Square Tests
Value

df

5,714a

1

0,017

Continuity Correctionb

4,729

1

0,030

Likelihood Ratio

5,818

1

0,016

Pearson Chi-Square

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear

0,019
5,651

1

0,014

0,017

Association
N of Valid Cases

91

a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 16.54.
b. Computed only for a 2 x 2 table.
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Iz tabele 19 razberemo, da je med tistimi, ki niso nikoli uživali alkohola, večji delež
tistih, ki so redno jemali zdravila. Razlika je bila statistično pomembna;
χ2(1) = 4,729, p = 0,030.

Tabela 19: Sodelovanje pri zdravljenju glede na prisotnost drog
Jemanje zdravil
Skupaj
opustil
jemal redno
Število
33
33
66
nikoli
%
znotraj 50,0 %
50,0 %
100,0 %
droge
Droge
Število
23
2
25
redno, včasih, v
%
znotraj 92,0 %
8,0 %
100,0 %
preteklosti
droge
Število
56
35
91
Skupaj
%
znotraj 61,5 %
38,5 %
100,0 %
droge
Droge * Sodelovanje Crosstabulation

Chi-Square Tests
Value

Pearson Chi-

df

Asymp.

Exact

Exact

Sig. (2-

Sig. (2-

Sig. (1-

sided)

sided)

sided)

13,514a

1

0,000

11,797

1

0,001

15,829

1

0,000

Square
Continuity
Correctionb
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear

0,000
13,365

1

0,000

0,000

Association
N of Valid Cases

91

a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 9.62.
b. Computed only for a 2 x 2 table.
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Polovica pacientov, ki ni nikoli jemala drog, je zdravila opustila, medtem ko jih je
druga polovica zdravila vedno jemala redno. Med pacienti, ki redno, včasih ali so v
preteklosti konzumirali droge, je le 8 % takih, ki so zdravila jemali redno, medtem ko
je kar 92,0 % pacientov, ki ima oz. so imeli težave z drogami, zdravila opustilo.
Razlika je bila statistično pomembna; χ2(1) = 11,797, p = 0,001 (tabela 20).

Zloraba psihoaktivnih substanc, in sicer tako cigaret, alkohola in drog, pomembno
vpliva na sodelovanje pacientov s shizofrenijo pri zdravljenju.

Tabela 20: Zloraba psihoaktivnih substanc med pacienti s shizofrenijo

Redno
V
preteklosti
Občasno
Nikoli

Kajenje
Število
%
54
59,3
7
7,7

Alkohol
Število
%
3
3,3
22
24,2

Droge
Število
%
0
0
20
22

1
29

18
48

5
66

1,1
31,9

19,8
52,7

5,5
72,5

Zanimalo nas je, kakšen delež pacientov s shizofrenijo zlorablja določene
psihoaktivne substance in kako pogosto (tabela 21). Med pacienti jih 59,3 % kadi,
alkohol pa redno uživa 3,3 %, medtem ko ga občasno uživa 19,8 %. 5,5 % pacientov
priznava občasno uživanje drog, 22 % pa navaja težave z drogami v preteklosti.

Tabela 21: Sodelovanje pri zdravljenju glede na prejemanje depojne oblike
antipsihotika

Število
% znotraj depo
Depo
Število
ne prejemam depo
% znotraj depo
Število
Skupaj
% znotraj depo
Depo * Sodelovanje Crosstabulation
prejemam depo
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Sodelovanje
opustil
jemal
redno
28
14
66,7 %
33,3 %
27
21
56,3 %
43,8 %
55
35
61,1 %
38,9 %

Skupaj

42
100,0 %
48
100,0 %
90
100,0 %

V raziskavi smo predpostavljali, da so pacienti, ki prejemajo dolgotrajno delujoče
antipsihotike (depo), pri zdravljenju bolj sodelujoči kot tisti, ki depoja ne prejemajo,
vendar velikih razlik v sodelovanju nismo zaznali; χ2(1) = 0,631, p = 0,427 (tabela
22).

Tabela 22: Sodelovanje pri zdravljenju glede na lestvico DAI-10

DAI-10

Jemanje zdravil
opustil
jemal redno

N

M

56
35

SD

3,29
5,54

4,168
3,913

Pričakovali smo, da bodo tisti, ki imajo bolj pozitiven odnos do zdravil, bolj redno
jemali zdravila. Odnos do zdravil smo merili z vprašalnikom DAI-10. Iz tabele 23
razberemo, da so tisti, ki so označili, da zdravila jemljejo redno, na vprašalniku DAI10 dosegli višji rezultat (5,54) v primerjavi s pacienti, ki so zdravila opustili (3,29),
kar pomeni, da imajo bolj pozitiven odnos do zdravil. Razlika med sodelujočimi in
nesodelujočimi pacienti je bila statistično pomembna; t(89) = −2,572, p< 0,012.
Pacienti, ki imajo boljši odnos do zdravil, zdravila opuščajo v manjši meri.

Tabela 23: Rezultati lestvice PANSS glede na obliko terapevtskega zdravljenja
N

M

SD

SAPS

ambulantni
31
16,00
5,447
hospitalni
29
27,14
7,415
skupnostna/družinska
31
20,81
7,346
SANS
ambulantni
31
20,06
6,465
hospitalni
29
32,00
7,860
skupnostna/družinska
31
24,61
7,379
GPS
ambulantni
31
37,58
8,759
hospitalni
29
56,03
8,809
skupnostna/družinska
31
43,35
9,203
Opomba: SAPS pomeni prisotnost pozitivnih, SANS prisotnost negativnih in GPS
prisotnost splošnih simptomov.

Pri vsakem anketiranem pacientu je bila ocenjena prisotnost pozitivnih, negativnih in
splošnih simptomov bolezni na podlagi lestvice PANSS. Tabela 24 prikazuje
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prisotnost pozitivnih (SAPS), negativnih (SANS) in splošnih simptomov (GPS)
glede na posamezno skupino. Obstaja statistično pomembna razlika glede na
prisotnost pozitivnih simptomov glede na obliko zdravljenja; F(20, 27) = 1865,53,
p = 0,000. Največ pozitivnih simptomov je prisotnih pri hospitaliziranih pacientih.
Sledijo jim pacienti iz skupnostne in družinske psihiatrične obravnave, najmanj
pozitivnih simptomov pa je prisotnih pri ambulantno zdravljenih pacientih. Enako je
opaziti pri negativnih simptomih (F(20, 63) = 2164,90, p = 0,000) in splošnih
simptomih (F(33, 26) = 5304,67, p = 0,000).

44

6

INTERPRETACIJA IN RAZPRAVA

Sodelovanje pacientov pri zdravljenju je enako pomembno kot zgodnja diagnostika
shizofrenije in njeno zdravljenje (Grubič Novak, 2000). Nesodelovanje pri jemanju
predpisane antipsihotične terapije je močno povezano s poslabšanjem psihopatološke
simptomatike, ponovno hospitalizacijo in slabšo kakovostjo življenja (Weiden,
Kozma, Grogg, & Locklear, 2004; Perkins, Gu, Boteva, & Lieberman, 2005) in ne
nazadnje tudi z večjim tveganjem za samomor (Svetska, & Bitter, 2007; Velligan, et
al., 2009).
Novak Grubič, & Tavčar (2002) sta ugotovila, da se je relaps oz. recidiv bolezni
pojavil pri 70 % nesodelujočih pacientov in le pri 19 % pacientov, ki so sodelovali
pri zdravljenju z antipsihotiki. Poleg tega je po vsakem relapsu večja možnost, da se
bo pacient slabše odzival na zdravljenje z antipsihotično terapijo in dosegel
zadovoljivo remisijo poleg dejstva, da se čas, da pacient doseže remisijo, precej
podaljša (Emsey, Naumah, Hough, & Gopal, 2012; Lieberman, et al., 1996).

Zdravstveni delavci se premalo zavedamo problematike nesodelovanja pacientov, ki
imajo predpisana antipsihotična zdravila. V raziskavi, ki so jo opravili Byerly, et al.
(2005), so zdravniki ocenili, da povprečno 5 % bolnikov, ki so jim predpisali
antipsihotična zdravila, le-teh ne jemlje, medtem ko je raziskava na podlagi
elektronskega spremljanja jemanja zdravil pokazala, da skoraj dve tretjini pacientov
pri zdravljenju delno ali v celoti ni sodelovalo. Remington, et al., (2007) so z
elektronskim spremljanjem jemanja zdravil ugotovili, da 52 % pacientov zdravil ne
jemlje v primerjavi z 22-odstotno oceno zdravnikov. Podobne rezultate je pokazala
naša raziskava, ki je merila subjektivne odgovore pacientov, in sicer je 61,5 %
pacientov poročalo o tem, da pri zdravljenju iz različnih vzrokov ni sodelovalo.
Primerjava rezultatov naše raziskave s tujimi avtorji daje možnost za domnevo, da so
(anketni) odgovori pacientov bolj zanesljivi kot ocene zdravnikov. V opravljeni
raziskavi nas je poleg deleža nesodelovanja med pacienti, obolelimi za shizofrenijo,
zanimalo tudi, kateri so tisti najpogostejši vzroki, ki privedejo do nesodelovanja
pacientov pri zdravljenju.
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Raziskovalno vprašanje: Kateri je najpogostejši vzrok nesodelovanja pacientov
s shizofrenijo pri zdravljenju?
Rezultati raziskave so pokazali, da so pacienti v povprečju navedli vsaj dva različna
vzroka, ki sta pri posameznem pacientu vplivala na to, da je predpisana zdravila
opustil, kar dokazuje, da je nesodelovanje pri zdravljenju multidimenzionalen
problem. Podobno menijo tudi Moritz, et al. (2013) in Matza, et al. (2012), ki
ugotavljajo, da zdravniki običajno poročajo o več in ne le enem vzroku za
nesodelovanje pri enem pacientu. Chapman, & Home, (2013) poudarjata, da je
nesodelovanje pri zdravljenju dinamičen proces, ki se tekom zdravljenja spreminja.
Zato je pri obravnavi problematike nesodelovanja pomemben individualen pristop
glede na specifične vzroke pri posameznem pacientu.
Najpogostejši vzrok, ki je po naši raziskavi privedel do prenehanja rednega jemanja
predpisanih zdravil, je bilo subjektivno mnenje, da se lahko pozdravijo brez zdravil
(27,5 %). Večkrat se pacienti ob prvem pojavu bolezni niti ne zavedajo resnosti
bolezni ali pa imajo težavo s sprejemanjem le-te. Pri posamezniku se pogosto
pojavlja »notranji glas« oz. občutek »Če jemljem zdravila, si priznam, da sem
bolan«. Zdravstvenovzgojno delo ima pri tem pomembno vlogo. Naloga diplomirane
medicinske sestre je, da pouči paciente, da je shizofrenija kronična bolezen, kot je
npr. sladkorna bolezen, ki zahteva dolgotrajno in v večini primerov doživljenjsko
zdravljenje. Včasih pacienti kljub intenzivnemu zdravstvenovzgojnemu delu
potrebujejo lastno izkušnjo poslabšanja bolezni in ponovne hospitalizacije, da se
zavejo resnosti bolezni in, ne nazadnje, da bolezen postopno sprejmejo.
Kot drugi najpogostejši vzrok (22 %), ki je privedel do nesodelovanja pri
zdravljenju, so pacienti izpostavili subjektivni občutek, da se počutijo bolje. Večkrat
pomislimo, da bodo pacienti bolje sodelovali, če so zdravila učinkovita in hitro
zmanjšajo simptome (npr. privide ali prisluhe), saj bodo imeli občutek, da zdravila
pomagajo. Vendar raziskave kažejo, da je ravno nasprotno. Pacienti, pri katerih pride
do zmanjšanja ali umika psihopatološke simptomatike, to običajno povežejo s tem,
da so zdravila nepotrebna in jih ne potrebujejo več (Clathworthy, Bowskill, Rank,
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Parham, & Horne, 2007). Podobno ugotavljajo tudi Steger et al. (2012) in podarjajo,
da moramo biti še posebno pozorni na tiste paciente, pri katerih gre za hiter umik
simptomatike, saj pri njih obstaja še posebej veliko tveganje za nesodelovanje.
Tretji najpogostejši razlog nesodelovanja med anketiranimi pacienti so bili neželeni
učinki zdravil (16,5 %), pri katerih smo obravnavali motnje v spolnosti kot ločeno
kategorijo, saj smo mnenja, da je to zelo pomemben dejavnik, na katerega
zdravstveni delavci prevečkrat pozabimo, za posameznika pa lahko predstavlja velik
problem. Izkazalo se je, da je kar 7,7 % pacientov zdravila opustilo zaradi težav v
spolnosti.
Pacienti so izpostavili 10 različnih neželenih učinkov, zaradi katerih so opustili
predpisana zdravila (tabela 4). Kot najbolj moteča neželena učinka navajajo
utrujenost in dvig telesne teže. Podobno ugotavljata Corell, & Carson (2006), ki
izspostavljata dvig telesne teže kot neželeni učinek, ki je najpogosteje pripeljal do
opustitve predpisanih antipsihotičnih zdravil.
Antipsihotiki prve generacije so povezani predvsem z neželenimi učinki
ekstrapiramidnih simptomov, kot so npr. mišična okorelost, krči in tremor rok oz.
nog, akatizija (bolnik čuti nepremagljivo željo po gibanju), distonija (mišična
napetost) in tardivne diskinezije (nehoteni gibi), medtem ko sta za paciente, ki
prejemajo novejše antipsihotike, najbolj moteča dvig telesne teže in sedacija
(Townsend, 2011).
Znano je, da izpuščanje terapije povzroča neželene učinke v smislu večje sediranosti
(utrujenost, zaspanost) in lahko posledično privede do popolne opustitve terapije.
Pomembno je, da diplomirana medicinska sestra pacienta seznani s pomenom
doslednega jemanja zdravil ob določenih časovnih intervalih in mu daje podporo ob
uvajanju novih zdravil, saj so takrat težave z utrujenostjo še posebej izrazite, ter ga
spodbudi k različnim načinom premagovanja utrujenosti, kot so npr. gibanje oz.
druge aktivnosti, ki jih z veseljem opravlja.
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Atipični antipsihotiki oz. antipsihotiki druge generacije, ki so postali jedro
zdravljenja shizofrenije od začetka devetdesetih letih, pa predstavljajo poglavitno
težavo v smislu metabolnega sindroma, ki je povezan predvsem s hiperlipidemijo,
hiperglikemijo in posledično visokim tveganjem za nastanek sladkorne bolezni tipa 2
ter povečano telesno težo (Church, 2010). Vsi zgoraj našteti neželeni učinki so med
drugim dejavnik tveganja za nastanek kardiovaskularnih bolezni, ki skupaj z
življenjskim stilom, ki je značilen za paciente s shizofrenijo (kajenje, zloraba drog in
alkohola, sedeč način življenja), in genetsko predispozicijo vodijo v krajšo
življenjsko dobo obolelih pacientov. Vloga diplomirane medicinske sestre je torej, da
dosledno spremlja nivo lipidov in krvnega sladkorja ter telesno težo (vključno z
indeksom telesne teže in obsegom pasu) pacienta, ki ima uvedeno tovrstno terapijo,
skupaj z zdravstvenovzgojnim delom na področju zdrave uravnotežene prehrane in
gibanja. Na Psihiatrični kliniki v Ljubljani v ta namen uspešno izvajamo program,
imenovan Pot k dobremu počutju (Sowers, Peabody, & Jerič, 2005).
Med nesodelujočimi pacienti je bilo 13,3 % takih, ki je zdravila opustilo zaradi
subjektivnega občutka, da jim zdravila niso pomagala. Morda se zdravstveni delavci
pri svojem delu premalokrat vprašamo, kaj pacienta pri njegovi bolezni najbolj moti.
V praksi se je izkazalo, da so zdravstveni delavci navedli, da bi jih, če bi zboleli za
shizofrenijo, najbolj motila halucinatorna doživetja v smislu glasov in prividov,
medtem ko so pacienti poročali, da jih pri njihovi bolezni bolj moti negativna
simptomatika (npr. pomanjkanje volje, neaktivnost in občutek čustvene otopelosti,
tesnobe ter žalosti). Kar se tiče glasov, so pacienti v večini primerov navajali, da jih
ne motijo oz. da bi jih celo pogrešali, če bi le-ti izginili. Tudi Moritz, et al. (2009) so
ugotovili povezavo med nesodelovanjem in pacientovo navezanostjo na glasove. Še
posebej je ta navezanost bolj intenzivna, če so glasovi prijetni (npr. pacienta hvalijo
in ga spodbujajo). Nekateri pacienti so povedali, da so jim glasovi družba, ker so
osamljeni oz. jih zanima, kaj imajo povedati. Vzrok, da pacienti nimajo občutka, da
jim zdravilo pomaga, in jih tudi po nekaj dneh opustijo, je lahko tudi v tem, da
pacienti pogosto pričakujejo takojšen učinek zdravila in niso dosledno seznanjeni s
tem ali pa preslišijo podane informacije, da nekatera zdravila potrebujejo tudi več
48

tednov, da začnejo učinkovati. Prav zaradi tega je vedno treba preveriti, ali je pacient
navodila resnično jasno razumel.
Glede na to, da smo ljudje, kar se tiče zaznavanja in sprejemanja informacij, različni
(vizualni, avditivni, kinestetični ali olfaktorni tip), bi bilo nujno potrebno, da bi
medicinske sestre pacientom podajale informacije ustno, pisno in praktično. Nekateri
si informacije bolj zapomnijo, če se dobijo pisna navodila, drugi, če se jim
informacije ustno razloži, vsekakor pa je najbolj drži kitajski pregovor, ki pravi: »Ko
slišim, pozabim, ko vidim, si zapomnim, šele ko poizkusom, znam.« V praksi
psihiatrične zdravstvene nege medicinske sestre informacije večinoma podajajo le
ustno. Kot primer dobre prakse se je izkazalo intenzivno zdravstvenovzgojno delo na
področju priprave zdravil s strani diplomirane medicinske sestre v okviru dnevnega
oddelka Psihiatrične klinike v Ljubljani. Pacienti prejmejo ustna in pisna navodila s
strani diplomirane medicinske sestre o predpisanih zdravilih, hkrati pa se skupaj z
diplomirano medicinsko sestro učijo tudi praktične priprave zdravil v tedenski
dozirnik za zdravila (slika 2).
Slika 2: Učenje priprave zdravil – diplomirana medicinska sestra in pacient

Vir: Pajk (2012).

Vsak peti pacient je prenehal jemati zdravila, ker je pozabil vzeti predpisan odmerek.
Zanimivo bi bilo tudi narediti raziskavo pri pacientih, ki so navedli trditev »Pozabil
sem«, in ugotoviti vzroke, ki so privedli do tega, da so pacienti pozabili vzeti
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predpisana zdravila (kognitivni upad, ne nosijo s seboj terapije, ko odidejo iz hiše,
ipd.). Morda bi bilo dobro opraviti bolj jasno definirano anketo, saj se odgovor
»Pozabil sem« lahko nanaša na izpuščanje odmerkov, medtem ko se trditve od 2 do 8
(menil sem, da se lahko pozdravim brez zdravil, počutil sem se bolje itd.) nanašajo
na popolno opustitev predpisanih zdravil. Zanimivo bi bilo tudi podrobneje raziskati
povezavo med številom izpuščenih odmerkov (dnevno, tedensko, mesečno) in
sodelovanjem pri zdravljenju.
Znano je, da izpuščanje odmerkov zdravil povzroča poslabšanje psihopatološke
simptomatike v nekaterih primerih (predvsem pri zdravljenju s Clozapinom) in tudi
neželene učinke v smislu večje sediranosti (utrujenost, zaspanost), kar lahko
posledično privede do popolne opustitve terapije. Če bi natančneje poznali vzroke,
zakaj je pacient pozabil vzeti prepisana zdravila, bi pri zdravstvenovzgojnem delu
lahko pristopali individualno glede na specifične težave posameznika. Pacientom bi
lahko ponudili uporabo dozirnih škatlic in opomnika. Nekateri si na steno ali vrata
nalepijo plakat, ki jih opozarja, da morajo vzeti predpisani odmerek.
Metoda, ki se je izkazala kot uspešna pri pacientih, obravnavnih v programu
skupnostne psihiatrične obravnave Psihiatrične klinike v Ljubljani, je nadzor nad
jemanjem in štetje zdravil s strani diplomirane medicinske sestre, ki pacienta
obravnava v domačem okolju. Težavo predstavlja predvsem velika zaloga zdravil, ki
otežuje natančen nadzor in štetje zdravil. Poleg tega pacienti dobijo zdravila za tri
mesece, le-ta pa ob opustitvi terapije, poslabšanju zdravstvenega stanja ali ob
spremembi zdravil, ostajajo doma neporabljena, v lekarno pa jih za nadaljnjo
uporabo ni mogoče vrniti. S tem so povezani tudi veliki stroški zdravljenja.
Podobno smatrajo štetje zdravil kot dokaj natančno metodo za ugotavljanje stopnje
nesodelovanja med pacienti tudi Remington, et al. (2007). Smatrajo ga tudi kot način
izboljšanja sodelovanja, kar pa pacienti večkrat čutijo kot prevelik nadzor. Ena izmed
rešitev bi lahko bili elektronski recepti. Pacient bi lahko dobil le določeno količino
zdravil (npr. za 14 dni ali 1 mesec − glede na odločitev zdravnika), pacientom, ki si
sami niso sposobni pravilno pripraviti zdravil, pa bi tedensko pakirana zdravila
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pripravili v lekarni in bi jih pacient tako pripravljena vsak teden tudi dvignil. Takšna
praksa je ponekod v tujini že uveljavljenja (npr. v Ameriki in Angliji).
Slika 33: Primer lekarniško pripravljenega tedenskega odmerka zdravil

Vir: Mulberry Pharmacy (2010).
Kot zelo uspešen način izboljšanja sodelovanja v praksi na Psihiatrični kliniki v
Ljubljani (uporabljamo ga predvsem pri obravnavi pacientov, vključenih v program
dnevnega oddelka in skupnostne psihiatrične obravnave) je učenje priprave zdravil v
tedenski dozator s strani diplomirane medicinske sestre. Uporaba dozatorjev
poenostavi in olajša jemanje zdravil, kar pohvalijo tudi pacienti, ko se nanj navadijo.
Sprva jim tudi ta enostavna metoda dela težave, in sicer tudi z vidika motorike, saj je
pri antipsihotikih pogosta težava ekstrapiramidnih neželenih učinkov s tremorjem
rok. Poleg tega lahko medicinska sestra ta čas izkoristi tudi tako, da pacienta pouči o
učinkovanju zdravil.
Naša raziskava je vključevala paciente, ki so obravnavani v različnih oblikah
terapevtskega zdravljenja. Sicer namen raziskave ni bil natančno raziskati
spremenljivke med posameznimi skupinami, vendar smo se zaradi pomembnosti
podatka odločili, da ga v razpravi vseeno omenimo. Opazili smo namreč, da imajo
pacienti, vključeni v program skupnostne in družinske psihiatrične obravnave, višji
nivo znanja na področju poznavanja imena in odmerka predpisanih zdravil v
primerjavi z ostalima skupinama (hospitalno in ambulantno zdravljeni). Kar 90,3 %
pacientov v omenjeni skupini je doseglo dobro znanje na področju poznavanja imena
in odmerka predpisanih zdravil v primerjavi z ambulantno zdravljenimi (63,3 %) in
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hospitaliziranimi (58,6 %) pacienti. Sklepamo, da lahko to pripišemo temu, da imajo
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zdravstvenovzgojnega dela najprej preko dnevnega oddelka, ki se po odpustu v
skupnostno psihiatrično obravnavo nadaljuje v domačem okolju. Znano je, da
pacienti večkrat v bolnišnici pridobljeno znanje težko prenesejo v domače okolje.
Glede na uspešnost metode si želimo, da bi bila taka praksa omogočena čim večjemu
številu pacientov in da bi postala del standardnega postopka v obravnavi pacientov,
obolelih za shizofrenijo.

Med anketiranimi pacienti se jih je 3,3 % balo, da bodo postali odvisni, in so zato
prekinili z jemanjem zdravil. Rezultat nas obvezuje, da je treba paciente seznaniti,
kaj pomeni odvisnost in katere skupine zdravil so tiste, ki povzročajo odvisnost in
morajo biti nanje pozorni.

Sram zaradi jemanja zdravila je kot razlog za prenehanje rednega jemanja zdravil
navedlo 1,1 % anketiranih pacientov, kar pomeni, da ne smemo prezreti
stigmatizacije pacientov z duševno motnjo, ki je v slovenskem prostoru še zelo
razširjena. Ljudje se bojimo neznanega in lažje razumemo ter smo empatični s
človekom, ki ga boli glava, ker imamo lastno izkušnjo o tem, težje pa razumemo
človeka, ki ima privide, sliši glasove in ima nenavadno obnašanje, zato je na tem
področju potrebnega še veliko dela ne le s psihiatričnimi pacienti, temveč tudi z
ostalo populacijo. Veliko zdravih ljudi napačno meni, da so pacienti s shizofrenijo
bolj agresivni in storijo več kaznivih dejanj. Nujno je seznaniti širšo javnost ne le o
shizofreniji, ampak tudi o drugih duševnih motnjah. Le na tak način bomo lahko
zmanjšali stigmatizacijo ljudi z duševnimi motnjami.

Med anketiranimi pacienti je bilo 1,1 % takih, ki so navedli, da so zdravila opustili,
ker jih niso znali pripraviti, vendar menimo, da je v realnosti ta delež veliko večji.
Prevečkrat se diplomirane medicinske sestre zadovoljimo z odgovorom pacienta, da
zna pripraviti terapijo, če pa bi ga prosili, naj nam to demonstrira, se izkaže, da temu
ni tako. Med drugim so, ko jim je bila ponujena možnost, da sami napišejo vzrok
(8,8 %), ki je vplival na to, da so prenehali z rednim jemanjem zdravil, največkrat
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navedli, da so jim drugi svetovali, naj opustijo zdravila. Nesodelovanje pri
zdravljenju ni torej samo problem pacientov, temveč družbe na sploh, zato ni treba
izobraževati le pacientov, ampak tudi širšo družbeno javnost, le-to pa je mogoče ob
dobrem poznavanju, kako različni dejavniki, kot so npr. socio-demografski,
bolezenski in drugi, vplivajo na sodelovanje pacientov s shizofrenijo pri zdravljenju.

Hipoteza 1: Socio-demografski podatki, zlasti spol in starost, vplivajo na
sodelovanje pri zdravljenju.
Ugotovili smo statistično pomembno razliko v sodelovanju pri zdravljenju glede na
spol anketirancev (p = 0,003). Zdravila je vedno redno jemalo 58,3 % žensk, medtem
ko je redno jemalo zdravila le 25,5 % moških. Moški torej v večji meri opuščajo
predpisana zdravila v primerjavi z ženskami. Pri preverjanju razlik v starosti glede na
rednost jemanja zdravil nismo ugotovili statistično pomembnih razlik (p = 0,632).

Glede na ugotovljeno lahko hipotezo 1 le delno potrdimo. Spol se je izkazal kot
pomemben

dejavnik

v

sodelovanju

pri

zdravljenju.

Ostale

demografske

spremenljivke, kot so starost, stan, zaposlitveni status in način bivanja, se v našem
vzorcu niso izkazale kot pomemben dejavnik, ki vpliva na sodelovanja pri
zdravljenju.
Do podobnih zaključkov so v raziskavi prišli tudi Ngui et al. (2013), ki so prav tako
ugotovili pomembno razliko v sodelovanju glede na spol. Opazili so, da so bile
ženske (13,71 %) v primerjavi z moškimi (11,01 %) (p < 0,0001) bolj sodelujoče.
Omenjeni avtorji vidijo razlog slabšega sodelovanja moških predvsem v motnjah v
spolnosti, ki večje težave predstavljajo predvsem moški populaciji pacientov. Morda
bi razlog lahko bil tudi v tem, da je splošno znano, da ženske bolj posegajo po
zdravilih v primerjavi z moškimi. Tudi če gledamo z vidika odvisnosti, je od zdravil
odvisnih precej več žensk v primerjavi z moškimi.

Jin et al. (2008) glede vpliva starosti na sodelovanje pri zdravljenju v preglednem
članku ugotavljajo, da so rezultati raziskav precej različni, saj določene raziskave
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ugotavljajo, da naj bi bili bolj sodelujoči mlajši preiskovanci, kot bolj sodelujoče pa
izpostavljajo starejše, medtem ko nekatere raziskave (Grubič Novak, 2000), podobno
kot mi, niso ugotovile vpliva starosti na sodelovanje pri zdravljenju. Raziskovalci
Novick, et al. (2010) in Matza, et al. (2012) kot slabše sodelujoče navajajo mlajše
obolele. Mitchell, & Selmes (2007) ugotavljajo, da se mlajši posamezniki ne
zavedajo povsem resnosti njihove bolezni in posledično ne sodelujejo pri zdravljenju.
Levine, & Rainbowitz (2010) nesodelovanje mlajših pacientov povezujejo predvsem
s slabšim potekom bolezni, medtem ko Sajatovic, et al. (2007) kot bolj sodelujoče
opisujejo starejše, kar pa povezujejo s tem, da naj bi starejši predstavljali vzorec
»preživelih sodelujočih« prav zaradi njihove dolgotrajne adherence pri zdravljenju.
Kakorkoli že kažejo raziskave glede vpliva starosti na sodelovanje pri zdravljenju, ne
gre prezreti dejstva, da je postavitev diagnoze shizofrenija v zgodnji mladosti
povezana s slabšo prognozo, poleg tega, pa mlajši posamezniki predstavljajo ranljivo
skupino, ki je bolj podvržena zlorabi psihoaktivnih substanc.
Opazili smo tudi, da tisti, ki živijo s partnerjem, pri zdravljenju slabše sodelujejo v
primerjavi s tistimi, ki živijo sami ali v družini, vendar zaradi nizkega števila
raziskovancev ne moremo določiti jasnega trenda (χ2(2) = 0,999, p = 0,607), kar
povezujemo predvsem z neželenimi učinki antipsihotikov, predvsem z motnjami v
spolnosti.
Hipoteza 2: Število predpisanih zdravil in odmerkov na dan vpliva na
sodelovanje pri zdravljenju.
Skupini sodelujočih in nesodelujočih pacientov sta bili glede na število predpisanih
zdravil približno izenačeni in med njima ni bilo statistično pomembnih razlik
(p = 0,941), medtem ko smo opazili, da je pri tistih, ki redno jemljejo zdravila,
povprečje števila odmerkov na dan nižje (M = 2,06) kot pri tistih, ki so zdravila
opustili (M = 2,59). Razlika je bila statistično pomembna (p = 0,001).

54

Hipotezo 2 lahko tako delno potrdimo. Število dnevih odmerkov je pomemben
dejavnik, ki vpliva na sodelovanje pri zdravljenju, medtem ko se število predpisanih
zdravil v našem vzorcu ni izkazal kot dejavnik, ki vpliva na sodelovanje pri jemanju
predpisanih zdravil.

Podobno so ugotovili tudi drugi raziskovalci, da imata pot vnosa in odmerjanje
zdravil pomemben vpliv na sodelovanje pri zdravljenju. Po eni strani je manjši
odmerek zdravil povezan z manj neželenimi učinki, vendar pa zelo nizki odmerki
klinično niso učinkoviti. Zmanjšanje odmerka na enkrat dnevno se je izkazalo kot
način izboljšanja sodelovanja pri zdravljenju (Diaz, Neuse, Sullivan, Pearsall, &
Woods, 2004). Tudi Claxton et al. (2001) navajajo, da na jemanje katerega koli
zdravila vpliva število dnevnih odmerkov, in sicer čim večje je število dnevnih
odmerkov, tem manjši je delež sodelujočih bolnikov. Če je pri odmerjanju enkrat na
dan delež sodelujočih bolnikov okrog 80 %, je že pri odmerjanju dvakrat na dan
10 % manjši. V preteklosti je bilo dobro sodelovanje pri zdravljenju (angl. full
adherence) opredeljeno kot več kot 80 % vzetih predpisanih zdravil (Velligan, et al.,
2010), vendar pa novejše raziskave (Acosta et al., 2014) poudarjajo, da bi morali
težiti in opredeliti dobro sodelovanje kot 100 % vzeto število predpisanih odmerkov
zdravil.
Glede na ugotovitve o večjem tveganju za hospitalizacijo pri sodelovanju glede
jemanja predpisanih zdravil, ki je nižje od 80 % (Karve, et al., 2009), je torej število
dnevnih odmerkov izjemno pomemben dejavnik. Torej je treba težiti k temu, da se
glede na zdravstveno stanje posameznega pacienta poenostavi shemo jemanja zdravil
z zmanjšanjem dnevnih odmerkov.
Hipoteza 3: Število kontrolnih pregledov vpliva na sodelovanje pri zdravljenju.
V opravljeni raziskavi se sicer nakazuje trend med številom kontrolnih pregledov in
sodelovanje pri zdravljenju, vendar razlika ni bila statistično pomembna (p = 0,260).

Glede na dobljene podatke hipoteze 3 nismo potrdili.
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Lacro, Dunn, Dolder, Leckband, & Jeste (2002) navajajo, da se je dober terapevtski
odnos med zdravstvenimi delavci in pacientom izkazal kot pomemben dejavnik, ki
izboljša sodelovanje pri zdravljenju, in vključuje med drugim tudi načrtovan odpust
ter redno spremljanje pacientovega zdravstvenega stanja po odpustu iz bolnišnice. V
raziskavi, ki so jo opravili Vita et al. (2012), ugotavljajo statistično pomembno
razliko v sodelovanju pri zdravljenju, in sicer so nesodelujoči pacienti imeli manj
kontrolnih pregledov mesečno v primerjavi s sodelujočimi (p = 0,043). V naši
raziskavi ugotavljamo trend, ki nakazuje, da pacienti, ki imajo več kontrol mesečno,
bolje sodelujejo pri zdravljenju. V skupini pacientov, ki imajo več kontrol mesečno,
je zdravila redno jemalo 57,9 %, medtem ko je zdravila opustilo 42,1 %.
Smiselno bi bilo tudi bolj natančno raziskati, zakaj imajo nekateri pacienti več
mesečnih kontrolnih obiskov pri izbranem ambulantnem psihiatru v primerjavi z
drugimi, ali gre to na račun težjega poteka bolezni ali predpisane depojne oblike
terapije ali so morda tisti, ki hodijo na kontrole redkeje, že v principu bolj odklonilni
do zdravljenja in ne želijo pogostejših kontrolnih pregledov.
V praksi se večkrat izkaže, da ko je pacient odpuščen iz bolnice, nihče več ne
spremlja njihovega zdravstvenega stanja in tega, ali redno prihaja na kontrolne
preglede k ambulantnemu psihiatru oz. po morebitno aplikacijo depojne oblike
antipsihotika in ali je dvignil predpisane recepte v lekarni. Tudi odpusti so premalo
skrbno načrtovani. Po nekaterih, predvsem somatskih, bolnišnicah v Sloveniji že
imajo t. i. koordinatorja odpusta, ki bi bil pri pacientih s shizofrenijo glede na naravo
bolezni še kako potreben. Le peščica pacientov ima možnost obravnave v okviru
dnevnega oddelka ali skupnostne psihiatrične obravnave, ki nudi visoko stopnjo
podpore s strani tima strokovnjakov Psihiatrične klinike v Ljubljani. Zato
poudarjamo, da ni pomembno le dobro sodelovanje med pacientom in zdravstvenimi
delavci, temveč tudi dobro sodelovanje med posameznimi profili zaposlenih v
psihiatriji, in sicer tako med diplomiranimi medicinskimi sestrami, zdravstvenimi
tehniki, zdravniki, socialnimi delavci in delovnimi terapevti kot psihologi.
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Hipoteza 4: Pacienti, ki poznajo predpisana zdravila, pri zdravljenju sodelujejo
bolje kot pacienti, katerih znanje je na tem področju slabše.
V raziskavi nismo ugotovili statistično pomembne razlike med skupinami s slabim,
zadovoljivim in dobrim znanjem glede poznavanja imena, odmerka in namena
zdravila glede na sodelovanje pri zdravljenju (p = 1,000; p = 0,624). Glede
poznavanja neželenih učinkov zdravil in sodelovanjem je bilo opaziti statistično
pomembno razliko med posameznimi skupinami glede na sodelovanje pri
zdravljenju. Razlika je bila statistično pomembna (p = 0,009).
V naši raziskavi se je na podlagi dobljenih rezultatov izkazalo, da pacienti z dobrim
znanjem na področju neželenih učinkov zdravil pri zdravljenju slabše sodelujejo,
medtem ko se poznavanje imena, odmerka in namena zdravila ni izkazalo kot
statistično pomembno. Hipotezo 4 smo tako ovrgli.
V raziskavi nas je tudi zanimalo, kakšno je znanje pacientov na področju predpisanih
zdravil in ali se naše ugotovitve skladajo z raziskavo, opravljeno s strani Drnovšek et
al. (2000). Avtorji v omenjeni raziskavi ugotavljajo, da je večina pacientov (87 %)
poznala ime antipsihotika, ki ga ima predpisanega, 77 % jih je vedelo namen in 65 %
neželene učinke. Slabše so poznali antiholinergike, in sicer jih je 90,3 % poznalo
ime, 77 % namen in 28,9 % pa neželene učinke. Podobno tudi v naši raziskavi
ugotavljamo, da pacienti najbolje poznajo ime in odmerek zdravila, in sicer jih je
70,3 % imelo dobro znanje na tem področju, kar pomeni, da so točno navedli ime in
odmerek zdravila, 27,5 % je imelo zadovoljivo znanje, kar pomeni, da so pravilno
navedli ime ali odmerek, 2,2 % pa ni poznalo ne imena ne odmerka zdravil. Kar se
tiče namena zdravil, jih je 56 % imelo dobro znanje, medtem ko 16,5 % ni poznalo
namena. Kar 53,8 % pacientov ni znalo navesti niti enega neželenega učinka
predpisanih zdravil. Tako tudi mi glede na v raziskavi dobljene rezultate
ugotavljamo, da je znanje pacientov na področju predpisane terapije slabo. Tudi mi
opažamo, da pacienti najbolje poznajo ime in odmerek zdravila, manj namen
zdravila, zelo slabo pa neželene učinke. Menimo, da bi vsi pacienti v celoti morali
poznati vsaj ime in odmerek zdravila, ki ga prejemajo, saj je to osnova, da lahko
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svoja zdravila sploh pravilno jemljejo. Kar 29,7 % pacientov le delno ali sploh ni
poznalo imena ali odmerka predpisanih zdravil. Smotrno bi bilo natančneje raziskati,
ali je bilo to v večini primerov ime zdravila ali odmerek, kar je bistvena razlika, saj
pacient, ki ne pozna odmerka zdravila, lahko le-tega zaužije več ali manj od
predpisanega.

Pri poznavanju imena, odmerka in namena zdravila nismo ugotovili pomembnega
vpliva na sodelovanje pri zdravljenju. Podobno kažejo tudi druge raziskave
(Merinder, et al., 1999; Kavangh, Duncan-Mcconell, Greenwood, Trived, & Wykes,
2003; McIntosh, Colon, Lawrie, & Stanfield, 2009), in sicer ugotavljajo, da samo
učenje pacientov o njihovih zdravilih sicer poveča znanje na tem področji, nima pa
neposrednega vpliva na sodelovanje. Aktivnosti za uspešno promocijo sodelovanja
pri pacientih s shizofrenijo morajo tako vključevati tudi elemente motivacijskega
intervjuja in kognitivne vedenjske terapije (Dohone, 2006). Raziskava, ki so jo
opravili Harris, Lovell, Day, & Roberts (2009), je pokazala, da so bile medicinske
sestre, ki so opravile program izobraževanja na področju učenja pacientov o zdravilih
in bolezni, pri svojem delu mnogo bolj uspešne. Žal v Sloveniji za psihiatrične
medicinske sestre nimamo nobenih dodatnih izobraževanj s področja antipsihotičnih
zdravil, psihiatrije ali kognitivne vedenjske terapije.
V raziskavi nas je prav tako zanimalo, ali pacienti, ki poznajo neželene učinke
zdravil pri zdravljenju, bolje sodelujejo. Rezultati so pokazali, da pacienti, ki
neželene učinke predpisanih zdravil dobro oz. zadovoljivo poznajo, le-te manj redno
jemljejo v primerjavi s tistimi, ki imajo slabo znanje na tem področju.
Ugotovili smo, da je v skupini pacientov s slabim znanjem na področju neželenih
učinkov zdravila jemalo redno 52,1 % pacientov, medtem ko je znašal v skupini z
zadovoljivim oz. dobrim znanjem ta delež le 23,3 %.

Podobno ugotavljajo tudi Lan, Shiau, & Lin (2003), ki navajajo, da ima znanje
pacientov o neželenih učinkih zdravil, ki jih prejemajo, negativne posledice na
sodelovanje. Menimo, da ima pacient pravico, da dobi informacije o neželenih
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učinkih zdravil, vendar moramo biti pri podajanju informacij o neželenih učinkih
previdni. Pacientu morajo biti informacije podane realno in na način, ki ga bo
opogumil, da bo sprejel predpisana zdravila in sam spoznal, da mu zdravila
pomagajo, krati pa bo pozoren na neželene učinke in jih bo ob pomoči zdravstvenih
delavcev tudi uspešno premagoval. Pomembno je, da pacient prevzame aktivno
vlogo v procesu zdravljenja.

Hipoteza 5: Pacienti, pri katerih je prisotna zloraba psihoaktivnih substanc,
predvsem nedovoljenih drog in alkohola, pri zdravljenju sodelujejo slabše kot
tisti, ki psihoaktivnih substanc ne zlorabljajo.

Na podlagi pridobljenih podatkov smo ugotovili, da pri zdravljenju precej bolje
sodelujejo pacienti, pri katerih ni bila nikoli prisotna zloraba psihoaktivnih substanc.
Zdravila je opustilo 71,0 % kadilcev oz. tistih, ki kadijo občasno ali so kadili v
preteklosti (p = 0,013). Prav tako je prenehalo z rednim jemanjem zdravil 74,4 %
pacientov, ki priznavajo uživanje alkohola redno, občasno ali v preteklosti
(p = 0,013). Največ, kar 92,0 % pacientov, ki redno ali občasno zlorabljajo
prepovedane droge, pri zdravljenju ne sodeluje (p = 0,001). Razlike so bile
statistično pomembne.
Kajenje, uživanje alkohola in zloraba drog so se izkazali kot dejavnik, ki negativno
vpliva na sodelovanja pri zdravljenju. Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko
hipotezo 5 v celoti potrdimo.

Zloraba psihoaktivnih substanc je pri obolelih s shizofrenijo pogosta in je povezana s
splošno slabšim odzivom na zdravljenje z antipsihotičnimi zdravili (Green, et al.,
2004), z bolj izraženimi simptomi bolezni (Faerden, Nesvag, & Marder, 2008), s
poslabšanjem psihopatološke simptomatike, slabo prognozo (Green, Noordsy,
Brunette, & O' Keefe, 2008), z večjim tveganjem za relaps (Novick, et al., 2010;
Levy, Pawliuk, Joober, Abdi, & Malla, 2012) in s hospitalizacijo ter poskusom
suicida (Novick, et al., 2010).
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Zloraba psihoaktivnih substanc je med pacienti s shizofrenijo 4,6-krat višja v
primerjavi s splošno populacijo. Tudi zloraba alkohola je za več kot 3-krat višja,
zloraba drog pa 6-krat višja v primerjavi s splošno populacijo (Regier, et al., 1990).
Poleg tega 70−90 % pacientov s shizofrenijo kadi v primerjavi z 21 % splošne
populacije (Centers for Disease Control and Prevention, 2005). Velik problem
zlorabe psihoaktivnih substanc med pacienti s shizofrenijo opažamo tudi v naši
raziskavi. Skoraj 60 % pacientov kadi, alkohol pa redno uživa 3,3 %, medtem ko ga
občasno uživa 19,8 %. 5,5 % pacientov priznava uživanje drog, 22 % pa navaja
težave z drogami v preteklosti.
Razlog za pogostejšo zlorabo psihoaktivnih substanc med pacienti s shizofrenijo
Krystal, D'Souza, Madonick, & Petrakis (1999) vidijo v tem, da si pacienti na ta
način poskušajo omiliti simptome bolezni. Ti razlogi so predvsem socialna izolacija,
čustvena otopelost, pomanjkanje volje in energije, nespečnost, depresija, tesnoba,
nemir, tremor ter tudi dolgčas. Ti simptomi so lahko del bolezni ali neželeni učinki
zdravil (Krystal et al., 1999), kar se včasih težko loči. Zloraba drog in alkohola
poveča sedativni učinek antipsihotičnih zdravil (Gordon, 2008). Alkohol lahko
poveča nevarnost za pojav tardivne diskinezije (Kavanagh, McGrath, Saunedrs,
Dore, & Clark, 2002), medtem ko kajenje zmanjša plazemsko koncentracijo
antipsihotičnih zdravil v krvi (Zullino, Delessert, Eap, Preisig, & Bauman, 2002).
Zloraba psihoaktivnih substanc je močno povezana z nesodelovanjem pri zdravljenju
(Krystal et al., 1999; Green et al., 2008; Stewart, & Baiden, 2013).
Glede na obsežnost problematike nas je zanimalo, kakšna je povezava med
uživanjem psihoaktivnih substanc in sodelovanjem v populaciji naših pacientov.
Ugotovili smo, da zloraba katere koli psihoaktivne substance (kajenje, alkohol,
droge) statistično pomembno vpliva na sodelovanje. Tisti pacienti, ki niso nikoli
kadili, pri zdravljenju bolje sodelujejo v primerjavi s tistimi, ki kadijo oz. so kadili v
preteklosti ali občasno. Le četrtina pacientov, ki uživa alkohol redno, občasno oz. so
imeli z alkoholom težave v preteklosti, sodeluje pri zdravljenju in le 8 % pacientov,
ki imajo težavo z zlorabo drog, sodeluje pri zdravljenju. Zloraba psihoaktivnih
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substanc tako predstavlja pomemben dejavnik, ki vpliva na sodelovanje pacientov s
shizofrenijo pri zdravljenju.
Do podobnih zaključkov so prišli tudi Ascher-Svanum, Zhu, Faries, & Dodler
(2006), ki so ugotovili, da skoraj tretjina nesodelujočih pacientov zlorablja
psihoaktivne substance v primerjavi s petino sodelujočih in da so pacienti s trenutno
zlorabo oz. zlorabo psihoaktivnih substanc v preteklosti v anamnezi bolj podvrženi k
nesodelovanju. Miller, et al. (2009) navajajo, da pacienti s prvo epizodo shizofrenije,
pri katerih je prisotna zloraba marihuane, za kar 2,4-krat pogosteje opuščajo
predpisana antipsihotična zdravila. Povezavo med nesodelovanjem in zlorabo drog in
alkohola ugotavljajo tudi Novick, et al. (2010).
Glede na resnost bremena, ki ga prinaša zloraba psihoaktivnih substanc, bi bilo
smiselno razmisliti o intenzivnem sistematičnem zdravstvenovzgojnem svetovanju
pacientov, obolelih s shizofrenijo, o posledicah psihoaktivnih substanc. Še posebno
pozornost bi morale diplomirane medicinske sestre nameniti pacientom ob pojavu
prvega psihotičnega izbruha, saj je znano, da zloraba marihuane predstavlja dejavnik
tveganja za razvoj shizofrenije (Weiser, et al., 2003). Poleg tega glede na močne
interakcije psihoaktivnih substanc in antipsihotičnih zdravil ne smemo pozabiti na
redno izvajanja testov o prisotnosti psihoaktivnih substanc ob sumu na zlorabo drog
in spremljanje pacientov ob kakršnih koli spremenjenih navadah v zvezi s
psihoaktivnih substanc (npr. ob zmanjšanju ali povečanju kajenja, zlorabe drog ali
pitja), saj je to izrednega pomena pri prilagajanju odmerka antipsihotičnih zdravil.
Naloga diplomirane medicinske sestre je, da vsa svoja opažanja v zvezi z zlorabo
psihoaktivnih substanc natančno dokumentira in posreduje zdravniku. Nikakor ne
smemo izpustiti preventivnega dela na tem področju, saj zloraba psihoaktivnih
substanc med mladimi narašča, predvsem konzumacija marihuane (National Institute
on Drug Abuse, 2014).
Hipoteza 6: Pacienti, ki prejemajo dolgotrajno delujoči antipsihotik, pri
zdravljenju

sodelujejo

bolje

kot

pacienti,

antipsihotika ne prejemajo.
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ki

dolgotrajno

delujočega

Kot je razvidno v tabeli 22, stopnja značilnosti med spremenljivkami ni bila nižja od
0,05. Razlika tako ni bila statistično pomembna.
V naši raziskavi se prejemanje dolgotrajno delujočega antipsihotika ni izkazalo kot
dejavnik, ki bi vplival na sodelovanje pri zdravljenju. Hipotezo 6 lahko tako
zavrnemo.
Glede učinkovitosti antipsihotikov v depojni obliki terapije pri preprečevanju
nesodelovanja obstaja v literaturi deljeno mnenje. Raziskava, ki so jo opravili
Weiden, et al. (1995), ni dokazala razlike v sodelovanju med pacienti, ki so prejemali
depojne antipsihotike, v primerjavi s tistimi, ki so prejemali antipsihotična zdravila v
obliko tablet. Podobno ugotavljajo tudi Kane, Kishimoto, & Correll (2013). Na
splošno je bilo z raziskavami ugotovljena nedvomna učinkovitost dolgo delujočih
antipsihotikov pri izboljšanju splošne psihopatološke simptomatike, boljši remisiji,
manjšem deležu relapsov bolezni, manjšem deležu ekstrapiramidnih neželenih
učinkov (Emsely, et al., 2008) in manjšem številu hospitalizacij (Tiihonen, Taylor,
Haddad, Patel, & Korhonen, 2011; Rosenheck, et al., 2011). Smernice sodobne
psihiatrične obravnave priporočajo uvedbo depojne oblike terapije pacientom s
shizofrenijo, pri katerih obstaja tveganje za prikrito ali odkrito nesodelovanje pri
zdravljenju oz. na željo pacienta po akutni epizodi bolezni (National Institute for
Health and Care Excellence, 2014).
Dolgotrajno delujoči antipsihotiki so ena od možnosti, ki jo pacient in zdravnik
izbereta skupaj v želji po učinkovitem obvladovanju simptomov bolezni in dvigu
kakovosti življenja, toda končna odločitev je v rokah pacienta, ki se na koncu sam
odloči, ali bo izbral zdravljenje z dolgotrajno delujočimi antipsihotiki in ali se bo
držal načrta zdravljenja (Gray, Spilling, & Burgess, 2009). Zaposleni v zdravstveni
negi imajo pri tem pomembno vlogo, saj pacienta informirajo o dolgotrajno delujoči
antipsihotični

terapiji,

ki

vključujejo

jasne

informacije

o

prednostih

in

pomanjkljivostih tovrstnega zdravljenja. Pomembno je, da diplomirana medicinska
sestra pacienta spodbuja in opolnomoči, da izbere terapijo, ki bo zanj optimalna, in
ga vodi do zastavljenih ciljev. Dobro informiran pacient se bo lažje odločil za
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tovrstno obliko zdravljenja. Prav tako je treba spremljati pacienta ob izpuščenem
odmerku in ugotoviti vzroke, ki so do tega pripeljali, seveda brez obtoževanj
pacienta. Pomembno je, da pacient sam spozna, da mu terapija pomaga. To lahko
pacient stori s samoocenjevalno lestvico simptomov (npr. skupaj z diplomirano
medicinsko sestro lahko sestavi individualno lestvico simptomov, pri kateri 1 pomeni
odsotnost simptoma, 10 pa zelo izražen simptom) oz. z uporabo kartic simptomov
(pacient ima na karticah napisane simptome, med katerimi izbere tiste, ki so pri njem
prisotni). Kartice simptomov so se pri delu v praksi na Psihiatrični kliniki v Ljubljani
izkazale kot uspešen pripomoček za oceno prisotnosti psihopatoloških simptomov pri
pacientih s shizofrenijo.
Ne smemo spregledati dejstva, da, žal, nimajo vsi pacienti enakih možnosti za
zdravljenje z dolgodelujočimi antipsihotiki, in sicer običajno zaradi težje dostopnosti
bolnišnic ali dejstva, da nekateri ambulantni psihiatri ne izvajajo aplikacije depojne
oblike terapije v svojih ambulantah. Treba bi bilo omogočiti vsem pacientom dostop
do obravnave v skupnostni psihiatrični obravnavi, saj bi se jih tako morda več
odločilo za uvedbo dolgotrajno delujočega antipsihotika, če bi obstajala možnost
aplikacije depojne oblike terapije na domu (Pajk, 2014).

Hipoteza 7: Pacienti, ki imajo pozitiven odnos do zdravil, pri zdravljenju
sodelujejo bolje.
Na podlagi vprašalnika DAI-10 (Hogan et al., 1983) smo merili odnos do zdravil.
Bili smo mnenja, da je odnos do zdravil pomemben dejavnik, ki vpliva na
sodelovanje pri zdravljenju, kar smo potrdili tudi z v raziskavi pridobljenimi rezultati
(t(89) = −2,572, p < 0,012).
Razlika se je v primerjavi z nesodelujočimi pacienti izkazala kot statistično
pomembna. Na podlagi analize podatkov lahko hipotezo 7 potrdimo.
Do podobnih zaključkov so prišli tudi Fraguas, et al. (2008); Brain, et al. (2013) in
Gaebel, et al. (2010), kar nakazuje na to, da je treba gojiti pozitiven odnos pacientov
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do antipsihotičnih zdravil. Še posebno je potrebno spodbujanje in učenje pacienta o
pomenu sodelovanja pri zdravljenju (Lan et al., 2003). Glede na rezultate naše
raziskave bi bilo smiselno pri posameznem pacientu natančneje ugotoviti njegove
izkušnje z antipsihotičnimi zdravili v preteklosti. Nadaljnje zdravljenje bi bilo
verjetno bolj uspešno, če bi temeljilo na režimu zdravljenja, ki bi vzel v obzir
morebitne neželene učinke zdravil v preteklosti in pacientove želje glede zdravljenja
(Tiara, Hashimoto, Takamasu, & Maeda, 2006). Pomembno je, da odkrijemo in
posvetimo pozornost temu, kar posameznega pacienta zares moti pri njegovih
zdravilih, saj se naše mnenje in mnenje pacienta o učinkovitosti antipsihotičnih
zdravil večkrat razlikuje. Npr. pacientu se zdi zdravilo učinkovito, ker mu pomaga
proti nespečnosti, medtem ko ga zdravnik prepiše za zmanjšanje blodnjavih misli
(Beck, Cavelty, Wirtz, Kossowsky, & Vauth, 2011). Glede na pomembno povezavo
odnosa do predpisanih antipsihotičnih zdravil na sodelovanje, ki smo ga potrdili v
opravljeni raziskavi, bi bilo treba to področje v prihodnosti še bolj natančno raziskati.
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7

SKLEP

Shizofrenija je kronična bolezen, ki zahteva v večini primerov doživljenjsko
zdravljenje. Temelj zdravljenja predstavljajo antipsihotična zdravila, vendar kljub
napredku psihofarmakologije, ki omogoča vse uspešnejše zdravljenje shizofrenije, v
raziskavi ugotavljamo, da skoraj 60 % pacientov pri zdravljenju ni sodelovalo.
Socio-demografski podatki kažejo, da je z vidika nesodelovanja ogrožena predvsem
populacija moških pacientov. V raziskavi se nakazuje trend, da slabše sodelujejo
mlajši pacienti, zato bi bilo treba dodatno pozornost nameniti tudi tej populaciji.
Zloraba psihoaktivnih substanc je po izsledkih raziskave velik problem. Med
pacienti, obolelimi za shizofrenijo, je več kot polovica kadilcev, veliko jih ima tudi
težave z rednim ali občasnim uživanjem drog in alkohola. Izkazalo se je, da velika
večina pacientov, ki zlorablja psihoaktivne substance, opušča predpisana zdravila.
Najpogostejši vzrok nesodelovanja pacientov pri zdravljenju je bil mnenje pacientov,
da se lahko pozdravijo brez zdravil. Negativen odnos do zdravil se je v naši raziskavi
prav tako izkazal kot napovedovalec slabega sodelovanja. Na podlagi izsledkov
raziskave je razvidno, da gre pri pacientih s shizofrenijo za prepletanje različnih
težav, in sicer od psihopatoloških težav in težav z odvisnostjo do telesnih težav, ki so
v veliki meri povezane z neželenimi učinki zdravil (utrujenost, dvig telesne teže,
motnje v spolnosti, povišan nivo lipidov).
Glede na obsežnost problematike je nujno potrebno k obravnavi težave
nesodelovanja pacientov s shizofrenijo pristopiti celostno in sprejeti spremembe na
vseh nivojih zdravstvenega sistema, za kar je odgovorno predvsem Ministrstvo za
zdravje.

Treba

je

izdelati

strokovne

smernice,

ki

bodo

temeljile

na

zdravstvenovzgojnem delu na področju zdravega načina življenja in zlorabe
psihoaktivnih substanc ter promociji sodelovanja pacientov pri zdravljenju in bodo
usmerjenje v odkrivanje rizičnih skupin pacientov.
Raziskava je pokazala, da pacienti, ki imajo predpisanih več odmerkov na dan, pri
zdravljenju sodelujejo slabše. Jemanje predpisanih zdravil bi bilo treba čim bolj
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poenostaviti. Dnevnih odmerkov predpisanih zdravil pogosto lečeči psihiater ne
more zmanjšati, zato bi bilo treba pacientom z večjim številom predpisanih dnevih
odmerkov omogočiti, da bi tedenski dozirnik za zdravila finančno krilo obvezno
zdravstveno zavarovanje.

Glede na uspehe, ki jih posamezni zdravstveni delavci dosegamo pri obravnavi
pacientov, ki so vključeni v program dnevnega oddelka oz. v skupnostno psihiatrično
obravnavo, bi bilo potrebno razmisliti o podpori s strani države, glede zaposlitve
večjega števila zdravstvenih delavcev, predvsem diplomoranih medicinskih sester, ki
bi delovale na področju skupnostne psihiatrične obravnave. Na ta način bi omogočila
dostopnost tovrstne strokovne podpore večjemu številu obolelih pacientov. Sicer se
skupnostna psihiatrična obravnava v zadnjem času razvija tudi v ostalih regijah po
Sloveniji, vendar je število zaposlenih majhno, prav tako pravega medsebojnega
sodelovanja še nismo dosegli.
Za veliko kroničnih bolezni že obstajajo referenčne ambulante po Sloveniji.
Smiselno bi bilo razmisliti o takšni ambulanti tudi za paciente s shizofrenijo. Vendar
je obravnava obolelih za shizofrenijo izjemno zahtevna in zahteva visoko mero
strokovnega znanja. V Sloveniji trenutno nimamo specializacije s področja
psihiatrične zdravstvene nege, poleg tega pa bi morali zaposlene v psihiatrični
zdravstveni negi bolj spodbujati k raziskovalnemu delu, saj lahko le na podlagi
znanstveno potrjenih dokazov dvigamo kakovost prakse psihiatrične zdravstvene
nege. Menimo, da je opravljena raziskava dobra iztočnica za nadaljnje raziskovalno
delo na področju obravnave pacientov s shizofrenijo.
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PRILOGA 3
ZAPROSILO IN IZJAVA O SOGLASJU

Zaprosilo in izjava o soglasju za prostovoljno sodelovanje pri
raziskavi
“ Dejavniki, ki vplivajo na sodelovanje pacientov s shizofrenijo pri zdravljenju ”.
Sem Barbara Pajk, študentka podiplomskega študija zdravstvene nege na Fakulteti za
zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Pod mentorstvom Izr. prof. dr. Roka
Tavčarja
in Doc. dr. Ane Habjanič pripravljam magistrsko delo. Prosim vas za sodelovanje v
raziskavi.
Prosimo vas, da natančno preberete “Zaprosilo in izjavo o soglasju za prostovoljno
sodelovanje pri raziskavi“. V primeru kakršnih koli vprašanj vas prosimo, da se
obrnete na naslednji kontakt:
E-mail: barbara.pajk@psih-klinika.si
telefon: 051273312

Podpisani
______________________________________________________
potrjujem, da soglašam k sodelovanju pri raziskavi, ter da:





sem seznanjen in razumem informacije ki so mi bile podane v zvezi z
namenom in potekom raziskave,
sem imel na voljo dovolj časa, da temeljito premislim o
prostovoljnem sodelovanju pri omenjeni raziskavi,
da lahko v primeru vprašanj vzpostavim stik na enega od zgoraj
navedenih kontaktov,
lahko kadarkoli odstopim od raziskave in v tem primeru ne nosim
nobene odgovornosti ali posledic.

Kraj in datum

Podpis
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