VPLIV KULTURE NA ZDRAVJE IN ZAKAJ JO
JE POTREBNO UPOŠTEVATI??
Kulturno kompetentna in na osebo
osredotočena oskrba

KAJ IMA KULTURA S TEM?!

Mag. Ajda Jelenc
Center za upravljanje programov
preventive in krepitev zdravja

Kaj je kultura?
Kultura (kot entiteta) ni vidna, se pa izraža in kaže na
različne načine.
Kultura je vse, kar poznamo in imamo, je od človeka
ustvarjen del našega okolja – tako materialni kot
nematerialni, objektivni in subjektivni, vidni in manj
vidni, zavestni in nezavedni elementi.

Kulturo izkušamo in doživljamo – izkustvo, doživetje
kulture.
Kulturna identiteta je kompleksna. Posamezniki, ki
si delijo kulturo, niso identični. Na identiteto,
osebnost in način življenja vpliva več različnih
dejavnikov.

Kaj nam pomeni zdravje,
dobro počutje …
Koncepti in izkušnje kot so zdravje, bolezen, trpljenje in oskrba, zdravljenje, za vsakega od
nas pomenijo nekaj drugega, nosijo različne pomene. Vedno jih doživljamo in razumemo
skozi kulturne in družbene dimenzije ter osebne psihološke okoliščine.
Kultura vpliva na zdravstvena prepričanja:
-

Vsaka kultura ima sistem zdravstvenih prepričanj, s katerimi razlaga vzroke bolezni,
načine zdravljenja in terapij in kdo je lahko del procesa.

- Upoštevanje kulture v tem smislu ima lahko ogromen učinek na sodelovanje in sprejemanje
informacij ter pripravljenost nekaj storiti, uporabiti.

Izkušnje = zgodbe
Bolezen/zdravstvena težava in izkušnja bolezni: v okviru medicine definirana bolezen ni enaka posameznikovi
izkušnji te bolezni.
Ker je družba zelo raznolika, obstaja za isto zdravstveno težavo več različnih pojmovanj, definicij, odnosov do nje,
ravnanj itd.
- V okviru medicine/zdravstva je ta bolezen točno določena – ima svoje povzročitelje, znake, načine diagnoze,

zdravljenja itd.
- Za posameznega človeka (ali skupino) pa je bolj kot to pomembna izkušnja te bolezni – od tega, kako jo dojema
(če jo sploh dojema kot bolezen), kako se bo odzval, kako bo ravnal, kako bo izražal svoje občutke. Izkušnjo
bolezni (ter vseh pomembnih dogodkov, situacij) izražamo in ji podeljujemo smisel preko pripovedovanja zgodbe
– zato je posameznika pomembno poslušati in upoštevati njegovo zgodbo (izvemo, kako si razlaga vzroke,
simptome, vlogo težave, kako jo dojema, kakšno ravnanje pričakuje itd.).

Kulturni vpliv na posameznikova prepričanja in vrednote je v povezavi z zdravjem mogoč na naslednjih področjih:


predstave o telesu (anatomiji, telesnih funkcijah, lepem in grdem, vitkem in debelem itd.);



dojemanje zdravja, bolezni in smrti (npr. nekdo se lahko dobro počuti kljub bolezni in obratno);



dojemanje bolečine in bolečinsko vedenje;



pomen in vloga trpljenja (dojemano kot normalno, v določenih situacijah zaželeno, nujno ali nekaj, česar se je treba izogibati);



pogled na zdravstvene ustanove, zdravstveno osebje in druge terapevte (nezaupanje, strah, žalitev prepričanj, slepo zaupanje);



rituali in običaji (verski ali drugi);



meje zasebnosti, starosti, spola in odnosov (dotik, način komuniciranja, pogledi, pozdravljanje itd.);



učinkovitost in vrednost posamezne vrste terapije (jemanje zdravil, uporaba različnih načinov zdravljenja itd.);



posameznikova prepričanja glede dnevnega ritma in prakse, ki lahko usmerjajo njegove dnevne aktivnosti (npr. diagnostični postopki pred

sončnim zahodom ali navodila pacientom, da vzamejo zdravilo po ali pred dogodkom, na primer zajtrkom, namesto dolo čene ure kot je
8.00);


družina in odnosi (kdo sestavlja družino, izbrani ali krvni sorodniki, vloge družinskih članov pri odločanju in nudenju skrbi, dojemanje kaj je

bolje za posameznika nasproti družine in kaj je boljše za družino kot celoto);


odločanje glede konsenza pri zdravljenju (npr. deljenje informacij ali ščitenje pred informacijami s strani družine in odločanje v njegovem

imenu);


samostojnost in skrb zase nasproti soodvisnosti in skrbi zame s strani drugih (sam skrbi zase ali potrebuje veliko pozornosti, od koga);



način, vrednote komuniciranja (očesni stik ali izogibanje direktnemu pogledu, neposredno spraševanje ali izogibanje neposrednim

vprašanjem).
(College of Nurses of Ontario, 2009:
5)

Medicina = kultura
Medicina ima svoje posebne
značilnosti: jezik, knjige, obnašanje,
oblačila (nošo), pravila, vrednote,
nauke, predsodke in stereotipe, šale,
tehnologijo, postopke, prostore,
izobraževanje in znanstveni sistem.

Medicina sama je svoj »kulturni sistem«, a tudi v
zahodnem svetu obstajajo med državami in narodi
razlike v razumevanje zahodne biomedicine in njenih
praks. Medicinska kultura se zelo spreminja: od kraja
do kraja je lahko zelo drugačna, poleg tega se
spreminja skozi čas.

Zdravstveni delavci so socializirani v različne profesionalne kulture
ko se učijo o normah, vrednotah in pričakovanjih svojega poklica.

Jaz in pacient… ko sva v stiku
-

Poklicna – medicinska/zdravstvena kultura

-

Osebna kultura zdravstvenega delavca

-

Osebna kultura posameznika/pacienta

-

Svoje pomene in razumevanja prinaša jezik, množični mediji in internet, tehnologija,
industrija, zgodovinski dogodki, medicina kot znanstveni sistem, prostori zdravstvene oskrbe itd.

Stalno prevajanje medicinskega znanja in jezika ter pomoč zdravstvenih delavcev, da
uporabniki to vključijo v svoje vsakodnevno življenje.
Izmenjava razumevanja, pomenov je odločilna za komunikacijo in skupno razumevanje.

Bolezen, slabo počutje, oviranost in
bolečina so na eni strani biološko
dejstvo, a hkrati za vsakega od nas
nosijo tudi druge pomene. Vedno
razumemo in doživljamo skozi
kulturne in družbene procese ter
osebne psihološke okoliščine.

SREČANJE DVEH
SVETOV

KULTURNE KOMPETENCE SO SKUPEK
ZNANJ IN VEŠČIN V ODNOSIH Z
LJUDMI, KI POSAMEZNIKU
OMOGOČI, DA IZBOLJŠA SVOJE
RAZUMEVANJE, OBČUTLJIVOST,
SPREJEMANJE, SPOŠTOVANJE IN
ODZIVANJE NA KULTURNE RAZLIKE
IN ODNOSE, KI IZ NJIH IZHAJAJO. JE
SPOSOBNOST UČINKOVITO
SODELOVATI Z LJUDMI RAZLIČNIH
KULTUR, KI SE JE STALNO UČIMO,
JO RAZVIJAMO IN IZBOLJŠUJEMO.

DR. MADELEINE LEININGER (1925-2012)
medicinska sestra in antropologinja
„Kulturna kompetentnost je znanost in praksa, ki se v
povezavi z zdravstveno nego osredotoča na kulturne
vrednote, prepričanja in navade posameznikov ali
skupin iz različnih kultur.“

Dr. Madeleine Leininger
„Sončni vzhod“ – pomoč pri
odkrivanju kulturne zdravstvene
oskrbe

Leininger, M.in McFarland, M.R. (2006)
Culture care diversity and universality: A worldwide theory of nursing. NY: Jones & Bartlett, str. 43

ZAKAJ BI SE SPLOH
OBREMENJEVALI S
KULTURNIMI RAZLIKAMI?
Etični razlogi
Večje zaupanje uporabnikov
Odstranjevanje možnosti za napake
Večja varnost uporabnikov zdravstvenih storitev
Povečanje zdravstvene pismenosti
Manj konfliktov
Večje zadovoljstvo uporabnikov in zdravstvenih
delavcev
Boljši izidi

ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH
3. člen
Pri uresničevanju pravic pacientov po tem zakonu se upoštevajo zlasti naslednja načela:
– spoštovanje vsakogar kot človeka in spoštovanje njegovih moralnih, kulturnih,
verskih, filozofskih in drugih osebnih prepričanj,
– spoštovanje telesne in duševne celovitosti ter varnosti,
– varstvo največje zdravstvene koristi za pacienta, zlasti otroka,
– spoštovanje zasebnosti,
– spoštovanje samostojnosti pri odločanju o zdravljenju,
– spoštovanje osebnosti in dostojanstva tako, da nihče ni socialno zaznamovan zaradi
svojega zdravstvenega stanja in vzrokov, posledic ter okoliščin tega stanja ali
zdravstvene oskrbe, ki jo je bil zaradi tega deležen (Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11.
2. 2008).

UNIVERZALNOST OČESNEGA STIKA?

• temeljna tema - znanje, naravnanost - odnos in
način dela - veščine

Priročnik Kulturne kompetence in
zdravstvena oskrba

KORAKI DO KULTURNO KOMPETENTNE
ZDRAVSTVENE OSKRBE
Zavedanje o lastni kulturi,
refleksijo lastnih
predsodkov in pogledov
na svet;
Odnos do razlik med
kulturami;

Medkulturne izkušnje: osebne
izkušnje z ljudmi iz različnih
okolij;

Znanje o različnih kulturnih
praksah in svetovnih nazorih;
Medkulturne veščine:
sposobnost, da se zavemo
razlik in jih upoštevamo pri
odnosu;

Željo biti kulturno kompetenten:
izgrajevanje kulturne kompetence
je proces, zato moramo stalno
dopolnjevati in skrbeti za
učinkovito delo, odnos v
kulturnem kontekstu vsakega
posameznika (pacienta).

Priročnik kako ravnati v stikih z
osebami z okvarami sluha

KULTURNA KOMPETENTNOST V DELOVNIH
ORGANIZACIJAH IN MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI

Kulturna kompetentnost posameznih zdravstvenih delavcev še
ne zagotavlja kulturno kompetentne zdravstvene oskrbe.
Poleg posameznega zdravstvenega delavca mora biti kulturno
kompetentno tudi delovno okolje, kar pomeni, da naj bi skrbelo
za:
 pozitivno naravnanost do različnosti in spodbujanje kulturno
senzibilne zdravstvene oskrbe;
 izvajanje samoocene kulturne kompetentnosti;
 razumevanje dinamike kulturnih interakcij;
 odgovornost za izobraževanje in ozaveščanje na področju
večkulturnosti;
 prilagoditev zdravstvene oskrbe na kulturno raznolikost.

NAČELOMA PODPIRAM
UNIVERZALNO PRAVICO DO
ZDRAVSTVENE OSKRBE. AMPAK
– VSE IMA PA SVOJE MEJE!
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EKVADOR: DRUŽINA AYME, Tingo
Izdatki za hrano vsak teden: 32 $
Najljubše jedi: banane

NEMČIJA: DRUŽINA MELANDER, Bargteheide
Izdatki za hrano na teden: 568 $
Najljubše jedi: industrijsko pripravljeni obroki, kruh s suhomesnatimi izdelki

Priročnik Standardi medkulturne mediacije v
zdravstvu

RAZUMETI SEBE
RAZUMETI
UPORABNIKA
SPOŠTOVATI SEBE
IN UPORABNIKA
• KDO SEM JAZ?
• KAKŠNA JE MOJA LASTNA KULTURA?
• KAKŠNA JE POKLICNA KULTURA, KI JI
PRIPADAM?
• KAKO MOJA KULTURA VPLIVA NA MOJ
ODNOS DO SVETA, DO PACIENTOV…
DO MOJEGA DELA?

• ………

NA OSEBO OSREDOTOČENA
OSKRBA
- opustitev ravnanj, ki negativno
vplivajo na kakovost odnosa: žargon,
pokroviteljska drža, prekinjanje,
lažna tolažba…
- razumevanje pomena celostne
obravnave
- razumevanje transferja in
kontratransferja (prenos osebnih
izkušenj na odnos)
- poznavanje in obvladovanje
strukturiranega pogovora
- pozornost posvečena preventivi
in promociji zdravja
- skrb za telesno ugodje

KDO JE MOJ PACIENT?
KAKŠNA JE NJEGOVA/NJENA KULTURA?
IZ KAKŠNEGA OKOLJA PRIHAJA?
KAKO SE ZNAJDE V MOJEM OKOLJU?
KAKO DOJEMA SVOJE TEŽAVE, ZARADI
KATERIH JE TUKAJ?
• KAKO LAHKO POMAGAM?
• ………
•
•
•
•
•

KULTURNO KOMPETENTNA
OSKRBA

- razumevanje
uporabnika kot
edinstvene osebnosti
- uporaba bio-psihosocialnega pristopa
(obravnava človeka kot
celote - holistično)
- upoštevanje prepričanj,
predstav, razumevanja,
potreb, in želja uporabnika
- zavedanje lastne
osebnosti
- gradnja zaupanja
- brezpogojna
naklonjenost
uporabniku
- vključevanje svojcev
-

prilagoditev vseh
sredstev
potrebam
uporabnika

- razumevanje kulture in njene vloge
- razumevanje vpliva kulture na
zdravje in zdravljenje
- poznavanje temeljnih značilnosti
različnih kultur
- spoštovanje in podpiranje različnosti

- zavedanje neenakosti v zdravju in
ovir, ki jih imajo ranljive skupine,
zlasti manjšine

- usposobljenost za delo s pomočjo
tolmača, kadar je potreben
Povzeto po: Beach, M.C.,
Cooper, L.A., Saha S., (2010).
Patient Centeredness, Cultural
Competence and Healthcare
Quality.

Slika je vredna tisoč
besed …

Raznolikost nas bogati!
Vprašanja?
ajda.jelenc@nijz.si
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