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Uvod
• Naraščajoče število kroničnih bolnikov med otroci
• Pediatrična obravnava – usmerjena v celotno družino vs. odrasel pacient – avtonomno in samostojno odločanje
• Potreben primeren prehod med pediatrično obravnavo in obravnavo pri zdravnikih internistih oz. zdravnikih 

družinske medicine
• Ključna edukacija pacientov!

Raziskovalno vprašanje: So polnoletni kronični bolniki v pediatrični obravnavi pripravljeni na prehod?

Metode
• Vprašalnik
• 88 sodelujočih – 47 M, 41 Ž 

Zaključki
➢ Pomanjkljivo znanje
➢ Redno izobraževanje
➢ Tranzicijska ambulanta?

Rezultati
• Povprečna starost: 19,08 (17-31)
• Povprečna starost ob diagnozi: 11,9
• Povprečno število let v naši obravnavi: 7,0
• Povprečna ocena obravnave: 4,5

53%41%

6%

Socialni status

Dijak/inja Študent/ka Zaposlen

90%

4%6%

Stanovanjski status

Živim s starši

Živim sam

Živim s partnerjem

67%

33%

Vem, kako se imenuje moja 
bolezen:

DA NE

87%

13%

Vem, kako na zdravila in na 
moje zdravje vplivajo alkohol in 

droge:

DA NE

67%

33%

Zavedam se dolgoročnih 
posledic bolezni: 

DA NE

40%

3%

57%

Vem, katera zdravila moram 
jemati: 

DA NE Zdravil ne potrebujem

46%

8%3%

43%

Vem, kdo bo nadaljeval z obravnavo 
moje bolezni

DA, zdravnik internist nefrolog

DA, zdravnik družinske medicine

DA, zdravnik drugih specialnosti

NE

53%47%

Imam že izbranega družinskega 
zdravnika:

DA NE

83%

17%

Zdravnika v nadaljnji obravnavi:

Bom obiskoval sam

Bom obiskoval s starši

99%

1%

V nadaljnji obravnavi pričakujem, da bom 
znal samostojno skrbeti za svoje 

zdravstveno stanje: 

DA NE

57%
43%

Na zdravniške preglede hodim 
sam:

DA NE

66%

34%

Vem, kako lahko moja bolezen 
vpliva na izbiro poklica:

DA NE

81%

19%

Vem, kako lahko moja bolezen 
vpliva na fizično aktivnost:

DA NE

66%

34%

Vem, kako moja bolezen in 
zdravila vplivajo na 

reproduktivno zdravje:

DA NE

Pri zdravniku v nadaljnji obravnavi pričakujem (možnih več odgovorov):
- Ponovno razlago moje bolezni (34 %)
- Redne in pogoste kontrole (60 %)
- Svetovanje tudi pri drugih težavah, ki niso povezane z osnovno boleznijo (56 %)
- Pogoste odvzeme krvi (19 %)
- Pogoste ultrazvočne preglede ledvic (33 %)
- -Spremembo terapije (2 %)


