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DOŽIVLJANJE BOLNIKOV S KOLOSTOMO
Z VIDIKA TEORIJE CORBINOVE IN S T R A U S S A
O UREJANJU KRONIČNE BOLEZNI
P O S K U S N A TEORIJA NA OSNOVI KVALITATIVNE ANALIZE

V zelo tehničnem odnosu zdravstvenega tirna
do bolnika je grozljiva podrejenost in nemoč.
Moja želja je bila, da bi kdo stopil k meni, me
prijel za roko in odgnal občutek umazanosti,
rekel lepo besedo, vprašal, kako se počutim.

stome, jih je mogoče pozdraviti operativno.
(Smith 1992: 455.)

To je objektiven, stvaren, medicinski opis po
sega, okrevanja in prognoze. Za njim se skrivajo
stiske ljudi, ki so doživeli proces diagnosticiranja,
operacijo in postoperativno okrevanje in se priva
jajo na nov in nenavaden način skrbi za eno osnov
TEORETSKI OKVIR'
nih življenjskih funkcij — stiske ljudi, ki morajo
živeti s kolostomo oz. stomo. Opis njihovega do
KOLOSTOMIJA: MEDICINSKI VIDIK
življanja je pretresljiv in izraža potrebo, da bi jih
strokovnjaki pozorneje spremljali in jim bili v opo
Kolostomija je
ro, ne le z medicinskim, ampak tudi s psihološkim
operacija, pri kateri povlečemo del kolona znanjem in znanjem teorije socialnega dela.
(glavni del debelega črevesa) skoz zarezo v
Poleg občega znanja teorije socialnega dela
trebušni steni in izoblikujemo umetno od se lahko pri tem opremo tudi na spoznanja spe
prtino, ki omogoča izločanje blata v lahko cifične teorije o urejanju življenja ali ravnanju s
vrečko, ki je pritrjena na kožo. Kolostomija je kronično boleznijo v domačem okolju in prizade
lahko začasna ali trajna. 1...] Dva ali tri dni po tostmi, ki jo spremljajo, teorije Juliet M. Corbin
operaciji hranimo bolnika intravensko. Nato in Anselma Straussa (1988). Za naš namen bomo
dobiva lahko dieto in začne izločati blato skozi iz te teorije opisali nekaj relevantnih pojmov, ki
stomo (umetno odprtino) v lahko vrečko, ki nam pomagajo razumeti doživljanje bolnikov. V
je z lepilnim trakom pritrjena na kožo okoli nadaljevanju članka pa bomo poročali o raziskavi,
stome. Po odvajanju se vrečka zamenja z novo. s katero smo delno uporabiH in preveriH, delno
— V tem času je treba bolnika podučiti in izuriti pa razširili konceptualno mrežo te teorije. Pred
za negovanje stome in za menjavanje vrečke. tem še opomba. Ko mine postoperativno prilaga
— Po odhodu iz bolnice rabi bolnik običajno janje na kolostomo, je človek zdrav. Njegovo
še dva meseca, da si opomore in se vrne k stanje ni kronična bolezen, tudi ne prizadetost,
svojemu delu. Patronažna sestra nadzira na ki bi ga pri večini vsakdanjih opravil in poklicnih
predek. — Za bolnika s kolostomo postane del nujno bistveno funkcionalno omejevala (če
odvajanje končno skoraj nekaj normalnega. prav se ljudem s stomo priznava 80-odstotna te
Črevesje izloča blato v vrečko navadno enkrat lesna okvara). Je pa vsekakor nenavaden in nena
ali dvakrat dnevno; vrečka se nato zamenja. raven način izvajanja naravne funkcije, ki lahko,
— Človek s kolostomo lahko pričakuje po čeprav ne nujno, pomeni hudo psihološko in so
popolnem okrevanju zaradi operacije povsem cialno obremenitev. Zato menimo, da tudi za to
normalno življenje. Običajno ni komplikacij. »motnjo« velja teorija, ki jo predstavljamo.
Če nastanejo težave, kot sta na primer izpad
(prolaps) dela kolona skozi odprtino v trebušni
steni ali zapora prehoda blata zaradi zožitve

NEKAJ POJMOV IZ TEORIJE
CORBINOVE IN STRAUSSA
O UREJANJU ŽIVLJENJA
S K R O N I Č N O BOLEZNIJO
V DOMAČEM OKOLJU
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To, kar imenujemo »teorija o urejanju življenja s
kronično boleznijo v domačem okolju«, pravza
prav ni formalna teorija, ki bi jo tako naslovila
avtorja sama, kot »teorija o...«. Je v maniri ute
meljene teorije po Glaserju in Straussu napisano
poročilo o empirični raziskavi doživljanja in
ravnanja 60 zakonskih parov na področju San
Francisca, kjer je vsaj eden od zakoncev imel
katero od več kot desetih kroničnih bolezni. Glede
na uporabljeno raziskovalno metodo je ta razi
skava konstrukcija utemeljene teorije tega speci
fičnega področja, torej smo upravičeni govoriti o
teoriji. Da gre za teorijo, je navsezadnje povsem
razvidno iz besedila samega, saj vsebuje množico
iz empiričnega gradiva izvedenih in definiranih
pojmov v smiselnih povezavah, če že ne v logično
celovitem in dosledno povezanem sistemu. Neka
teri pojmi označujejo faze pojavljanja bolezni,
njenega poteka; drugi opisujejo področja ravnanja
in urejanja vsakdanjega življenja.
Faze pojavljanja in diagnosticiranja bolezni
opisujejo pojmi kot diagnostično iskanje (diagnostic quest, str. 23^), to je, iskanje pomena bolezen
skih znamenj ali drugih manifestacij bolezni, ki
se deli na tri podfaze: diagnostično fazo^ sporoči
tev diagnoze in postdiagnostično fazo aU fazo
dopolnjevanja diagnoze.
Za diagnostično fazo je značilno bolnikovo
prizadevanje, da bi pojasnil pomen bolj ali manj
motečih znamenj morebitne bolezni, značilna sta
iskanje in pripravljenost, da se podvrže tudi zelo
neprijetnim in bolečim preiskavam in v skladu z
njimi preuredi svoj urnik in vsakdanje življenje v
celoti. Za doživljanje bolnika v tej fazi je značilna
negotovost {diagnostic limbo, str. 27). Natančneje:
doživljanje posameznikov je različno, od ravnodušnosti do intenzivne bojazni, a v glavnem gre
vendarle za precejšnjo stopnjo negotovosti. Avtor
ja pravita, da bolnik, pa tudi njegovi svojci lebdijo
v času, ko čakajo na izide preiskav. To čakanje je
lahko daljše aH krajše, izpolnjujejo pa ga različne
predstave o mogočih izidih diagnostičnega pos
topka in same bolezni. Bolnik razmišlja o trplje
nju, ki ga čaka, o morebitni invalidnosti, o smrti.
Prihaja do zanikanja simptomov, izmikanja preis
kavam, odvračanja pozornosti z različnimi dejav

nostmi in do »pogajanja za diagnozo«: nekateri
bolniki hodijo od zdravnika do zdravnika, da bi
»iztržili« čim ugodnejšo diagnozo.
Ko zdravnik zbere dovolj podatkov, da lahko
presodi, za kakšno bolezen gre, sporoči diagnozo
{the announcement, str. 28). To lahko stori z večjo
ali manjšo zanesljivostjo ter bolj ali manj obširno
opiše stanje in naravo bolezni. Bolnik bolj ali manj
razume diagnozo, morda pa se ne zaveda vseh
njenih implikacij. Zdravnik lahko sporoči diagno
zo bolj ali manj obzirno. Nastopi trenutek bolni
kove pretresenosti {shock and disbelief, str. 29),
ki se izrazi v vprašanju: »Zakaj ravno jaz?« ali
vzkliku: »Nikar, ne jaz!« Zdi se, da se v tem trenut
ku združijo sedanjost, preteklost in prihodnost.
Včasih je izid preiskav preveč negotov, da bi lahko
zdravnik rekel kaj določnega. Tudi to je za bolnika
neprijetno, saj se negotovost nadaljuje, ne da bi
vedel, kdaj je bo konec.
Diagnoza včasih že tudi implicira mogočo in
primerno terapijo, a ne vedno. Iskanje, poizvedo
vanje se nadaljuje: tokrat o tem, kaj naj bi bila
primerna terapija oziroma primeren način ure
janja bolezni. Dogaja se dopolnjevanje diagnoze
ifilling in, str. 30), kot to imenujeta avtorja. Nego
tovost se nadaljuje. Avtorja poudarjata, da ima
ta negotovost značaj biografske negotovosti (str.
31-32), to je, negotovosti, ki zajame celotno življe
nje in v kateri si človek zastavlja vprašanja o svoji
identiteti in smislu življenja.
Osnovno spoznanje raziskovanja vsega diag
nostičnega obdobja je, da v celotnem dogajanju
nikakor ni pomemben le ožji medicinski vidik
(točnost in zanesljivost diagnoze in primernost
preiskovalnih postopkov), temveč da je to doga
janje, ki zajame celotno bolnikovo življenje in pri
katerem so pomembni odnosni vidik (odnosi z
drugimi), doživljanje samega sebe in doživljanje
svojega življenja. Bolnik potrebuje pomoč pri prila
gajanju svojega življenja kot celote novim oko
liščinam.
Bolezenske trajektorije. Avtorja teorije pou
darjata razliko med pojmom potek bolezni, cursus
morbus, in pojmom bolezenske trajektorije (str. 33
sq.). Potek bolezni ima ožji medicinski pomen fi
ziološkega razvoja bolezni, bolezenska trajektorija
pa ima po njima širši pomen celotne organizacije
dela ob poteku bolezni in vpliv tega dela na vse
udeležene. Medicinsko razumljen potek bolezni
je le osrednji del bolezenske trajektorije. Z razli
kovanjem med tema dvema pojmoma želita avtor
ja poudariti aktivno vlogo, ki jo igrajo vsi udele-

Ženi ljudje pri oblikovanju poteka bolezni, od
zdravstvenega osebja do bolnikovih svojcev in
drugih, kakor tudi vidik doživljanja in usodnosti.
V zvezi z opisovanjem bolezenskih trajektorij
se uporabljata pojma projekcija trajektorije in she
ma trajektorije^ (str. 33). Ta pojma približno ustre
zata bolj običajnima, vendar zgolj medicinskima
pojmoma prognoza in terapija. Projekcija traje
ktorije je predstava o verjetnem poteku bolezni,
shema pa načrt delovanja, nadzorovanja ali ure
janja poteka bolezni. Projekcijo poteka bolezni
in shemo delovanja imajo tako zdravnik kot tudi
bolnik in njegovi svojci. Projekcije imajo razHčne
značilnosti; lahko so bolj ali manj določne, bolj
ali manj stabilne ali spremenljive. Prihodnji potek
bolezni si lahko ljudje predstavljajo na zelo raz
lične načine: da je ozdravljiva ali neozdravljiva,
da se bo stanje izboljšalo, stagniralo aH poslab
šalo; da bo bolj ali manj vplivala na druge vidike
življenja itn. Na projekcije bolezenskih trajektorij
je mogoče vplivati in jih preoblikovati. Zdravnik
lahko preoblikuje bolnikovo projekcijo; svojci vpli
vajo na oblikovanje projekcij drug pri drugem.
Sestavni del projekcije so predstave o notranjih
in zunanjih možnostih za obvladovanje bolezni.
Projekcije so včasih »fiksirane«, zamrznjene, na
primer, ko človek obupa in nikakor ni mogoče
spremeniti njegove potrtosti.

niki vplivajo na urejanje bolezni, to pa na njen
potek in potek bolnikovega življenja. Kot primer
navajata avtorja štiri bolezni. Za trajektorijo sinusitisa so značilna periodična poslabšanja, ki jim
sledijo izboljšanja do bolj aH manj »normalne«
ravni, tako da ima krivulja podobo daljice z enako
merno razvrščenimi »zobmi« aH zarezami, ki po
menijo bolezenska poslabšanja. Trajektorija »bo
lezni srca« (neprecizno!) ima obliko padajoče kri
vulje; začne se z rahHm upadanjem, ki mu sledi
hitro poslabšanje, kratkotrajno izboljšanje in zo
pet hiter padec. Za trajektorijo možganske kapi
je značilen hiter padec, nato pa si sledijo faze iz
boljšanja s fazami poslabšanja; v splošnem se sta
nje nekoliko izboljša, vendar precej pod začetno
normalno ravnijo. Za krivuljo raka so značilna
zaporedja faz poslabšanja, izboljšanja in dokaj
normalnega stanja, vendar postopoma na vedno
nižji ravni življenjske moči. Trajektorije imajo dve
pomembni značilnosti: so variabilne (različna
obHka in različno trajanje) in razdeljene na/aze.
Faze so: akutna faza, izboljšanje (vrnitev), stabilna
faza, nestabilna faza in upadanje. Razdelitev na
faze je pomembna, ker nakazuje naloge, ki jih je
treba opraviti pri upravljanju bolezni. Faze se
lahko delijo na podfaze, v njih pa se prepletajo
fiziološki in psihološki vidiki, tako da je lahko
slika vse prej kot enostavna.

Pojem bolnikove trajektorijske sheme, njegove
ga načrta ravnanja oziroma njegovega in zakončevega (teorijo sta avtorja razvila ob raziskavi o
zakoncih kroničnih bolnikov), je morda najpo
membnejši v tem delu teorije. Zdravnikova shema
je strogo medicinska. Je njegov predlog, kako nad
zorovati bolezen in urejati simptome, in ne upo
števa, vsaj ne v prvi vrsti, drugih vidikov življenja
z boleznijo. Bolnik pa je prisiljen razmisliti o po
sledicah, ki jih bo imela bolezen za njegovo
življenje, zato njegova shema vsebuje načrte glede
zaposlitve, prostega časa itn. Svoje sheme obliku
jejo tudi njegovi svojci. Med udeleženci v bolezni
se neprestano dogaja pogajanje o shemah trajekto
rij (o načrtih ravnanja, bi rekli v socialnem delu),
ki se v skladu z izidom tega pogajanja neprestano
spreminjajo.

Doživljanje poškodovanega in okrnjenega te
lesa. Ko vdre v življenje kronična bolezen, povzro
či diskontinuiteto samopodobe. Bolnik mora pre
oblikovati podobo o sebi in se soočiti z odpovedjo
telesa, z njegovo funkcionalno nesposobnostjo,
spremenjenim videzom in fiziološkim delova
njem. Odpoved telesa {body failure, str. 49) je
motnja, ki ni površinske narave, temveč prizadene
samo jedro osebnosti. Vendar ni druge poti, kot
da se človek sprijazni s spremenjeno podobo,
delovanjem in zmožnostjo svojega telesa. To
sprijaznjenje ali prilagoditev (akomodacija) na
spremenjeno stanje je za avtorja vsakdanji boj ne
le za obvladovanje bolezni in njenih simptomov,
temveč tudi za kontinuiteto in smisel življenja kot
celote. Prilagajanje mora zajeti človekovo »bio
grafijo« ali »potek življenja« in doživljanja, katere
ga izid je enkratna identiteta.

Trajektorije imajo različne oblike in se delijo
na različne faze. Oblika trajektorije, ki jo lahko
ponazorimo s krivuljo (namišljeni koordinati sta
čas in vitalnost), ni odvisna samo od fiziološkega
bolezenskega dogajanja, temveč tudi od drugih
življenjskih okoliščin in od projekcij in shem delo
vanja zdravnika, bolnika in svojcev. Vsi ti dejav

Biografija ali potek življenja (str. 50) ima tri
elemente: biografski čas, samopodobo in telo (str.
52-53). Avtorja sta iznašla izraz biografske kon
cepcije telesa [biographical body conceptions, BBC,
str. 52), da bi poudarila povezanost teh treh ele
mentov: predstave (koncepcije) o sebi, ki sestav-

Ijajo identiteto, nastajajo skozi doživljanje telesa,
kot se razvija v toku življenja. Samopodoba, pred
stava o tem, kdo sem, se razvije v odvisnosti od
sposobnosti za naloge, ki so povezane z različnimi
vidiki življenja, ta sposobnost pa je odvisna od
stanja telesa.
Opravljanje (izvajanje) nalog. Opravljanje na
log iperformance, str. 55) je lahko rutinsko ali
problematično, odvisno od narave naloge in okoHščin. Naloge so lahko enostavne aH zapletene,
take, ki jih lahko opravi ena oseba, aH take, ki
zahtevajo sodelovanje več oseb, lahko so bolj men
talne aH bolj manualne itn. Avtorja štejeta tudi
videz izvajalca naloge k izvajanju naloge. Tako
ima izvajanje nalog sedem značilnosti: izvajanje
nalog zase, za druge, pred drugimi, s pomočjo
drugih, videz (izgled) izvajanja naloge in videz
izvajalca. Eden od razlogov za pomanjkljivo oprav
ljanje nalog (failed performance, str. 57) je odpo
ved telesa zaradi kronične bolezni. Avtorja govo
rita o motnji biografske koncepcije telesa {disturbed
BBC chain, str. 60). Bolezen se zareže v tok živ
ljenja (biografski čas), oddeH čas pred boleznijo
od časa po nastopu bolezni. Bolnik ima morda
občutek, da živi »v podarjenem času« (dobesedno
»sposojeni čas«, borroived time). Drug vidik te
motnje so spremembe telesa in spremembe pred
stave o telesu {body conceptions, str. 62). Do tedaj
zdravo in sposobno telo postane »nekoristno«,
»neznano«, »čudno«, »nerazumljivo« (str. 64).
Tretji vidik motene predstave o telesu je izguba
identitete (izguba sebe, loss ofself, str. 65).
Obnavljanje življenja. Corbin in Strauss govo
rita o »ponovnem sestavljanju življenja« (str. 68).
Gre za prilagajanje na bolezen ali prizadetost, ki
je zdaj življenjsko dejstvo. To prilagajanje se do
gaja v štirih biografskih procesih (str. 68). Ti so:
kontekstualizacija, sprijaznjenje (coming to terms,
str. 68), ponovna vzpostavitev identitete, preformuliranje biografije. Vsi ti procesi so povezani z
biografskimi ideacijskimi procesi (izraz »ideacijski procesi« izvira od G. H. Meada), kot sta npr.
pregled preteklosti in pogled v prihodnost {backvvard and forivard reviews, str. 70). To sta načina,
kako se bolnik v duhu sooča s svojimi omejitvami,
snuje svoje ravnanje v prihodnosti in odgovarja
na vprašanje o smislu, ki ga ima zanj življenje.
a) Kontekstualizacija pomeni vključevanje (in
tegracijo) bolezni ali prizadetosti v telesno podobo,
tako da jo bolnik sprejme kot del sebe, svojega
življenja. Ta proces se lahko seveda ponesreči:
bolezen, simptom, hiba, manko, tujek ostane

oddeljen od osebe, nesprejet, človek pa nesprijaznjen s tem vdorom nezaželenega v svoje življenje.
b) Sprijaznjenje s funkcionalnimi
omejitvami.
Ta proces se nanaša predvsem na razumevanje
in »posvojitev« omejitev in motenj storilnosti ozi
roma sposobnosti, opravljati razHčna opravila in
naloge, kakor tudi sprijaznjenje s socialnimi posle
dicami, kot so razveza, izguba dela, odvisnost.
c) Ponovna vzpostavitev identitete, ki je bila
prizadeta in ogrožena zaradi nove telesne podobe
aH funkcionalne ovrtosti in omejenosti, vključuje
tri procese: definiranje in redefiniranje identitete,
preusmeritev identitete in integracijo identitete.
Ti procesi se močno prekrivajo. Oseba redefinira
identiteto na dva načina: s preskušanjem storilnostnih omejitev in včasih s kompenzacijo ali s spo
padanjem z njimi; in drugič, s spremembo vred
not, življenjskih prioritet. Preusmeritev ali refokusiranje identitete: oživitev opuščenih dejavnosti,
od telesnih k mentalnim dejavnostim, nadome
stitev neizvedljivih dejavnosti z izvedljivimi,
uporaba pripomočkov. Reintegracija identitete po
meni ponovno vzpostavitev občutka celovite ose
be in predpostavlja ostala dva procesa.
d) Preformuliranje biografije pomeni tako spre
membo v človekovem pogledu na svoje življenje,
ki bo vključevala življenje z boleznijo aH prizade
tostjo v prihodnosti, pomeni vključitev prihodnosti
s prizadetostjo v človekovo celostno življenjsko
zgodbo. Ta proces vključuje »kristalizacijo« in
»nadzor nad trajektorijo« (str. 85). Kristalizacija
pomeni, da se človek jasno zave razlike med življe
njem pred posegom in po njem; zave se, kaj priza
detost pomeni za njegovo prihodnje življenje in
se glede tega ne slepi. Da bi lahko človek preformuliral svojo biografijo, mora imeti nekaj nadzora
nad potekom bolezni oziroma celotnega doga
janja, sicer ne more ne predvidevati ne načrtovati
prihodnosti.
Vsakdanje življenje z boleznijo. Življenje s
kronično boleznijo v domačem okolju in urejanje
takega življenja je — po Corbinovi in Straussu —
»delo«, ki se deH na tri veje: delo, povezano z
boleznijo (npr. medikacija, preprečevanje kriz,
diagnosticiranje); »biografsko delo« aH delo v zvezi
z osmišljanjem življenja; in delo pri vzdrževanju
vsakdanjega življenja — gospodinjenje, pokHcno
delo, delo z otroki, družabni stiki itn. (str. 9092). Ta tri področja so tesno sovisna; delo, oprav
ljeno na enem, se neposredno odrazi na drugem.
To velja tudi za spremembe in fluktuacije, ki niso
odvisne od zavestnega napora. Vsaka taka spre-

memba ustvari nove pogoje urejanja življenja z
boleznijo. Ugoden izid takega urejanja je relativno
ravnotežje (str. 98) vseh treh vidikov: bolezni,
doživljanja smisla in vsakdanjega življenja. Pos
kus, da bi nadzorovali bolezen in hkrati zagotav
ljali kakovost življenja, lahko pripelje do neugod
nih posledic, ki porušijo ravnotežje omenjenih
treh vidikov. Take neljube posledice so: tekmova
nje teh treh področij za omejena sredstva (naj
damo denar za zdravljenje, za svetovanje, za otro
ke?), porušeno ravnotežje delovnih bremen oz.
neenakomerna porazdelitev opravil, prekinitev
poteka dela (npr. zaradi bolezenskih kriz), nemotiviranost za delo zaradi pomanjkanja upanja in
zavzetosti, »domino-efekt« oziroma spirala, ki po
teka navzdol. Vzdrževanje relativnega ravnotežja
zahteva »procesno urejanje« {management in process, str. 118), ki vsebuje preračunavanje in smo
trno razmeščanje razpoložljivih sredstev, vzdrže
vanje prilagodljivih meja pri delitvi dela, načrto
vanje in koordinacijo celotnega dela in podpiranje
sebe in partnerja.
Sodelovanje pri urejanju bolezni. Zadnja ka
tegorija splošnega dela teorije J. Corbin in A.
Straussa je sodelovanje med partnerjema oziroma
sodelovanje v družini pri urejanju bolezni, pri
opravljanju potrebnega dela, opravil in opravkov.
Tu se avtorja teorije sklicujeta na teoretike prag
matizma (J. Dewey) in interakcionizma (G. H.
Mead) in izdelata precej abstraktne pojme, ki naj
bi opisovali sodelovanje pri delu: uskladitev {alignment, str. 132), napačna uskladitev, neuspešna
uskladitev, ponovna uskladitev. Če ju prevedemo
v socialnodelavski jezik, želita avtorja poudariti,
da se morata partnerja neprestano pogajati o izva
janju nalog - koncept, ki je v jedru interakcioniz
ma. Partnerja sklepata sporazume o tem, kaj je
treba opraviti, kdaj, kje, na kakšen način. To poga
janje se dogaja v strukturnem kontekstu, ki ga
sestavljajo širše družbene okoliščine, v katerih
živita, in je odvisno od tega konteksta. Transakcijski ali interakcijski sistem med partnerjema vklju
čuje pogoje za interakcijo med njima, kot so dru
žbenopolitični in ekonomski sistem, v katerem
živita, narava bolezni, biografija in način vsak
danjega življenja. Ta sistem vpliva na izvajanje
dela, na strategije sodelovanja. To naj bi praktično
pomenilo, da je treba biti pozoren na slog sode
lovanja med partnerjema in na pogoje, ki na to
vplivajo, še zlasti, ko pride do neusklajenosti, ko
je treba iskati poti, da bi partnerje okrepili (per
spektiva moči) pri iskanju novih možnosti.

Tako smo na kratko pregledali osnovne pojme
teorije o urejanju kronične bolezni, se pravi,
splošni del knjige avtorjev te teorije. V posebnem
delu na primerih obravnavata različne bolezni po
fazah: faza vrnitve ali okrevanja, stabilna faza ali
faza ravnotežja, nestabilne faze ali faze neravno
težja, faze poslabšanja in umiranja.

PREDRAZUMEVANJE IN KONTEKST
AVTORICE POROČILA
Deset let sem delala na abdominalni kirurgiji.
Moje delo medicinske sestre je zaznamovala po
moč osebam s stomo. Vedno sem se jim posvečala
kot drugačnim od ostaHh bolnikov. Zdravstveni
tim je zelo pomanjkljivo obravnaval te paciente.
Vse prepogosto se pozablja, da »zdravje ni samo
odsotnost bolezni, temveč stanje popolnega so
cialnega, psihičnega in fizičnega blagostanja«
(WHO).
Ko se soočajo z boleznijo in zdravljenjem,
doživljajo bolniki različne stiske. Čas od pojavitve
suma, postavitve diagnoze do operativnega pose
ga je čas tesnobe in strahu, čas negotovega upanja.
Pojavijo se dvomi in nezaupanje do postopkov.
Največkrat je bolnik prepuščen samemu sebi. Po
dvržen je različnim preiskavam, srečuje razHčne
specialiste, ki veliko sprašujejo in malo odgovar
jajo, dajejo navodila, a premalo informacij. Zdrav
niki radi uporabljajo strokovne izraze, ki jih bol
niki pogosto ne poznajo. Bolniki ohranjajo videz,
kot da vse razumejo, da so močni in ubogljivi. S
svojim vedenjem se podrejajo pričakovanjem.
Mnogi niso dovolj informirani. Maloštevilni pra
vočasno zvejo za namen operacije, večina tik pred
njo, ostali pa šele, ko se prebudijo iz narkoze ali
celo šele drugi ali tretji dan po operaciji. Ti so na
robu obupa, prestrašeni in brez življenjskih moči.
Operacija z ureditvijo stome je velik operativni
poseg. Od bolnika zahteva fizično kondicijo in
zdržljivost. Kot sestra v intenzivni negi nisem ime
la stikov z ljudmi v predoperativni pripravi. Pri
peljali so jih pod vplivom narkoze in prebujajoče
se. Ob obilici strokovnega dela in terapije, hitenja
in ob večnem pomanjkanju osebja smo komaj
zadovoljevale osnovne potrebe in zahteve po me
dicinski oskrbi. Prevečkrat se je dogajalo, da sem
bila prva, ki sem morala pritrdilno odgovoriti na
vprašanje, ali ima pacient vrečko, in se tako so
očiti z grozo in obupom prvega trenutka, s stra
hovi in depresijo naslednjega dne. Po štirih dneh

intenzivne nege so se bolniki vračali na oddelek.
Tu so se soočali z veliko fluktuacijo negovalnega
kadra zaradi izmenskega dela in kroženja me
dicinskih sester na treh etažah. Premalo je stro
kovno usposobljenega osebja za delo z bolniki s
stomo, saj je to delo specifično in se razlikuje od
nege drugih pacientov.
Dan pred odpustom pacienta stomaterapevt
pouči svojce o negi stome, če imajo srečo, da
naletijo nanj, ko dela v dopoldanski izmeni. Zna
nje pacienta je odvisno tudi od njegove dojemlji
vosti. Ob odpustu dobi pacient naročilnice za teh
nične pripomočke, kijih svojci dvignejo, medtem
ko jih pacient običajno čaka v avtu.
Tri leta sem bila zaposlena v Stoma-centru,
specializirani ortopedski trgovini s pripomočki
za oskrbo stome. Poučevala in negovala sem ose
be s stomo. Pacienti so se počutili kot doma. Priha
jali so pogosto, nekateri celo večkrat na teden. V
prijetnem vzdušju so radi spregovorili o svojih
vsakdanjih težavah in tudi o preteklosti. Največ
problemov so imeh zaradi neustrezne priprave
na operacijo, pomanjkljive podpora po njej in
slabe informiranosti o novem načinu življenja.
PričakovaH so obisk psihologa ali socialne de
lavke. Večina je želela, da bi jih obiskal človek s
stomo, ki se je vživel v svoj položaj. Velika po
manjkljivost so bili hitri, rutinski obiski patronažnih sester prve dni po vrnitvi iz bolnišnice.
Takrat bolnik in svojci še ne obvladajo oskrbe sto
me, za kar je potrebna rutina, ki je večina patronažnih sester nima. Problem je neinformiranost
o prehrani, o posledicah operacije na spolno zmo
žnost, o oblačenju, o neprijetnem vonju in o pra
vicah, ki jim pripadajo zaradi stome. Večina se
jih je vživela v svoje okolje in znova zaživela, drugi
pa so naleteli na nove probleme v družini in bli
žnjem okolju.

in v družbi;
• kako urejajo vsakdanje življenje s stomo in
kako so vključili spremembe delovanja in podobe
telesa v celoto svojega življenja ter s kakšnimi teža
vami se srečujejo pri tem;
• ob tem smo nameravali preveriti pojme
teorije Corbinove in Straussa o urejanju življenja
s kronično boleznijo in dopolniti to teorijo z
novimi pojmi.

METODA
VRSTA RAZISKAVE

'=

Raziskava je kvalitativna analiza biografij. Zapisi
intervjujev, ki sestavljajo empirično izhodišče
raziskave, imajo — v najboljših primerih — naravo
biografskih pripovedi, tj., pripovedi, v katerih se
sogovorniki ozirajo na celotno svoje življenje (kar
pa ne velja za vse izvedene pogovore). Ti zapisi
so analizirani na kvalitativen način, izhajajoč iz
smernic za oblikovanje utemeljene teorije po Gla
serju in Straussu (1964) in upoštevajoč postopek,
ki ga je predlagal Mesec (1998).
Raziskava je deskriptivna, saj nam je šlo zlasti
za opis fenomenologije doživljanja in ravnanja
oseb s stomo in ne za pojasnjevanje vzrokov ali
razumevajoče razlaganje in interpretiranje tega
doživljanja.

SPREMENLJIVKE

PROBLEM
Namen raziskave je bil prispevati k boljšemu razu
mevanju življenja ljudi s stomo, osvetliti težave, s
katerimi se srečujejo, opozoriti na pomembnost
vključitve socialne delavke v proces pomoči in
prispevati k boljšemu delu osebja v bolnišnici.
Ugotoviti smo nameravali:
• kako bolniki doživljajo celoten proces obrav
nave in življenja s stomo od prvih simptomov
bolezni prek operacije in postoperativne obrav
nave v bolnišnici do vsakdanjega življenja doma

V raziskavi smo kot širok analitični okvir upošte
vali osnovne kategorije teorije o urejanju življenja
s kronično boleznijo (ali prizadetostjo) Corbinove
in Straussa, predstavljene zgoraj. Te vnaprejšnje
kategorije so:
• Faze pojavljanja in diagnosticiranja bolezni
• diagnostična (negotovost, zanikanje, po
gajanje za diagnozo)
• sporočitev diagnoze (pretresenost)
• dopolnjevanje diagnoze
• Trajektorije bolezni
• projekcija trajektorije (časovni potek
krivulje)
• shema trajektorije (načrt ravnanja in po
gajanje o načrtu)
• Doživljanje poškodovanega in okrnjenega
telesa
• biografska podoba telesa (samopodoba)
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• opravljanje nalog (funkcionalna sposob
nost)
• Obnavljanje življenja
• kontekstualizacija (vključitev motnje v
telesno shemo)
• prilagoditev na motnje storilnosti
• vzpostavitev identitete
• preokvirajanje biografije (kristalizacija,
nadzor)
• Vsakdanje življenje z boleznijo oziroma pri
zadetostjo
• delo, povezano z boleznijo
• biografsko delo
• vsakdanje življenje
• Sodelovanje med partnerji pri urejanju vsak
danjega življenja.
Znotraj tega širokega okvira smo odprto ust
varjali tudi nove pojme.

J

IZVEDBA INTERVJUJEV
Izbrane prostovoljce (»stomiste« — pogovorni
naziv) je avtorica prosila za sodelovanje pri razi
skavi. Povedala jim je, da so podatki anonimni in
da je namen raziskave pomagati ljudem s podob
nimi težavami. Pogovore je izvedla z vsakim pose
bej. Za vsak pogovor se je z respondentom dobila
dvakrat v zaporednih dneh. Izvedba je bila težav
na, saj so se ob pripovedovanju obnovila čustva
iz preteklosti, prizadetost in grenke izkušnje. Po
nekaj poskusih, da bi avtorica upoštevala vnaprej
pripravljena vprašanja, je ta namen opustila. Po
govore je zapisovala tako, kot so ljudje pripovedovaU. Nato je zapise minimalno jezikovno popra
vila, uredila in prepisala. Zapisi teh zgodb obsega
jo pri petih primerih eno stran (40-45 vrstic po
85 znakov velikosti 12, tj., približno 3400-3800
znakov), pri dveh pa pol ali dobre pol strani.

VIRI PODATKOV

a) Neposredni vir podatkov so bili odprti pogovori
(intervjuji) z ljudmi s stomo, ki jih je avtorica
sproti dobesedno zapisovala.
b) Poleg tega pa se je avtorica pri izvedbi celot
ne raziskave opirala na lastna opazovanja in izkuš
nje pri več kot 13-Ietnem praktičnem delu na klini
ki (abdominalna kirurgija), v Stoma-centru in so
cialni službi Splošne bolnišnice Maribor, kjer se
je vsak dan srečevala z bolniki, poslušala njihove
pripovedi in spremljala njihovo življenje, tako da
lahko reče, da dobro pozna težave, občutke in
želje oseb s stomo.

IZBOR SUBJEKTOV
V raziskavo smo zajeli sedem oseb s stomo, s kate
rimi se je avtorica srečevala med obravnavo v
Splošni bolnišnici Maribor in ki jih pozna iz
Stoma-centra, specializirane ortopedske trgovine
za oskrbovanje s pripomočki za stomo, in Društva
ILCO. Vključili smo osebe, na katere je avtorica
naletela v času izvajanja raziskave (priročni izbor)
in ki so prostovoljno pristale na sodelovanje. Med
sodelujočimi so bili trije moški in štiri ženske. Sta
rostni razpon je bil od 29 do 68 let.

PRIMERI ZAPISA
ŽIVLJENJSKE Z G O D B E
Star sem ** let. Leta 19** so mi postavili dia
gnozo: rak na debelem črevesu. V bolnišnico
so me nemudoma sprejeli. Zdravnik kirurg mi
je pred operacijo na viziti povedal, da je to
večji poseg. Videl bo, kaj bo z mano, ko bo
odprl trebušno votlino. Ko sem se prebudil iz
narkoze, me je zelo bolelo. Mislim, da sem bil
zelo discipliniran pacient, vendar me še danes
spremlja večja bolečina od fizične, saj sem se
zbudil z vrečko na trebuhu, ne da bi me vsaj
malo pripravili. Sicer so bile medicinske sestre
prijazne, enterostomalna terapevtka mi je
pred odhodom razložila postopek menjave
vrečke, in to je bilo s strani bolnišnice vse. Ob
sprejemu na Onkološki inštitut v Ljubljani se
je zdravnik prvič z menoj pogovarjal o bolezni
in mi vse narisal.
Najhujša je misel, da nisem več enak, in oskrba
stome mi povzroča težave. Prišlo je do pro
lapsa [črevo je zdrknilo, izstop notranjega me
hkega organa]. Črevo je nad trebušno steno
10 cm. To mi je zmanjšalo možnosti za dobro
namestitev pripomočkov. Na vso srečo sem
se čez tri mesece začel irigirati [izpirati črevo],
tako da ne potrebujem več vrečke, le gazo za
zaščito stome.

