
Opolnomočenje z antropološkega vidika 

Denis Oprešnik 

 
 

Nacionalna konferenca obvladovanja sladkorne 
bolezni, 11.11.2015, Ljubljana 

 



Opolnomočenje: glasnik nove paradigme ali 
strategija vplivanja na posameznikovo vedenje? 

 

 

„Ne obstaja nikakršna stvar, ki bi ji lahko rekli nevtralni izobraževalni proces. 
Izobraževanje bodisi deluje kot instrument, ki olajšuje integracijo generacij v 
logiko obstoječega sistema in seboj prinaša konformnost bodisi postane 
„praksa svobode“, sredstvo, s katerim se posamezniki in posameznice kritično 
soočajo z realnostjo in odkrivajo načine participacije v preoblikovanju lastnega 
sveta.“ 

Paulo Freire 



Kaj je vednost? 

 

 Znanje ni statično 

 

 Disease (bolezensko stanje) 

vs 

Illness (izkušnja bolezen) 

 

 Utelešenost bolezni 



Temeljni principi opolnomočenja bolnika 

 98% oskrbe bolezni izvaja bolnik sam 

 Zdravje in dobrobit bolnika sta v največji meri rezultat njegovih 
odločitev, ki jih vsakodnevno sprejema tekom samooskrbe 

 Sladkorna bolezen je neločljivo zvezana z bolnikovim življenjem in 
skupaj s samooskrbo v veliki meri definira njegov vsakdan 

 Ker ima bolnik oblast nad svojimi vsakodnevnimi odločitvami v zvezi  
s samooskrbo, je za te odločitve in njihove posledice odgovoren sam 

 Bolnik ne more predati nadzora ali odgovornosti v zvezi s 
samooskrbo zdravstvenim strokovnjakom (ZS). Četudi prepusti 
samooskrbo ZS, si lahko kadarkoli premisli, torej je nadzor vselej v 
njegovih rokah 



 Zdravstveni strokovnjaki ne morejo nadzirati in zato tudi ne morejo 
biti odgovorni za bolnikove odločitve v zvezi s samooskrbo njegove 
bolezni 

 Zdravstveni strokovnjaki so odgovorni, da naredijo vse kar je v 
njihovi moči, da bolnik sprejema utemeljene odločitve na področju 
samooskrbe v skladu z ustreznim razumevanjem samooskrbe in 
ozaveščenostjo glede tistih aspektov svojega življenja, ki vplivajo na 
samooskrbo 



Ovire pri procesu opolnomočenja 

 Raziskava: Analiza zdravstvenega sistema 
 

- socializacija zdravstvenega osebja 

- paternalizem 

- hierarhija in atomizacija 

- naravnanost k oskrbi akutno bolnega 

- pomanjkanje kompetenc za celostno obravnavo 

- odsotnost podpore v družbi  



Miti in zmote pri pojmovanju opolnomočenja 

 

 

„Hočem opolnomočiti svoje bolnike, da bi izboljšal njihovo 
ubogljivost/adherenco. Opolnomočenje pomeni, da bolniki počnejo 
tisto, kar bi morali.“ 



 

 

„Moji bolniki ne želijo biti opolnomočeni. Želijo, da jim sam 
povem, kaj naj naredijo.“ 



„Obstajajo opolnomočeni bolniki, neopolnomočeni bolniki in 
bolniki, ki ne morejo biti opolnomočeni zaradi starosti, 
izobrazbe, kulture itd.“ 

 

 

„Vsi bolniki ne morejo biti opolnomočeni, saj niso vsi enako 
dojemljivi.“ 



Vprašanja/izhodišča za razumevanje opolnomočenosti v 
praksi 

 Ali skušam prepričati svoje bolnike, da sledijo mojim priporočilom 
glede oskrbe sladkorne bolezni? 

 

 Ali pomagam bolnikom odkriti in nasloviti njihove ključne skrbi glede 
sladkorne bolezni? 

 Ali vzpodbujam bolnike, da govorijo o čustvenih aspektih soočanja s 
sladkorno boleznijo? 

 Ali jim pomagam identificirati in izbrati cilje, ki so za njih relevantni 
in pomembni? 

 Ali spoštujem njihovo pravico do odločitev, čeprav se z nekaterimi 
ne strinjam? 



Sporočilo slušateljem 

 

 

Združeni v ustvarjanju vednosti 

 

 

 

Hvala za pozornost! 


