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III 

POVZETEK  

Namen magistrske naloge je raziskati dinamiko razvoja sistema zdravstvenega varstva in 

dejavnike, ki vplivajo na spreminjanje metod zdravljenja in zdravstvenega varstva kot celote. 

Proučen je razvoj sistema javnega zdravstva in evolucija metod zdravljenja z namenom 

ugotoviti, kako so se metode in načini zdravljenja skozi leta spreminjali in prilagajali družbi. 

Znotraj obstoječega sistema zdravstvenega varstva proučujemo področje kakovosti, 

raziskujemo pomen managementa v sistemu javnega zdravstva in opredeljujemo njegovo 

vlogo. Proučujemo tudi komplementarne in alternativne metode zdravljenja, raziskujemo 

prisotnost teh metod zdravljenja v izbranih državah in ugotavljamo njihovo učinkovitost. V 

osrednji raziskavi nas zanimajo stališča zdravstvenih delavcev do teh metod zdravljenja ter do 

uvajanja teh metod v sistem javnega zdravstva. Ugotoviti želimo, kakšna so stališča 

zdravstvenih delavcev do tovrstnih metod zdravljenja ter kakšno vlogo bi po mnenju 

zdravstvenih delavcev imele tovrstne metode na učinkovitost in stroške v zdravstvu.  

Ključne besede: sistem javnega zdravstva, učinkovitost, kakovost, stroški, komplementarne in 

alternativne metode zdravljenja. 

SUMMARY  

The purpose of this master's thesis is to investigate development dynamics of the health care 

system and factors responsible for the changes made to the treatment methods as well as to 

the health care as a whole. We will investigate the public health care system and the evolution 

of treatment methods in order to establish how the treatment methods and handling 

procedures have changed with time and how they have adapted to the society. We will also 

look into the subject of quality in the existing health care system, explore the meaning of 

management in public health care system and define its role. Furthermore, we will investigate 

complementary and alternative treatment methods, evaluate the presence of these treatment 

methods in select countries and study their efficiency. In our main investigation we will focus 

on the opinions of healthcare professionals regarding the introduction of these treatment 

methods into the public healthcare system. Additionally, we will try to establish what – in 

their opinion – would be the effect of such treatment methods on efficiency and expenses in 

health care. 

Key words: public health care system, efficiency, quality, expenses, complementary and 

alternative treatment methods. 

UDK: 616-083:615.8-051(043.2) 





V 

K pisanju naloge me je spodbudila želja po iskanju resnice v družbi in gradnji mostov v 

znanosti. 

Magistrsko nalogo posvečam Matjažu, Mateji, Kristjanu in Juliji. 

Za pomoč pri ustvarjanju naloge se zahvaljujem mentoricama Katarini Babnik in Nadi Trunk 

Širca.  

 





VII 

VSEBINA  

1 Uvod ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema.......................................................................... 1 

1.2 Namen in cilj raziskave ter temeljna teza .................................................................... 2 

1.3 Hipoteze magistrske naloge ......................................................................................... 3 

1.4 Predstavitev raziskovalnih metod ................................................................................ 3 

1.5 Struktura magistrske naloge ......................................................................................... 6 

2 Sistem zdravstvenega varstva ............................................................................................ 7 

2.1 Kakovost v sistemu slovenskega javnega zdravstva .................................................. 15 

2.1.1 Management slovenskega sistema javnega zdravstva .................................... 17 

2.1.2 Sredstva v sistemu javnega zdravstva ............................................................. 20 

2.2 Zgodovina zdravljenja in organizacije zdravstvenega varstva ................................... 21 

2.2.1 Zgodovinski pregled organizacije zdravstvenega varstva v Sloveniji ............ 28 

2.2.2 Zdravstveno varstvo v Sloveniji danes ........................................................... 32 

2.3 Alternativne in komplementarne metode zdravljenja ................................................ 34 

2.3.1 Vrste komplementarnih in alternativnih metod zdravljenja ........................... 36 

2.3.2 Komplementarne in alternativne metode v Sloveniji ..................................... 49 

2.3.3 Komplementarne in alternativne metode zdravljenja v tujini ......................... 54 

2.3.4 Pregled raziskav zdravljenja s KAM-metodami zdravljenja .......................... 56 

3 Stališča zdravstvenih delavcev do komplementarnih in alternativnih metod ............ 60 

3.1 Opis populacije in analiza vzorca .............................................................................. 60 

3.2 Predstavitev in obravnava izidov raziskave ............................................................... 62 

3.2.1 KAM-metode – prepoznavnost med zdravstvenimi delavci .......................... 62 

3.2.2 KAM-metode – uporaba in priporočila .......................................................... 63 

3.2.3 KAM-metode – dodatno izobraževanje .......................................................... 64 

3.2.4 KAM-metode v državah EU ........................................................................... 66 

3.2.5 Opisna mnenja zdravstvenih delavcev ............................................................ 67 

3.3 Preverjanje hipotez ..................................................................................................... 68 

3.3.1 Hipoteza H1 .................................................................................................... 68 

3.3.2 Hipoteza H2 .................................................................................................... 71 

3.3.3 Hipoteza H3 .................................................................................................... 74 

3.4 Povzetek spoznanj iz raziskave .................................................................................. 75 

4 Sklepne ugotovitve ............................................................................................................ 77 

4.1 Ugotovitve iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave ......................................... 77 

4.2 Prispevek k znanosti ................................................................................................... 79 

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje ............................................................................. 79 

4.4 Omejitve in predpostavke .......................................................................................... 80 

Literatura ................................................................................................................................ 83 

Priloge ...................................................................................................................................... 93 

 



VIII 

PREGLEDNICE  

Preglednica 1: Značilnosti javnih zavodov kot nepridobitnih organizacij ........................... 18 

Preglednica 2: Strokovne naloge managementa v zdravstvu ............................................... 19 

Preglednica 3: Medicina v starem veku ............................................................................... 23 

Preglednica 4: Medicina v srednjem veku ........................................................................... 24 

Preglednica 5: Medicina v novem veku ............................................................................... 25 

Preglednica 6: Medicina 20. in 21. stoletja .......................................................................... 26 

Preglednica 7: Značilnosti sistemov zdravstvenega zavarovanja ........................................ 29 

Preglednica 8: Razvoj zdravstvenega varstva do leta 1992 ................................................. 30 

Preglednica 9: Preventivne, diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske metode .............. 36 

Preglednica 10: Pregled učinkovitosti homeopatskega zdravljenja ...................................... 41 

Preglednica 11: Razvoj KAM-metod v Sloveniji .................................................................. 50 

Preglednica 12: Izobraževalne možnosti za posamezno KAM-metodo zdravljenja ............. 53 

Preglednica 13: Implementacija KAM-metod v nekaterih evropskih državah ..................... 55 

Preglednica 14: Demografski podatki populacije .................................................................. 61 

Preglednica 15: Demografski podatki vprašanih ................................................................... 61 

Preglednica 16: Delovna doba v sistemu javnega zdravstvenega varstva ............................. 62 

Preglednica 17: Opisna mnenja zdravstvenih delavcev ........................................................ 67 

Preglednica 18: Možnost vključitve v sistem javnega zdravstvenega varstva ...................... 69 

Preglednica 19: Podpora KAM-metodam kot SJZV po skupinah ......................................... 70 

Preglednica 20:   Test ANOVA – podpora KAM-metodam kot sistemu javnega 

zdravstva ...................................................................................................... 70 

Preglednica 21: Mnogotere primerjave LSD-ja ..................................................................... 71 

Preglednica 22: Stopnja poznavanja KAM-metod zdravljenja ............................................. 72 

Preglednica 23: ANOVA – statistična pomembnost razlik med starostnimi skupinami ....... 73 

Preglednica 24: Spearmanova korelacija KAM-metodam .................................................... 75 

 

SLIKE 

Slika 1: Demografske spremembe v Sloveniji v letih 1985–2060 ............................................. 9 

Slika 2: Poznavanje KAM-metod ............................................................................................ 63 

Slika 3: Uporaba in priporočila ................................................................................................ 64 

Slika 4: Izobraževanje na področju KAM-metod .................................................................... 65 

Slika 5: Izobraževanje na posamezni KAM-metodi ................................................................ 65 

Slika 6: KAM-metode – uporaba, potekajoče izobraževanje in vključitev v SJZV ................ 66 

Slika 7: KAM-metode v zahodni Evropi .................................................................................. 67 

Slika 8: Podpora KAM-metodam zdravljenja .......................................................................... 68 



 

IX 

Slika 9: Odnos do KAM-metod zdravljenja ............................................................................. 74 

 



X 

KRAJŠAVE 

BDP bruto domači proizvod 

BION Inštitut za bioelektromagnetiko in novo medicino 

DEVZ  Društvo ekonomistov v zdravstvu 

EBM  Evidence Based Medicine 

ECH  Europeian Committee for Homeopathy 

EU Evropska unija 

EU-27 27 držav, članic Evropske unije 

FM Fakulteta za management 

GZS  Gospodarska zbornica Slovenije 

HTA  Health Technology Assessment 

IER  Inštitut za ekonomske raziskave 

INTA Iniciativni odbor za integrativno medicino  

IVZ Inštitut za varovanje zdravja 

KAM Komplementarna in alternativna medicina 

KONAZ Društvo komplementarnega in naravnega zdravilstva Slovenije 

LMHI  Liga Medicorum Homeopathica Internationalis 

MKD Mednarodna klasifikacija bolezni 

MZ  Ministrstvo za zdravje 

NIVZ  Nacionalni inštitut za varovanje zdravja 

NPK  nacionalna poklicna klasifikacija 

OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

OZZ  obvezno zdravstveno zavarovanje 

PZZ  prostovoljno zdravstveno zavarovanje 

SHD  Slovensko homeopatsko društvo 

SHS  (Kraljevina) Srbov, Hrvatov in Slovencev 

SJZV  sistem javnega zdravstvenega varstva 

SRP  Strateški razvojni program ZZZS 

SZD  Slovensko zdravniško društvo 

SZZB  Slovensko združenje za zdravljenje bolečine 

TKM tradicionalna kitajska medicina 

WHO World Health Organization 

ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

ZZS  Zdravniška zbornica Slovenije 

ZZVZZ  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

ZZZS  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 



1 

1 UVOD 

V prvem poglavju bomo predstavili obravnavan problem in teoretična izhodišča, ki se 

nanašajo na nastajanje zdravstvenih sistemov in zdravljenja, kakovosti in managementa v 

sistemu slovenskega javnega zdravstva, stroške, povezane z delovanjem tega, ter na nekatere 

alternativne in komplementarne metode zdravljenja. Nadalje bomo opredelili namen in cilj 

magistrske naloge ter formirali hipoteze. Predstavili bomo izbrane raziskovalne metode 

teoretičnega in empiričnega dela ter način obdelave podatkov.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema  

V ekonomskem smislu sta izobrazba in zdravje temelja človeškega kapitala (WHO 2002, 

povz. po Gabrijelčič Blenkuš 2012, 17). Že dalj časa obstajajo dokazi, da je človeški kapital 

pomemben za ekonomsko rast, vendar pa je bil relativno ozko definiran, to je v smislu 

izobrazbe. Idejo, da zdravje poleg izobrazbe predstavlja pomembno komponento človeškega 

kapitala, je prvič uvedel Grossman leta 1972, vendar je bila širše priznana šele v zadnjem 

času. Glede na to, da je človeški kapital pomemben za ekonomsko rast, in glede na to, da je 

zdravje pomembna komponenta človeškega kapitala, je zdravje pomembno za ekonomske 

izide, obenem pa so tudi ekonomski izidi pomembni za zdravje (Gabrijelčič Blenkuš 2012, 

17). 

Zdravje je kljub vsemu tudi človekova osebna želja, ko pa zboli, postane to njegova največja 

želja. Sistem zdravstvenega varstva in vsebinske oblike zdravljenja so se izoblikovale ter 

skozi čas in prostor spreminjale pod vplivom različnih kultur, tradicij, vrednot in političnih 

posebnosti. Njihov cilj, ohranjanje, izboljšanje ali vrnitev zdravja ljudi, pa ostaja enak. Sistem 

zdravstvenega varstva je zapleten in eden od pomembnih dejavnikov so tudi metode 

zdravljenja, ki morajo ustrezati realnim potrebam prebivalstva. Obstoječi sistem javnega 

zdravstva temelji na košarici javnih zdravstvenih storitev, ki je enaka že dolgo časa, in 

menimo, da bi prevetritev teh storitev lahko prispevala k povečanju kakovosti sistema 

zdravstvenega varstva. 

Danes je povsem jasno, da so spremembe zdravstvenih sistemov tako po svetu kot tudi v 

Sloveniji nujne (Bohinc in Cibic 2005, 317; Schmidt 2004, 970). Slovenija se sooča s 

podobnimi težavami kot vse ostale države v Evropski uniji. Keber (2003, 57) pravi, da so 

spremembe nujne, če želimo ohraniti univerzalnost, enakost in solidarnost v sistemu 

zdravstvenega varstva.  

Sistem zdravstvenega varstva sestavljajo zdravstvena politika (država), zdravstvena dejavnost 

(izvajalci), zdravstveno zavarovanje (plačniki) in uporabniki. Organizacija in financiranje 

zdravstvene dejavnosti pa sta odvisna od nenehno spreminjajočih in razvijajočih se interakcij 

zdravstva z okoljem, torej mnogih zunanjih in notranjih dejavnikov. Simčič (2010, 4) pravi, 
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da se uspešnost sistema zdravstvenega varstva meri z razmerjem med doseženimi rezultati in 

maksimalnimi možnimi rezultati, upoštevajoč razpoložljive vire, in je močno pogojena s 

kakovostjo.  

Stopnja kakovosti zdravstvene oskrbe verjetno pomembno vpliva na optimalno delovanje 

sistema zdravstvenega varstva, zato se sprašujemo, kako obdržati enako ali nižjo raven 

stroškov ter ohraniti ali celo povečati raven oskrbe populacije. Marušič (2008, 16) v intervjuju 

z Živkovičem povzema, da je naš sistem zdravstvenega varstva pogojen z neugodnimi 

demografsko-epidemiološkimi trendi, medicinsko inflacijo (splošna raven rasti cen postopkov 

zdravljenja), neustreznim finančnim vrednotenjem kakovostno opravljenega dela ter s 

spremenjenimi in naraščajočimi zahtevami prebivalstva.  

Homeopatsko zdravljenje je alternativni način obstoječim metodam zdravljenja. V Nemčiji in 

Švici je znotraj sistema zdravstvenega varstva, prakticirajo ga zdravniki in zdravilci ter ga 

delno ali v celoti krijejo zavarovalnice. Študija iz leta 2005 je pokazala, da so pacienti, 

obravnavani s homeopatsko metodo zdravljenja, imeli boljše rezultate na splošno v primerjavi 

z bolniki, ki so se zdravili z obstoječimi metodami zdravljenja, medtem ko so bili skupni 

stroški v obeh skupinah podobni (Witt idr. 2005, 84). V Evropski uniji je narejenih veliko 

študij cenovne učinkovitosti homeopatskega zdravljenja in izkazujejo enake učinke 

zdravljenja za nižje stroške ali boljše učinke zdravljenja za enake stroške. Tudi Svetovna 

zdravstvena organizacija v svojem razvojnem dokumentu proučuje možnosti uvajanja 

komplementarnih in alternativnih metod zdravljenja v nacionalne sisteme zdravstvenega 

varstva z željo, da se povečata učinkovitost in kakovost zdravljenja (WHO 2002b, 2). 

V nalogi nas zanimajo stališča zdravstvenih delavcev do komplementarnih in alternativnih 

metod zdravljenja, njihov odnos do uvedbe teh v sistem javnega zdravstva ter stališče, ki je 

povezano z vplivom na stroške. Menimo, da so stališča zdravstvenih delavcev precej 

naklonjena komplementarnim in alternativnim metodam zdravljena, zato se nam to področje 

zdi vredno raziskati ter podati osnovne ugotovitve in predloge za nadaljnje raziskovanje. 

1.2 Namen in cilj raziskave ter temeljna teza  

Osnovni namen pričujočega dela je raziskati stališča zdravstvenih delavcev do alternativnih in 

komplementarnih metod zdravljenja. To dosežemo z raziskavo, ki temelji na vprašalniku. S 

pomočjo rezultatov raziskave bo mogoče sklepati na stopnjo poznavanja ter uporabe 

komplementarnih in alternativnih metod med zdravstvenimi delavci ter nadalje na željo po 

vpeljavi teh metod v sistem javnega zdravstvenega varstva.  

Cilj naloge je povezati rezultate raziskave s trenutnim stanjem slovenskega sistema 

zdravstvenega varstva in na omenjenih področjih predlagati določene rešitve. Sistem 

zdravstvenega varstva v Sloveniji temelji na zgodovinskem razvoju, ki je bil pogojen z 
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določeno družbeno ureditvijo, demografsko strukturo prebivalstva in z višino sredstev v 

zdravstveni blagajni, ki jo je podpiral takratni bruto domači proizvod družbe. V zadnji 

nacionalni resoluciji Ministrstva za zdravje ugotavljajo, da so ekonomske, demografske in 

družbene spremembe dejansko posegle v trdnost zdravstvenega sistema in da te vplivajo 

posredno tudi na njegovo kakovost (MZ 2015, 9).  

Temeljna teza, ki jo dokazujemo skozi raziskavo, se glasi: komplementarne in alternativne 

metode zdravljenja, predvsem homeopatija, uživajo podporo zdravstvenih delavcev v 

Sloveniji in jih/jo je možno z jasno zakonsko podporo uvesti v sistem javnega zdravstva 

Slovenije. Od tega bi imeli korist bolniki in zdravstveni delavci, na ravni sistema pa bi 

izboljšali njegovo finančno vzdržnost.  

1.3 Hipoteze magistrske naloge 

Na osnovi teoretičnih izhodišč in opisane problematike smo oblikovali tri hipoteze, ki jih 

bomo ovrgli ali potrdili na osnovi vprašalnika. 

H1: Zdravstveno osebje podpira dopolnitve in spremembe v naboru načinov zdravljenja 

znotraj  sistema javnega zdravstvenega varstva. 

H2: Zdravstveni delavci poznajo različne komplementarne in alternativne pristope k 

 zdravljenju. 

H3: Zdravstveni delavci so prepričani, da bi uvajanje komplementarnih in alternativnih 

 pristopov doprineslo h kakovosti v delovanju sistema zdravstvenega varstva. 

1.4 Predstavitev raziskovalnih metod 

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. Teoretična izhodišča smo 

povzeli po domačih in tujih avtorjih, ki obravnavajo podobno problematiko, ter jih obdelali s 

pomočjo metode kompilacije, analize in sinteze. Posavec in Dolenc (2010, 11–12) razlagata, 

da je metoda kompilacije postopek povzemanja tujih rezultatov znanstvenega raziskovanja, 

njihovih opažanj, zaključkov in spoznanj; metoda analize je postopek, kjer razčlenjujemo 

znanstvene pojme na njihove sestavne dele; metoda sinteze pa je tista, kjer enostavna dejstva 

zložimo v bolj zapletene pojme. V empiričnem delu naloge smo uporabili kvantitativne 

metode. Raziskavo kot empirično opredelimo zato, ker smo se odločili za neposredno 

opazovanje izbranega segmenta realnega sveta in analizo v njem zbranih podatkov. Toš in 

Hafner - Fink (1998, 2) opredeljujeta empirične raziskave kot tisti del človekovega spoznanja, 

ki je izid neposrednega čutnega zaznavanja (opazovanja) realnega sveta. Uporabili smo 

pozitivističen pristop, ki predvideva, da obstaja resničnost, ki je neodvisna od raziskovalca. S 

tem pristopom natančno izmerimo ključne dejavnike, s čimer testiramo vnaprej postavljene 
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hipoteze. Ta način dela vodi raziskovalni proces v treh stopnjah. Prvo stopnjo predstavlja 

zbiranje podatkov in informacij – pazimo, da tesni stiki z anketiranci ne vodijo do 

pristranskosti. Druga stopnja je analiza, ki se časovno in prostorsko loči od procesa zbiranja 

podatkov in informacij. Smiselno je, da z njo začnemo, ko smo že opravili statistično analizo 

sekundarnih podatkov in informacij. Tretja stopnja pa je proces poročanja in razlage dobljenih 

informacij (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 52–54, 109). Statistično obdelavo bomo 

naredili s pomočjo programov SPSS 17,0 (Statistical Package for Social Sciences) in 

Microsoft Excel 2007.  

Podatke bomo pridobili s pomočjo vprašalnika, ki je avtorsko delo (priloga 1). Tega smo 

pilotsko testirali pri desetih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki demografsko ustrezajo 

predvidenemu vzorcu.  

Okvir vprašalnika smo sestavili s pomočjo našega osnovnega izhodišča: preveriti poznavanje, 

uporabo in željo po izobraževanju v KAM-metodah zdravljenja ter ugotoviti stališča 

zdravstvenih delavcev do učinkovitosti teh metod, kar je povezano z njihovim stališčem do 

vključitve teh v sistem javnega zdravstvenega varstva. Forte (2010, 5) navaja, da so stališča 

naučene organizacije motivacijskih, čustvenih, zaznavnih in razumskih procesov v odnosu do 

različnih vidikov okolja, v našem primeru do KAM-metod zdravljenja. Nadalje navaja, da 

imajo stališča motivacijsko vrednost, so navadno skladna in ne nujno trajna. V običajnih 

razmerah so stališča usklajena z vedenjem, saj vsebujejo tudi vedenjsko komponento. Nabor 

KAM-metod zdravljena za raziskavo med slovenskimi zdravstvenimi delavci smo določili na 

osnovi opredelitve KAM-metod zdravljenja različnih avtorjev, tako slovenskih kot tudi tujih 

(WHO 2013; Wiesener 2012; Zaloker in Zaloker 2011; Jelenc 2011; Dernovšek 2011; Bizjak, 

Veljanovič in Ilich 2001; Altherr 2010; Ogorevc 2008; Megre Nikolajevič 2003; Newton 

2007; Brennan 2010; Eden in Feinstein 2012; Angell 2008; Weiss 2009). Po izbiri metod, ki 

so se nam zdele najbolje zastopane v Sloveniji in so hkrati zajele tako tradicionalne sisteme 

zdravljenja kot vse ostale, smo te preverjali po več spremenljivkah: po poznavanju, uporabi, 

morebitnem ali želenem izobraževanju. Na ta način smo želeli pridobiti čim bolj poglobljeno 

sliko vpogleda in empatije, ki sta temelj določenega stališča. Poglavje o izobraževanju smo 

merili tako glede na željo po določenem izobraževanju kot tudi po dejanskem stanju. Osrednje 

vprašanje naše raziskave (morebitna vključitev KAM-metod v sistem javnega zdravstvenega 

varstva) smo v vprašalniku merili s pomočjo petih spremenljivk, ki se vsebinsko nanašajo na 

oceno ekonomskih koristi, povečanja kakovosti in oportunitetnega stroška zaradi neurejene 

zakonodaje. Spremenljivke smo določili na osnovi literature (WHO 2002; WHO 2013; 

Wiesener 2012; Papuga in Rožman 1998; Žužek 2010; Sršen 2013; Kersnik 2006; Hirneise 

2011), osebnih znanj (Akademija za manualno terapijo, rei-ki in joga) ter osebnih izkušenj z 

zdravljenjem s pomočjo nekaterih KAM-metod (naturopatija, bioenergija, osteopatija in 

homeopatija). Vprašalnik vsebuje kombinacijo zaprtih in odprtih vprašanj z ocenjevalno 

lestvico Likertovega tipa. Empirično raziskavo smo izvedli v obdobju med majem in 

septembrom 2014. V prvi fazi smo vprašalnik testirali na vzorcu 15 zdravstvenih delavcev, ki 
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smo jih izbrali med poklicnimi kolegi. S to fazo smo preverili razumevanje trditev na 

lestvicah in drugih vprašanjih zaprtega tipa. Ker se je vprašalnik izkazal kot razumljiv in ne 

preveč obsežen, smo z njim pristopili k izvedbi raziskave. Najprej smo opredelili vzorec, ki 

naj bi zato čim bolj zvesto odražal  značilnosti populacije. Bajt in Štiblar (2002, 153) 

opredeljujeta, da je vzorec reprezentativen takrat, kadar ima vsaka  enota populacije enako 

možnost, da se uvrsti v vzorec.  Oblikovanje vzorca za raziskavo je potekalo po dveh poteh. V 

prvem delu smo po elektronski pošti razposlali 256 vprašalnikov. Anketiranje je bilo 

opravljeno po principu snežene kepe. Malhotra opredeljuje metodo snežne kepe kot tisto, kjer 

na začetku naključno izberemo določeno število anketirancev, in ko ti odgovarjajo na 

vprašalnik, jih prosimo, naj ga razpošljejo tudi svojim poklicnim kolegom. Ta proces se 

nadaljuje in veča kot snežena kepa, saj nam vsak naslednji anketiranec zagotovi nekaj novih 

anketirancev. Tako omenjeni proces učinkovito proizvaja vzorčno strukturo (Malhotra 2002, 

355). 500 vprašalnikov pa smo poslali na kadrovsko službo desetih zdravstvenih domov. 

Poleg anketnih vprašalnikov smo poslali oziroma odnesli tudi spremni dopis z dodatno 

razlago namena naloge in prošnjo, naj ga izpolnijo zaposleni v sektorju medicine, zdravstvene 

nege in fizioterapije.  S tem smo zajeli primarno in deloma sekundarno raven zdravstvene 

oskrbe. Primarna raven zdravstvene oskrbe je za nas pomembna, ker imajo ravno ti 

zdravstveni delavci prvi in najdaljši stik s pacientom, spremljajo začetek bolezni, ozdravitev 

in vse vmesne faze, ki vodijo do potencialne ozdravitve.  

Vrnjenih in ustrezno izpolnjenih je bilo 168 vprašalnikov, kar predstavlja nekaj več kot 20 

odstotkov realizacije vzorca. Tak odziv smo ocenili kot primeren za nadaljnje delo. Zbranim 

in urejenim podatkom smo najprej naredili opisno statistiko, ki predstavlja prvi korak analize 

podatkov. Opisna statistika je definirana kot skupina statističnih metod, ki se ukvarjajo s 

povzemanjem pridobljenih podatkov. Te metode iščejo opisne podatke o populaciji in njenih 

sestavnih delih, da bi s pomočjo tabel in statističnih povzetkov ustvarile pregleden opis. Za 

opis ordinalnih spremenljivk smo uporabili frekvenco, ki nam pove, kako pogosto naletimo na 

določeno vrsto statističnega znaka v statistični raziskavi. Absolutna frekvenca pomeni število 

enot, relativna frekvenca pa pomeni delež oziroma odstotek enot (oseb), ima določeno vrsto 

statističnega znaka. Večji del podatkov v nalogi smo kvantitativno obdelali z opisnimi 

(deskriptivnimi) statistikami, kot so frekvenčne distribucije (grafični in tabelarni prikazi), 

srednje vrednosti (mediana) in mere variacije (standardni odklon).  

Nadalje smo podatke obdelali s pomočjo programov Excel 2007 in SPSS 17,0 ter jih prikazali 

s pomočjo naslednjih bivariantnih statističnih metod: analiza variance (ANOVA), mere 

povezanosti med proučevanimi spremenljivkami: koeficient korelacije glede na stopnjo 

proučevanih spremenljivk (Spearmanov koeficient korelacije). Bajt in Štiblar (2002, 105) 

opredeljujeta bivariantne statistične metode kot tiste, kjer eno spremenljivko primerjamo z 

drugo. Za potrjevanje hipotez smo uporabili metode sklepanja iz vzorca na populacijo.  
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Za predstavitev rezultatov smo izbrali način, ki se pridobljenim podatkom najbolj prilega in 

bralcu omogoča hitro ter zanimivo razbiranje bistva – to je v obliki preglednic in grafikonov.  

1.5 Struktura magistrske naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz štirih poglavij. Uvodno poglavje zajema pojasnitve in 

navaja pristope k delu. Drugo poglavje obravnava opredelitev teoretičnih izhodišč in s 

pomočjo metode kompilacije, analize in sinteze podaja teoretično podlago za empirično 

raziskavo. Tretje poglavje je namenjeno empirični raziskavi in interpretaciji dobljenih izidov 

raziskave. Četrto poglavje zajema povzetek celotnega dela, opisuje prispevek k znanosti, 

opisuje omejitve ter predpostavke in navaja predloge za nadaljnje raziskovanje.  

V prvem delu teoretičnega dela smo po pregledu domače in tuje relevantne strokovne 

literature raziskali dejavnike kakovosti in učinkovitosti v javnem zdravstvu ter vlogo 

managementa. Nadalje smo predstavili dinamiko razvoja sistema zdravstvenega varstva, 

zdravstvenega zavarovanja in zdravljenja skozi čas. Namen zgodovinske predstavitve je v 

tem, da skozi spreminjajočo in razvijajočo se dinamiko ugotovimo, kako so spremembe, ki 

vplivajo na kakovost zdravljenja, organizacijo in vodenje zdravljenja ter stroškovne 

učinkovitosti, vplivale na pretekle sisteme. Iz tega želimo nakazati morebitne spremembe 

danes in jutri.  

V drugem delu teoretičnega dela smo predstavili različne komplementarne in alternativne 

metode zdravljenja ter dinamiko uvajanja teh metod v nekatere evropske sisteme javnega 

zdravstva. Kot metoda dela nam je služila deskriptivna, opisna analiza literature o osnovnih 

značilnostih posameznih metod kot tudi o njenih učinkih. Za iskanje virov smo uporabili 

različne brskalnike in knjižnično bazo COBISS. Podrobneje smo se osredotočili na 

homeopatske metode zdravljenja v Nemčiji in Švici ter na osnovi že opravljenih raziskav 

primerjali učinkovitost zdravljenja in stroške.  

V osrednjem aplikativnem delu magistrske naloge smo izvedli empirično raziskavo z 

namenom ugotovitve stališč strokovnjakov s področja javnega sistema zdravstvenega varstva 

o možnostih uvajanja komplementarnih in alternativnih metod zdravljenja v sistem javnega 

zdravstva. Odgovorili smo na postavljene hipoteze.  
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2 SISTEM ZDRAVSTVENEGA VARSTVA  

Zdravstveno varstvo je po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije preprečevanje in 

zdravljenje bolezni, ki temeljijo na različnih teoretičnih, verskih, filozofskih, magičnih in 

empiričnih dobrinah (Novak in Cvetko 2005, 16). 

Tako Slovenija kot ostale evropske države se v zadnjih desetih letih zavedajo nujnosti 

sprememb v zdravstvenih sistemih. Slovenija je k oblikovanju strateškega razvojnega 

programa, ki je podrobnejša opredelitev temeljnih usmeritev za izvajanje obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, v zadnjih dvajsetih letih pristopila že petič. Programska izhodišča 

strateških razvojnih programov so bila že v preteklosti in so tudi danes usmerjena v (Fakin 

2008, 15): 

- izboljšanje zdravja prebivalstva in zmanjševanje bremena bolezni, 

- zagotavljanje dolgoročne finančne vzdržnosti sistema zdravstvenega varstva in 

zdravstvenega zavarovanja v državi, 

- izboljšanje upravljanja področja zdravstvenih dejavnosti, 

- izboljšanje kakovosti in varnosti izvajanja programov zdravstvenih storitev.  

Pomembna ugotovitev v vseh programskih izhodiščih je tudi ta, da manjkajo sistemski ukrepi 

krepitve preventivne dejavnosti in zavedanje državljanov, da je skrb za svoje zdravje 

človekova primarna skrb in nujna za finančno vzdržnost sistema javnega zdravstvenega 

varstva. Marušič (2011b, 13) v dokumentu Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020 

meni, da lahko nastanek večine kroničnih bolezni uspešno preprečimo, saj imajo skupne 

dejavnike tveganja, na katere lahko vplivamo z javnozdravstvenimi ukrepi. Nadalje navaja, da 

bo Ministrstvo za zdravje povečalo vlaganja v ukrepe za krepitev zdravja, preprečevanje 

dejavnikov tveganja in zgodnje odkrivanje bolezni, ker to po njihovem mnenju prispeva k 

podaljšanju pričakovanih zdravih let življenja, k višji kakovosti življenja in krepitvi 

vzdržnosti sistemov javnih financ. Marušič v tem dokumentu zaključuje, da bi z ustvarjanjem 

ustreznih pogojev ter z izvajanjem programov varovanja in krepitve zdravja v vrtcih, šolah, 

delovnih okoljih in v lokalnih skupnostih pomembno vplivali na zdravje in življenjski slog 

prebivalstva. 

Že sredi 80. let je bila sprejeta Ottawska listina o promociji zdravja, ki je kot eno ključnih 

zahtev za doseganje boljšega zdravja prebivalstva postavila preusmeritev v zdravstveni 

oskrbi, in sicer tako, da se okrepi primarna zdravstvena dejavnost, specialistična in 

bolnišnična dejavnost pa bi bili organizirani kot servis primarni ravni (WHO 1986, 3). 

Fürst (2012, 488) ugotavlja, da so vlaganja v preventivo danes skromna. V Evropi so v letu 

2007 znašala od 0,6 (Italija) do 5,4 odstotka (Finska) vseh sredstev zdravstvenega varstva. 

Nadalje navaja, da preventivo v nasprotju s kurativo pogosto razumemo le kot takojšen 

strošek z odloženim učinkom. Prav tako je preventiva redko podprta z ekonomskimi 

raziskavami, še v teh redkih primerih pa je večina raziskav posvečena farmakoterapiji, 
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izsledki so običajno prikazani s pridobljenimi leti življenja ali kliničnimi izidi, npr. številom 

preprečenih srčno-žilnih dogodkov. Večina raziskav je narejena z vidika plačnika 

zdravstvenega zavarovanja, le redko s širšega, družbenega vidika (Fürst 2012, 488). 

Voljč (2014, 10) meni, da v zdravstvu omejevalni ukrepi ne gredo v pravo smer, da so preveč 

enostranski in najprej iščejo rešitev v omejevanju pravic in dostopnosti, kar kaže, da ukrepe 

pripravljajo ljudje, ki zdravstva ne poznajo. Nadalje meni, da lahko zelo veliko denarja v 

zdravstvu prihranimo s strokovno usklajenim predpisovanjem zdravil, zmanjševanjem 

njihovih škodljivih interakcij, še več pa, če bi v zadnjem mesecu življenja namesto dragega 

intenzivnega zdravljenja uvedli paliativno zdravljenje.  

Majcen in Čok (2014) z ljubljanskega Inštituta za ekonomska raziskovanja sta v Modicevem 

intervjuju za Dnevnik komentirala svojo študijo o oceni dolgoročne javnofinančne vzdržnosti 

zdravstvenega sistema in potencialnih virov financiranja. Menita, da so stroški zdravstvene 

oskrbe, ki temeljijo na današnjem sistemu delovanja, vedno višji. V zadnjih 30 letih so stroški 

v zdravstvu naraščali veliko hitreje kot v drugih sektorjih. Sistem zdravstvenega varstva je v 

razvitih družbah danes eden največjih resorjev, napredek na področju medicine in 

demografske spremembe pa bo še naprej povečeval stroške znotraj že tako velikega sistema. 

Čez deset let bo v zdravstvu zaradi drastičnega staranja prebivalstva in hkratnega 

zmanjševanja števila delovno aktivnih prebivalcev, ki s prispevki plačajo večino računov, 

zmanjkalo že več kot 150 milijonov evrov. 

Keber (2014) je v intervjuju za Dnevnik izjavil, da za razliko od mnogih kritikov meni, da je 

zdravstveni sistem eden od najbolj stabilnih stebrov slovenske države, ker je z 8,9 odstotka 

BDP-ja za zdravstvo med državami EU z najnižjim deležem. Nadalje ugotavlja, da na 

Nizozemskem znaša ta delež 12 odstotkov, v Nemčiji 11,5 odstotka in v EU-27 9,6 odstotka. 

V denarju to pomeni 5000 evrov na glavo Nizozemca in 2400 evrov na Slovenca.  

Po mnenju Čoka in Majcna (2014, 62) z Inštituta za ekonomska raziskovanja kažejo 

dolgoročne projekcije gibanja zdravstvenih izdatkov in finančnih virov za njihovo pokrivanje, 

da bo ob nespremenjeni strukturi obojih zaradi demografskih gibanj, rasti BDP-ja in 

nedemografskih dejavnikov nastajal dolgoročen primanjkljaj. Leta 2025 bo dosegel 0,43 

odstotka BDP-ja, leta 2060 pa 1,43 odstotka BDP-ja oziroma 152,1 ter 503,8 milijona evrov, 

preračunano na BDP iz leta 2012, kar pomeni, da brez dodatnih finančnih virov in/ali 

sprememb na strani izdatkov obstoječi sistem dolgoročno ni javno finančno vzdržen. 

Enak trend je opazen tudi v drugih državah zahodne Evrope in Severne Amerike. Sredstva, ki 

jih ZDA nameni za zdravstveno varstvo, so porastla s 141 dolarjev na osebo na letni stopnji iz 

leta 1960 na 4094 dolarjev na osebo na leto v letu 1998. V Švici je ta znesek v letu 1998 

znašal 2412 dolarjev in v Nemčiji v istem letu 2222 dolarjev. V Švici so leta 1998 porabili za 

zdravstveno varstvo 37 bilijonov dolarjev, v letu 2003 pa so ti stroški porastli na 40 bilijonov 

dolarjev (Bornhӧft in Matthiessen 2011, 164). 
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Menimo, da dolgoročne projekcije vsekakor kažejo, da bosta zdravstvo in dolgotrajna oskrba 

v prihodnosti zahtevala večji delež ustvarjenega BDP-ja in da bo zaradi drugačne dinamike 

zbolevanja, obdobja bolezni in zdravljenja ter časa, v katerem nastopi ozdravitev, potrebna 

prilagoditev metod zdravljenja, okrevanja in zdravstvene nege. Eden od pomembnih 

dejavnikov pa je tudi staranje prebivalstva.  

Ker se v Sloveniji vztrajno povečuje delež najstarejše skupine prebivalstva v starostni skupini 

65 let in več, je zaskrbljenost glede vpliva staranja na rast izdatkov za zdravstveno varstvo 

utemeljena. Strošek zdravstvenih storitev za prebivalca, starejšega od 65 let, je v povprečju 

4,5-krat višji kot na povprečnega prebivalca, mlajšega od 65 let ( Keber 2003, 263).  

 

Slika 1: Demografske spremembe v Sloveniji v letih 1985–2060 

Vir: Petrič in Žerdin 2013, 12. 

Po podatkih Petričeve in Žerdina (2013, 12) se število mladih do vključno devetnajstega leta 

starosti v projekciji med letoma 2010 in 2060 giblje od 385.000 do 405.000 oseb. Najbolj se 

bo zmanjšal delež oseb v starostni skupini 20–64 let, torej v delovno aktivni skupini ljudi. 

Projekcija prikazuje upad z najvišje vrednosti 1,33 milijona leta 2015 na 1,02 milijona leta 

2060. V tej starostni skupini lahko izseljevanje in priseljevanje bistveno spremenita število 

oseb. Najbolj se bo povečalo število oseb, starih 65 let in več, ki se bo že leta 2040 v 

primerjavi z letom 2010 povečalo s 338.000 na 589.000, prirastek za približno 74 odstotkov 

glede na leto 2010, do leta 2060 pa predvidoma na 650.000, prirastek za približno 90 

odstotkov. Razmerje med potencialno delovno aktivnim prebivalstvom (20–64 let) in med 

drugimi starostnimi skupinami se bo od leta 2010, ko je znašalo razmerje 1,8 : 1, spremenilo 

na 1 : 1 okrog leta 2050, nato pa se bo še zmanjševalo v škodo delavno aktivnega prebivalstva 

(Petrič in Žerdin 2013, 12) . 

Projekcija prebivalstva nekaterih razvitih držav, tudi Slovenije, nam kaže, da bi ob 

nadaljevanju sedanje nizke rodnosti in odsotnosti večjih priselitev prišlo že čez nekaj 

desetletij do pretiranega staranja prebivalstva. Delež starostnikov bi se povečal celo čez 30 
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odstotkov, delež otrok pa bi padel pod deset odstotkov. Takšno stanje ne bi moglo nikjer 

dolgo trajati, saj bi se število prebivalstva zelo hitro zmanjševalo, porušena razmerja med 

starostnimi kontingenti pa bi ogrozila celotno družbeno in gospodarsko reprodukcijo (Malačič 

2003, 23).  

Proces staranja prebivalstva se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih oziroma po vseh 

napovedih sodeč do leta 2050. S tem se bo še naprej podaljševala povprečna pričakovana 

življenjska doba, in sicer hitreje pri ženskah kot moških. Tudi v prihodnje ni pričakovati 

občutnejšega povečanja rodnosti, kar nakazuje, da se bodo nadaljevale ali prišle še bolj do 

izraza vse značilnosti dolgožive družbe. Ta dolgoživost pa bo imela viden vpliv na 

zdravstvene potrebe in še posebej na potrebe po storitvah po dolgotrajni oskrbi. Te 

spremembe bodo narekovale tudi določene prilagoditve v programih zdravstvenih storitev in 

zmogljivosti, ki se bodo morale v večji meri usmeriti na zadovoljevanje potreb stare in 

najstarejše populacije (nad 80 let) (Fakin 2008, 27). 

Negativni naravni prirastek neugodno vpliva tudi na zmanjševanje aktivne populacije, kar ima 

močan učinek na razpoložljive prihodke sistema. Progresivno staranje prebivalstva in 

zmanjšanje deleža aktivnega prebivalstva v celotnem prebivalstvu znižuje celotne prihodke v 

sistemu javnega zdravstvenega varstva (Albreht idr. 2002, 24). V zadnjih letih je zaradi 

gospodarske krize in povečane brezposelnosti prišlo do zmanjšanja razpoložljivih finančnih 

sredstev, kar je dodatno otežilo položaj držav članic pri zagotavljanju vzdržnosti svojih 

zdravstvenih sistemov (Petrič in Žerdin 2013, 2–3). 

Druga od pomembnejših sprememb, ki izhaja iz demografskih gibanj, socialnih okoliščin in 

sprememb v družbi ter močno vpliva na financiranje sistema zdravstvenega varstva, je 

problematika kroničnih nenalezljivih bolezni. V ZDA so pripravili seznam desetih 

najpogostejših stanj, katerih stroški zdravljenja stalno naraščajo. V nadaljevanju ga 

povzemamo (Roehrig idr. 2009, 359–365).  

- Motnje v duševnem zdravju 

Motnje v duševnem zdravju vključujejo Alzheimerjevo in Parkinsonovo bolezen, 

depresijo, anksioznost in shizofrenijo. Stroški zdravljenja so večji predvsem zaradi 

dragih, novih zdravil. V prihodnosti pa je zaradi staranja prebivalstva pričakovati vse več 

primerov Alzheimerjeve bolezni. 

Letni stroški zdravljenja: 142,2 milijarde dolarjev. 

Letna rast stroškov: 6 %. 

- Bolezni srca 

V ZDA zaradi bolezni srca še vedno umre največ ljudi, stroški za zdravljenje teh bolezni 

pa rastejo z manjšo povprečno oceno. Eden od razlogov za to bi bila lahko manjše število 

kadilcev in zdravila za zniževanje holesterola v krvi.  
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Letni stroški zdravljenja: 123,1 milijarde dolarjev. 

Letna rast stroškov: 5 %. 

- Travma 

Stroški zdravljenja nesreč naraščajo zaradi hitrejšega življenja in drage diagnostike. 

Letni stroški zdravljenja: 100,2 milijarde dolarjev. 

Letna rast stroškov: 6 %. 

- Rak 

Stroški zdravljenja raka debelega črevesa, raka na prsih in raka prostate rastejo dvakrat 

hitreje kot stroški za zdravljenje drugih oblik raka. To gre predvsem na račun dragih 

zdravil in zdravljenja z radioterapijo.  

Letni stroški zdravljenja: 99,4 milijarde dolarjev. 

Letna rast stroškov: 7 %. 

- Bolezni pljuč 

Ta kategorija bolezni vključuje astmo in kronično obstruktivno pljučno bolezen. Stroški 

za zdravljenje slednje sicer rastejo počasneje zaradi padca števila kadilcev in dejstva, da 

zanjo obstajajo relativno uspešna zdravljenja. 

Letni stroški zdravljenja: 64,6 milijarde dolarjev. 

Letna rast stroškov: 6 %. 

- Zvišan krvni tlak 

Stroški za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka rastejo še posebej hitro, ker zdravniki 

svoje paciente zdravijo bolj agresivno z različnimi dragimi zdravili. Rast stroškov bi se 

lahko v prihodnje upočasnila, če bodo zdravniki začeli predpisovati cenejša, generična 

zdravila. 

Letni stroški zdravljenja: 50,2 milijarde dolarjev. 

Letna rast stroškov: 9 %. 

- Osteoartritis 

Naraščajoče število ljudi s preveliko telesno težo bi bil lahko eden od razlogov za rast 

stroškov zdravljenja arritisa, kajti debelost je dejavnik tveganja za artritis. K naraščajočim 

stroškom zdravljenja veliko prispevajo draga zdravila. 

Letni stroški zdravljenja: 48 milijard dolarjev. 

Letna rast stroškov: 8 %. 

- Bolečine v hrbtenici 

Stroški za zdravljenje težav s hrbtenico strmo naraščajo. Eden od razlogov so drage in 

zapletene operacije hrbtenice, drugi razlog pa je v zdravljenju s sintetičnimi narkotiki. 



 

12 

Letni stroški zdravljenja: 40,1 milijarde dolarjev. 

Letna rast stroškov: 9 %. 

- Bolezni ledvic 

Oprema za hemodializo je spremenila način zdravljenja ledvičnih okvar in je ena prvih 

dragih tehnologij v zdravstvu. K znatnemu porastu stroškov zdravljenja bolezni ledvic 

prispeva tudi zdravljenje spremljajočih simptomov.  

Letni stroški zdravljenja: 35,9 milijarde dolarjev. 

Letna rast stroškov: 13 %. 

- Sladkorna bolezen 

Skoraj 24 milijonov prebivalcev ZDA ima sladkorno bolezen, to število pa še vedno 

narašča zaradi epidemije debelosti. Eden od razlogov, da stroški zdravljenja diabetesa 

niso še višji, je v dejstvu, da so posledice sladkorne bolezni obračunane posebej. 

Letni stroški zdravljenja: 35,8 milijarde dolarjev. 

Letna rast stroškov: 8 %. 

Nadalje bomo prikazali tri najpogostejša kronična obolenja v Sloveniji, podrobneje predstavili 

stroške zdravljenja in pojavnost bolezni. S tem želimo prikazati trende ob predpostavki, da se 

sistem javnega zdravstvenega varstva in druge družbeno-ekonomske okoliščine ne bodo 

spreminjale. 

Sladkorna bolezen 

Sladkorna bolezen je kronično obolenje, ki nastane zaradi pomanjkanja, odsotnosti ali 

neučinkovitosti hormona inzulina, ki je odgovoren za uravnavanje sladkorja v krvi. V 

Sloveniji je po ocenah Inštituta za varovanje zdravja kar 136.000 bolnikov s sladkorno 

boleznijo, 109.000 je znanih, približno 20 odstotkov oziroma 27.000 pa še ni odkritih. V letu 

2010 je zdravila za zniževanje krvnega sladkorja prejemalo 92.500 bolnikov, kar je po ocenah 

85 odstotkov vseh bolnikov z znano sladkorno boleznijo, brez zdravil pa se zdravi približno 

16.500 bolnikov. Ocena števila vseh bolnikov s sladkorno boleznijo je izvedena na osnovi 

podatkov evropskih držav z uporabo števila prejemnikov zdravil v Sloveniji s 

predpostavkami: 20 odstotkov bolnikov s sladkorno boleznijo še ni odkritih, 15 odstotkov 

bolnikov z znano sladkorno boleznijo pa se zdravi brez zdravil. Po teh ocenah ima sladkorno 

bolezen 6,6 odstotka prebivalstva. Leta 2010 se je 5000 novih bolnikov začelo zdraviti z 

zdravili za zniževanje krvnega sladkorja, kar je deset odstotkov več kot v letu 2008 (NIJZ 

2008, povz. po MZ 2011). Pri Svetovni zdravstveni organizaciji ocenjujejo, da ima na svetu 

kar 246 milijonov odraslih ljudi (5,9 odstotka prebivalstva) sladkorno bolezen, povečuje pa se 

tudi število otrok s to boleznijo. Dodatno ima še 308 milijonov odraslih moteno toleranco za 

glukozo (7,5 odstotka prebivalstva), kar je predstopnja v razvoju sladkorne bolezni. Pričakuje 
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se, da bo do leta 2025 na svetu več kot 380 milijonov bolnikov s sladkorno boleznijo (7,1 

odstotka prebivalstva) in 418 milijonov odraslih z moteno toleranco za glukozo (8,1 odstotka 

prebivalstva) (MZ 2009b, 9).  

Danes ima sladkorno bolezen kar desetkrat več ljudi kot pred četrt stoletja, bolezen pa zajema 

vedno mlajše ljudi. Poleg stroškov zdravljenja sladkorne bolezni pa velik del teh predstavljajo 

neposredni stroški. V letnem poročilu Zdravstvene zavarovalnice Slovenije navajajo, da 

neposredni stroški zdravljenja sladkorne bolezni zajemajo predvsem stroške za opravljene 

zdravstvene storitve, predpisana zdravila, medicinsko-tehnične pripomočke in nadomestila za 

začasno odsotnost z dela v času zdravljenja te bolezni; ti dosegajo na letni ravni okoli 35 

milijonov evrov. Stroški za zdravila za zniževanje krvnega sladkorja so v letu 2010 dosegli 

25,6 milijona evrov, stroški za pripomočke pri zdravljenju sladkorne bolezni pa 17,2 milijona 

evrov oziroma skoraj 33 odstotkov vseh stroškov za medicinske pripomočke, ki jih krije 

ZZZS. Nadomestila za odsotnost z dela zaradi sladkorne bolezni znašajo 9,7 milijona evrov, 

od tega v breme delodajalcev 5,3 milijona evrov in iz sredstev obveznega zdravstvenega 

zavarovanja 4,4 milijona evrov. V navedenih podatkih niso zajeti vsi posredni stroški, ki 

nastanejo zaradi zdravljenja posledic sladkorne bolezni: slepota, odstop mrežnice, amputacije, 

dialize in se nanašajo na stroške zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov, ki 

jih krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (v nadaljevanju ZZZS). 

Stroške zdravljenja sladkorne bolezni in njenih posledic na letni ravni tako ocenjujemo na 

okoli 87,8 milijona evrov (MZ 2011). 

Depresija 

Po mednarodni klasifikaciji bolezni so merila za depresijo potrtost, izguba interesov, 

zmanjšanje ali povečanje telesne teže za pet odstotkov v enem mesecu, nespečnost in stalna 

zaspanost, psihomotorična upočasnjenost ali nemir, utrujenost ali izguba energije, občutki 

manjvrednosti ali hude krivde, motnje v koncentraciji, mišljenju in odločanju, ponavljajoče se 

misli o smrti, samomorilne misli in samomorilni poskusi (Govc Eržen 2006, 9). Leta 2001 je 

po podatkih Inštituta za varovanje zdravja v ambulantah družinske medicine zaradi 

depresivnih motenj iskalo pomoč 5,8 odstotka ljudi, od tega je bilo žensk skorajda 2,5-krat 

več kot moških, pogosteje so iskale pomoč nezaposlene osebe, in sicer trikrat več kot 

zaposleni in 5,5-krat več kot kmetje (Govc Eržen 2006, 10).  

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije trpi za depresijo več kot 150 milijonov ljudi, 

od tega jih vsako leto en milijon naredi samomor. Do leta 2020 bo po tej isti oceni depresija 

na drugem mestu vzrokov nezmožnosti in invalidnosti, takoj za srčno-žilnimi obolenji (Govc 

Eržen 2006, 8). Od leta 2007 se število receptov za antidepresive stalno povečuje, in sicer za 

7–16 odstotkov na letni ravni. Antidepresivi vseh kategorij so v letu 2009 predstavljali strošek 

v višini 16,2 milijona evrov (Baćac 2011). Slabo duševno zdravje pomeni izgubo najmanj tri 

do štiri odstotke bruto domačega proizvoda, po nekaterih ocenah pa še več. Podatki Svetovne 
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zdravstvene organizacije kažejo, da depresija povzroča 6 odstotkov bremena vseh bolezni v 

Evropi, najbolj v smislu nezmožnosti za delo in takoj zatem v porabi zdravil (Resolucija o 

nacionalnem programu duševnega zdravja 2011–2016 2011, 4). 

Kronična bolečina v hrbtenici 

Kronična bolečina v hrbtenici je nasprotno od akutne bolečine, ki nastane hipno, močna in 

običajno zahteva neko intervencijo ali zdravljenje, nastopi počasi, potuhnjeno in jo je težko 

zdraviti, ker običajno ne moremo odkriti vzroka zanjo. Andersson (2008) navaja, da je 

kronično bolečino v hrbtenici težko enoznačno definirati in jo običajno označimo kot 

bolečino, ki traja od sedem do dvanajst tednov, traja dlje, kot je običajno pričakovano 

zdravljenje akutne bolečine v hrbtenici, in nima natančno opredeljenih patoloških vzrokov. 

Košak (2010, 3) meni, da se 90 odstotkov odraslih oseb v svojem življenju vsaj enkrat sreča z 

bolečino v križu, 50 odstotkov ljudi pa čuti bolečine v križu vsaj enkrat letno in se za pomoč 

obrne na svojega družinskega zdravnika. V svojih raziskavah opaža, da pri 85 odstotkih 

bolnikov z bolečino v križu kljub obsežnim diagnostičnim preiskavam ne ugotovijo vzroka za 

bolečino. Izsledki raziskave Slovenskega združenja za zdravljenje bolečine kažejo, da je 

najpogostejši vzrok kroničnih bolečin med Slovenci bolečina v križu in hrbtenici (SZZB 

2007). Bolečine v križu navaja skoraj polovica prebivalcev Slovenije med 25. in 64. letom 

starosti in izkazujejo jasen trend naraščanja, saj je leta 2001 tovrstno bolečino navajalo 44 

odstotkov ljudi, leta 2008 pa je o tej poročalo že 50 odstotkov ljudi (Kofol Bric 2012, 271). 

Bolečina v križu predstavlja velik zdravstveni problem v razvitih državah in visok strošek, 

povezan z zdravljenjem, absentizmom in invalidnostjo. Ljudje s kronično bolečino v hrbtenici 

so v povprečju za tri mesece onesposobljeni opravljati svoje delo. Drobnič Kovačeva (2001, 

99) navaja, da so v zadnjih dvajsetih letih stroški, povezani z zdravljenjem bolečine v križu, 

narastli za 50 odstotkov, pogostost in etiologija pa se nista spremenili. Po podatkih SZZB-ja 

(2007) vsako leto po vsej Evropi izgubimo skoraj 500 milijonov delovnih dni zaradi kronične 

bolečine, kar stane evropsko gospodarstvo najmanj 34 milijonov evrov. V Sloveniji je bila 

leta 2006 zaradi kronične bolečine na bolniškem dopustu več kot tretjina zaposlenih (37 

odstotkov), in ta je v povprečju trajal 29 dni. 

Na rast izdatkov v zdravstvu odločujoče vpliva tudi skokovit razvoj, ki ga narekujejo nove 

medicinske, farmacevtske in informacijske tehnologije. Težava niso le cene, temveč tudi 

zaznava vedno večjega razkoraka med tem, kar medicina s svojimi nenehnimi odkritji že 

zmore opraviti, in tistim, kar nudijo javni sistemi, ki morajo poslovati v okviru razpoložljivih 

sredstev (MZ 2007, 12). 

Menimo, da so spremembe potrebne, v primeru, da želimo ohraniti enako ali višjo raven 

zdravstvene oskrbe in vsaj enake ali celo nižje stroške. Mezek (2012, 84) meni, da so 

spremembe možne na strani širitve osnov za plačevanje prispevkov (dohodkovna raven), na 
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strani kritične presoje pravic iz košarice zdravstvenega zavarovanja in na strani managementa, 

ki z ugodnejšimi managerskimi orodji lahko naredi več. Hrvaška kirurginja Nela Sršen (2013, 

91–92) iz padovske klinike poudarja, da tako javnost kot zdravniki pogosto izražajo potrebo 

po dopolnitvi moderne medicine, pri čemer je bilo največ pozornosti namenjene orientalski 

medicini, homeopatiji, pa tudi vsem drugim alternativnim metodam, ki so zagotovo bolj 

naravne in blage, vendar še vedno empirične.  

Samo Fakin (2012, 71), direktor ZZZS, v enem od svojih dokumentov povzema, da se zaradi 

staranja prebivalstva, posledičnih sprememb v zdravstvenem stanju, vse dražjih novih 

medicinskih tehnologij, novih zdravil, večje zahtevnosti uporabnikov storitev in drugih 

povezanih razvojnih gibanj v Sloveniji že dalj časa soočamo z resnimi izzivi pri zagotavljanju 

finančne vzdržnosti sistema zdravstvenega varstva. Makroekonomski pogoji poslovanja se še 

naprej poslabšujejo, zato so v najkrajšem času potrebne dodatne sistemske spremembe. 

Kratkoročno so nujni interventni ukrepi, ki se bodo morali osredotočiti predvsem na 

zagotavljanje solventnosti slovenske javne zdravstvene blagajne, na drugi strani pa so 

potrebne celovite sistemske spremembe zdravstvenega varstva, v ospredju katerih bodo 

morali biti predvsem naslednji cilji: izboljšanje javnofinančnih virov obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, bolj vzdržna ureditev področja pravic in učinkovitejše ter 

kakovostno delovanje izvajalskega zdravstvenega sistema. 

2.1 Kakovost v sistemu slovenskega javnega zdravstva 

Kersnik (2009, 12–14) navaja, da je za kakovost v sistemu javnega zdravstvenega varstva 

odgovorna Vlada Republike Slovenije. Ministrstvo za zdravje skrbi za skladen razvoj 

dejavnosti na sekundarni ravni in izvaja potrebne investicije, lokalne samoupravne skupnosti 

(občine) pa so ustanoviteljice in lastnice zavodov na primarni ravni. Zdravstveni svet nudi 

strokovno podporo pri ocenjevanju in uvajanju novih tehnologij ter možnosti zdravljenja, 

republiški sanitarni inšpektorat opravlja inšpekcijo nad skladnim izvajanjem dejavnosti, 

državna komisija za medicinsko etiko pa presoja o etičnih vprašanjih pri vsakdanjem delu in v 

biomedicinskem raziskovanju. Urad za zdravila bdi nad izdajo in porabo zdravil, zbornice in 

združenja zdravstvenih zavodov pa izvajajo dodatni strokovni nadzor (Kersnik 2009, 12–14). 

Švedski raziskovalec kakovosti zdravstvene dejavnosti Ovretveit jo opredeljuje kot popolno 

zadovoljevanje potreb tistih, ki najbolj potrebujejo zdravstvene storitve, pri najnižjih stroških 

za organizacijo, znotraj znanih meja višjih oblastnih organov in plačnikov. Tako opredeljena 

kakovost ima naslednje tri dimenzije (Ovretveit 1996, 77): 

- kakovost za uporabnike – kar najbolje zadovoljena pričakovanja uporabnikov in njihovih 

skrbnikov; 

- kakovost za stroko – kar najbolje zadovoljena kakovost, kot jo opredelijo različni 

profesionalni izvajalci in strokovna priporočila; 
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- kakovost za management – kar najučinkovitejša in produktivna poraba virov v okviru 

meja in smernic, kot jih določijo višji oblastni organi in uporabniki.  

Ker zdravstvene organizacije v sistemu javnega zdravstva ne razpolagajo niti z lastnimi niti z 

neomejenimi sredstvi, ne bi smele obravnavati stroškov, ki nastanejo zaradi pomanjkanja 

kakovosti obrobno, ampak bi si morale nenehno prizadevati za zniževanje stroškov, tako 

privarčevana sredstva pa usmeriti v popolnejše zadovoljevanje potreb in pričakovanj 

uporabnikov (Ritonja 1997, 47). 

Trenutna zakonodaja nudi temelje za zagotavljanje kakovosti delovanja obstoječega sistema 

zdravstvenega varstva. Ker pa se v Sloveniji in tudi drugod po svetu odpira vprašanje 

zadostne učinkovitosti v zdravstvu, nas zanima, kako bi lahko učinkovitost dvignili oziroma 

prilagodili spreminjajočim se potrebam prebivalstva. Avtorji različnih raziskav menijo, da 

pridemo do večje učinkovitosti v zdravstvu v veliki meri s kakovostnim delom in z merjenjem 

obstoječega dela.  

V slovenskem prostoru je bil za doseganje večje kakovosti in posledične učinkovitosti 

izpeljan program »Kakovost v zdravstvu Slovenije«, ki zasleduje naslednje cilje (Simčič, 

Poldrugovac in Marušič 2011, 19): 

- zagotavljati stalne podatke za določanje stanja ter ocenjevanje kakovosti od stopnje 

organizacije prek oddelka do individualne ravni dela vsakega zdravnika; 

- izboljšati ugled izvajalcev zdravstvenih storitev pri zavarovancih; 

- omogočiti relativno enake pogoje na celotnem področju države glede dostopnosti, 

dosegljivosti in primernosti storitev, ki jih izvajalci zdravstvenih storitev opravljajo za 

zavarovane osebe. 

Avtorji nadalje menijo, da bi izmerjena kakovost zdravstvene obravnave služila pacientom pri 

izbiri zdravstvene ustanove ali posameznega zdravnika, plačniku za pravičnejše plačilo za 

boljšo kakovost in načrtovalcu za ustrezno razporeditev virov v programe, ki zahtevajo 

izboljšave. Kakovost zdravstvene obravnave je temelj uspešnega zdravljenja in osnova za 

učinkovito uresničevanje ciljev sistema zdravstvenega varstva (Simčič, Poldrugovac in 

Marušič 2011, 19).  

Uspešnost sistema zdravstvenega varstva bi se torej morala meriti z razmerjem med 

doseženimi rezultati in maksimalnimi možnimi rezultati, upoštevajoč razpoložljive vire. Po 

oceni Evansa idr. (2001, 307) med 191 ocenjenimi državami zaseda Slovenija 62. mesto po 

učinkovitosti izrabe razpoložljivih virov. Rezultati kažejo na to, da se sredstva, namenjena 

zdravstvenemu varstvu, mogoče ne porabljajo povsem racionalno ali da se ne izvaja poceni in 

učinkovitih zdravstvenih ukrepov (Kersnik 2009, 6).  

Danes se pri izmeri kakovosti v zdravstvu srečujemo z naslednjimi težavami, in sicer s 

pomanjkljivo dokumentacijo o zdravstveni obravnavi, pomanjkanjem ocene izidov 
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zdravljenja, ocene virov za posamezne specifične bolezni, veliko variabilnostjo obravnave 

pacientov med izvajalci pri enakih boleznih in s premalo formalnih sistemov za spremljanje 

kakovosti ter varnosti pacientov (Robida 2006, 54). Za odpravo teh pomanjkljivosti naj bi bila 

ustanovljena agencija za kakovost, ki naj bi skrbela za kakovost pri vseh izvajalcih, določala 

standarde in kazalnike ter spremljala njihovo doseganje, kot tudi morebitna odstopanja. 

Zagotavljanje kakovosti bo morala postati ena od pomembnih nalog vseh zdravstvenih 

izvajalcev zdravstvene dejavnosti (Toth 2009, 95). V splošni dogovor med izvajalci 

zdravstvenih storitev, ZZZS-jem in Ministrstvom za zdravje je bilo leta 2006 prvič vključeno 

določilo o spremljanju nabora kazalnikov kakovosti zdravstvene obravnave (Simčič 2010, 9).  

V nadaljevanju navajamo in opisujemo kazalnike kakovosti, ki so v uporabi danes 

(Poldrugovac in Simčič 2010):  

- prvi nabor kazalnikov kakovosti – osredotočenost na pacienta: dva kazalnika; 

- drugi nabor kazalnikov kakovosti – promocija, preventiva, primarno zdravje: 18 

kazalnikov; 

- tretji nabor kazalnikov kakovosti – učinkovitost zdravstvene oskrbe: 48 kazalnikov; 

- četrti nabor kazalnikov kakovosti – varnost pacientov in osebja: devet kazalnikov. 

K obstoječim kazalnikom kakovosti se predlaga še razširjen nabor kazalnikov kakovosti, ki 

naj bi spremljali izvajalce zdravstvene dejavnosti. To naj bi bili javno dostopni podatki, po 

katerih bi zavarovane osebe lahko spremljale kakovost izvajalcev zdravstvenih storitev in po 

teh merilih tudi izbirale med možnimi izvajalci. ZZZS bi moral kot kupec oziroma naročnik 

zdravstvenih storitev v imenu zavarovanih oseb spremljati in nagrajevati kakovost 

zdravstvenih storitev. S tem bi ZZZS bolje upravičil svojo funkcijo naročnika zdravstvenih 

storitev v imenu zavarovanih oseb (Simčič, Poldrugovac in Marušič 2011, 32).  

Menimo, da bi morala biti kakovost v sistemu zdravstvenega varstva merjena in na osnovi 

tega bi lahko prihajalo do kritičnega razmisleka in prevrednotenja načinov dela. Na področju 

zdravstvenega varstva nimamo prostega trga in konkurenčnosti, zato je ravno stalno merjenje 

učinkovitosti in spremljanje kakovosti način za potrebno selekcijo košarice zdravstvenih 

storitev. V nadaljevanju smo skozi zgodovinski pregled metod zdravljenja ugotovili, da so se 

metode spreminjale, učinkovitost pa je določal »trg«, danes tržne regulative ni, zato je 

izmerjena kakovost še toliko bolj pomembna.  

2.1.1 Management slovenskega sistema javnega zdravstva 

V pogojih gospodarske krize je izboljšanje upravljanja na področju zdravstvenega varstva 

izpostavljeno, saj sta zaradi javnofinančnih omejitev optimalna uporaba razpoložljivih 

sredstev in kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev še posebej pomembna. Cilji 

zdravstvenih organizacij pa v najširšem vplivajo na zdravje in počutje državljanov, ki so 

deležni zdravstvene oskrbe ali pa še čakajo nanjo in so v najširšem tudi plačniki teh storitev. 
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Upravljanje ali management predstavlja koordiniranje poslovnih aktivnosti, ki zagotavljajo 

uspešno in učinkovito poslovanje organizacije (Gregorič - Rogelj 2010, 16). V času 20. 

stoletja so se razvile različne managerske discipline, med katerimi je tudi management 

nepridobitnih organizacij in se razlikuje od managementa pridobitnih organizacij (Pintar 

2009, 6). V nadaljevanju opredeljujemo značilnosti upravljanja nepridobitnih organizacij 

(preglednica 1). 

Preglednica 1: Značilnosti javnih zavodov kot nepridobitnih organizacij 

Značilnosti Opis 

Merjenje uspešnosti 
delovanja 

Količino in kakovost storitev je težko meriti. Pretirano poudarjanje finančne 

uspešnosti lahko škoduje.  

Lastništvo Družba s prihodki in premoženjem ne more razpolagati v korist 
posameznika. Lastništvo nad organizacijo je pogosto posredno ali 
zamegljeno. 

Strategija in 

prožnost 
Obvezno izvajanje storitev, nedopustno opuščanje. Financiranje pogosto 

togo omejuje izbiro strategij. 

Viri financiranja Sredstva prejemajo iz javnih virov, prejemanje sredstev je le delno povezano 

z obsegom in kakovostjo storitev.  

Managerska znanja 

proti strokovnim 

interesom 

V mnogih organizacijah imajo strokovnjaki večjo upravljavsko veljavo od 
managerjev. 

Politika deluje nad 

mnogimi interesi 

Politični vplivi so raznoliki in pomembni. Kratkoročno obnašanje voljenih 
managerjev, dodeljevalcev sredstev, zahteve javnosti po transparentnosti 

delovanja. 

Vir: Tavčar 2005. 

Tavčar meni, da je delo managerjev v javnih ustanovah težje, ker je uspešnost težje meriti, 

lastništvo je neopredeljeno, financiranje je togo in ne dopušča večje ustvarjalnosti pri 

strategiji dela. Sredstva pritekajo iz javnih virov in niso pogojena s kakovostjo storitve. 

Strokovnjaki v javnih ustanovah si avtoriteto vodenja delijo z managerji in slednjim manjka 

suverenosti, pogosto pa je politična moč pred strokovno in ekonomsko koristijo. Javnih 

zavodov ne skrbi bankrot in običajno tudi ne konkurenca drugih podjetij, lahko imajo več let 

izgub, pa to ne vpliva na poslovanje. Podjetje želi ustvariti dobiček, javnim zavodom pa so 

neporabljena sredstva v breme (Tavčar 2005, 18).  

Kljub navedenim okoliščinam pa se management neprofitnih organizacij, tudi zdravstva, 

bistveno ne bi smel razlikovati od managementa profitnih organizacij, saj temelji na enakih 

strokovnih znanjih in načinih delovanja. Če managerji profitnih organizacij sledijo 

maksimiranju dobička, naj bi bil cilj managerjev neprofitnih organizacij maksimiranje 

stroškovne učinkovitosti in čim večji učinek razpoložljivih virov (Pintar 2010, 102).  

Menimo, da bi za vodilne v zdravstvu morala zato veljati enaka strokovna izhodišča kot za 

managerje ostalih organizacij – planiranje, vodenje, organiziranje dela, kontroliranje in 
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usklajevanje. Znotraj strokovnih nalog upravljanja v zdravstvu pa se v zadnjem času izkazuje 

tudi potreba po pravočasnem prilagajanju spremembam v družbi. V nadaljevanju 

opredeljujemo osnovne funkcije managementa in opis dejanskega stanja v managementu 

javnega zdravstvenega varstva (preglednica 2). 

Preglednica 2: Strokovne naloge managementa v zdravstvu 

Naloga Opis Dejansko stanje 

Planiranje Opredelitev ciljev, ki temelji na 

analizi predhodnega stanja, 

gospodarskega stanja in na 

analizi interesov udeleženih 
skupin. 

Temeljni okvir za planiranje v zdravstvenih 

zavodih predstavlja splošni dogovor, ki določa 
razporeditev programov zdravstvenih storitev in 

obseg njihovega financiranja. 

Organiziranje Opredelitev organizacije kot 

procesa in organizacije kot 

strukture: uvid v odgovornosti in 

pristojnosti sodelavcev ter v 

tehnologije, ki podpirajo delo.  

Klasične organizacijske strukture, ki poudarjajo 
formalizacijo odločanja, specializacijo in 
kontrolo ter so premalo usmerjene v dinamično 
spremljanje organizacijske kulture, mentorstvo 

ter iskanje rešitev za konkretne (nove) težave. 

Vodenje in 

izvajanje 

Opredeljeno je skozi 

učinkovitost in merjeno skozi 
niz kazalcev, ki naj bi se izrazili 

v zdravju prebivalcev. 

Na osnovi razpoložljivih informacij predstojnik 
ali vodja sam odloča, podrejeni le izpolnjujejo 
odrejene naloge in posredujejo povratne 

informacije.  

Vrednotenje Opredeljeno je s kazalniki 

kakovosti, ki so pripravljeni na 

osnovi ciljev, ki jih zasledujemo. 

Odsotnost uporabnih standardov, ki določajo 
postopke, količine in kakovost, stroške in čas.  

Prilagajanje 

spremembam 

Družbene, gospodarske in 
demografske spremembe ter 

razvoj narekujejo stalno 

evalvacijo in prilagajanje.  

Odsotnost ugotavljanja, preizkušanja in 
merjenja novih metod dela, preveč rigidni 
sistemi uvajanja novosti, nenaklonjenost 

spremembam.  

Vir: Pintar 2010; Pintar 2009. 

Management slovenskega sistema zdravstvenega varstva sodeluje pri svojem delu z 

Ministrstvom za zdravje, ZZZS-jem, zasebnimi podjetji z izdelki za medicinsko rabo, 

uporabniki zdravstvenih storitev, zaposlenimi, donatorji, socialnimi zavodi, občinami in 

drugimi organizacijami. V Sloveniji imamo 58 zdravstvenih domov in 27 bolnišnic, ki jih v 

večini primerov vodijo direktorji, ki so po izobrazbi zdravniki. Nekateri od njih nimajo 

temeljne managerske izobrazbe, zato gre za statusno neustrezno ureditev, kar je lahko velik 

razlog za manj ustrezno vodenje zdravstvenih zavodov (Pintar 2009, 15).  

Zorko (2010, 5) iz društva ekonomistov v zdravstvu navaja, da v javnosti dostikrat izrečena 

teza, da zdravstvo nima učinkovitega managementa, temelji na dejstvu, da ta nima vseh 

ustreznih orodij za učinkovito vodenje in upravljanje. Plačilo posameznika ni vezano na delo 

in njegove rezultate, ampak na delovno mesto, na katerem posameznik dela. V večini 

zdravstvenih organizacij, predvsem bolnišničnih, še vedno prevladuje hierarhični poslovni 

model, ki ima oporo v avtokratičnem odločanju ali odobravanju, management vrednost pa ga 

le počasi nadomešča. 
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Za zdravstveni sistem je značilno, da se management v primerjavi z managementom v 

 gospodarskem sektorju ni razvijal in prilagajal novim zahtevam in izzivom dovolj hitro ter 

 kakovostno. Obveljala je tehnokratska miselnost, da je lahko uspešen manager zdravstvenega 

 zavoda le zdravnik, ki za vodenje zavoda sploh ne potrebuje poslovno organizacijskih in 

 managerskih znanj ter izkušenj. Posledica take miselnosti in delovanja sistema je danes 

 nefleksibilna in neučinkovita organiziranost javnih zavodov, neracionalna poraba denarja in 

 neprimerno, avtoritativno vodenje (Kramar - Zupan 2014, 27).  

Danes se od managementa zdravstvenih zavodov v največji meri pričakuje predvsem to, da bo 

s svojim delom in načinom vodenja dosegal visoko kakovost opravljene storitve, ne glede na 

stroške. Dejavnikov, ki vplivajo na stroške, pa je vedno več in se jih vedno težje obvladuje. 

Za stabilnost sistema javnega zdravstvenega varstva je pomembno oboje – tako skrb za 

kakovost kot tudi obvladovanje stroškov. Pintar (2009, 15) navaja, da je praksa v tujini 

pokazala, da dobro izobraženi in usposobljeni managerji bolje vodijo zdravstvene zavode kot 

zdravniki, saj dosegajo manjšo porabo virov in dosegajo višjo kakovost opravljenih storitev.  

Marušič (2011b, 18) pravi, da na organizacijski ravni brez večje avtonomije zdravstvenih 

zavodov ni mogoče pričakovati izboljšav pri upravljanju in poslovanju javnih zavodov. Zato 

naj se javnim zdravstvenim zavodom omogoči avtonomno in odgovorno razpolaganje s 

premoženjem, vzpostavi odgovornost menedžmenta za poslovanje v skladu s sprejetimi 

poslovnimi načrti, uravnoteženo poslovanje, upoštevaje razpoložljive vire ter optimizacijo in 

racionalizacijo na področju kadrovske politike. S takšnim preoblikovanjem javnih zavodov bi 

se po njegovem lahko učinkovito rešile težave plačne uravnilovke, kadrovskega deficita, 

organizacije in plačila neprekinjenega zdravstvenega varstva, razmejitev zasebnega in javnega 

ter problematika sedanjega neobstoja normativov za delo (Marušič 2011b, 18). 

2.1.2 Sredstva v sistemu javnega zdravstva 

Sredstva za sistem javnega zdravstva so del javnofinančnih sredstev. Ta sredstva zajemajo 

celotno strukturo instrumentov in odnosov, ki urejajo javno financiranje iz proračunskih 

sredstev. Javnofinančni tokovi zajemajo štiri blagajne javnih financ, ki tvorijo globalno 

bilanco javnih financ države: državni proračun, občinski proračun, Zavod za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje in ZZZS. 

Javni sektor se opravičuje z obstojem tako imenovanih javnih dobrin, pri katerih korist ni 

omejena na posameznika. Vstop novega posameznika v potrošnjo javnih dobrin tudi ne 

zahteva produkcije nove enote javnih dobrin in ne zmanjšuje koristi že obstoječih 

potrošnikov. Pri javnih dobrinah je pogosto tako, da njihova mejna korist za posameznika ni 

dovolj velika, da bi jo kupil. Če nastaneta nakup in potrošnja takšne dobrine, pa nastane korist 

pri večjem številu posameznikov. Korist javne dobrine je tedaj vsota koristi večjega števila 
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posameznikov, kar omogoča tudi plačilo višje cene zanjo (Tajnikar in Došenović Bonča 2014, 

16). 

Tradicionalno poslanstvo zdravstvenih organizacij je skrbeti za zdravje ljudi in ne 

dobičkonosnost poslovanja, zato tudi ne skrbijo pretirano za stroške in sam poslovni uspeh. 

Po drugi strani pa jih tudi v svetu uveljavljen storitveni sistem zdravstvenega varstva ne 

spodbuja k temu. Za storitveni sistem zdravstvenega varstva velja, da se posamezne 

zdravstvene storitve plača po vnaprej dogovorjenih cenah, zato so zdravstvene organizacije 

motivirane poslovati v čim večjem obsegu in realizirati čim več prihodkov, nadzor nad 

stroški, ki pri tem nastajajo, pa ni tako pomemben. Več kot je pacientov in višja kot je 

zasedenost postelj, več je tudi prihodkov (Devine 2000, 184; Oliver 2003, 199). 

Neprimerno ravnanje s sredstvi je eden od pomembnih razlogov za rast stroškov v zdravstvu 

in je posledica brezbrižnega delovanja samih zdravstvenih organizacij oziroma je kriva 

odsotnost nadzora stroškov v teh organizacijah (Rejc Buhovac 2003, 45).  

Menimo, da mora biti upravljanje v javnih zdravstvenih zavodih naravnano k uspešnemu in 

učinkovitemu poslovanju, saj omejena finančna sredstva preprosto ne zadostujejo več za 

pokrivanje naraščajočih socialnih potreb ter iz tega izhajajočih zahtev in pričakovanj ljudi. 

Nove metode zdravljenja bi morale biti zato vedno priložnost, na katero management čaka in 

jo je voljan raziskati tako v smislu večje učinkovitosti zdravljenja kot tudi v smislu 

zmanjševanja odhodkov. 

2.2 Zgodovina zdravljenja in organizacije zdravstvenega varstva 

Človeštvo je vse od pojava homo sapiensa (500.000 let pred našim štetjem) poskrbelo za 

ranjenega ali bolnega sočloveka. Zdravljenje se je skozi stoletja razvijalo v različnih 

svetovnih središčih in se prenašalo iz enega v drugega. Neko zdravljenje je v določenem 

obdobju in kraju veljalo za učinkovito in edino pravilno, kasneje in drugje za popolnoma 

neučinkovito, prepovedano ali celo kaznivo. Metode so se skozi tisočletja vračale in 

posodabljale, žal pa so bile velikokrat odvisne tudi od moči in etike družbenih skupin. V 

srednjem veku je limona veljala za kisel sadež, kasneje pa je reševala življenja mornarjev, ki 

so umirali za skorbutom, in danes jo nadomešča sintetični vitamin C. Ravno tako je bila še 

pred 150 leti metoda puščanja krvi ena od najučinkovitejših metod zdravljenja in uradno 

priznana med najboljšimi zdravniki, katerih nameni so bili moralno nesporni, danes pa vemo, 

da je ta metoda ubijala. Zgodovina nas na področju metod zdravljenja uči, da jih je treba 

prilagajati ljudem, družbeni situaciji, okolju, kjer živimo, in navsezadnje tudi (ali predvsem!) 

finančnim zmožnostim. 

Kratko potovanje v zgodovino metod zdravljenja nam bo prikazalo, da te niso rasle 

premočrtno do današnje najvišje točke, ampak so dosegale bolj in manj harmonična obdobja 
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družbenega blagostanja, potem pa so se spreminjale zaradi spremenjenih dejavnikov v družbi. 

Zaradi lažje predstave bomo dinamiko zdravljenja skozi čas prikazali s pomočjo tabel, ki so 

razdeljene po zgodovinskih obdobjih in področjih na svetu. Za vsako obdobje in prostor bomo 

zdravstveno varstvo prikazali s pomočjo naslednjih pokazateljev: 

- metod zdravljena, ki smo jih razdelili na zeliščne in dietne, manualno-terapevtske, 

farmakološke, operativne in versko osnovane; 

- stopnje znanja v procesu zdravljenja, kjer bomo opisali pojme, ki so jih v določenem 

obdobju poznali; kot npr. anatomija, diagnoza, terapija, pregled; 

- zdravstvenih institucij, v katerih so potekali zdravljenje, rehabilitacija in študij. 

Razvoj in spreminjanje zdravljenja v prostoru in času bomo prikazali za štiri zgodovinsko 

ločena obdobja, jih med seboj primerjali in podali ugotovitve, ki vplivajo na razumevanje 

sprememb danes. Podatki, zbrani v tabelah, so selektivni glede na izbor, ki smo si ga zadali. 

Značilnih zdravilnih pristopov je bilo v posameznih obdobjih več, vendar smo zaradi 

poenotenja operirali z enakimi. Tudi ravni znanstvenega pristopa in institucij, ki smo jih 

navedli v tabelah, veljajo za najbolj značilne in so izbrane zaradi lažje primerjave med 

zgodovinskimi obdobji in kraji.  

Medicina v starem veku  

V starem veku (od 3500 let pred našim štetjem do leta 476 našega štetja) so nastale prve 

skupnosti; ob rečnih bregovih so iz plemen preraščale v kompleksne civilizacije. Zahtevnejša 

družbena organizacija je vplivala tudi na začetke razvoja znanosti.  

Medicina v starem veku je bila znotraj posameznih civilizacij dobro razvita; poznani so bili 

skoraj vsi postopki, ki so v uporabi tudi danes, če odštejemo višje razvito tehnologijo. Proti 

koncu starega veka je opaziti prve zametke globalizacije znanja in izboljšav na osnovi več 

izkušenj. V starem veku je filozofski nauk igral pomembno vlogo v zdravljenju in ni zaviral 

napredka: izobraženci se niso sramovali svoje vere, zdravniki so poznali meje svoje 

zmogljivosti. Zdravilstvo Indije in Kitajske se je začelo razvijati v starem veku in se je 

ohranilo do današnjih dni (Borisov 2009).  
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Preglednica 3: Medicina v starem veku 

 Metode zdravljenja 
Stopnja znanja v procesu 

zdravljenja 
Institucije zdravljenja 

Medicina 

Egipta 

- zeliščno-dietne 

- manualno-

terapevtske 

- verski in magični 
rituali 

- farmakološke  
- operativne 

- anatomija – mumije 

- diagnostika 

- pregled, prognoza 

- recept 

- simptomi 

- bivališče 
terapevta 

- bivališče 
bolnika 

- templji 

Medicina 

Mezopotamije 

- zeliščno-dietne 

- farmakološke 

- manualno-

terapevtske 

- verski in magični 
rituali 

- anatomija – živali 
- prognoza, pregled 

- recept 

- diagnostika – pulz 

- simptomi 

- bivališče 
terapevta 

- bivališče 
bolnika 

- templji 

Medicina 

Indije 

- manualno-

terapevtske 

- zeliščno-dietne 

- versko-filozofske 

- operativne 

- farmakološke 

- humoralna teorija o 

telesnih sokovih 

- higienski predpisi 

- avskultacija 

- diagnostika – pulz 

- zasebne klinike 

- klinike 

- bivališča 
bolnika 

Medicina 

Kitajske 

- zeliščno-dietne 

- manualno-

terapevtske 

- versko-filozofske 

- farmakološke 

- operativne 

- diagnostika – pulz, 

blato, urin 

- simptomi 

- preventivno 

cepljenje 

- akupresura, 

akupunktura 

- jin-jang 

- zasebne 

klinike 

- klinike 

- bivališča 
bolnika 

Hipokratova 

medicina – 

grški imperij 

- zeliščno-dietne 

- manualno-

terapevtske 

- farmakološke 

- operativne 

- versko-filozofske 

- diagnostika 

- epidemiologija 

- akutne/kronične 
bolezni 

- karkinous (tumorji) 

- higienski predpisi 

- zasebna praksa 

- mestni 

nameščenci 
- bolnišnice 

- sanatoriji 

- medicinske 

šole 

Medicina 

rimskega 

imperija 

- manualno-

terapevtske 

- dietne 

- operativne 

- farmakološke 

- higienski predpisi 

- simptomi vnetij 

- akutne/kronične 
bolezni 

- prepoznava 

tumorjev 

- sanatoriji 

- zasebna praksa 

- mestni 

nameščenci 
- medicinske 

šole 

Vir: Borisov 2009; Brumec 2008. 
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Medicina v srednjem veku  

Srednji vek (od 5. do 15. stoletja) je zaznamovan z razpadom antike in rimskega cesarstva ter 

množičnim preseljevanjem ljudstev in prenosom znanj z ene kulture na drugo.  

Preglednica 4: Medicina v srednjem veku 

 Metode zdravljenja 
Stopnja znanja v procesu 

zdravljenja 
Institucije zdravljenja 

Bizantinska 

medicina 

- zeliščno-dietne 

- verski in magični 
rituali 

- manualno-

terapevtske 

- farmakološke  
- operativne 

- astrološka 
diagnostika 

- simptomi 

- pregled, prognoza 

- recept 

- zasebne prakse 

- bivališče bolnika 

- templji in cerkve 

- splošne 
bolnišnice 

- zdravstvene 

ustanove 

Medicina 

zgodnjega 

srednjega veka v 

evropskem prostoru 

- verski in magični 
rituali 

- zeliščno-dietne 

- manualno-

terapevtske 

- astrološka 
diagnostika 

- magični uroki 
- zaklinjanja 

- amuleti 

- templji in cerkve 

- samostani 

- bivališče bolnika 

Medicina Indije - nadaljevanje na  - temeljih starega 

veka 

 

Medicina Kitajske - nadaljevanje na  - temeljih starega 

veka 

 

Arabska medicina - versko-filozofske 

- zeliščno-dietne 

- manualno-

terapevtske 

- farmakološke 

- operativne 

- posledica božje 
kazni 

- terapija, 

diagnostika 

- simptomi 

- higienski predpisi 

- klinična slika 

- bolnišnice 

- zasebna 

prebivališča 

Samostanska 

medicina 

- versko-filozofske 

- farmakološke 

- manualno-

terapevtske 

- posledica božje 
kazni 

- higienski predpisi 

- medicinska služba 
– božja naloga 

- samostani 

- hospitali 

Medicina visokega 

srednjega veka v 

evropskem prostoru 

- versko-filozofske 

- farmakološke 

- manualno-

terapevtske 

- operativne 

- narava bolezni, 

vzroki 

- telesna 

temperatura 

- anatomija 

- receptura 

- sanatoriji 

- bolnišnice 

- medicinske šole 

Medicina poznega 

srednjega veka v 

evropskem prostoru 

- zeliščno-dietne 

- manualno-

terapevtske 

- versko-filozofske 

- farmakološke 

- operativne 

- kirurgija 

- interna medicina 

- diagnostika, 

terapija 

- anatomija 

- bolnišnice 

- hospitali 

- lekarne 

- zametki javnega 

zdravstva 

Vir: Borisov 2009; Brumec 2008. 

Za medicino je bil ta vek velika preizkušnja in pokazatelj, da razvoj v medicini ni premočrten, 

ampak se prilagaja družbi, sredstvom in boleznim, ki jih prinašajo spremenjene okoliščine, 
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demografska gibanja in vremenske razmere. Zaradi strahu, lakote in malodušja je medicina 

zelo nazadovala, vzroke so iskali v praznoverju in stigmatizaciji manjšin. Splošno znanje in s 

tem tudi medicinsko znanje je začelo ponovno rasti na koncu srednjega veka. Ta je bil začetek 

globalizacije znanja, razvoja in novih dognanj v medicini, pri tem so se uporabila tudi v 

samostanih ohranjena starodavna medicinska besedila. Leonardo da Vinci je v tem času v 

svojih risbah ovekovečil najbolj natančne anatomske slike do sedaj (Borisov 2009). 

Medicina novega veka 

Novi vek (od 16. do 19. stoletja) se je začel z renesanso, ki je navdihnila k ustvarjanju in 

raziskovanju, končal pa se je z revolucijami, vojnami in opustošenimi mestnimi središči, kjer 

so vladale nalezljive bolezni in tuberkuloza.  

Tudi v medicini je bil novi vek turbulenten čas napredka in nazadovanja. Proti koncu obdobja 

se je v Evropi začelo razvijati javno zdravstvo, temelječe na higienizaciji, meščanski špitali so 

se iz socialnih ustanov spreminjali v bolnišnice, študenti medicine so se začeli izobraževati ob 

bolniških posteljah in nastajala so mestna središča z medicinskimi univerzami (Padova, 

Bologna, Pariz). Iznajdba tiska je omogočila hitrejše širjenje znanja, sporno je postalo 

puščanje krvi v terapevtske namene in popravil se je odnos do duševnih bolnikov. Že proti 

koncu novega veka pa je začelo prihajati do prvih sporov glede naravnega zdravljenja in 

zdravljenja s farmakološkimi pripravki (Borisov 2009). 

Preglednica 5: Medicina v novem veku 

 Metode zdravljenja 
Stopnja znanja v procesu 

zdravljenja 
Institucije zdravljenja 

Medicina v 

zgodnjem 

novem veku 

- zeliščno-dietne 

- manualno-

terapevtske 

- farmakološke  
- operativne 

- versko osnovane 

- primerjalna in 

patološka 
anatomija 

- testiranja, 

eksperimenti 

- alkimija 

- vzroki nalezljivih 

bolezni 

- bolnišnice 

- javne ustanove 

- zasebne prakse 

- zdravstvene šole 
in univerze 

Medicina 17. 

stoletju v 

evropskem 

prostoru 

- zeliščno-dietne 

- manualno-

terapevtske 

- farmakološke 

- operativne 

- versko osnovane 

- fizika in kemija v 

medicini 

- intravenozno 

zdravljenje 

- reprodukcija in 

ginekologija 

- klinična 
simptomatika 

- puščanje krvi 

- bolnišnice 

- javne ustanove 

- zasebne klinike 

- zdravstvene šole 
in univerze 

Medicina Indije - nadaljevanje na  - temeljih srednjega 

veka 

 

   Se nadaljuje 
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Preglednica 5 – nadaljevanje   

 Metode zdravljenja 
Stopnja znanja v procesu 

zdravljenja 
Institucije zdravljenja 

Medicina 

Kitajske 

- nadaljevanje na  - temeljih srednjega 

veka 

 

Medicina v 18. 

stoletju v 

evropskem 

prostoru 

- zeliščno-dietne 

- manualno-

terapevtske 

- farmakološke 

- operativne 

- versko-filozofske 

- posledica božje 
kazni 

- higienski predpisi 

- patološka anatomija 

- naravoslovje v 

medicini 

- anestezija 

- bolnišnice 

- zasebna 

prebivališča 

- klinike in špitali 
- reforma javnega 

zdravstva 

Medicina v 19. 

stoletju v 

evropskem 

prostoru 

- zeliščno-dietne 

- operativne 

- farmakološke 

- versko-osnovane 

- manualn – 

terapevtske 

- prepoznava virusov 

in bakterij 

- rentgen in 

laboratorij 

- imunologija 

- razvoj homeopatije 

- bolnišnice 

- javne ustanove 

- klinike in špitali 
- anatomski 

inštituti 
- laboratoriji 

Vir: Borisov 2009; Brumec 2008. 

Sodobna medicina 

V 20. in 21. stoletju se je močno razmahnila tehnologija in za seboj potegnila razvoj klinične 

medicine. Znanstveniki si danes prizadevajo, da bi vzpostavili ravnotežje med znanjem in 

izkušnjami, tega pa je težko najti, kajti izkušnje se kopičijo skozi leta, vzporedno s tem pa 

znanje postaja tako kompleksno, da je za posameznika skoraj nesprejemljivo. Sodobno 

medicino je oblikoval splet medicinskih, naravoslovnih in tehničnih napredkov, ki se je 

prepletel s timskim delom, mednarodnimi povezavami in močno napredujočimi 

specialističnimi vejami medicine. Razvijati se je začela nanotehnologija, v vsakdanjo rabo so 

se dodali antibiotiki in kemoterapevtiki, uvajati se je začel proces transplantacije organov. 

Preglednica 6: Medicina 20. in 21. stoletja 

 Metode zdravljenja 
Stopnja znanja v procesu 

zdravljenja 
Institucije zdravljenja 

Prva 

polovica 20. 

stoletja v 

Evropi in 

Ameriki 

- zeliščno-dietne 

- farmakološke  
- operativne 

- manualno-

terapevtske 

- imunizacija in 

cepljenje 

- laboratorijske 

preiskave 

- antibiotiki 

- antihistaminiki 

- elektrofiziologija 

- bolnišnice 

- klinika 

- lekarna 

- laboratorij 

- sanatorij 

Druga 

polovica 20. 

stoletja v 

Evropi in 

Ameriki 

- farmakološke 

- aseptična kirurgija 
- dvojna vijačnica DNK 

- presaditev organov 

- kemoterapija 

- umetna oploditev 

- bolnišnice 

- zdravstveni domovi 

- lekarna 

- domovi starejših 
občanov 

- laboratorij 

   Se nadaljuje 
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Preglednica 6 – nadaljevanje   

 Metode zdravljenja 
Stopnja znanja v procesu 

zdravljenja 
Institucije zdravljenja 

21. stoletje 

v Evropi in 

Ameriki 

- farmakološke 

- aseptična kirurgija 

- zeliščno-dietne 

- manualno-

terapevtske 

- versko-filozofske 

- individualiziran 

pristop 

- nanotehnologija 

- podatkovni sistemi 

- gensko zdravljenje 

- KAM-metode  

- zdravstveni domovi 

- domovi starejših 
občanov 

- lekarna 

- bolnišnice 

- laboratorij 

Medicina v 

tretjem 

svetu 

- versko-osnovane 

- zeliščno-dietne 

- manualno-

terapevtske  

- magični uroki in 
zaklinjanja 

- amuleti 

- astrološka diagnostika 

- bivališča bolnika 

- bivališča terapevta 

Medicina 

Kitajske 

- zeliščno-dietne 

- manualno-

terapevtske 

- versko-filozofske 

- farmakološke 

- aseptična kirurgija 

- diagnostika – pulz, 

blato, urin 

- konvencionalno 

zdravljenje 

- akupresura 

- akupunktura 

- jin-jang ravnovesje 

- zasebne klinike 

- konvencionalne 

klinike 

- tradicionalne klinike 

Medicina 

Indije 

- manualno-

terapevtske 

- zeliščno-dietne 

- versko-filozofske 

- aseptična kirurgija 

- farmakološke 

- humoralna teorija o 

telesnih sokovih 

- konvencionalno 

zdravljenje 

- avskultacija 

- tri doše 

- zasebne klinike 

- konvencionalne 

klinike 

- tradicionalne klinike 

Vir: Borisov 2009; Brumec 2008. 

Borisov (2009) v svoji knjigi zaključuje, da nam hitrost množice iznajdb in odkritij, spoznanj 

in izpopolnitev ne onemogoča, da bi do potankosti spoznali in razumeli razvoj sodobne 

medicine. Čas, v katerem smo dosegli vsa ta spoznanja, je v resnici prekratek, da bi lahko ta 

del medicinskega razvoja presojali s prave perspektive in s pravo mero objektivne kritike. 

Nadalje dodaja citat nobelovca Lwoffa: »Ko bo človeški rod končno varen pred okužbo in 

imunološkimi boleznimi, ko bodo pozdravljene presnovne bolezni, ko ne bo več duševnih 

okvar in bodo odstranjene napake v ravnotežju, ki jih povzroča moderni čas, ko bo premagan 

tudi rak, bo človeku še vedno ostal boj proti lastnemu razvoju.« (Borisov 2009, 621) 

Zdravniki so tisočletja govorili o pomenu enotnosti telesa (prehrane), duše (svetlobe) in duha 

(razmišljanja, verovanja). V medicini 20. in 21. stoletja pa to enotnost vse bolj pozabljajo. 

Veliko vprašanje tega stoletja je, ali bolezen v resnici obstaja ali pa je to, kar imenujemo 

bolezen, samo izbrana skupina simptomov. Na prvi pogled lahko rečemo, da ni važno, ali to 

imenujemo bolezen ali simptom. Na drugi pogled pa je to pomembna razlika. Ko pride 

bolnik, ki trpi zaradi neke bolezni, k zdravniku, se zdravi za to boleznijo. Ko pride k 

zdravniku bolnik s simptomi, bodo zdravljeni simptom ali simptomi, vendar zdravnik nikoli 

ne razišče in ne zdravi vzrokov teh simptomov. Nihče se niti ne vpraša, zakaj naše telo 

ustvarja zvišan krvni tlak in ali ima bolečina kak smisel, ali je to morda vzrok 

samozdravljenja (Hirneise 2011, 30). 
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Če na kratko povzamemo pregled zdravljenja in sprememb prioritet v času, se nam nakazuje, 

da je zdravljenje dinamičen pojav, ki se prilagaja času in okoliščinam. Včasih se je način 

zdravljenja spremenil v trenutku, in sicer zaradi vojne ali izbruha epidemije, včasih je 

določena oblika zdravljenja trajala dalj časa, tudi tisočletja, ker je bila učinkovita in 

prilagojena ljudem. Pomembno je, da znamo ceniti napredek v porodništvu, moderni aseptični 

kirurgiji, pediatriji in humanizmu v medicini, vendar moramo tudi kritično presojati poti, ki 

nas lahko vodijo v slepo ulico. Danes imamo eno veliko prednost, in sicer neomejene količine 

novega znanja, tehnologije in možnost timskega dela, ki je kot sistem izredno učinkovito, zato 

vemo, da nam ne bo treba bistveno spreminjati, da bi obdržali enako ali nižjo raven stroškov 

ter ohranili ali celo povečali raven oskrbe populacije, treba pa se bo prilagajati in 

dopolnjevati. 

2.2.1 Zgodovinski pregled organizacije zdravstvenega varstva v Sloveniji 

Sodobna zdravstvena dejavnost se v Sloveniji udejanja skozi zdravstveno zavarovanje, je del 

socialne varnosti ter je namenjena preprečevanju in zdravljenju bolezni. Koncept zdravljenja, 

bolezni in pričakovanj bolnikov pa se, kot smo videli, skozi čas spreminja, zaradi česar se 

vedno znova soočamo s spremembami tako v organizaciji zdravstvenega varstva kot tudi v 

vsebini sami. 

Slovensko zdravstveno varstvo temelji na zdravstvenem zavarovanju po Bismarckovem 

modelu (Klaneček 2012, 9). V več kot stoletnem obdobju razvoja zdravstvenega zavarovanja 

so se sicer izoblikovali štirje modeli: Bismarckov, skandinavski, Beveridgeev in tržni model, 

ki smo jih opisali in primerjali v preglednici 7, iz katere je razvidno, da so si prvi trije sistemi 

precej podobni in vsi temeljijo na solidarnosti, vendar je način, kako se financirajo, različen. 

Sistem zdravstvenega zavarovanja, ki temelji na Bismarckovih temeljih, se financira z naslova 

prispevkov delodajalcev in delojemalcev, kar v današnjem času močno slabša gospodarsko 

konkurenčnost. Na drugi strani pa se ravno zaradi slabšega gospodarskega položaja zmanjšuje 

količina prispevkov v zdravstveno blagajno. 
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Preglednica 7: Značilnosti sistemov zdravstvenega zavarovanja 

Model/značiln
osti 

Organizacija 

zdravstvenega 

varstva 

Financiranje Vloga države 
Izvajanje 

dejavnosti 

Države s tem 
sistemom 

Bismarckov 

korporativistič
ni sistem 

Obvezno 

zdravstveno 

zavarovanje 

Prispevna 

stopnja v 

odstotkih 

Prerazporeja 

sredstva – 

enake 

možnosti 

Javna služba in 
zasebniki s 

koncesijo 

Avstrija, 

Nemčija, 
Slovenija, 

Belgija, 

Francija 

Skandinavski 

socialdemokra

tski model 

Enakovredna 

pravica – izhaja iz 

državljanstva 

Davki Nudi vsem 

enake 

možnosti 

Javna služba Finska, 

Švedska 

Beveridgeev 

liberalistični 
model 

Osnovna pravica 

izhaja iz 

državljanstva 

Davki Osnovno 

oskrbo 

zagotavlja 

vsem 

Javna služba in 
zasebniki za 

pravice nad 

osnovnim 

Anglija, 

Grčija, Irska, 
Italija, Španija 

Tržni model Ponudba/ 

povpraševanje 

Davki – 

pogojno 

Oskrba samo 

za ozek krog 

najrevnejših 

Zasebni sektor in 

nekaj služb za 
najranljivejše 

ZDA 

Vir: Klaneček 2012. 

Razvoj zdravstvenega varstva do leta 1992 

Slovenija je sicer mlada država, a so vendarle njeni prebivalci na področju zdravstvenega 

varstva v zadnjih nekaj več kot 110 letih doživeli veliko sprememb. Kar zadeva zdravstveno 

varnost, so delili usodo drugih narodov, s katerimi so živeli v isti državi. Najprej je bila to 

Avstro-Ogrska država, po letu 1918 pa Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Po njenem 

razpadu in po končani drugi svetovni vojni ter vse do osamosvojitve leta 1991 je bilo 

zdravstveno varstvo urejeno po predpisih Jugoslavije (Toth 2003, 424). 

Albreht idr. (2009, 19) navajajo, da je sistem zdravstvenega zavarovanja začel nastajati sredi 

19. stoletja. Prvi koraki v smeri zdravstvenega zavarovanja so bili storjeni, ko je bil sprejet 

zakon o rudarjih leta 1845, leta 1858 so primer za zavarovanje bolezni dobili železničarji, leta 

1869 pa je bilo zavarovanje razširjeno še za primer poškodbe. V letu 1888 je Avstro-Ogrska 

monarhija sprejela Zakon o obveznem bolniškem zavarovanju, za zavarovanje delavcev v 

primerih poškodb, plačilo nekaterih zdravstvenih storitev in pripomočkov. Matere so imele 

pravico do porodnine, ob smrti zavarovanca pa so bili svojci upravičeni do pogrebnine 

(Albreht idr. 2009, 19). 

V času Kraljevine SHS je na področju Slovenije deloval soliden sistem zdravstvenega 

varstva. Razvijati se je začela socialna medicina, ustanavljali so se socialno-higienski zavodi 

za preprečevanje bolezni, zdravstveni domovi in osrednji zavod za higieno in medicino. 

Ustanovljena sta bila tudi zdravniška zbornica in zdravniško društvo (Albreht idr. 2009, 20). 
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Preglednica 8: Razvoj zdravstvenega varstva do leta 1992 

Obdobje Družbene značilnosti Značilnosti zdravstvenega zavarovanja Institucije 

Do 1. sv. vojne 

(Dežela 
Kranjska) 

- trikrat višja 
smrtnost 

- epidemije koz 

po vzoru Bismarcka: 

- 1835 – trgovski, zdravstveni 

uslužbenci 
- 1869 – šolniki 
- 1885 – delavci 

- bolnišnice 

- zasebni 

zdravniki 

- zdravstveni 

dom v 

Lukovici 

(1926) 

Med obema 

vojnama 

(Kraljevina 

SHS) 

- posledice vojne 

poškodbe in 
slabo 

zdravstveno 

stanje 

(tuberkuloza, 

nalezljive 

bolezni) 

- vojna je presekala delovanje 

bolniških blagajn 

- bolniške blagajne niso več 
sposobne nuditi pravic 

- 1919 ustanovljena okrajna 

bolniška blagajna za Slovenijo, ki 

ne deluje optimalno 

- bolnišnice 

- zasebni 

zdravniki 

- javne 

ambulante 

- medicinska 

fakulteta 

Po drugi 

svetovni vojni 

(Jugoslavija) 

- posledice vojne 

poškodbe in 
slabo 

zdravstveno 

stanje 

(podhranjenost, 

nalezljive 

bolezni) 

- enotno zdravstveno zavarovanje 

(Kiauta 1962) 

- centraliziran sistem ZV, 23 

komunalnih skupnosti v Sloveniji 

- kritje po sistemu doklad, izredni 

prispevek, participacija 

- javna mreža 
na primarni 

ravni (1956) 

- ukinitev 

zasebne 

prakse (1957) 

- sekundarna in 

terciarna 

raven 

Po letu 1970 

(Jugoslavija – 

avtonomija 

republik) 

- družbena 
blaginja 

- preventiva 

cepljenje 

izkoreninjenje 

nalezljivih 

bolezni 

- razširitev pravic, nerazvidnost 
financiranja, nejasna zdravstvena 

politika 

- financiranje iz prispevkov, 

delodajalci niso plačevali 
- participacija 

- široka mreža 
javnega 

zdravstva 

Med letoma 

1980 in 1992 

(Jugoslavija – 

močno 
samouprav-

ljanje) 

- družbena 
blaginja 

- medikalizacija 

- razhajanja med utopičnim 
obsegom pravic in ekonomskimi 

zmogljivostmi družbe za njihovo 
financiranje 

- mreža 
javnega 

zdravstva se 

organizira v 

samostojne 

lokalne enote 

(TOZD, 

OZD) 

Vir: Toth 2003. 

Po letu 1945 je bila pozornost usmerjena v izgradnjo socialne blaginje, poleg centralističnega 

planskega gospodarstva se je izvajalo tudi plansko zdravstvo. Programi zdravstvenega 

varstva, mreže zdravstvenih zmogljivosti in obsegov sredstev, namenjenih za zdravstveni 

sistem, so se določali iz enega samega centra (Košir in Mencej 1992, 12–13; Keber, Leskovar 

in Kerstin Petrič 2003, 64).  

Do leta 1945 je na prostoru današnje Slovenije veljal Bismarckov model zdravstvenega 

varstva, med letoma 1945 in 1992 je imela močno vlogo na tem področju država, po letu 1992 
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pa se je spet uveljavil Bismarckov sistem. Spremembe iz leta 1992 so se v večini obdržale do 

danes.  

Reforma sistema zdravstvenega varstva leta 1992 

V procesu osamosvajanja so bile z letom 1990 ukinjene samoupravne interesne skupnosti 

zdravstvenega varstva. Njihovo delovanje je bilo preneseno na republiško upravo za 

zdravstvo, ki je bila predhodnica sedanjega ministrstva za zdravje. Sistem zdravstvenega 

varstva je prišel pod državno-proračunsko pristojnost, samostojni zavod za zdravstveno 

zavarovanje pa je bil uveden 1. marca 1992. S tem je v veljavo ponovno stopil Bismarckov 

sistem zdravstvenega zavarovanja  (Toth 2003, 464–465).   

Takoj po osamosvojitvi se je v Sloveniji začela reforma zdravstvenega sistema, ki je temeljila 

na novi vzpostavitvi sistema zdravstvenega varstva in zavarovanja. Opredeljena je bila 

odgovornost posameznika in družbe, postavil se je sistem prostovoljnega zdravstvenega 

zavarovanja in se ponovno uvedel demokratičen proces odločanja (Toth 2003, 464–465). 

V letu 1992 so bili sprejeti Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o lekarniški dejavnosti. Ti zakoni so zopet 

vzpostavili zdravstveno zavarovanje, lokalno voden sistem, zasebno prakso in prostovoljno 

zdravstveno zavarovanje. Osnovna izhodišča iz te reforme veljajo še danes (Toth 2003, 464–

465 ).  

Reforma sistema zdravstvenega varstva leta 2004 

Reformo leta 2004 so zaznamovale splošne spremembe, ki so nastale zaradi prehoda v 

socialno-tržno gospodarstvo. Razslojenost družbe je narekovala potrebo po povečanju 

solidarnosti in pravičnosti med državljani, kar pa se je izkazovalo predvsem v zdravstvenem 

zavarovanju. Za dosego teh ciljev je bil leta 2003 predstavljen nov osnutek reforme, ki so ga 

imenovali Bela knjiga, in je zasledoval naslednje cilje (Keber, Leskovar in Kerstin Petrič 

2003, 64):  

- pravičnost pri zagotavljanju sredstev za zdravstveno varstvo, 

- razporejanje sredstev po potrebah državljanov, 

- boljšo dostopnost do zdravstvenega varstva, 

- razvoj sistema celovite kakovosti, 

- krepitev področja javnega zdravja. 

Predlagana reforma zdravstvenega varstva je v strokovni javnosti požela tako pozitivno kot 

tudi negativno kritiko.  
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Kranjec (2003) z ekonomisti je mnenja, da Bela knjiga ne bo omogočila potrebnih izboljšav. 

Nadalje meni, da so cilji sicer logični glede na stanje v zdravstvenem sistemu, vendar 

strategije za dosego teh ciljev niso ustrezno določene, saj bi jih bilo treba ocenjevati z 

ekonomskega, javnofinančnega, ureditvenega in upravljavskega vidika. Zato predlaga, da se 

pripravi dopolnitev reforme v tako imenovani Beli knjigi II. Prednostna naloga osnovne 

reforme bi se zamenjana s povečanjem učinkovitosti zdravstva, ker je treba rešiti številna 

vsebinska vprašanja učinkovitosti izvajalcev in regulatorjev, predvsem pa odgovoriti na 

vprašanje prihodnje organizacije izvajalcev in njihovega lastništva. 

Podobnega mnenja je Česen (Tasić 2005, 42), saj meni, da je obstoječi sistem zdravstvenega 

varstva v Sloveniji dobro postavljen in da ne potrebuje nikakršnih revolucionarnih sprememb. 

Namesto tega bi bilo treba nekatere stvari dograditi ter nekatere na novo opredeliti, to je 

vključitev Slovenije v Evropsko unijo. Evropa naj bi v prihodnosti predstavljala skupnost, v 

kateri bodo ljudje na enotnem trgu menjali delo in kapital, storitve in delovno silo, to pa bo 

povzročilo zbliževanje zdravstvenih storitev. 

Ekonomist Mićo Mrkaić (2003) se je zavzemal za uveljavitev ekonomskih zakonitosti, 

predvsem teorije »cost–benefit« na področju zdravljenja in obveznega zdravstvenega 

zavarovanja. Avtor v teh razpravah poudarja, da bi na ta način lažje izolirali bolj učinkovite 

načine in s tem povečali kakovost ter učinkovitost zdravstva. 

Pregled zdravstvene dejavnosti na Slovenskem nam prikaže veliko organizacijskih sprememb 

v kratkem času, manj sprememb pa je na področju kakovosti in bolj smiselne izbire samih 

načinov zdravljenja. Menimo, da nam zgodovinski pregled razvoja slovenskega sistema 

javnega zdravstva kaže, da so potrebne spremembe tudi na vsebini javnega zdravstvenega 

varstva. Pintar (2010, 100) je mnenja, da bi glede na pomen zdravstva v družbi pričakovali 

jasno postavljeno strategijo in nekakšen družbeni konsenz o dolgoročnih smereh razvoja 

zdravstvenega varstva.  

2.2.2 Zdravstveno varstvo v Sloveniji danes  

Slovensko zdravstveno varstvo deluje danes po sistemu tripartnega upravljanja, se pravi, da 

vključuje tri skupine, ki so nosilke različnih interesov sistema. To so izvajalci zdravstvenih 

storitev, ZZZS in Ministrstvo za zdravje (Keršmanc 2008, 9). Zavarovane osebe uveljavljajo 

pravice do zdravstvenih storitev pri izvajalcih, s katerimi ima ZZZS sklenjeno pogodbo. 

Partnerji, ki sodelujejo pri pogajanjih za sprejem teh dogovorov, so Ministrstvo za zdravje, 

Zdravniška zbornica Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Združenje zdravstvenih 

zavodov Slovenije, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Skupnost organizacij za 

usposabljanje Slovenije in Skupnost naravnih zdravilišč (ZZZS 2010, 29).  
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Dejavnost zdravstvenega varstva je razdeljena po ravneh, in sicer na primarno raven, ki 

zajema zdravstveno vzgojo, preventivo, imunizacijo, osnovno obravnavo, preskrbo z zdravili 

in drugo; sekundarno raven, ki zajema specialistično dejavnost in obravnava zahtevnejše 

zdravstvene probleme ter je odobrena s primarne ravni; terciarno raven, kjer delujejo izkušeni 

zdravniški timi za obravnavo najzahtevnejših stanj (Toth 2003, 138–139). 

Vloga zdravstvene dejavnosti naj bi bila v osnovi namenjena ohranjanju in izboljševanju 

zdravja. V zadnjem obdobju pa se je naše javno zdravstvo začelo obračati predvsem v smeri 

preprečevanja simptomov bolezni, ker se nenehno soočamo s porastom nenalezljivih 

kroničnih bolezni. Stroški zdravljenja so vse večji tako zaradi vedno več obolelih kot tudi 

zaradi dolgotrajnejših zdravljenj, sodobnejše medicinske opreme, večje izbire na področju 

zdravil in daljše življenjske dobe. Medicinska obravnava pa postaja vse bolj tehnična 

manipulacija, ki temelji na vnosu aktivnih snovi in uporabi vse bolj zapletenih naprav za 

diagnostiko in terapijo. Človeško telo se fragmentira kot objekt medicine in prav tako sama 

medicina, ki nato ostaja pred uganko kroničnih degenerativnih obolenj, kjer ji uspe 

nadzorovati simptome, nikakor pa ne odpraviti vzroka (Ogorevc 2003, 8). 

Svetovna zdravstvena organizacija je v enem od svojih razvojnih dokumentov proučila tudi 

možnosti uvajanja komplementarnih in alternativnih metod v nacionalne sisteme 

zdravstvenega varstva z željo, da se poveča učinkovitost in kakovost sistema zdravstvenega 

varstva. V razvojnem dokumentu ugotavljajo, da ima alopatska medicina svoje 

pomanjkljivosti in da bi prav KAM-metode zdravljenja lahko koristno zapolnile te vrzeli 

alopatske medicine (WHO 2002a, 1–14). 

Po podatkih Zdravniške zbornice Slovenije KAM-metode zdravljenja zanimajo velik del 

slovenskih zdravnikov. Novinarka Nina Knavs (2014) v članku v Dnevniku navaja, da se je 

trideset odstotkov anketiranih zdravnikov znotraj Zdravniške zbornice Slovenije že 

izobraževalo o kakšni alternativni metodi, kar 77 odstotkov pa bi se takega izobraževanja 

udeležilo, če bi ga pripravili zdravniki. 46 odstotkov vprašanih bi se odločilo tudi za 

podiplomski študij iz alternativne medicine za svoje področje, odvzemanju licenc zaradi 

ukvarjanja s homeopatijo pa je nasprotovalo kar 55 odstotkov anketiranih zdravnikov.  

V Zdravniški zbornici Slovenije so decembra 2014 sprejeli odločitev za podporo zakona, ki bi 

omogočil/legaliziral ukvarjanje zdravnikov s homeopatijo. Nina Knavs (2014) je tega meseca 

v Dnevniku zapisala, da se po navedbah predstavnikov Zdravniške zbornice Slovenije ta 

odloča za korak k mehkejšemu odnosu do zdravilstva, ki bi bil lahko eden od načinov do 

večje kakovosti v sistemu zdravstvenega varstva. Doslej se je moral zdravnik, ki se je želel 

ukvarjati s homeopatijo, odpovedati licenci in prenehati z delom v zdravstvu. Predpogoj za 

ukvarjanje s homeopatijo je prav opravljena medicinska fakulteta. Knavsova (2014) nadalje 

povzema, da bodo v prihodnje zdravniki najverjetneje lahko kombinirali obe področji. 

Skupščina zdravniške zbornice je predlog Ministrstvu za zdravje, naj ukine odvzemanje licenc 

zaradi ukvarjanja s homeopatijo, decembra 2014 podprla s 40 glasovi za, 18 zdravnikov pa je 
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bilo proti. Na Ministrstvu za zdravje napovedujejo, da bodo v spremembah zakonodaje, 

čeprav je pri tem še veliko dilem, sledili tej odločitvi zdravništva. 

Homeopat in zdravnik Joackim Gross (2014a, 33) je v enem od svojih člankov zapisal, da se 

razprave o homeopatiji v Sloveniji najpogosteje vrtijo okoli vprašanja, ali sploh sme zdravnik 

poleg svoje običajne prakse – seveda nikakor skupaj z njo – opravljati homeopatijo ali pa se 

mora odločiti bodisi za homeopatijo bodisi za šolsko medicino. Nadalje piše, da v Sloveniji 

kakršno koli povezovanje ali dopolnjevanje klasične medicinske izobrazbe in dodatnega 

študija homeopatske medicine v enem samem zdravniku nikakor ni sprejemljivo – čeprav je 

to običajno povsod drugod po Evropi. Gross zaključuje, da mednarodne študije kažejo, da za 

bolnike, ki obiskujejo zdravnike z dodatnim znanjem iz dopolnilne in alternativne medicine, 

velja, da so bolj zdravi, porabijo manj denarja za zdravila in da so bolj zadovoljni s svojim 

zdravnikom (Gross 2014a, 33). 

Homeopatija lahko ponudi veliko pomembnih prihrankov za javno zdravstveno blagajno in 

tudi širše ekonomsko (ECH 2010, 9). Reise Moonen, švicarska homeopatska zdravnica, ki že 

23 let uspešno kombinira homeopatsko in konvencionalno zdravljenje, meni, da je 

medicinsko znanje pri zdravljenju s homeopatijo izredno pomembno. Pravi, da je treba 

bolnika poslati v laboratorij na preiskave, razumeti, kaj pomenijo izvidi, presojati, se odločati 

in ovrednotiti zdravljenje. Če homeopatija ne pomaga, je treba zdraviti po uradni medicini. Po 

drugi strani pa je toliko bolezni in stanj, kjer uradna medicina nima odgovorov in daje 

homeopatija odlične rezultate (Klemenc 2009, 3). 

Menimo, da danes sistem javnega zdravstvenega varstva v Sloveniji ponuja uporabnikom 

določeno kakovost, enostavno dostopnost in visok nabor pravic, pri čemer bodo po našem 

mnenju zaradi globalnih, demografskih in družbenih sprememb potrebne določene 

prilagoditve. Ena od možnih prilagoditev, ki bi po našem mnenju pozitivno vplivala na 

kakovost in učinkovitost sistema zdravstvenega varstva, je integracija nekaterih KAM-metod 

zdravljenja v sistem javnega zdravstvenega varstva. Na ta način bi po našem mnenju lahko 

povečali učinkovitost in kakovost storitev v sistemu javnega zdravstvenega sistema in 

dolgoročno omogočili finančno vzdržnost tega. 

2.3 Alternativne in komplementarne metode zdravljenja 

Dejavnost komplementarne in alternativne medicine se v Sloveniji v uradnih krogih imenuje 

 zdravilstvo, največ pa se uporablja izraz alternativna medicina. V nalogi uporabljamo izraz 

 komplementarna in alternativna medicina s kratico KAM (angl. CAM – complementary and 

 alternative medicine),   s čimer se bomo izognili nejasnostim okoli različnih poimenovanj.  

Komplementarne in alternativne metode zdravljenja so tiste, ki niso del konvencionalne 

medicine, imenovane tudi uradna, šolska, veljavna, ortodoksna, tradicionalna zahodna ali 
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alopatska medicina. Komplementarni načini zdravljenja se uporabljajo kot dodatek ali 

dopolnilo konvencionalni metodi oziroma skupaj z njo. Ko konvencionalno medicino 

uporabljamo skupaj s komplementarnimi pristopi, tehnikami in dopolnili, govorimo o 

integrativni medicini. Alternativni terapevtski pristopi pa se uporabljajo namesto 

konvencionalne medicine (Zaloker in Zaloker 2011, 33). 

Čeprav nekonvencionalne načine zdravljenja po navadi imenujemo »alternativne«, pa se nanje 

vse bolj gleda kot na »komplementarne«, se pravi dopolnilne pristope, ki delujejo z ramo ob 

rami s konvencionalnim zdravstvom (Mills 1997, 6). Tako se je od leta 1998, ko je bil 

ustanovljen Nacionalni center za komplementarno in alternativno medicino (National center 

for Complementary and Alternative Medicine – NNCAM), uveljavila tudi kratica KAM, ki 

združuje tako komplementarne kot alternativne prakse, ki trenutno niso del konvencionalne 

medicine (Lesjak 2006, 207). Vendar pa na področju KAM niti pri uporabnikih niti pri 

raziskovalcih ni jasno začrtanih meja med dopolnilnimi (komplementarnimi) in nadomestnimi 

(alternativnimi) oblikami zdravljenja. Etiketiranje je odvisno predvsem od pozitivne 

konotacije, ki jo zagovarjajo javnost in zdravilci, ali od negativne konotacije, ki jo zagovarja 

večji del zdravstvene politike (Kersnik 2006, 205).  

Svetovna zdravstvena organizacija, katere članica je tudi Slovenija, je leta 2002 izdala prvo 

Strategijo za tradicionalno, komplementarno in alternativno medicino za obdobje 2002–2005 

(WHO Traditional Medicine Stategy 2002–2005) (WHO 2002b) ter konec leta 2013 že drugo 

za obdobje 2014–2023 (WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023) (WHO 2013), v 

kateri je vključena tudi homeopatija. V slednji WHO ugotavlja, da uporaba 

nekonvencionalnih metod zdravljenja v razvitih državah strmo narašča, zato želi opredeliti 

vlogo teh metod zdravljenja ter določiti strategijo politik, varnosti, učinkovitosti, kakovosti, 

dostopnosti in racionalne uporabe. Pri tem našteva številne težave, ki se lahko pojavijo, in 

daje smernice, kako naj bi se reševali. Nadalje meni, da bi bila potrebna integracija 

tradicionalne ter komplementarne in alternativne medicine v nacionalne zdravstvene sisteme 

držav članic (WHO 2013). Evropski svet je pozdravil odločitev resolucije 1206 o 

nekonvencionalni medicini, sprejeti leta 1999, in dodal svoj prispevek k promociji 

predlaganih KAM-metod zdravljenja tudi v bolnišnicah. Člani evropskega sveta v tem 

dokumentu med drugim navajajo, da so najbolj prakticirane KAM-metode zdravljenja 

akupunktura, homeopatija, osteopatija in kiropraktika. Nadalje ugotavljajo, da KAM-metode 

danes niso manj konvencionalne metode kot uradna medicina, ker obstajajo že zelo dolgo 

časa in se pozitivno odzivajo na povpraševanje. Skupščina nadalje meni, da različne oblike 

medicine ne bi smele tekmovati med seboj, ampak bi se morale medsebojno dopolnjevati. 

Predlagali so sprejem in ponudbo dodatnih učnih treningov za alopatske zdravnike znotraj 

javnega zdravstva. Ena od utemeljitev evropskega sveta pri teh odločitvah je bila tudi želja, da 

se zaščiti bolnike pred neustreznimi načini zdravljenja, ki izhajajo iz neurejenih razmer, 

vladajočih v vseh državah, kjer niso opredeljeni o KAM-metodah zdravljenja (Parliamentary 

Assembly 1999, 1). 
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V nadaljevanju smo predstavili komplementarne in alternativne metode zdravljenja. 

Preglednica je kot del osnutka Zakona o zdravilstvu v Sloveniji (preglednica 9). 

Preglednica 9: Preventivne, diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske metode 

KAM-metoda P
R

E
 

D
IA

 

T
E

R
A

 

R
E

H
A

 

Tradicionalno zdravilstvo: alternativni medicinski sistemi: celostni sistem s teorijo in 

prakso zdravljenja: tradicionalna kitajska medicina, tradicionalna indijska medicina, 

homeopatija, naturopatija 

x x x x 

Duh – telo interakcije: tehnike, ki krepijo duha in s tem vplivajo na delovanje telesa: 

sprostitvene tehnike, psihoterapija, hipnoterapija, regresija, »biofeedback«, hipnoza 

x x x x 

2a/senzorične terapije: terapija z barvami, likovna terapija, terapija z glasbo, 

aromaterapija, kristaloterapija 

x  x x 

2b/duhovno zdravljenje: molitev, skupinska molitev 
  x  

Fitoterapija in herbalno zdravilstvo ter biološko osnovane terapije: uporaba hrane, 

zdravilnih zelišč, mikronutritentov za preprečevanje in zdravljenje bolezni: zeliščarstvo, 
aromaterapija, Bachove kapljice, gemoterapija, oligoterapija, dieta 

x  x x 

Manualno nekontaktno zdravilstvo: dihalne tehnike, joga, meditacija, avtogeni trening 
x  x x 

Manualno kontaktno zdravilstvo, manipulativne in telesne terapije: manipulacije in/ali 

premikanje delov telesa: kiropraktika, osteopatija, masaža, akupresura, shiatsu, 
refleksna conska masaža, plesna – gibalna terapija, kineziologija 

x x x x 

Energetsko zdravilstvo: zdravljenje z biopoljem: bioenergija, zdravilni dotik, infopatija, 

rei-ki, psihoenergoterapija, biorenesančna terapija, bioelektrostimulacija, radionika 

x x x x 

Diagnostične metode: Kirlianova fotografija, iridologija, astrologija, radiostezija, 

termodiagnostika, orgonometrija, emesijsko absorbcijska elektropoljska detekcija 

biopolja 

 x   

Druge metode zdravljenja: biosinergetika 
x x x x 

Legenda: PRE – preventivne; DIA – diagnostične; TERA – terapevtske; REHA – rehabilitacijske. 

Vir: Delovni osnutek Zakona o zdravilstvu 2005, 3. 

Doktorica Nela Sršen (2013, 91), zdravnica iz univerzitetnega medicinskega središča v 

Padovi, meni, da obstaja vedno več teženj po dopolnitvi klasične medicine, torej tiste, ki 

temeljijo na zdravilih in biokemiji, z nekakšno »komplementarno« medicino, torej tisto, ki 

zmore delovati na »mehanizme, ki nadzorujejo mehanizme«. Tako bi bolezni odpravili in 

preprečili, še preden se izrazijo, oziroma bi jih preprosteje zdravili, s čimer bi se izognili sicer 

neizogibnim hudim stranskim učinkom. 

2.3.1 Vrste komplementarnih in alternativnih metod zdravljenja 

Za potrebe našega dela smo obravnavane KAM-metode zdravljenja razdelili v pet sklopov: 

tradicionalni sistemi zdravljenja (tradicionalno kitajsko zdravilstvo, tradicionalno indijsko 

zdravilstvo, naturopatija in homeopatija), kontaktne manualne metode (kiropraktika, masaže 

in osteopatija), gibalne metode (joga in pilates), energijske metode (bioenergija, orgonska 
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energija, rei-ki in meditacija) in mejne znanosti (placebo in kvantna medicina). V teh opisih ni 

zajetih vseh metod, ki so trenutno na voljo. Omejili smo se zato, ker bi v nasprotnem primeru 

presegli namen te naloge. 

Tradicionalno kitajsko zdravilstvo 

Tradicionalno kitajsko zdravilstvo ali TKM ima več kot 5000-letno tradicijo zdravljenja. 

Delimo ga na pet enakovrednih delov in sicer akupunkturo, fitoterapijo, masažo, prehrano in 

qi gong. Zdravnik kitajske medicine deluje s pomočjo spraševanja o težavah, opazovanja 

videza, analize in povezovanja bolezenskih znamenj, poslušanja, vohanja (Papuga 2004, 9). 

Tradicionalno kitajsko zdravilstvo dobro zdravi imunsko oslabelost, povišano dovzetnost za 

okužbe, funkcionalne bolezni notranjih organov, presnovne bolezni, kožne bolezni, revmo, 

artritis, glavobol, gripo, nahod, kašelj, okužbe sečil in prebavne motnje (Jӓnicke in Grünwald 

2009, 157; Altherr 2010, 230). Raziskave kažejo, da akupresura pomaga med nosečnostjo, saj 

lajša jutranje slabosti in bolečine ter pospešuje okrevanje po porodu (Bizjak, Veljanovič in 

Ilich 2001, 16). 

Tradicionalno indijsko zdravilstvo 

Tradicionalno indijsko zdravilstvo ali ajurveda imenujejo »mater medicine«, ker je vplivala 

na vse druge medicinske sisteme. Izraz ajurveda izhaja iz besed v sanskrtu, kjer ayus pomeni 

življenje in veda pomeni vedenje. Iz zgodovinskih zapisov je razvidno, da so ajurvedo 

uporabljali v Indiji že okoli 6. stoletja pred našim štetjem, prakticirajo pa jo že več kot 2500 

let. Danes uporablja v Indiji ta sistem zdravljenja kar dve tretjini prebivalstva, vedno bolj pa 

se uveljavlja tudi v zahodnem svetu, najbolj v ZDA (Altherr 2010, 13; Bizjak, Veljanovič in 

Ilich 2001, 44). Bolezni, ki jih ajurveda dobro zdravi, so alergije, kronične bolečine, stres in 

depresija, težave s prehrano, vnetje mehurja, sindrom razdraženega črevesja (Lad 2005, 15). 

V raziskavi o zdravljenju senenega nahoda je 75 bolnikov osem tednov prejemalo rastlinski 

pripravek guduči (Tinospora cordifolia), kontrolna skupina pa placebo. Pri dobrih 60 

odstotkih bolnikov, ki so jemali ajurvedsko zdravilo, je večina težav – kihanje, nahod, 

zamašen nos in srbečica – povsem izginila; v kontrolni skupini bolnikov s placebom je bilo 

takšnih le okoli 20 odstotkov (Jӓnicke in Grünwald 2009, 83). Zveza ameriških družb za 

eksperimentalno biologijo je leta 1993 dokazala, da očiščevalna metoda pančakarma 

zmanjšuje raven holesterola in tesnobo pri srčnih bolnikih (Pretnar 2010, 290). 

Naturopatija 

Naturopatija ali naravna medicina je alternativni medicinski sistem, ki razume bolezen kot 

manifestacijo sprememb v procesih, s katerimi se telo samo pozdravi po naravni poti, in daje 

večji poudarek ponovni vzpostavitvi zdravja kot pa zdravljenju bolezni. Naturopati 
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uporabljajo različne metode zdravljenja, ki zajemajo dietetiko in klinično prehrano, 

homeopatijo, akupunkturo, zeliščno medicino, hidroterapijo, manipulacijo hrbtenice in 

mehkih tkiv ter drugo (Zaloker in Zaloker 2011, 80). Danes je močno prisotna v Kanadi in 

ZDA, naturopati imajo pogosto klasično medicinsko izobrazbo, sodelujejo z uradno medicino 

in jo izpopolnjujejo (Wikipedija 2015). Naturopatija je pomembna tako v preventivnem 

zdravljenju kot komplementarna metoda pri konvencionalnem zdravljenju kroničnih bolezni, 

pri zdravljenju in lajšanju prehladnih bolezni, lažjih okužb sečil, blage do srednje depresije in 

pri alergijah (Altherr 2010, 151). Raziskave pri srčnih bolnikih, ki so jih opravili v 

Framinghamu v Massachusettsu, so dokazale pomembnost pravilne prehrane, gibanja, 

opuščanja škodljivih navad in pomen umirjenega življenja. Ljudje, ki upoštevajo ta načela, so 

manj ogroženi za srčni napad (Altherr 2010, 152; Inglis in West 1988, povz. po Dernovšek 

2011, 22). 

Homeopatija 

Homeopatske metode bomo predstavili bolj podrobno, ker so v Sloveniji na področju 

priznanja KAM-metod zdravljenja dosegle velik napredek v smislu integracije teh metod 

zdravljenja v sistem javnega zdravstvenega varstva. Podrobneje bomo predstavili tudi 

umestitev homeopatije v nekatere evropske sisteme javnega zdravstvenega varstva.  

Pojem homeopatije izvira iz grščine in pomeni »podobno trpljenje«, v latinskem jeziku je 

opredeljena z izrekom Similia similibus cerentur in pomeni »podobno naj se zdravi s 

podobnim« (Fiala 2008). Homeopatska zdravila, ki so osnova homeopatskega zdravljenja, so 

pripravljena iz naravnih snovi mineralnega, rastlinskega ali živalskega izvora. Pripravljamo 

jih tako, da izhodno snov postopoma redčimo in pretresamo. Ta postopek imenujemo 

potenciranje. Redčenje poteka v razmerju 1 : 10 (D-potence), 1 : 100 (C-potence) ali 

1 : 50.000 (LM- ali Q-potence). Topilo je voda ali raztopina alkohola. Pri delu s suhimi ali 

netopnimi snovmi za redčenje uporabljamo mlečni sladkor, pretresanje pa nadomešča 

trituracija. Nad potenco C12 oziroma D24 v homeopatskem zdravilu ni več molekul izhodne 

snovi (Sommer 2006, 16).  

Homeopatska medicina deluje prek stimulacije samoozdravitvenih procesov v telesu in je 

lahko uporabljena kot prva izbira za odpravo konkretne bolezni ali pa kot komplementarna 

metoda za zdravljenje bolezni, ki jih z obstoječimi metodami ne znamo pozdraviti ali kjer 

obstoječa terapija ni sprejemljiva zaradi drugih stanj v telesu, ki takšno terapijo izključujejo 

(Gross 2014b; Žužek 2014 ). Homeopatska metoda zdravljenja je uspešna metoda tako pri 

kroničnih kot tudi pri akutnih bolezenskih stanjih, kar so potrdili milijoni pacientov in tisoči 

homeopatskih zdravnikov. Učinkovita je pri odpravljanju vedenjskih težav pri otrocih, težav s 

kožo, ekcemih, luskavici, bradavicah, mišičnih bolečinah, artritisu, išiasu, bursitisu, alergijah, 

ponavljajočih se infekcijah, tenzijskemu glavobolu in migrenah, zgagi, gastritisu, zaprtju, 

težavah z debelim črevesjem, sindromu razdraženega črevesja, pri težavah, ki nastanejo pri 
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porodu ... Bistvo zdravljenja s homeopatskim pristopom je varnost, ker pri homeopatskih 

zdravilih ni stranskih učinkov (Gross 2014b; Žužek 2014, 7; Žužek 2010, 6–7). 

The European Committee for Homeopathy ali ECH je evropsko združenje zdravnikov in 

ostalih zakonsko določenih zdravstvenih delavcev, ki zdravijo s homeopatskim pristopom ali 

se kakor koli drugače ukvarjajo z razvojem homeopatskega zdravljenja. Združenje je 

namenjeno promociji homeopatskega zdravljenja kot metoda za zdravnike, veterinarje, 

zobozdravnike, farmacevte. Danes je v Evropi registriranih 38 zdravniških homeopatskih 

združenj, pridružujejo pa se jim še veterinarska, zobozdravniška in farmacevtska 

homeopatska združenja (ECH 2010, 11). 

Homeopatska zdravila so cenejša kot konvencionalna zdravila, ker so generična in ker aktivne 

substance v zdravilih niso patentirane. V povprečju stane zdravljenje s homeopatskim 

zdravilom za akutna obolenja manj kot en evro na dan, homeopatsko zdravljenje kroničnih 

stanj pa nekaj centov na dan . Razlika med konvencionalno in homeopatsko terapijo pa je v 

obravnavi pacienta: pri homeopatski obravnavi je prvi obisk zdravnika bistveno daljši kot pri 

konvencionalni obravnavi, zato je skupni strošek na začetku primerljiv s konvencionalnim 

zdravljenjem  (ECH 2010, 12) .  ECH nadalje navaja, da pacienti, ki se zdravijo na homeopatski 

način, porabijo manj zdravil, so boljšega splošnega zdravja, so manj dni na bolniškem 

dopustu, poslužujejo se manj specialističnega zdravljenja in so manj dni v bolnišnici. Poleg 

tega ne prihaja do komplikacij zaradi stranskih učinkov, ki jih najdemo pri alopatskih 

zdravilih. Homeopatija zato lahko ponudi veliko pomembnih prihrankov za javno zdravstveno 

blagajno in tudi širše ekonomsko (ECH 2010, 7; Gross 2014b). Zdravnik splošne medicine 

Miloš Žužek (2011) v članku navaja, da homeopatska zdravila na neznan način delujejo na 

tisto področje v človekovem organizmu, ki je odgovorno za stalno povišanje krvnega tlaka, in 

vzroke odstranijo, če bolezen ni preveč napredovala. To je razvidno iz dejstva, da potem, ko 

je homeopatsko zdravljenje končano in bolnik preneha z jemanjem homeopatskega zdravila, 

tlak ostaja v mejah normale. Klasična zdravila proti zvišanemu krvnemu tlaku pa je treba 

jemati neprestano. 

Regulacijo in organizacijo usmerjenega izobraževanja za vse, ki se poklicno ukvarjajo s 

homeopatskim zdravljenjem, podpira tudi evropska resolucija iz leta 1997, kjer navaja, da bi 

bilo usmerjeno in enotno izobraževanje osnovno jamstvo varnosti zdravljenja za vse evropske 

državljane. Homeopatija namreč zahteva posebna znanja in spretnosti, potrebnega je veliko 

treninga in prakse, ker sta tako anamneza kot praktični terapevtski pristop kompleksna, 

zaželeno pa je kombiniranje znanja homeopatske metode z znanjem alopatskega pristopa 

(European Parliament 1997, 3).  

V Evropski uniji trenutno deluje okoli 40.000 splošnih homeopatskih zdravnikov, ki so bili 

deležni predpisanega načina izobraževanja. Homeopatsko zdravljenje je bilo spoznano kot 

uspešno v Belgiji, Bolgariji, na Madžarskem, Portugalskem, v Litvi, Romuniji, Rusiji in 

Veliki Britaniji. V Avstriji, Nemčiji, Latviji in Švici pa je vključena v nacionalni sistem 
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javnega zdravstva in ga financirajo tudi zdravstvene zavarovalnice. Število držav, kjer 

razmišljajo o vključitvi homeopatskega zdravljenja v sistem javnega zdravstva, narašča. V 

večini evropskih držav je učenje homeopatskega zdravljenja na voljo prek zasebnih učnih 

centrov, v nekaterih državah pa je vključeno v učni program medicinskih univerz – kot 

dodatna ali kot obvezna vsebina. V Avstriji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji, Švici in Veliki 

Britaniji je homeopatski način zdravljenja na voljo tudi v bolnišnicah (ECH 2010, 9).  

Slovensko homeopatsko društvo (SHD) je bilo ustanovljeno leta 1992 in združuje zdravnike 

in zobozdravnike, ki jih zanima homeopatija in bi želeli pridobiti ali izpopolniti znanje o 

homeopatiji in homeopatskem načinu zdravljenja. Slovensko homeopatsko društvo je 

institucionalni član Mednarodnega združenja zdravnikov homeopatov (LMHI – Liga 

Medicorum Homeopathica Internationalis) in Evropskega odbora za homeopatijo (ECH – 

European Committee for Homeopathy) (SHD 2015b). 

Učinkovitost homeopatskih metod zdravljenja se pogosto presoja podobno kot presojamo 

danes učinkovitost zdravil (Žužek 2014 , 8). Singh in Ernst (2009, 30–31) opisujeta takšna 

testiranja kot naključen (randomiziran) klinični preizkus. Testiranja potekajo v strogo 

določenih pogojih, ki so kontrolirani na več načinov. Sodelujoče se najprej naključno razdeli 

v skupine in temu pravimo 'randomizacija' dodelitve zdravljenja v kliničnem poskusu. 

Raziskovalci upoštevajo tudi možnost, da se je zdravilo pokazalo kot uspešno zaradi učinka 

placeba, zato se raziskave izvedejo dvojno slepo. To pomeni, da posameznik, ki prejema 

zdravilo, ne ve, ali je v skupini, ki prejema pravo zdravilo, ali je v skupini, ki prejema 

zdravilo brez zdravilne učinkovine. Prav tako pa tudi zdravnik, ki odmerja zdravilo, ne ve, ali 

odmerja placebo zdravilo ali zdravilo, ki učinkuje. Popolnoma enaka obravnava v obeh 

skupinah, ki je lahko dosežena edino na »dvojno slepi način«, je nujna, ker v nasprotnem 

primeru lahko skrbnejša obravnava privede do pozitivnih sprememb v zdravljenju ali 

delovanju osebe. Če bolnik in zdravnik ne vesta, ali se uporablja placebo ali aktivno 

zdravljenje, na rezultate preizkusa ne morejo vplivati nobena pričakovanja. Ta preizkus se 

imenuje dvojno slepi naključni klinični preizkus in je del znanstveno utemeljene medicine.  

Zdravnik – homeopat Joachim Gross (2014b) meni, da dvojno slepe študije niso primerno 

merilo za merjenje učinkovitosti homeopatije, ker lahko z dvojno slepimi študijami merimo 

učinke enega zdravila na številne bolnike z isto boleznijo, ko gre za homeopatijo, pa tega 

zaradi njene kompleksnosti ne moremo početi. Ista bolezen se pri različnih ljudeh namreč 

zdravi z različnimi zdravili. Poudarja, da tudi mnogo drugih postopkov in načinov zdravljenja, 

ki jih uporablja klasična medicina, ne dosega standarda dvojno slepih študij. Miloš Žužek 

(2010, 5), ki je prav tako zdravnik, dodaja, da je s stališča homeopatije preizkušanje zdravil, 

ki so v veljavi v šolski medicini in temeljijo na statističnih raziskavah na bolnikih (naključne 

dvojno slepe študije), napačno. To je najbolj očitno pri zdravilih za zdravljenje kroničnih 

bolezni, pri katerih je že vnaprej jasno, da bo preizkušena snov delovala samo paliativno in da 

se ne bo dotaknila bistva bolezni. Pri takšnem preizkušanju se spremljajo določeni parametri, 
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ki kažejo samo na to, da določena substanca blaži določene simptome (na primer znižuje 

krvni tlak, dokler je njena koncentracija v krvi bolnika dovolj visoka), nič pa ne povedo o 

tem, kaj se dogaja z boleznijo kot celoto in kaj od takšnega zdravljenja ostane po ukinitvi 

zdravila. Kvantitativno se spremlja nek parcialen vidik bolezni, ki ni bolezen, ampak samo 

njen odraz. Merilo učinkovitosti teh zdravil ni ozdravljenje, ampak to, kako uspešno zabrišejo 

simptome. 

Do danes so bile izdelane številne študije, kjer so ugotavljali: 

- uspešnost zdravljenja v primerjavi z alopatskim načinom zdravljenja za enako bolezen, 

- uspešnost homeopatskega zdravljenja v primerjavi s placebo učinkom in 

- cenovno učinkovitost homeopatskega zdravljenja proti alopatskemu načinu.  

Študije so se začele izvajali sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja, njihovo število pa raste 

iz leta v leto. Študije se izvajajo tako med bolno populacijo, ki se zdravi v splošnih 

ambulantah, kot med bolno populacijo v bolnišnicah. Plačniki študij so zdravniki, zdravstvene 

zavarovalnice in državne institucije s področja zdravstvenega varstva (Bornhӧft in 

Matthiessen 2011, 95). Povzetek najvidnejših raziskav smo predstavili v preglednici 10. 

Preglednica 10: Pregled učinkovitosti homeopatskega zdravljenja 

Bolezen/stanje Avtor/študija Komentar 

Zdravljenje kolere in tifusa 

1854 v Londonu 

Jӓnicke, Grünwald, 
2009, 183 bolnikov 

Umrljivost med bolniki, zdravljenimi 

konvencionalno, je bila 53-odstotna, med 

bolniki, zdravljenimi homeopatsko, pa 16-

odstotna. 

Primerjava 

konvencionalnega in 

homeopatskega zdravljenja 

Witt, Keil, Selim, 

Roll, Vance in 

Wegscheider, 2005 

Homeopatsko zdravljenje je prineslo boljše 
rezultate, skupni stroški zdravljena so bili 
podobni. 

Vnetje srednjega ušesa pri 
otrocih 

Frei in Thurneysen, 

2001, N = 230 (otroci) 

Ob enaki učinkovitosti pri homeopatskem 
zdravljenju 14 % nižji stroški. 

Atopični dermatitis in 
alergije 

Frenkel in Hermoni 

2002, tri mesece 

Po treh mesecih zdravljenja pri oskrbi s 

homeopatskimi zdravili 60 % nižji stroški 
zdravljenja. 

Primerjava zdravljenja: 

antibiotiki in homeopatski 

pripravki 

Trichard, Chaufferin 

in Nicoloyannis, 2005, 

N = 499 

Boljša učinkovitost zdravljenja s 
homeopatskimi zdravili, neposredni stroški 
zdravljenja enaki, manj bolniškega dopusta 
v skupini, zdravljeni homeopatsko. 

Primerjava učinkovitosti 
zdravljenja: konvencionalno 

in homeopatsko, na primarni 

ravni 

Riley, Fischer, Singh, 

Haidvogl in Heger, 

2001, N = 456 

V skupini, zdravljeni homeopatsko, so 

pacienti hitreje okrevali, bilo je manj 

stranskih učinkov in višja stopnja 
zadovoljstva z zdravljenjem. 

  Se nadaljuje 
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Preglednica 10 – nadaljevanje  

Bolezen/stanje Avtor/študija Komentar 

Splošna obolenja – 

ambulanta splošnega 
zdravnika 

Van Wassenhoven in 

Ives, 2004, N = 782, 

eno leto 

Povprečni letni strošek za zdravila 

konvencionalno zdravljenega je 370 EUR, 

homeopatsko zdravljenega pa stane 287 

EUR in izboljša fizično kondicijo 
homeopatsko zdravljenih. 

Vnetje srednjega ušesa pri 
otrocih – primerjava 

konvencionalnega in 

homeopatskega zdravljenja 

Friese, Kruse, Lüdtke 
in Moeller, 1997, 

N = 131 

Skupini, zdravljeni homeopatsko, je 

bolečina prej popustila, terapijo so jemali 
krajši čas, ponovitev bolezni pa je bila manj 
pogosta. 

Virozne infekcije – 

primerjava 

konvencionalnega in 

homeopatskega zdravljenja 

Rabe, Weiser in 

Klein, 2004, N = 485 

Homeopatsko obravnavani bolniki so bili v 

67,9 % konec terapije brez simptomov 

bolezni, v konvencionalno obravnavani 

skupini je bilo takšnih 47,9 %.  

Homeopatsko zdravljenje 

kronične bolečine v 
hrbtenici 

Witt, Lüdtke, Baur in 
Willich, 2009, 

N = 129, dve leti 

Homeopatsko zdravljeni poročajo o višji 
kakovosti življenja in manjši porabi zdravil 
ter drugih zdravstvenih storitev. 

Seneni nahod David Reily, 1994, v 

reviji The Lancet 

Trije ločeni klinični preizkusi z 
upoštevanjem dvojnega slepega načela – 

homeopatsko zdravljenje je uspešnejše kot 
placebo učinek. 

Vse raziskave nam nakazujejo, da sicer ne moremo podati enoznačnega zaključka, vendar pa 

se kaže, da je pri raziskovanju še veliko praznega prostora oziroma možnosti raziskovanja, 

predvsem v smislu takšne izvedbe študije, ki bi omogočala ustrezno medsebojno primerjavo 

in bolj veljavne zaključke.  

Homeopatsko zdravljenje v Nemčiji in Švici 

Nemčija spada med države z najstarejšim sistemom zdravstvenega zavarovanja, ki je 

organiziran dvotirno; poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja obstaja tudi zasebno 

zdravstveno zavarovanje. V javni sistem zdravstvenega zavarovanja (Gesetzliche 

Krankenversicherung), ki obsega 166 zdravstvenih zavarovalnic (Krankenkassen), je 

vključenih okoli 89 odstotkov državljanov, v zasebni sistem zdravstvenega zavarovanja pa je 

vključenih okoli 11 odstotkov državljanov (Obradovič 2010, 12). V Nemčiji so homeopatske 

metode zdravljenja v ponudbi vsaj pri 72 zdravstvenih zavarovalnicah, kar je okoli 17 

odstotkov vseh zdravstvenih zavarovalnic (Krankenkassen Deutschland 2014a). Blagajne, 

kjer je na voljo tovrstno zdravljenje, smo podali v prilogi 2.  

Švicarski zdravstveni sistem velja za enega najboljših na svetu, pa tudi za enega od najdražjih. 

Zdravstveno zavarovanje je organizirano dvotirno, sestavljeno iz obveznega in prostovoljnega 

zdravstvenega zavarovanja, iz katerega se izplačujejo dnevna nadomestila (Evropska komisija 

2012). Zdravstveno zavarovanje je individualno, kar pomeni, da člani družine zavarovanca, ki 

se ukvarja s pridobitno dejavnostjo, niso nujno vključeni v zavarovanje. Vsaka oseba, ki se 
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preseli v Švico, se mora zavarovati v treh mesecih. Vključitev v zdravstveno zavarovanje ni 

dolžnost delodajalca. Upravljanje zdravstvenega zavarovanja zagotavljajo številni javni in 

zasebni zavarovatelji, med katerimi lahko potencialni zavarovanci prosto izbirajo (Zweifel 

1999, 77). Švicarski sistem zdravstvenega zavarovanja ima 58 zavarovalnic (Vergleichen.ch 

2015).  

Na spletni strani SHD (SHD 2015a) navajajo, da v Nemčiji lahko homeopatijo prakticirajo 

zdravniki in zdravilci (Heilpraktikergesetz iz leta 1939). Nadalje navajajo, da je osnovno 

triletno homeopatsko izobraževanje po smernicah Evropskega odbora za homeopatijo (ECH) 

zaključilo približno 3000 zdravnikov, enoletno oziroma delno homeopatsko izobraževanje pa 

je končalo od 6000 do 7000 zdravnikov. Zdravnik po uspešno opravljenem izpitu in triletnem 

študiju iz homeopatije pridobi dodatno kvalifikacijo in naziv homeopatski zdravnik 

(Homöopathischer Arzt), ki ga podeli Zvezna zdravniška zbornica. Zavarovalnice delno ali v 

celoti krijejo homeopatsko zdravljenje (SHD 2015a). Če je pacient zavarovan pri 

zavarovalnici, ki krije takšno storitev, in če ga obravnava zdravnik homeopat, ki je hkrati tudi 

zdravnik splošne medicine, zavarovalnica to storitev plača. Zdravila, ki jih predpiše, so bodisi 

pokrita v celoti bodisi delno, lahko pa je zavarovanje tudi takšno, da si zavarovanec zdravila 

kupi v celoti sam (VKHD 2014). Zdravila na recept se v Nemčiji sicer predpisujejo na štiri 

načine: predpiše se lahko na rdeči recept (das Rote Kaseenrezept), katerega zdravila so v 

celoti povrnjena iz bolniške blagajne, modri recept (das Blaue Privatrezept), ki je v celoti ali 

delno plačljiv, če zdravila niso vključena v katalog storitev, rumeni recept 

(Betaubungsmittel), kamor se predpisujejo močna zdravila in narkotiki, ter zeleni recept (der 

Grune Rezept), ki služi bolj kot priporočilo (Gesundheit.de 2013). Homeopatska zdravila se 

predpisujejo na rdeči ali modri recept, odvisno od pogojev bolniške blagajne. Pomembno pa 

je vedeti, da so homeopatska zdravila v primerjavi z alopatskimi zdravili cenovno ugodnejša 

(VKHD 2014).  

V Švici lahko homeopatijo prakticirajo zdravniki in laiki (ureditev je odvisna od posameznega 

kantona). Švica je prva in edina evropska država, ki ima po izvedenem referendumu od 17. 

maja 2009 v zvezni ustavi člen o komplementarni medicini. Spremenjeni 118.a člen zvezne 

ustave se glasi: »Zvezna vlada in kantoni zagotovijo, da se v okviru njihovih pristojnosti 

upošteva komplementarna medicina.« (»Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer 

Zuständigkeiten für die Berücksichtigung der Komplementärmedizin.«) (SHD 2015a). Stroški 

homeopatskega zdravljenja se krijejo iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Novi člen 

zvezne ustave prinaša naslednje obveznosti: spodbujanje sodelovanja med šolsko in 

komplementarno medicino, ponovno vključitev komplementarne medicinske obravnave v 

osnovno zdravstveno zavarovanje, vključitev komplementarne medicine v univerzitetno 

poučevanje in raziskave, oblikovanje državnih spričeval za nemedicinske terapevte in zaščito 

za preizkušena zdravila (SHD 2015a). V podporo tej odločitvi je botrovala tudi raziskava, ki 

je pokazala, da so stroški zdravljenja s KAM-metodami, ki so umeščene v švicarski sistem 

javnega zdravstvenega varstva, nižji za 29 odstotkov v primerjavi s konvencionalnim 
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zdravljenjem. Poleg stroškov pa dosegajo tudi večje zadovoljstvo pacientov. Trenutno se vsi 

strinjajo, da je gospodarska korist tega zdravljenja dokazana, vendar zdravstvene oblasti še 

niso povsem prepričane o učinkovitosti terapij, zato so dale združenjem čas do leta 2017, da 

zapolnijo vrzeli v dokazih (ECH 2015). 

Nekatere nemške zdravstvene zavarovalnice so za namen proučitve učinkovitosti zdravljenja s 

homeopatijo naročile več študij, in sicer v želji, da ugotovijo cenovno učinkovitost takšnega 

zdravljenja in se na osnovi tega lažje odločijo o statusu te vrste zdravljenja. Študija, ki jo je 

leta 2004 sponzorirala ena od nemških zdravstvenih zavarovalnic in so jo izvedli Güthlin, 

Lange in Walach z naslovom Measuring the effects of acupuncture and homeopathy in 

general practice: an uncontrolled prospective documentation approach, je pokazala 

izboljšanje kakovosti življenja in bistveno zmanjšano odsotnost v službi zaradi bolezni pri 

ljudeh, ki so se zdravili homeopatsko. Drugo študijo so za istega naročnika izvedli Witt, 

Lüdtke, Baur in Willich leta 2005 z naslovom Homeopathic medical practice: long-term 

result of a cohort study with 3.981 patients. 97 odstotkov diagnoz, ki so jih obravnavali, je 

bilo kroničnih in bolniki so pred to študijo s homeopatskim zdravljenjem prejemali 

konvencionalno obliko zdravljenja. Glavna ugotovitev udeležencev in zdravnikov je bila 

povečana kakovost življenja in zmanjšana prisotnosti kronične bolezni v opazovanih obdobjih 

treh, 12 in 24 mesecev (ECH 2015). 

Švicarsko ministrstvo za zdravje je naročilo izdelavo poročila, ki bi olajšalo prihodnje 

odločanje o statusu homeopatskega zdravljenja znotraj sistema javnega zdravstvenega varstva 

z naslovom Homeopathy in Europe – Effectiveness, Appropriateness, Safety, Costs. V 

poročilu ocenjujejo homeopatijo kot dragocen dodatek h konvencionalni medicini – za 

dolgoročno vzdržno javno zdravstvo (ECH 2014). 

Menimo, da odločitev omenjenih zavarovalnic, da umestijo te metode zdravljenja v nabor 

metod zdravljenja, ki jih plačujejo, temelji na cenovni učinkovitosti homeopatskih metod 

zdravljenja in konkurenčnosti nasproti drugim ponudnikom zavarovalnih storitev, ker je 

povpraševanje med zavarovanci visoko. Drugi razlog za zavarovalnico so verjetno tudi nižje 

cene homeopatskih zdravil v primerjavi z alopatskimi. Bornhӧft in Matthiessen (2011, 94) 

ugotavljata, da mreža zagotavljanja homeopatske zdravstvene oskrbe glede na povpraševanje 

ni zadostna, še zlasti ne na podeželju. Tudi v mestih, kjer je zdravnikov homeopatov več, 

povpraševanje presega ponudbo in so že vzpostavljene čakalne vrste. Polovica Švicarjev 

uporablja homeopatijo kot metodo zdravljenja in polovica zdravnikov v Švici uporablja 

večino KAM-metod zdravljenja. Več kot 50 odstotkov Švicarjev bi imelo KAM-metode tudi 

v bolnišnicah in 85 odstotkov jih želi imeti znotraj sistema javnega zdravstva (Bornhӧft in 

Matthiessen 2011, 97). 
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Kiropraktika 

Pojem kiropraksa (delo z roko) je izpeljan iz starogrških besed khier – roka in praksis – 

dejanje, delo. V središču zdravljenja je večinoma hrbtenica kot središče živčnih poti. 

Današnjo kiropraktiko je razvil Kanadčan Daniel David Palmer, ki je ugotovil, da neustrezni 

gibi ali napačna drža lahko povzročijo premik vretenc iz njegovega prvotnega položaja. Po 

njegovem mnenju je vzrok mnogih zdravstvenih motenj prav v tem, da na izstopnih mestih 

hrbtenjačnih živcev prihaja do pritiskov nanje ali celo njihovega ukleščenja (Jӓnicke in 

Grünwald 2009, 249). Zdravljenje z metodami kiropraktike lahko vpliva na izboljšanje 

človekovega lokomotornega sistema, pomaga pri prebavnih, dihalnih in menstrualnih težavah, 

mišičnih krčih, kronični bolečini, vnetjih kit (Bizjak, Veljanovič in Ilich 2001, 61). Najbolj pa 

je kiropraktika učinkovita pri akutnih bolečinah v hrbtenici (Mills 1997, 23). Avstralski center 

za raziskave na področju kiropraktike je leta 1991 dokazal, da je kiropraktika dvakrat bolj 

učinkovita kot standardna medicinska terapija za poškodbe hrbta z največjimi prihranki pri 

poškodbah pri delu. Podobne sklepe lahko zasledimo tudi v raziskavah, ki so jih opravili 

oddelek za delo na Floridi, Randova korporacija v Los Angelesu (leta 1992) in kanadsko 

ministrstvo za zdravstvo v Ontariu leta 1993 (Woodham in Peters 1998, 70). 

Masaže 

Masaža je eden od najstarejših zdravilnih postopkov. Prva poročila o njeni uporabi za lajšanje 

bolečin segajo v čas okoli 4000 pred našim štetjem Do 19. stoletja so medicinski učbeniki 

pogosto vključevali navodila za masažo, v obdobju zdravljenja s farmacevtskimi pripravki pa 

je njen pomen začel upadati (Bizjak, Veljanovič in Ilich 2001, 121). Masaža telesa ima 

ugoden vpliv na splošno počutje, izboljšuje krvni pretok, sprošča mišice ter umirja živčni 

sistem (Jӓnicke in Grünwald 2009, 256–257). Masaža dobro zdravi artrozo, težave s 

hrbtenico, glavobol, nespečnost, imunske težave, kronične bolečine ter pozitivno vpliva na 

zdravljenje depresije in drugih psihičnih težav (Bizjak, Veljanovič in Ilich 2001, 121; Altherr 

2010, 142). Na inštitutu za raziskovanje dotika na medicinski fakulteti v Miamiju so opravili 

številne študije, s katerimi so želeli dokazati učinkovitost masaž. Leta 1993 so v raziskavi, 

opravljeni med bolniki, okuženimi z virusom HIV, ugotovili, da so bolniki, ki so jih vsak dan 

masirali, proizvedli več naravnih obrambnih celic, astmatični otroci, ki so jih masirali, so lažje 

dihali in imeli manj napadov, pri nedonošenčkih, ki so jih vsak dan trepljali, pa so ugotovili 

47 odstotkov večji porast telesne teže, bili so bolj živahni in hitreje odpuščeni iz porodnišnice 

(Pretnar 2010, 291–292).  

Osteopatija 

Utemeljitelj osteopatije je Andrew Taylor Still, ki je sredi sedemdesetih let 18. stoletja 

študiral medicino in med vojno delal kot kirurg. Pri svojem delu je nenehno srečeval omejitve 
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konvencionalne medicine in začel znova intenzivno proučevati človeško telo, zlasti gibala. 

Odkril je možnost blage ročne manipulacije tkiva in razvil lastno tehniko, ki jo je poimenoval 

osteopatija. Osteon pomeni kost, pathon pa bolezen (Sneddon in Coseschi 1998, 7–12). Uspeh 

osteopatije je potrdil njegova prizadevanja in danes jo poučujejo na 19 univerzah v Ameriki 

(Mitić 2009, 24). Osteopatsko zdravljenje vrača gibljivost, spodbuja kroženje telesnih tekočin 

in preskrbo organov, zato pomaga pri mnogih akutnih in kroničnih obolenjih, ima preventiven 

učinek, pozitivno deluje na gibala pri vseh stanjih napetosti, zastojih in bolečinah. Pomaga pri 

funkcionalnih motnjah notranjih organov, bolečinah, migreni, glavobolu, šumenju v ušesih, 

psihosomatskih obolenjih, motnjah spanja, pri hiperaktivnosti in pomanjkanju pozornosti 

(Mosier in Kohara 2009). V študiji 183 oseb z bolečinami v vratu se je uporaba osteopatije 

pokazala za bolj učinkovito kot klasična fizioterapija ali splošna medicinska oskrba. 

Udeleženci, ki so prejeli osteopatsko zdravljenje, so kazali hitrejše izboljšanje stanja in so bili 

manj časa bolniško odsotni z dela (Bratman 2007, povz. po Mitić 2009, 25). Zdravnik Peter 

A. Guiney je s kolegi zdravniki preverjal osteopatske metode pri otrocih z astmo. Te 

predstavljajo v teh primerih neinvazivno zdravljenje za otroke, ki so zaradi bolezni prikrajšani 

tako v šoli kot drugje v življenju. Avtor je na osnovi naključne raziskave ugotovil, da je pri 

otrocih, zdravljenih z osteopatsko metodo, prišlo do statistično pomembnega izboljšanja 

zdravja na ekspiratorni funkciji: iz sedem do devet litrov na minuto. Zaključil je, da imajo 

osteopatske metode terapevtski vpliv na zdravljenje astme in priporočil nadaljnje raziskovanje 

na tem področju (Guiney idr. 2005, 10–12). Dve študiji, ki so ju opravili leta 1988 in 1990 v 

Angliji, sta pokazali, da osteopatska manipulacija skrajša čas okrevanja pri pacientih z 

bolečinami v spodnjem delu hrbta (Woodham in Peters 1998, 76). 

Joga 

Joga je starodavna filozofija življenja, ki se je skozi tisočletja razvila v Indiji (Mitić 2009, 34). 

Na zahodu je najbolj poznana kot oblika počasne telovadbe, sestavljene iz telesnih drž in 

dihalnih tehnik, originalna oblika pa je starodaven način vadbe, s katerim vplivamo na telo, 

dihanje, duha in duševnost (Trӧkes 2004, 9). Joga je vračanje k sebi, pomeni iskanje lastnih 

omejitev, razširjanje meja in sposobnost dobrega počutja v lastni koži. Patandžali je v svojih 

jogijskih sutrah (izrekih), v prvem znanem besedilu o jogi, nastalim pred 2500 leti, zapisal, da 

je joga »cita-vrti-nirodhah«, kar pomeni umiritev miselnih vrtincev (Brown 2008, 8). Joga je 

primerna za premagovanje stresa in razdražljivosti, pri lajšanju težav, ki jih povzročajo 

kronične bolezni, pri glavobolih, težavah s krvnim obtokom, astmi, revmatoidnemu artritisu, 

bolečinah v hrbtu in za izboljševanje telesne prožnosti (Altherr 2010, 126). Raziskava, ki so jo 

leta 1990 objavili v reviji The Lancet, je pokazala, da značilno dihanje pri jogi zmanjša 

pogostnost astmatičnih napadov (Woodham in Peters 1998, 108). Biolog Jure Pivka in 

zdravnik Dejan Dinevski sta povzela ugotovitve študij, ki kažejo na zmanjšanje inzulinske 

rezistence pri ljudeh, ki so redno izvajali jogijske asane in dihalne vaje. Test glukoze OGTT 
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na tešče je kazal pet- do 30-odstotni padec ravni glukoze, glikirani hemoglobin pa je padel za 

14 do 28 odstotkov (Pivka in Dinevski 2010). 

Bioenergija, orgonska energija 

Bioenergijo sta utemeljila psihoterapevta Wilhelm Reich in Alexander Love. Avtorja 

razlagata, da zdravljenje temelji na obstoju univerzalne energije, imenovane »orgon«. 

Orgonsko energijo najbolje opisuje beseda predatomska energija, njen naravni pretok pa je 

ključen za življenje vsega živega na Zemlji (Ogorevc 2004, 21–24). Energetski sistem 

človeka je sestavljen iz treh delov, in sicer iz avre ali energetskega ovoja, čaker ali 

energetskih centrov ter nadijev ali energetskih meridijanov (Ziernfeld 2003, 119). Zdravljenje 

poteka na ravni informacijskih biopolj človeka. Teh je devet in segajo od fizične ravni, ki je 

prva plast biopolja, do devete ravni, ki je raven breztelesnih inkarnacij (Ogorevc 2007, 54). 

Bioenergija je učinkovita pri odpravljanju in zmanjševanju depresije, posttravmatskih motenj, 

zmanjševanju stresa, alergijah, tesnobah in čustvenih blokadah, kroničnih bolečinah in 

mnogih drugih stanjih (Zepan 2011, 34). 

Rei-ki 

Rei-ki je zdravljenje s pomočjo rok, usmerjanje in posredovanje življenjske energije z dlanmi 

(Zepan 2010, 9). Rei-ki temelji na starodavnem tibetanskem budizmu, deluje na anatomski 

ravni na način, da močneje zaniha telesne molekule in na ta način odstrani zastoje energije, ki 

povzročajo neusklajenost in bolezen. Rei-ki deluje pozitivno pri nemiru, strahovih, depresijah, 

agresivnosti, razdražljivosti, bolečinah, motnjah spanca, izčrpanosti, preobremenjenosti, 

stresu in pri vseh funkcionalnih težavah in boleznih, ki jim koristi revitalizacija (Jӓnicke in 

Grünwald 2009, 331). Raziskave dr. Kreigerjeve iz šestdesetih let prejšnjega stoletja so 

pokazale, da se je pri nekaterih pacientih, zdravljenih s polaganjem rok, povečala količina 

hemoglobina (Pretnar 2010, 292). 

Meditacija 

Meditacija je duševna disciplina, ki nam pomaga zbuditi naše umske sposobnosti. Z 

meditacijo urimo um, da se lahko oddaljimo od površinske ravni zavesti in se spustimo 

globlje vanjo. Večino časa je naša pozornost usmerjena na misli o preteklosti in prihodnosti, z 

meditacijo pa umirjamo naš um in se usmerimo v ta trenutek. Meditacija deluje neposredno na 

zmanjševanje stresa in nervoze, zmanjšuje motnje spanca, napete mišice, zmanjšuje glavobol, 

migreno, kronične bolečine, psihične težave in strahove. Posredno pozitivno vpliva pri 

želodčno-črevesnih boleznih, boleznih srca in ožilja in pri visokem krvnem pritisku (Jӓnicke 

in Grünwald 2009, 287; Altherr 2010, 146). Ostan (2001, 126) povzema raziskavo iz sredine 

osemdesetih let, ki je bila opravljena v Springfieldu in v kateri je bilo zajetih več kot 5000 
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bolnikov. Ugotovili so, da je pri 96 odstotkih bolnikov po 30-minutnem umirjanju 

možganskega valovanja bolečina popustila in so se počutili sproščeni. Krvne preiskave so 

pokazale, da se je med poizkusom povečala količina endorfinov beta v krvi za kar 10–50 

odstotkov ali v povprečju za 25 odstotkov. Endofine telo ustvarja za blažitev bolečin in 

uravnavanje razpoloženja, a ne povzročajo odvisnosti. Van Dixhoorn in Duivenvoorden sta 

leta 1999 opravila raziskavo, kjer sta na vzorcu 156 ljudi preizkušala učinkovitost 

sprostitvenih terapij in meditacije za bolnike s preživetim srčnim vzburjenjem. V skupini 

bolnikov, ki so bili deležni komplementarnih relaksacijskih metod in meditacije, je bila v 

primerjavi s kontrolno skupino, ki je bila deležna običajne vadbe, povprečna stopnja za 

ponovni sprejem manjša za 31 odstotkov, povprečno število bolniških dni pa se je zmanjšalo 

za 30 odstotkov. Povprečni strošek za ponovni sprejem je tako padel za 46 odstotkov. 

Prihranki so večji, kot bi bil strošek dodatnega kadra (Lehrer, Woolfolk in Sime 2007). S 

študijo, ki je bila leta 1992 objavljena v reviji American Journal of Psychiatry, so dokazali, da 

lahko budistična meditacija vipassana omili tesnobo, paniko in strah pred odprtim prostorom 

(Woodham in Peters 1998, 175). 

Kvantna medicina  

Prof. dr. Radovan Starc, zdravnik specialist interne medicine in kardiolog, razlaga, da je 

kvantna fizika znanstvena veja, ki proučuje vedenje podatomskih delcev. Temelji na 

spoznanju, da je lahko energija oddana (sevana) ali vsrkana v materijo samo v majhnih 

ločenih energetskih enotah, ki jim rečemo kvanti. Osrednja težava kvantne fizike je prikazati 

novo razumevanje naše fizične realnosti, ga razložiti in osvoboditi misticizma (Starc in 

Ramadani 2010, 52–53). Kvantna fizika je dokazala, da je človek energija in kot tak vpliva na 

vse, kar pripada njegovi stvarnosti, zunanji in notranji.  

Kvantna medicina poglobljeno proučuje energijsko anatomijo človeškega telesa in našo 

vitalno energijo (Sršen 2013, 93). Kvantna medicina temelji na temeljih kvantne fizike, ki 

proučuje obnašanje molekul, atomov in podatomskih delcev ter pojasnjuje več vrst pojavov, 

ki jih klasična mehanika, elektrodinamika in druge zvrsti fizike ne morejo pojasniti (Zepan 

2011, 146). Znanstvena spoznanja potrjujejo, da v mislih sodeluje celo telo – možgani so 

preko misli, čustev, živcev, nevrotransmiterjev in hormonov povezani s ostalim telesom. 

Zatorej tudi telo in celice mislijo. Kvantna medicina se ne ukvarja več z materijo, temveč z 

mrežo informacij – inteligenco (Starc in Ramadani 2010, 58–63). Zdravnica dr. Sršenova 

(2013, 94) razlaga, da če želimo začeti proces ozdravitve z vidika kvantne medicine, moramo 

na novo oceniti vse naše pojmovanje in naša prepričanja, s pomočjo katerih smo do sedaj 

utemeljevali in razlagali svoj obstoj. Spremeniti moramo splošno stališče glede našega 

življenja, pri tem pa začeti na poti naših notranjih sprememb ter nadaljevati proti drugačni 

zavesti o nas in naši notranji realnosti v skladu s širšo zavestjo, ki nas obkroža. 
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Placebo učinek 

Placebo je prihodnji čas latinskega glagola placere, ki pomeni »všeč biti, ugajati« (Woodham 

in Peters 1998, 17). Moderna definicija placebo učinka ga razlaga kot tisto komponento 

terapije, ki je uporabljena zaradi psihološkega ali psihofiziološkega učinka in brez vednosti 

pacienta ali samega terapevta nima posebnega učinka na obravnavano bolezen ali stanje 

(Skeptik 2015). Ortopedski kirurg Bruce Moeseley, zdravnik pri košarkarskem moštvu 

Houston Rockets, se je odločil podrobneje analizirati učinkovitost pogosto uporabljene 

operacije za zdravljenje posledic artroze kolena. Pri tej operaciji kirurg postrga grobe dele 

hrustanca. Operacija je deležna velikega odobravanja in letno se jih izvede več kot 400.000. 

Moeseley je zasnoval študijo, v kateri je pet pacientov prejelo pravo operacijo, pet pacientov 

pa je prejelo lažno operacijo, ki je vsebovala le manjšo vreznino preko kolena. Paciente je 

spremljal dve leti in intervjuji so pokazali, da sta se bolečina in zatekanje zmanjšala 

enakovredno, tako v placebo skupini kot v eksperimentalni skupini. Štiri od petih oseb, ki so 

prejele lažno operacijo, so povedale, da je bila operacija tako učinkovita, da bi jo z veseljem 

priporočali prijatelju. Nadaljnja študija s 180 posamezniki je potrdila te rezultate (Bratman 

2007, povz. po Mitić 2009, 14). 

Opisanih metod zdravljenja z današnjim načinom razumevanja temeljnih načel stvarnosti ne 

moremo dovolj dobro pojasniti, hkrati pa jih ni mogoče zavrniti. Menimo, da so, ker so še 

vedno eksperimentalne, vendar razumevanje znanosti postavljajo v drugačen  kontekst.  Zaradi 

pozitivnih učinkov na zdravje, ki jih ponujajo, in ob dejstvu, da nekaterih bolezni z današnjo 

medicino vseeno ne znamo pozdraviti, jih je smiselno bolje proučiti.  

2.3.2 Komplementarne in alternativne metode v Sloveniji 

Kreft (2011, 135) v svojih razmišljanjih o komplementarnih in alternativnih pristopih 

izpostavi zanimivo vprašanje:  

Si predstavljate hipotetično situacijo, ko vas po pregledu zdravnik vpraša: »Na kakšen 

način želite, da vas zdravim? Izberete lahko znanstveno preizkušeno metodo, za katero 

je bilo objektivno ugotovljeno, da deluje pri 65 odstotkih bolnikov; v povprečju se 

stanje izboljša pri 57 odstotkih bolnikov, v 0,8 odstotka primerov se kot nezaželen 

učinek pojavijo prebavne težave in v 0,6 odstotka pa glavobol. Na izbiro imate tudi 

alternativno metodo, ki ni bila znanstveno preizkušena, po mojih dolgoletnih izkušnjah, 

ki sem jih vestno beležil v kartoteke, pa je uspešnost zdravljenja več kot 90-odstotna in 

stranskih učinkov skorajda nima.« Lahko predvidevamo, kakšno zdravljenje bi izbrala 

večina bolnikov. Zakaj uradna medicina potemtakem bolnikom alternativnih metod ne 

daje na izbiro ali celo priporoča? 

V slovenskem sistemu zdravstvenega varstva je trenutno priznana le znanstvena medicina, 

čeprav  se že nekaj časa pojavljajo poskusi uveljavitve nekaterih zdravilskih praks. To nas v 
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Evropski uniji  postavlja v edinstven položaj, ker smo edina država z neurejenim sistemom 

implementacije KAM- metod zdravljenja v sistem zdravstvenega varstva.   

Odnos med uradno medicino in KAM je večdimenzionalen. Ni odvisen le od pozicije države 

in institucij, pač pa tudi od uporabnikov, medijev in izvajalcev KAM-metod zdravljenja. V 

slovenski javnosti opažamo kontroverzen odnos do KAM-metod zdravljenja, saj javna občila 

namenjajo KAM-metodam veliko pozornosti, včasih jo celo čezmerno povzdigujejo, da gre 

pri alternativni medicini vedno za celostno in naravno medicino. Na drugi strani pa zasledimo 

veliko prispevkov, ki z argumenti podpirajo le uradno medicino ter z nasprotnimi argumenti 

pričajo v slabo KAM-metod. Malo je prispevkov, ki bi obe medicini pogledali s stališča 

pacienta in naredili povzetke, iz katerih bi bolan človek naredil varen sklep o optimalnem 

zdravljenju. Neda Židov (2000, 139) meni, da na področju Slovenije s pomočjo medijev, 

knjig in posameznikov prihajajo nove metode, enkrat je bolj »moderna« ena, potem druga. Ko 

govorimo o alternativni medicini v Sloveniji, pa pozabljamo, da imajo tako nekatere njene 

ideje kot tudi nekatere tehnike, ki jih danes kot novosti sprejemamo od zunaj, pri nas 

določeno tradicijo, ki je bila za nekaj časa bolj ali manj pretrgana. 

V nadaljevanju bomo v preglednici 11 predstavili osnovne institucije, ki so pomembne v 

procesu razvoja KAM-metod zdravljenja v Sloveniji, ter izpostavili najvidnejše mejnike v 

procesu urejanja njihovega statusa. 

Preglednica 11: Razvoj KAM-metod v Sloveniji 

Obdobje/leto Dogodek Komentar 

19. st. Na področju današnje Slovenije zdravijo 
s homeopatijo, zdravilišči, bioenergijo in 
zeliščarstvom.  

Faust Gradišek je v Sloveniji utemeljitelj 
klinične homeopatske šole.  

Od 1980 

naprej 

Začetek postopne širitve AM-metod 

zdravljenja med prebivalci Slovenije. 

1989 na strokovnem srečanju 
zdravnikov izpostavljena alternativna 

medicina – priprava izhodišč za 
represivne ukrepe nadzora. 

2001 Zdravilstvo postane gospodarska 

dejavnost z registracijo na GZS.  

Popolna odsotnost strokovnega nadzora.  

2001 Pravilnik o zdravilstvu (KONAZ). S 

popravki Zakona o gospodarskih družbah 
zdravilstvo postane gospodarska 

dejavnost.  

Zdravilci lahko opravljajo dejavnost 

KAM-oblik zdravljenja, vendar je v 

nasprotju z Zakonom o zdravstveni 

dejavnosti in brez strokovnega nadzora.  

2002 Društvo medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov pripravi simpozij 

o KAM-metodah zdravljenja. 

Želja po pravni ureditvi in zakonski 
podlagi za opravljanje teh metod v 

zdravstveni negi. 

2002 Ustanovljen Iniciativni odbor za odprt 

dialog zdravnikov v integrativni medicini 

(INTA). 

Podan predlog Zakona o zdravstvenem 

varstvu, ki je vseboval tudi šest členov o 
zdravilstvu.  

Namen je pospešitev zakonskega 
urejanja in sprejemanja alternativne 

medicine v okvir medicine.  

Zakon ni bil sprejet. 

  Se nadaljuje 
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Preglednica 11 – nadaljevanje  

Obdobje/leto Dogodek Komentar 

2003 Simpozij o komplementarni medicini v 

okviru konference kognitivne znanosti na 

Institutu Jožef Stefan (INTA). 

Zbiranje podpisov za ukinitev izjave ob 

pridobitvi ali podaljšanju zdravniške 
licence, da se kot zdravniki ne bodo 

ukvarjali z zdravilstvom. 

2007 Zakon o zdravilstvu (Državni zbor RS) Ni razvidno, ali bodo lahko zdravilsko 

dejavnost opravljali tudi uradni 

zdravniki in pri tem nadaljevali z 

uradnim medicinskim zdravljenjem, ker 

zdravnike sankcionira z odvzemom 

licence. 

2008 Pravilnik o opredelitvi zdravilskih 

sistemov in zdravilskih metod ter o 

postopku evidentiranja, priznavanja in 

nadzora zdravilskih sistemov in 

zdravilskih metod.  

Opredeljuje pravila, nadzor in postopke. 

2014  Zdravniška zbornica Slovenije kritično 
presoja sedanjo ureditev homeopatskih 

metod zdravljenja. 

Rezultati gredo v smeri urejanja statusa 

KAM-metod zdravljenja, posebej 

homeopatije. 

Vir: Černič 2010; Ogorevc 2008. 

KONAZ je društvo za komplementarno in naravno zdravilstvo v Sloveniji, ki je nastalo leta 

2000 v okviru slovenskega ekološkega gibanja. Organizirali so dva kongresa o KAM-

metodah, sprejeli programsko resolucijo in izdali zbornik, ki vsebuje programske dokumente 

in predstavitev zdravilcev (Ogorevc 2008, 44). Inštitut BION je zasebni raziskovalni inštitut, 

ki deluje v Ljubljani od leta 1990. Je inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo, hkrati 

pa raziskuje odprta vprašanja glede nekonvencionalnih metod zdravljenja (Bion 2015). INTA 

je iniciativni odbor za integrativno medicino, neformalna skupina zdravnikov in ustanovljena 

z namenom povezovanja uradne medicine z alternativnimi metodami zdravljenja na vseh 

ravneh oskrbe bolnikov (Ogorevc 2008, 45). 

Ogorevčeva  (2008, 42) navaja, da mnogo izvajalcev nekonvencionalne medicine pravi, da je 

leta 2007 sprejeti Zakon o zdravilstvu strogo ločevanje medicin zdravljenja, da je urejen po 

načelih uradne medicine ter da so predlagatelji novega zakona nepoučeni o temeljnih 

izhodiščih in sistemih, na katerih temeljijo KAM-metode zdravljenja. Izvajalci 

nekonvencionalnega zdravljenja so predlagali nemški model ureditve tega področja, vendar ga 

zakonodajalci niso sprejeli, čeprav je preizkušen in uspešno deluje že več kot trideset let. 

Menimo, da je neustrezno tudi poimenovanje zakona, to je Zakon o zdravilstvu, ker je v 

evropski zakonodaji uporabljen termin »komplementarna in alternativna medicina«, ki ga 

uporablja Svetovna zdravstvena organizacija, katere članica je tudi Slovenija, prav tako Svet 

Evrope v vseh svojih resolucijah in tudi Evropski parlament. Černičeva (2010, 23) meni, da 

uvedba termina zdravilstvo pomeni popolno distanco od uradne medicine in ne pokaže težnje 

k zbliževanju. Židova (2000, 140) dodaja, da termin alternativna medicina pomeni različne 

preventivne, diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske pristope, ki so se pri nas, podobno 
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kot v drugih državah, razvili v zadnjih dvajsetih do tridesetih letih in niso del uradne prakse. 

Avtorica dodaja, da se nekaterim etnologom zdi, da je alternativna medicina nekakšna 

sodobna različica ljudske medicine, medtem ko se drugi spet zavzemajo za termina, kot sta 

alternativna oziroma komplementarna medicina. Primernejša se zdi druga možnost, predvsem 

zato, ker danes alternativna medicina, četudi z nekaterimi metodami ljudske medicine, deluje 

v drugačnem kontekstu. 

Sodelovanje bi bilo verjetno mogoče, vendar bi se morali zdravniki izobraziti o 

komplementarnih oblikah zdravljenja, komplementarci pa bi bili dolžni pridobiti ustrezno 

medicinsko izobrazbo. Po mnenju Coulterja (2004) in Hellerja (2005) bi bila pozitivna stran 

združevanja medicin gotovo izboljšana oskrba, ki bi jo zaznavali uporabniki in tudi izvajalci 

sami, pacienti pa bi svojim zdravnikom večkrat zaupali o svojem samozdravljenju oziroma 

uporabi KAM-metod, kar bi zmanjšalo možna tveganja. Poleg tega lahko integracija prispeva 

k širšim ciljem zdravstva, kot je zmanjševanje oziroma krajšanje čakalnih dob, nadzorovanje 

stroškov za zdravila, odzivanje in upoštevanje zahtev pacientov ter izboljševanje zdravstvenih 

izidov za ljudi s kroničnimi stanji. 

Specialist splošne medicine Janko Kersnik (2006, 206) meni, da je KAM prisotna v Sloveniji 

in jo bolniki uporabljajo s privolitvijo zdravnika ali brez nje. Večino oblik KAM bolniki 

uporabljajo kot dopolnilne in ne kot nadomestne metode zdravljenja. Za zdravnika družinske 

medicine je pomembno, da z vsemi bolniki vzpostavi trajen osebni odnos, ki temelji na 

medsebojnem zaupanju, vključevanju bolnikov v lastno zdravljenje in na avtonomiji bolnikov 

pri izbiri lastnega zdravljenja. O uporabi KAM-metod se je med posveti treba pogovarjati na 

podoben način kot ob drugih etičnih dilemah zdravstvene oskrbe. Več znanja o različnih 

metodah bo zdravnikom družinske medicine koristilo pri racionalnem svetovanju o 

smiselnosti uporabe določenih KAM-metod kot dopolnilnega zdravljenja, ohranilo 

medsebojno zaupanje med zdravnikom in bolnikom ter bolnikom zagotovilo večjo varnost pri 

zdravljenju. Pri takem odnosu do komplementarnih metod je normalno pričakovanje 

zdravnikov in bolnikov, da pristaši nadomestnih metod ne bodo odvračali svojih strank od 

uporabe priznanih konvencionalnih metod zdravljenja. Le v takem okolju, ki ga bo 

normativno podkrepila zakonodaja, ni ovir za sobivanje medicine in KAM (Kersnik 2006, 

206)).  

Papuga in Rožman (1998) menita, da je največji problem nekonvencionalne medicine v 

Sloveniji neusklajenost in neurejenost med mnenji zdravnikov konvencionalne in 

nekonvencionalne medicine. Različna mnenja obstajajo že znotraj uradne medicine. Nekateri 

želijo združiti ta dva načina zdravljenja, drugi pa striktno zavračajo »šarlatansko« medicino. 

Neusklajenost mnenj je prisotna tudi v zdravilskih krogih, kjer prihaja do trenj zaradi uporabe 

različnih metod zdravljenja. Ideal zdravstvene politike je doseči sožitje med interesi, ki si 

velikokrat nasprotujejo, vendar naj bi država poizkušala doseči ravnotežje med 
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nasprotujočimi si in zaželenimi cilji, ki so naslednji: visok zdravstveni standard, nizki stroški 

zdravljenja in čim manjši delež družbenega proizvoda, namenjenega zdravstvu.  

Menimo, da bogata ponudba izobraževanja ter znanj v Sloveniji in Evropi ter vedno bolj 

osveščen pacient  postavljajo zdravje in zdravljenje v novo luč. Kersnik (2006, 1) navaja, da se 

v Sloveniji različnih oblik  komplementarnih in alternativnih oblik zdravilstva (KAM) 

poslužuje 6 do 37 odstotkov  prebivalcev. Zaloker in Zaloker (2011, 33) navajata, da je leta 

2009 v Avstraliji 52,1 odstotka  vprašanih uporabilo vsaj eno KAM-metodo zdravljenja, 

četrtina vprašanih pa je vsaj enkrat  obiskala izvajalca KAM-metod zdravljenja. V Veliki 

Britaniji se k uporabi KAM-metod vsako  leto zateče od deset do 30 odstotkov prebivalcev, v 

ZDA, kjer posveti pri zdravilcih KAM-metod  zdravljenja spadajo v okvir konvencionalne 

medicine, KAM vsako leto uporablja približno 40  odstotkov Američanov. V Nemčiji te 

metode uporablja 62 odstotkov prebivalcev, v Švici 65  odstotkov.  

Več kot polovica (64 odstotkov) medicinskih fakultet v Ameriki poučuje tudi metode 

alternativne medicine. Med evropskimi medicinskimi fakultetami jih te metode poučuje 40 

odstotkov, med drugimi evropskimi fakultetami s področja zdravstva pa 72 odstotkov (Kreft 

2011, 136). V preglednici 12 bomo predstavili nekatere od možnosti izobraževanj na področju 

KAM-metod  zdravljenja v Sloveniji. 

Preglednica 12: Izobraževalne možnosti za posamezno KAM-metodo zdravljenja 

KAM-metoda Izobraževalna 
institucija 

Pridobljena znanja Trajanje Opombe 

Homeopatija 

(Google: slovensko 

homeopatsko 

društvo) 

Homeopatsko 

društvo 

Slovenije 

Vloga homeopatije, 

zdravnika in bolnika, 

anamneza, oskrba in 

informiranje bolnika, 

analiza primerov in 

priprava zdravil 

Tri leta Za zdravnike in 

zobozdravnike v 

skladu s smernicami 

Evropskega odbora 

za homeopatijo 

Manualna terapija 

(Google: manualna 

terapija, NPK + 

interni viri) 

Akademija za 

manualno 

terapijo 

Praktična znanja iz 
masaž, osteopatije, 
TKM, diagnostike, 

visoka stopnja 

medicinskih znanj 

Tri leta 

+ 

diploma 

NPK – v postopku 

pridobivanja 

Tradicionalna 

kitajska medicina 

(Google: TKM, 

izobraževanje + 
interni viri) 

Enotne 

institucije ni, 

izobraževanje 
po delih, 

Higea, Ananta  

Znanja iz TKM, 

anatomije in medicinska 

znanja. Praksa pri 

zdravniku kitajske 

medicine in mentorstvo 

Več 
opcij 

V Sloveniji priznana 

akupunktura in 

nekatere masaže. 
Celostna izobrazba 

TKM ne šteje 

Ajurveda (Google: 

Ajurveda, 

izobraževanje + 
interni viri) 

Enotne 

institucije ni, 

izobraževanje 
po segmentih 

Znanja iz ajurvedskih 

tehnik, anatomije in 

medicinska znanja  

Več 
opcij 

Celostna izobrazba 

ajurvede ne šteje 

    Se nadaljuje 
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Preglednica 12 – nadaljevanje    

KAM-metoda Izobraževalna 
institucija 

Pridobljena znanja Trajanje Opombe 

Naturopatija 

(Google: 

naturopatija, študij) 

Evropski študij 
naturopatije s 

sedežem v 
Bruslju  

Praktična in teoretična 
znanja iz strokovnih 

vsebin, poglobljeno 

medicinsko znanje. 

Štiri ali 
pet let + 

diploma 

NPK – ne, diploma 

je veljavna v 

državah EU  

Osteopatija (Google: 

osteopatija, študij) 
Šola za 
osteopatijo v 

Trstu 

Medicinsko znanje, 

znanje iz anatomije in 

klinična praksa 

Šest let 

+ 

diploma 

Diploma, naziv 

diplomiran osteopat 

na osnovi evropskih 

kriterijev 

Bioenergija, 

energetska medicina 

(Google: šola za 
bioterapevte) 

Najmanj dve 

šoli za 
bioterapevte 

Praktična in teoretična 
znanja iz strokovnih 

vsebin, poglobljeno 

medicinsko znanje in 

znanje anatomije 

Dve leti 

 

Eno leto 

NPK – ne, je 

registrirana na GZS 

in pri sekciji 

naravnih terapevtov 

Masaže  
(Google: tečaji in 
šole masaž + interni 
viri) 

Več kot 30 
tečajev in šol 
masaže 

Praktična znanja, nekje 
tudi osnovna anatomska 

in medicinska znanja 

Več 
opcij 

NPK – da in ne 

Joga  

(Google: tečaji in 
šola joge + interni 
viri) 

Več kot 30 
tečajev in šol 
joge 

Praktična znanja, nekje 
tudi osnovna anatomska 

znanja 

Več 
opcij 

Nima posebne 

kvalifikacije 

Rei-ki  

(Google: rei-ki 

tečaj) 

Najmanj deset 

izobraževalnih 
centrov 

Teoretična in praktična 
znanja iz rei-ki tehnik, 

iniciacija po stopnjah  

Več 
opcij 

Nima posebne 

kvalifikacije 

V preglednici 12 niso predstavljene vse možnosti izobraževanja, povzeli smo le  najbolj vidne 

možnosti izobraževanja na izbranih segmentih KAM-metod zdravljenja. Nekonvencionalne 

metode zdravljenja so bolj ali manj prisotne in se vedno bolj integrirajo v družbo. Bolniki se 

jih poslužujejo, zdravstveni delavci jih bolj ali manj poznajo in priznavajo, zato se nam zdi 

vredno to področje bolje raziskati in poiskati zaključke, ki bi koristili vsem vpletenim.  

2.3.3 Komplementarne in alternativne metode zdravljenja v tujini 

V nekaterih evropskih državah so določene komplementarne in alternativne načine 

zdravljenja že implementirali v sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. 

Predstavili bomo sosednje države s podobno ureditvijo zdravstvenega zavarovanja ter 

prikazali načine usklajevanja KAM-metod z uradnimi praksami (preglednica 13).  
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Preglednica 13: Implementacija KAM-metod v nekaterih evropskih državah 

Država KAM-metode Komentar 

Avstrija 

- Komplementare 

Medizin, 

- izbirni predmeti na 

avstrijskih medicinskih 

šolah. 

- Ajurveda,  

- antropozofska medicina,  

- fitoterapija, 

- tradicionalna kitajska 

medicina, 

- homeopatija in druge. 

- Zdravijo samo zdravniki, 

- AOK – diploma, ki jo za 

izvajanje KAM-metod 

izdaja avstrijska 

zdravniška zbornica, 
- zdravljenje delno krito iz 

zavarovanja. 

Nemčija 

- KAM-metode del 

zdravstvene dejavnosti, 

- pet kateder za KAM-

medicino na 

medicinskih fakultetah. 

- Homeopatija,  

- akupunktura, 

- tradicionalna kitajska 

medicina, osteopatija,  

- kiropraktika,  

- zeliščna medicina in 
druge. 

- Zdravijo zdravniki in za 

posamezno KAM-metodo 

usposobljeni strokovnjaki, 

imenovani Heilpraktiker, 

- zdravljenje, krito iz 

osnovnega zavarovanja, če 
zdravi zdravnik.  

Italija 

- Dve katedri za KAM-

medicino na 

medicinskih fakultetah 

– Firence in Bologna 

- Akupunktura, 

homeopatija, 

- ajurvedska medicina,  

- tradicionalna kitajska 

medicina, 

- osteopatija, kiropraktika,  

- fitoterapija. 

- Zdravijo samo zdravniki, 

- zdravljenje se krije iz 

posebnega dodatnega 

zavarovanja. 

Švica 

- V ustavi zapisan člen o 
KAM-medicini, 

- krovna zdravniška 
zveza za KAM-

medicino. 

- Akupunktura, 

homeopatija, 

antropozofska medicina, 

nevralna terapija, 

fitoterapija in druge. 

- Diplome o usposobljenosti 

za KAM-metode – 

Fagiskeitsausweis, 

- zdravljenje za nekatere 

KAM-metode, krito iz 

osnovnega zdr. 

zavarovanja. 

Vir: MZ 2009a. 

Iz napisanega ugotavljamo, da so se naše sosednje države po večini odločile urediti status 

komplementarnih in alternativnih metod zdravljenja.  Države so se z alternativno medicino 

soočile na zelo različne načine. Ponekod  zavarovalnice delno plačujejo dobro utemeljene 

alternativne tehnike (akupunktura, homeopatija,  kiropraktika), drugje krijejo stroške 

alternativnega zdravljenja zasebne zdravstvene zavarovalnice   (Latvija, Liechtenstein, 

Nizozemska, Norveška, Španija, Švedska). Nekatere zavarovalnice pa  povrnejo stroške 

alternativnega zdravljenja samo pod pogojem, če jih izvaja zdravnik ali so bile  izvedene v 

bolnišnicah (Irska, Velika Britanija, Švica). Martelova (2010, 6) navaja, da so v ZDA  že leta 

1991 ustanovili urad za alternativno medicino (Office of Alternative Medicine – OAM), ki  je 

bil leta 1993 s posebnim zakonom postavljen v strukturo nacionalnega zdravstvenega varstva. 

 Vloga OAM je, da spodbuja in podpira raziskovanja alternativne medicine s ciljem, da vgradi 

 učinkovite vrste zdravljenja v zdravstveni in medicinski sistem. Eisenbergova študija je 

pokazala,  da je alternativna medicina v ZDA v stalnem porastu. Leta 1990 je 33,8 odstotka 
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ljudi uporabilo  vsaj eno KAM-tehniko, to pomeni 427 milijonov obiskov. Leta 1997 se je 

delež povečal na 42,1  odstotka, kar pomeni 629 milijonov obiskov. Številka presega vse 

obiske v osnovnem zdravstvu. Za tovrstno  zdravljenje je bilo porabljenih 21,2 milijarde 

dolarjev, od tega je bilo za 12,2 milijarde dolarjev  čistih samoplačnikov.   

2.3.4 Pregled raziskav zdravljenja s KAM-metodami zdravljenja 

Jӓnicke in Grünwald (2009) v svoji knjigi navajata, da so bili uspehi homeopatskega 

zdravljenja vidni že  v Hahnemannovem času, ko je v Londonu leta 1854 razsajala epidemija 

kolere. Umrljivost v  konvencionalnih bolnišnicah je bila 53-odstotna, med bolniki, ki so se 

zdravili homeopatsko, pa jih  je umrlo 16 odstotkov. Hahnemann je leta 1813 zdravil 183 

tifusnih bolnikov in dosegel manj kot  enoodstotno umrljivost, medtem ko je bila pri 

običajnem zdravljenju 50-odstotna.   

Witt idr. (2005) so leta 2005 v študiji Outcome and costs of homoeopathic and conventional 

treatment  strategies: a comparative cohort study in patients with chronic disorders dokazali, 

da so pacienti,  obravnavani s homeopatsko metodo zdravljenja, imeli boljše rezultate na 

splošno v primerjavi z  bolniki, ki so se zdravili z obstoječimi metodami zdravljenja, medtem 

ko so bili skupni stroški v  obeh skupinah podobni.   

Študija Freija in Thurneysena (2001), imenovana Treatment for hyperactive children: 

homeopathy and  methylphenidate compared in a family setting iz leta 2001, narejena v 

ustanovi Homoeopathic clinic and  research center, kjer so primerjali konvencionalno in 

homeopatsko oskrbo pri 230 otrocih z  vnetjem srednjega ušesa, je pokazala, da so stroški 

zdravljenja s homeopatskimi pripravki za 14  odstotkov nižji.   

Frenkel in Hermoni (2002) sta v študiji, imenovani Effects of homeopathic intervention on 

 medication consumption in atopic and allergic disorders, primerjala zdravljenje atopičnega 

 dermatitisa in alergij s homeopatskimi pripravki ter konvencionalnimi zdravili. Stroški zdravil 

so  bili po treh mesecih zdravljenja pri oskrbi s homeopatskimi pripravki za 60 odstotkov nižji.  

 Trichard, Chaufferin in Nicoloyannis so leta 2005 v študiji, imenovani Pharmaco-economic 

 comparison between homeopathic and antibiotic treatment strategies, izvedli raziskavo v dveh 

 neodvisnih skupinah majhnih otrok (n = 499) z akutnim vnetjem zgornjih dihal v starosti od 

18  mescev do štirih let. Pri otrocih, zdravljenih s homeopatskimi pripravki, je bilo manj 

epizod akutnih  vnetij zgornjih dihal, manj zapletov in starši so poročali o višji kakovosti 

življenja otrok in družine.  Neposredni stroški zdravljenja so bili statistično enakovredni za 

obe skupini, vendar je bilo precej  manj bolniškega dopusta v skupini, kjer so se zdravili s 

homeopatskimi pripravki (Medhurst 2010).   

Riley, Fischer, Singh, Haidvogl in Heger so leta 2001 izvedli raziskavo, imenovano 

Homeopathy  and Conventional Medicine: An Outcomes Study Comparing Effectiveness in a 
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Primary Care  Setting. To študijo je izvajalo 30 preiskovalcev na šestih klinikah in v štirih 

državah, vanjo je bilo  vključenih 456 bolnikov, ki trpijo zaradi alergij zgornjega dela dihal, 

alergij spodnjih dihal in  bolezni ušes. Pacienti so bili razporejeni v dve skupini: skupina, ki je 

bila zdravljena na  homeopatski način, in skupina, ki je bila zdravljena na standardni način. V 

raziskavi so opazovali:  rezultat zdravljenja po dveh tednih, hitrost okrevanja, stopnjo 

neželenih učinkov, raven splošnega  zadovoljstva in dolžino obiska oziroma posvetovanja pri 

zdravniku. V skupini, zdravljeni  homeopatsko, so se pacienti hitreje odzvali na zdravljenje, 

pri homeopatsko zdravljenih je bilo  manj stranskih učinkov ter višja stopnja zadovoljstva z 

zdravljenjem. Posvet pri zdravniku je v  obeh skupinah trajal od pet do 15 minut (Medhurst 

2010).  

Van Wasserhoven in Ives sta leta 2004 izvedla študijo, imenovano An Observational Study of 

 Patients receiving Homeopathic Treatment. Homeopathy, v kateri je sodelovalo 782 ljudi, ki 

so trpeli  za različnimi boleznimi. Primerjava stroškov za zdravila je pokazala, da znašajo letni 

stroški pri povprečnem pacientu v obravnavani praksi splošnega zdravnika pri 

 konvencionalnem zdravljenju 370 EUR in pri homeopatskem zdravljenju 287 EUR. S 

pomočjo  homeopatskih pripravkov je 89 odstotkov bolnikov poročalo, da so izboljšali svojo 

fizično  kondicijo (Medhurst 2010).  

Friese, Kruse, Lüdtke in Moeller so leta 1997 v raziskavi, imenovani The homoeopathic 

treatment  of otitis media in children – comparisons with conventional therapy. International 

Journal of  Clinical Pharmacology and Therapeutics, opazovali 103 otroke v skupini A in 28 

otrok v skupini  B v starosti med šest meseci in 11 leti z vnetjem srednjega ušesa. Skupina A 

se je zdravila s  homeopatskimi pripravki, skupina B pa z nosnimi kapljicami, antibiotiki in 

antipitetiki. Opazovali  so bolečino, trajanje terapije in ponovitev bolezni. Bolečina v skupini 

A je trajala v povprečju dva  dneva, v skupini B tri dni. Čas jemanja terapije je bil v skupini A 

v povprečju štiri dni, v skupini B  deset dni. Poudarili so, da je čas jemanja antibiotikov po 

pravilniku 8–10 dni. V skupini A je bilo   70,7 % otrok brez ponovitve bolezni v enem letu, 

29,3 % je imelo največ tri ponovitve. V skupini  B je bilo 56,5 % otrok brez ponovitve v enem 

letu, 43,5 % je imelo največ šest ponovitev (Friese idr.   1997).   

Rabe, Weiser in Klein so leta 2004 v raziskavi, imenovani Effectiveness and tolerability of a 

 homoeopathic remedy compared with conventional therapy for mild viral infections. 

International  Journal of Clinical Practice, ugotovili, da je učinkovitost homeopatskega 

sredstva Gripp-Heel® v  primerjavi z običajnimi postopki pri 485 bolnikih z blagimi virusnimi 

okužbami in simptomi, kot so  vročina, glavobol, bolečine v mišicah, kašelj ali vneto grlo, 

učinkovita. 67,9 % bolnikov, ki so bili  obravnavani homeopatsko, je bilo konec terapije brez 

simptomov, v skupini, ki so bili  obravnavani konvencionalno, pa je bilo takih 47,9 %. Splošni 

zdravniki so homeopatsko zdravljenje  presodili kot uspešno v 78,1 % primerov, v skupini, 

zdravljeni konvencionalno, pa v 52,2 %.  Prenašanje zdravila je bilo v homeopatski skupini 
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ocenjeno z zelo dobro v 88,9 % pri skupini,  zdravljeni homeopatsko, v skupini, zdravljeni 

konvencionalno, pa je takšno oceno dobilo v 38,8  % (Rabe, Weiser in Klein 2004).  

Witt, Lüdtke, Baur in Willich so leta 2009 izvedli raziskavo z naslovom Homeopathic 

treatment of  patients with chronic low back pain: a prospective observational study with 2 

years’ follow-up.  Objavljena je bila v reviji Clinical Journal of Pain. Njihovi izsledki 

napeljujejo, da homeopatsko  zdravljenje predstavlja učinkovito zdravljenje za bolečine v 

križu. Izboljšanje je opazno v  segmentu kakovosti in zmanjšuje uporabo drugih zdravstvenih 

storitev. Raziskava je izvedena kot  opazovalna študija, izvajali so jo dobri dve leti in 

ocenjevali parametre s pomočjo standardiziranih  vprašalnikov. V raziskavo je bilo zajetih 129 

odraslih. Bolniki so večinoma imeli kronične bolečine  v križu in druge kronične bolezni 

(Witt, Lüdtke in Baur 2009).   

Poročilo, ki je zajelo 73 homeopatskih zdravnikov v Veliki Britaniji in je bilo objavljeno leta 

1989  v reviji Journal of the Royal College of General Practioners, navaja, da je bilo 

zdravljenje s  homeopatskimi pripravki uspešno v 35 odstotkih primerov (Woodham in Peters 

1998).   

David Reily z univerze v Glasgowu je leta 1994 v reviji The Lancet objavil povzetek študije, 

kjer  je predstavil tri ločene klinične poskuse z upoštevanjem dvojnega slepega načela in 

dokazal, da  je homeopatsko zdravljenje uspešnejše kot placebo učinek pri lajšanju senenega 

nahoda in astme,  ki ju povzročajo alergije (Woodham in Peters 1998).  

Peter A. Guiney je preverjal osteopatske metode pri otrocih z astmo. Te predstavljajo  v teh 

primerih neinvazivno zdravljenje za otroke, ki so zaradi bolezni prikrajšani tako  v šoli kot 

drugje v življenju. Avtor je na osnovi randomizirane raziskave ugotovil, da je  pri otrocih 

zdravljenih z osteopatsko metodo prišlo do statistično pomembnega  izboljšanja zdravja na 

ekspiratorni funkciji: iz sedem do devet litrov na minuto. S  tem je zaključil, da imajo 

osteopatske metode terapevtski vpliv na zdravljenje astme, in  priporočil nadaljnje 

raziskovanje na tem področju (Guiney idr. 2005).  

V slednjem teoretičnem poglavju smo pregledali trinajst raziskav, ki so bile opravljene z 

namenom  preverjanja učinkovitosti in finančne upravičenosti KAM-metod zdravljenja. 

Ugotovili smo, da se  vse ukvarjajo z iskanjem znanstvenega dokaza o njegovi učinkovitosti. 

V skladu z ugotovitvami ne moremo podati enoznačnega zaključka, ker v nekaterih 

raziskavah poudarjajo, da dvojno  slepa študija ni najprimernejša metoda za ugotavljanje 

učinkovitosti KAM-metod zdravljenja, po drugi strani pa tudi zato, ker je iz nekaterih 

meta raziskav razvidno, da bolje kot je raziskava izvedena, manj ugodni so rezultati. Vseeno 

pa se kaže,  da je pri raziskovanju še veliko praznega prostora oziroma možnosti raziskovanja, 

predvsem v  smislu kakovosti izvedbe študij ali takšne izvedbe študij, ki bi omogočale 

ustrezno medsebojno  primerjavo in bolj veljavne zaključke.   
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Ker pa je uveljavitev KAM-metod v sistem javnega zdravstvenega varstva sistemsko 

vprašanje, na katerega popolnega odgovora ne moremo dobiti v tem trenutku, nas je zanimalo, 

kaj o priznavanju tovrstnih metod menijo zdravstveni delavci. 
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3 STALIŠČA ZDRAVSTVENIH DELAVCEV DO KOMPLEMENTARNIH IN 

ALTERNATIVNIH METOD 

V prvem delu poglavja bomo predstavili način zbiranja podatkov in informacij, ki obsega 

oblikovanje in strukturiranje anketnega vprašalnika, ter določitev populacije in vzorca. V 

nadaljevanju empiričnega dela magistrske naloge smo analizirali pridobljene informacije in 

podatke s pomočjo kvantitativnih metod raziskovanja. V prvi fazi smo vprašalnik testirali na 

vzorcu 15 zdravstvenih delavcev, ki smo jih izbrali med poklicnimi kolegi. S to fazo smo 

preverili razumevanje trditev na lestvicah in v drugih vprašanjih zaprtega tipa. Ker se je 

vprašalnik izkazal kot razumljiv in ne preveč obsežen, smo z njim pristopili k izvedbi 

raziskave. Oblikovanje vzorca za raziskavo je potekalo po dveh poteh. V prvem delu smo po 

elektronski pošti razposlali 256 vprašalnikov. Anketiranje je bilo opravljeno po principu 

snežene kepe. 500 vprašalnikov smo poslali na 10 zdravstvenih domov v kadrovsko službo. 

Poleg anketnih vprašalnikov smo poslali oziroma odnesli tudi spremni dopis z dodatno 

razlago namena naloge in prošnjo, naj ga izpolnijo zaposleni v sektorju medicine, zdravstvene 

nege in fizioterapije.  S tem smo zajeli primarno in deloma sekundarno raven zdravstvene 

oskrbe.  

Odzivnost v javnih zavodih, kjer smo vprašalnike odnesli osebno ali jih poslali po pošti, je 

bila 27,6-odstotna, saj smo po tej poti dobili vrnjenih 138 vprašalnikov. Dobra odzivnost je 

tudi posledica dejstva, da smo bili za ta način pridobivanja podatkov predhodno dogovorjeni s 

kadrovsko službo. Po elektronski pošti je bilo vrnjenih 30 vprašalnikov, kar predstavlja 

11,7 % realizacije vzorca. Skupaj je bilo vrnjenih  in  ustrezno izpolnjenih 168 vprašalnikov, 

kar predstavlja 22,2 %  realizacije vzorca.  

3.1 Opis populacije in analiza vzorca 

Zdravstvena dejavnost je danes močno razvejana in zajema veliko različnih profilov. V 

raziskavi smo se omejili na zdravnike, medicinske sestre in fizioterapevte, ker so najbližje 

bolnikom v smislu zdravljenja samega in ker se ravno ti profili najbolj dotikajo zdravstvenih 

stanj, ki smo jih obravnavali v teoretičnem delu naloge.  Statistični podatki (Statistični urad 

RS 2015) o zaposlitveni strukturi v zdravstvu kažejo, da je znotraj obravnavane populacije 

zaposlenih 80,7 % žensk  in 19,3 % moških.  Največji del obravnavane populacije je v starostni 

 skupini med 31 in 40 let, in sicer 30,2 %, sledita starostni skupini nad 50 let in skupina od 41 

do 50 let z 28,8 in 27 %. V skupini zdravstvena nega je zaposlene 71,5 % populacije, sledi ji 

skupina zdravnikov z 22 % in skupina fizioterapevtov s 6,5 %. Populacija je sestavljena iz 

17.455 predstavnikov zdravstvene nege (87,8 % žensk in 12,2 %  moških), 5343 zdravnikov 

(56 % žensk in 44 % moških) ter iz 1504 fizioterapevtov (91,8 % žensk in 8,2 % moških).   
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Preglednica 14: Demografski podatki populacije  

Področje dela Medicina Zdravstvena nega Fizioterapija 

Starost / Spol Ž  M Ž M Ž M 

       

20–30 let 1,3 0,6 8,3 3 0,7 0,1 

31–40 let 4,2 2 18,4 3,5 1,8 0,3 

41–50 let 2,1 3,6 18 1,5 1,6 0,2 

Nad 50 let 4,7 3,5 18 0,8 1,6 0,2 

Skupaj: spol 12,3 9,7 62,7 8,8 5,7 0,8 

Skupaj: 

področje  
22 71,5   6,5 

Opomba: Prikazano z deležem v odstotkih. 

Vir: NIJZ 2015 

Prva vprašanja anketnega vprašalnika so se nanašala na demografske podatke vzorca. 

Ugotovili smo, da je na vprašalnik odgovorilo 81 % žensk in 19 % moških. Največji delež 

odgovorov smo prejeli od vprašanih znotraj starostnih skupin od 31 do 40 in od 41 do 50 let z 

29,7 in 33,9 %, sledita ji zgornja in spodnja starostna skupina s 15,9 in 20,5 % vprašanih. V 

skupini zdravstvena  nega je zaposlenin 55,3 % vprašanih, sledi ji skupina medicina s 23,9 % 

 in skupina fizioterapija z 20,8 % vprašanih. Vzorec je sestavljen iz 93 predstavnikov 

zdravstvene  nege (78 % žensk in 13 % moških),   40 zdravnikov (65,7 % žensk in 34,3 % 

moških) in 35 fizioterapevtov (86,1 % žensk in 13,9 % moških).    

Preglednica 15: Demografski podatki vprašanih 

Področje dela Medicina Zdravstvena nega Fizioterapija 

Starost / Spol Ž M Ž M Ž M 

20–30 let 2,9 2,3 5,3 1,8 2,4 1,2 

31–40 let 3,6 1,8 14,3 2,9 5,9 1,2 

41–50 let 5,3 3,6 17,3 1,8 5,9 0 

Nad 50 let 3,1 1,3 11,3 0,6 3,6 0,6 

Skupaj: spol 14,9 9 48,2 7,1 17,8 3 

Skupaj: 

področje 
23,9 55,3 20,8 

Opomba: Prikazano z deležem v odstotkih. 

Iz primerjave vzorca s populacijo ugotavljamo, da smo v vzorec zajeli manj predstavnikov 

zdravstvene nege in več predstavnikov fizioterapije. Vzorec sicer ni dosledno stratificiran, 

vendar menimo, da je vseeno primeren za obravnavo. Menimo, da bi bilo število 
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fizioterapevtov premajhno, če bi dosledno upoštevali populacijske vrednosti in jih prenesli na 

delež v vzorcu. 

Zadnje vprašanje v sklopu demografskih vprašanj se je nanašalo na dolžino delovne dobe v 

zdravstvu. Anketiranim osebam smo ponudili tri možnosti, in sicer do deset let, od deset do 

20 let in nad 20 let delovne dobe v zdravstvu. 

Preglednica 16: Delovna doba v sistemu javnega zdravstvenega varstva 

 Frekvenca Delež (v %) 

Do 10 let 40 23,8 

10 do 20 let 55 32,7 

Več kot 20 let 73 43,5 

Skupaj 168 100,0 

Podatki nam kažejo, da je največji delež anketiranih med tistimi, ki v zdravstvu delajo več kot 

20 let. To pomeni, da imajo anketirani izkušnje z delom in da njihova stališča o KAM-

metodah zdravljenja skozi te izkušnje slonijo na realnih potrebah prebivalstva. 

3.2 Predstavitev in obravnava izidov raziskave 

Empirični del naloge temelji na osnovi ugotovitev iz teoretičnega dela. Izbrana vprašanja iz 

anketnega vprašalnika so v predstavitvi raziskave podana v  tabelarni ali grafični obliki. Pod 

tabelo ali grafom so poleg komentarjev tudi nekateri zaključki,  preostale pa smo podali v 

zadnjem poglavju naloge. 

3.2.1 KAM-metode – prepoznavnost med zdravstvenimi delavci 

Osnova za izoblikovanje stališča je poznavanje področja, v našem primeru so to 

komplementarne in alternativne metode zdravljenja. Na prepoznavnost teh se je nanašalo 

sedmo vprašanje. Vprašanim smo pripravili seznam KAM-metod zdravljenja in jih prosili, naj 

poznavanje metod ovrednotijo z lestvico od 1 do 4, ki smo jo podprli tudi opisno: 1 na lestvici 

pomeni, da anketirana oseba metode ne pozna, 2 pomeni, da je anketirana oseba za metodo 

sicer že slišala, a je ne pozna, 3 pomeni, da anketirana oseba metodo pozna, in 4 na lestvici 

pomeni, da ima anketirana oseba izkušnjo s tem načinom zdravljenja. 

V nadaljevanju bomo z izračunom povprečja predstavili splošno stopnjo prepoznavnosti 

KAM-metod zdravljenja. Vrstni red predstavitve rezultatov je takšen, da je najprej 

predstavljena metoda z najvišjo povprečno oceno in nazadnje metoda z najnižjo povprečno 

oceno. 
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Slika 2: Poznavanje KAM-metod  

S slike 2 je razvidno, da so anketirane osebe najbolj seznanjene z masažami, ocenjenimi s 

povprečno oceno 3,54 (4 = imam izkušnjo s to metodo zdravljenja). To pomeni, da po večini 

to metodo poznajo in jo tudi uporabljajo. Naslednja metoda po prepoznavnosti je joga z oceno 

3,12 (3 = poznam to metodo zdravljenja). Meditacija je med metodami po poznavanju na 

tretjem mestu z 2,9, sledi pa ji homeopatija z 2,88. Najslabše ocenjene metode v smislu 

poznavanja so qi gong, rei-ki in osteopatija z ocenami okoli 2 (2 = za metodo sem že slišal, 

ampak je ne poznam). 

3.2.2 KAM-metode – uporaba in priporočila 

Eden od naslednjih korakov v procesu uvajanja novosti v družbi je praktična raba teh novosti, 

zato smo nadalje preverjali morebitno uporabo komplementarnih in alternativnih metod 

zdravljenja med vprašanimi zdravstvenimi delavci. Zanimalo nas je, ali so vprašani metodo že 

preizkusili in ali so jo tudi priporočili prijateljem in znancem. Vprašani so se na seznamu 

KAM-metod zdravljenja odločali med trditvijo, da so metodo že preizkusili ali pa da so 

metodo priporočili znancem in prijateljem. Sklepali smo, da jo tisti, ki so metodo priporočali 

prijateljem in znancem, tudi poznajo in so jo že preizkusili. Iz tega sledi, da sta odgovora sem 

preizkusil in priporočam pritrdilna odgovora ter skupaj tvorita celoto, ki pomeni uporabo te 

metode. Anketirani so lahko obkrožili eno ali drugo, ne pa obojega. Ostali delež pomeni, da 

anketirani metode ne uporablja. Rezultati so predstavljeni na sliki 3, kjer smo jih razvrstili od 

tistega z največjim deležem pritrdilnih odgovorov do tistega z najmanjšim deležem pritrdilnih 

odgovorov.   
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Slika 3: Uporaba in priporočila 

Iz opisanega vidimo, da masaže priporoča ali uporablja več kot 80 odstotkov vprašanih. Sledi 

joga s skoraj 60-odstotno priporočilno ali uporabno vrednostjo ter meditacija z dobrimi 40 

odstotki. Vprašani najmanj uporabljajo ali priporočajo qi-gong, osteopatijo, tradicionalno 

indijsko medicino in rei-ki, kjer smo zabeležili manj kot 20-odstotno priporočilno vrednost 

med vprašanimi zdravstvenimi delavci. 

3.2.3 KAM-metode – dodatno izobraževanje 

Nadaljnja stopnja razvoja stališča do določenega družbenega pojava je želja po znanju iz tega 

področja. V raziskavi smo zato v nadaljevanju preverili interes zdravstvenih delavcev do 

dodatnega izobraževanja na področju KAM-metod zdravljenja. Vprašanim smo pripravili tri 

trditve in jih prosili, naj svoja stališča do teh trditev ovrednotijo na lestvici od 1 do 5, kar smo 

podprli tudi opisno. Odgovor 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjam, odgovor 5 pa na 

drugi strani pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjam. Stališča smo analizirali z izračunom 

povprečja. Rezultate, ki jih bomo v nadaljevanju grafično prikazali, nam kažejo, da bi veliko 

vprašanih želelo več znanja iz KAM-metod zdravljenja, da se  imajo namen izobraževati ter da 

se že izobražujejo. V nadaljevanju raziskave smo zato preverili, katera od KAM-metod 

zdravljenja je vprašanim najbolj zanimiva za izobraževanje.  
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Slika 4: Izobraževanje na področju KAM-metod 

S slike 5 je razvidno, da je trditev želel/-a bi, da so nekatere KAM-metode zdravljenja že v 

 rednem študijskem programu, ovrednotena najvišje, in sicer na petstopenjski lestvici z oceno 

3,56. Rezultat nam kaže, da si velik delež vprašanih želi takšnih vsebin v rednem študijskem 

 programu. Trditev, ki izraža namen do izobraževanja, je na petstopenjski lestvici ocenjena s 

3,07,  in trditev, da se na tem področju že izobražuje, z 2,84. Vidi se, da kljub raznovrstnosti 

metod ti načini zdravljenja zanimajo vprašane zdravstvene delavce.   

Trenutni interes za izobraževanje na področju obravnavanih KAM-metod zdravljenja smo 

preverjali z vprašanjem 7. Vprašane smo zaprosili, naj izberejo trditev, ki se nanaša na njihov 

trenutni izobraževalni status na področju posamezne metode. Izbirali so me naslednjimi 

trditvami: se že izobražujem, želim si dodatnega izobraževanja in takšnega izobraževanja ne 

potrebujem. 

 

Slika 5: Izobraževanje na posamezni KAM-metodi  
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Iz raziskave je razvidno, da je najbolj zaželeno dodatno izobraževanje na področju masaž, 

meditacije in joge, sledijo tradicionalni sistemi zdravljenja. Presenetljivo velik delež 

 zanimanja zaznamo tudi med energetskimi metodami zdravljenja. Izobraževalne želje in 

usmeritve verjetno pogojuje ponudba, (ne)kompleksnost posamezne metode in možnost 

pridobitve lastne pozitivne izkušnje. Masaže, joga in meditacija so dosegljive tako z vidika 

obsežne izobraževalne ponudbe kot tudi z vidika manjše kompleksnosti izobraževalnega 

procesa. Tradicionalni sistemi zdravljenja so zanimivi kot celostni sistem zdravljenja, vendar 

so zaradi svoje kompleksnosti manj zanimivi kot oblika dodatnega izobraževanja.  

Nadalje smo primerjali dodatno izobraževanje, lastno rabo in željo po vključitvi določene 

metode v sistem zdravstvenega varstva. 

 

Slika 6: KAM-metode – uporaba, potekajoče izobraževanje in vključitev v SJZV 

S slike 6 je razvidno, da se postavke ne prekrivajo med seboj. Najbolj enakomerno zastopane 

v vseh kategorijah (vključitev v SJZV, uporaba in izobraževanje) so masaže. Vprašani bi torej 

masaže vključili v sistem javnega zdravstvenega varstva, o masažah bi radi vedeli več, prav 

tako pa jih uporabljajo in priporočajo. Naslednja metoda, ki je dobro zastopana v vseh treh 

kategorijah, je manualna medicina, sledita ji joga in meditacija. Največji razkorak stališč je 

opazen pri homeopatiji, kiropraktiki in tradicionalni kitajski medicini, za katere zdravstveni 

delavci menijo, da so med najprimernejšimi za vključitev v sistem javnega zdravstvenega 

varstva, vendar je manj želja po izobraževanju. Manj odgovorov pa smo zabeležili tudi na 

strani uporabe in priporočil.  

3.2.4 KAM-metode v državah EU 

S predzadnjim vprašanjem smo želeli preveriti, koliko vprašani zdravstveni delavci poznajo 

urejenost zakonodaje KAM-metod zunaj meja Slovenije. Kot vemo, imamo v Sloveniji status 

KAM-metod v primerjavi s tujino zelo slabo urejen.  
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Slika 7: KAM-metode v zahodni Evropi 

S slike 7 je razvidno, da dobrih 40 odstotkov vprašanih meni, da v tujini KAM-metode niso 

del javnega zdravstva. Iz teoretičnega dela vemo, da ima večina naših sosednjih držav to 

področje urejeno tako z zakonodajnega vidika kot tudi z vidika dela v praksi.  

3.2.5 Opisna mnenja zdravstvenih delavcev 

Z zadnjim vprašanjem smo vprašanim dali možnost opisnega odgovora oziroma smo jih 

poprosili, naj izrazijo o problematiki tisto mnenje, ki ga skozi vprašalnik niso mogli, pa bi ga 

vseeno radi povedali. Odgovori so v pomenskih kategorijah, od najbolj do najmanj 

zastopanega. 

Preglednica 17: Opisna mnenja zdravstvenih delavcev  

Opisna kategorija Komentar Frekvenca 

Predlagajo združitev koristi KAM-

metod zdravljenja z uradno 

medicino 

Združitev prednosti obeh vej, uradna medicina ima 
svoje pomanjkljivosti, sodelovanje prinaša najboljše 
rezultate 

15 

Predlagajo ureditev zakonodaje na 

področju KAM-metod zdravljenja 

Zaščita pacientov pred zlorabami, povečano zaupanje 

pacienta do zdravnika v primeru, da KAM-metode 

uporablja 

6 

 

KAM-metode premalo poznajo Potrebujejo več znanja, regulacijo dela in 
izobraževanja  

5 

Predlagajo regulacijo 

medicinskega znanja za zdravilce 

Izvajalci KAM-metod premalo poznajo medicino 

 

3 

 

Potreben je razmislek o prednostih 

in slabostih KAM-metod 

Kritična presoja na vseh straneh 2 

Prakticiranje KAM-metod zahteva 

določeno stopnjo zavedanja in 
finančnih sredstev uporabnika 

Državna promocija KAM- metod za spremembo 

načina življenja ljudi 

2 

KAM-metode zdravljenja so že 
svetovali 

Iz pogovora z bolnikom do spoznanja, da bi 

posamezna metoda lahko koristila 

2 

Opisna mnenja zdravstvenih delavcev so pozitivno naravna do uvajanja KAM-metod v sistem 

javnega zdravstva, vendar nas opozarjajo na vse negativne vidike neurejene regulacije: težave 
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pri svetovanju pacientom, težave z odkritim pogovorom med bolnikom in zdravstvenim 

delavcem zaradi prikrivanja tovrstnega zdravljenja, možnosti morebitnega zlorabljanja zaradi 

nestrokovnih izvajalcev KAM-metod ter neustrezna znanja enih in drugih zaradi odsotnosti 

standardov znanja. 

3.3 Preverjanje hipotez 

V magistrski nalogo smo si postavili tri hipoteze, na katere bomo odgovorili s pomočjo 

izračuna srednje vrednosti, metode enosmerne ANOVE, analize variance, testa mnogoterih 

primerjav in Spermanovega korelacijskega koeficienta.  

3.3.1 Hipoteza H1 

Hipoteza H1 se glasi: »Zdravstveno osebje podpira dopolnitve in spremembe v naboru 

načinov zdravljenja znotraj  sistema javnega zdravstva.« 

Hipotezo 1 smo preverjali v treh korakih, ki omogočajo splošni vpogled v stališča 

zdravstvenih delavcev do vključitve KAM-metod kot oblike dopolnitve in spremembe v 

naboru obstoječih metod zdravljenja, ter s preverjanjem prisotnosti morebitnih razlik med 

različnimi profili v zdravstvenem varstvu. Preverjali smo stroškovni vidik, urejenost sistema 

javnega zdravstvenega varstva ter vidik kakovosti in managementa. Spremenljivke smo 

ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer odgovor 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjam, 

odgovor 5 pa na drugi strani pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjam. 

 

Slika 8: Podpora KAM-metodam zdravljenja 

Zdravstveno osebje v povprečju (ocena 4 – »se strinjam«) podpira dopolnitve in spremembe 

na naslednjih področjih: 
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- Neurejenost na področju KAM-metod zdravljenja zmanjšuje nekatere dobre možnosti 

zdravljenja (SD = 1,03 ). 

- KAM-metode zdravljenja bi povečale kakovost zdravljenja (SD = 1,06). 

- KAM-metode bi dolgoročno zmanjšale stroške zdravljena (SD = 0,89). 

Z nedoločenimi odgovori (ocena 3 – »niti – niti«) pa so opredeljene spremenljivke, ki pravijo, 

da bi KAM-metode lahko uvrstili zgolj pod preventivne metode (SD = 1,02) in da obravnava 

ter raziskovanje KAM-metod zdravljenja spadata v področje vodstva zdravstvenih ustanov 

(SD = 0,95). 

V nadaljevanju nas je zanimalo, katere so tiste KAM-metode zdravljenja, ki se vprašanim 

 zdravstvenim delavcem zdijo najbolj interesantne kot celostne metode, katere se jim zdijo 

 primerne kot preventivne in katere se jim sploh ne zdijo primerne za vključitev v sistem 

javnega  zdravstvenega varstva. Rezultate bomo predstavili kot delež pozitivnih odgovorov 

znotraj  posamezne KAM-metode, porazdeljene na štiri postavke: predstavljena metoda sodi v 

ta sistem  kot celostna metoda zdravljenja, kot preventivna metoda zdravljenja ali pa da v 

sistem ne sodi.  Dopustili pa smo tudi možnost, da se vprašani ne opredeli, ker metode ne 

pozna dovolj.  

Preglednica 18: Možnost vključitve v sistem javnega zdravstvenega varstva 

KAM-metoda 

Celostna 

metoda 

zdravljenja 

Preventivna 

metoda 

zdravljenja 

Ne sodi v 

SJZV 

Niso 

odgovarjali 

Homeopatija 43 26 17 14 

Manualna medicina 38 31 13 18 

Masaže 35 49 8 9 

Kiropraktika 34 33 14 19 

Tradicionalna kitajska medicina 30 30 23 17 

Osteopatija 18 31 21 29 

Bioenergija, orgonska terapija 15 32 29 24 

Tradicionalna indijska medicina 13 35 28 24 

Meditacija 13 47 26 15 

Joga 11 48 26 15 

Pilates 10 42 31 17 

Rei-ki 8 33 33 26 

Qi-gong 7 27 39 27 

Povprečje  21,2 35,7 23,6 19,5 

Opomba: Prikazano z deležem v odstotkih. 

Iz preglednice 18 je razvidno, da najvišjo podporo v stolpcu metod za celostno obravnavo v 

sistemu javnega zdravstvenega varstva uživa homeopatija s 43 % podpore, manualna 
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medicina z 38 % podpore, masaže s 35 % podpore, kiropraktika s 34 % podpore in 

tradicionalna kitajska medicina s 30 % podpore. Med preventivnimi metodami dosegajo 

največjo stopnjo podpore masaže z 49 %, joga z 48 % in pilates s 47 % podpore. V sistem 

javnega zdravstvenega varstva po mnenju anketiranih ne sodita qi-gong, rei-ki in pilates. 

Ugotavljamo, da je dobra polovica stališč pozitivno naravnanih do vključitve nekaterih metod 

v sistem javnega zdravstva, dobra petina stališč je do tega odklonilna in slaba petina stališč 

neopredeljena.  

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se med različnimi skupinami zdravstvenih delavcev 

(zdravstvena nega, medicina in fizioterapija) razlikuje podpora za dopolnitev in spremembe 

sistema javnega zdravstvenega varstva s KAM-metodami zdravljenja. V raziskavo vključeni 

zdravstveni domovi zaposlujejo več poklicnih struktur, med njimi tudi medicinske sestre, 

zdravnike in fizioterapevte. Ti poklicni profili delujejo s pomočjo različnih metod zdravljenja, 

zaradi tega se nam zdijo pomembne tudi morebitne razlike v stališčih med različnimi 

predstavniki zdravstvenega varstva. Razlike med tremi skupinami smo preverjali z metodo 

enosmerna ANOVA – analiza variance (te tri skupine temeljijo na vprašanju S4). Iz vprašanja 

S12 pa smo oblikovali spremenljivko »Podpora KAM-metodam kot sistemu javnega 

zdravstva«. Za vsako vprašano skupino smo najprej sešteli ocene vseh petih trditev, nato smo 

ta seštevek delili s številom trditev (5), da smo dobili povprečno oceno področja podpore 

KAM-metodam.  

Preglednica 19: Podpora KAM-metodam kot SJZV po skupinah  

 N Povprečje Standardni odklon Standardna napaka 

Medicina 25 3,31 0,90 0,18 

Zdravstvena nega 57 3,44 0,69 0,09 

Fizioterapija 19 3,98 0,71 0,16 

Skupaj 101 3,51 0,78 0,08 

Iz preglednice 19 je razvidno, da je podpora KAM-metodam zdravljenja pri zdravstvenih 

delavcih na ravni od 3,31 do 3,98 na petstopenjski lestvici, kjer odgovor 1 pomeni, da se s 

trditvijo sploh ne strinjam, odgovor 5 pa na drugi strani  pomeni, da se s trditvijo popolnoma 

strinjam.  Najvišjo podporo so izrazili fizioterapevti z oceno 3,98 (4 – »se strinjam«), 

zaposleni v zdravstveni negi in medicini pa so na tem področju bližje nedoločeni oceni (3 – 

»niti – niti«). Nadalje smo z enosmerno ANOVO preverili, ali so te razlike v povprečjih tudi 

statistično značilne. 

Preglednica 20: Test ANOVA – podpora KAM-metodam kot sistemu javnega zdravstva 

 F p-vrednost 

Med skupinami 4,876 0,010 

Skupaj 101 98 
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Rezultat kaže, da so razlike med skupinami statistično značilne pri stopnji 0,05 (p = 0,01 in je 

torej manjši od 0,05). To pomeni, da z enoodstotnim tveganjem trdimo, da med skupinami 

obstajajo statistično pomembne razlike.  

Z dodatnim LSD-testom mnogoterih primerjav pa smo bolj konkretno preverili še razlike 

vsake skupine z vsako. 

Preglednica 21: Mnogotere primerjave LSD-ja 

S4 – Področje dela Razlika povprečij p-vrednost 

Medicina Zdravstvena nega –0,12309 0,495 

Fizioterapija –0,66695
*
 0,004 

Zdravstvena nega Medicina 0,12309 0,495 

Fizioterapija –0,54386
*
 0,007 

Fizioterapija Medicina 0,66695
*
 0,004 

Zdravstvena nega 0,54386
*
 0,007 

Opomba: Odvisna spremenljivka: podpora KAM-metodam kot sistemu javnega zdravstva. Razlike so 

statistično značilne pri stopnji 0,01. 

Iz rezultata ugotavljamo, da fizioterapevti statistično značilno bolj podpirajo KAM-metode 

zdravljenja kot zdravniki. Ta ugotovitev se sklada tudi z dejstvi, da so med temi metodami 

zdravljenja najbolj poznane ravno masaže, manualna medicina in joga, ki so bolj 

»fizioterapevtske« metode.  

Na osnovi predstavljenega rezultata lahko hipotezo H1, ki se glasi: »Zdravstveno osebje 

podpira dopolnitve in spremembe v naboru načinov zdravljenja  znotraj  sistema javnega 

zdravstva,«  le delno potrdimo, saj zdravstveno osebje podpira le določene vidike sprememb 

pri uvajanju KAM-metod zdravljenja v sistem javnega zdravstvenega varstva oziroma do 

nekaterih trditev še nima izoblikovanih stališč, obenem pa se zaznana podpora KAM 

metodam med različnimi poklici na področju zdravstva, pomembno razlikuje. Iz raziskave je 

razvidno, da vprašani zdravstveni delavci vidijo možnosti vključevanja nekaterih KAM-

metod v sistem javnega zdravstvenega varstva, pri čemer bi se usmerili predvsem v to, da se 

take metode vključijo kot neka komplementarna preventiva. Zato menimo, da bi bilo dobro 

nekatere KAM-metode zdravljenja (masaže, manualno medicino, homeopatijo, kiropraktiko 

in  tradicionalno kitajsko medicino)  podrobneje raziskati tudi z vidika učinkovitosti 

zdravljenja in ugotoviti, kje so  možnosti dodatnega izobraževanja zainteresiranih zdravstvenih 

delavcev.   

3.3.2 Hipoteza H2 

Hipoteza H2 se glasi: »Zdravstveni delavci poznajo različne komplementarne in alternativne 

pristope k  zdravljenju.« 
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Hipotezo H2 smo preverili s pomočjo izračunov povprečnih ocen na štiristopenjski lestvici. 

Vprašanim smo ponudili nabor trinajstih metod, kjer so svoje poznavanje metod ocenili na 

naslednji lestvici: 1 – Ne poznam; 2 – Sem že slišal, je ne poznam; 3 – Poznam; 4 – Imam 

izkušnje s tem načinom zdravljenja.   

Preglednica 22: Stopnja poznavanja KAM-metod zdravljenja 

KAM-metode Minimum Maksimum Povprečje Standardni odklon 

Masaže 1 4 3,54 0,54 

Joga 1 4 3,12 0,67 

Meditacija 1 4 2,90 0,78 

Pilates 1 4 2,89 0,84 

Homeopatija 1 4 2,88 0,74 

Kiropraktika 1 4 2,74 0,68 

Manualna medicina 1 4 2,62 0,98 

Bioenergija, orgonska terapija 1 4 2,46 0,98 

Tradicionalna kitajska medicina 1 4 2,36 0,82 

Tradicionalna indijska medicina 1 4 2,10 0,80 

Osteopatija 1 4 2,08 0,87 

Rei-ki 1 4 2,05 0,91 

Qi-gong 1 4 1,81 0,91 

Zdravstveni delavci v povprečju poznajo sedem metod, in sicer homeopatijo, kiropraktiko, 

manualno medicino, jogo, pilates, meditacijo in bioenergijo. Izkušnje imajo le z masažami, za 

ostalih pet metod so že slišali, a jih ne poznajo.  

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med poznavanjem KAM-metod med 

zdravstvenimi delavci glede na starost. Za preverjanje razlik med štirimi starostnimi 

kategorijami zdravstvenih delavcev smo uporabili metodo enosmerna ANOVA – analiza 

variance. Poznavanje KAM-metod smo merili z vprašanjem S7, kjer so vprašani opredelili 

svoje poznavanje trinajstih KAM-metod na lestvici odgovorov od 1 do 4,  odgovori pa 

pomenijo naslednje: 1 – Ne poznam; 2 – Sem že slišal, je ne poznam; 3 – Poznam; 4 – Imam 

izkušnje s tem načinom zdravljenja. Iz pregleda povprečij v preglednici Razlike v poznavanju 

metod glede na starost (priloga 4) je zaznati, da med starostnimi skupinami ne prihaja do 

večjih razlik v poznavanju posameznih metod. Določene razlike se kažejo le pri poznavanju 

tradicionalne kitajske medicine. Najstarejši v povprečju poznajo metodo, medtem ko so ostali 

zanjo že slišali, a je ne poznajo. Enako je pri metodi bioenergija, kjer starostni skupini od 31 

do 40 let in 51 let in več metodo v povprečju poznata, ostali dve skupini pa sta zanjo že 

slišali, a je ne poznata. Nadalje smo z enosmerno ANOVO preverili, ali so razlike med 

starostnimi kategorijami tudi statistično značilne pri stopnji 0,05. 
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Preglednica 23: ANOVA – statistična pomembnost razlik med starostnimi skupinami 

  F p-vrednost 

S7-1 Tradicionalna kitajska medicina 
Med skupinami ,201 ,896 

Skupaj 166   

S7-2 Tradicionalna indijska medicina  
Med skupinami 1,047 ,374 

Skupaj 164   

S7-3 Homeopatija 
Med skupinami ,221 ,882 

Skupaj 163   

S7-4 Kiropraktika 
Med skupinami ,534 ,659 

Skupaj 164   

S7-5 Osteopatija 
Med skupinami 1,372 ,253 

Skupaj 163   

S7-6 Manualna medicina 
Med skupinami ,757 ,520 

Skupaj 162   

S7-7 Masaže 
Med skupinami ,753 ,522 

Skupaj 165   

S7-8 Joga 
Med skupinami ,889 ,448 

Skupaj 164   

S7-9 Pilates 
Med skupinami ,148 ,931 

Skupaj 165   

S7-10 Qi-gong 
Med skupinami ,225 ,879 

Skupaj 163   

S7-11 Bioenergija, orgonska energija 
Med skupinami 1,278 ,284 

Skupaj 164   

S7-12 Rei-ki 
Med skupinami 1,303 ,275 

Skupaj 164   

S7-13 Meditacija 
Med skupinami ,081 ,970 

Skupaj 167   

Rezultat kaže, da med starostnimi skupinami pri poznavanju med KAM-metodami zdravljenja 

ni statistično pomembnih razlik, p je pri vseh primerih večji od 0,05. To pomeni, da vprašani 

zdravstveni delavci različnih starosti KAM-metode zdravljenja poznajo enako ne glede na 

starost. S tem smo želeli ugotoviti, ali so KAM-metode zdravljenja morebiti »moderni trend« 

in so kot takšne bolj interesantne za mlajše zdravstvene delavce. Rezultat nam kaže, da KAM-

metode zdravljenja niso tiste, ki bi trendovsko privlačile mlajšo družbeno skupino, ampak je 

poznavanje teh homogeno porazdeljeno med vse starostne skupine. 

Na osnovi predstavljenega rezultata hipotezo H2, ki se glasi: »Zdravstveni delavci poznajo 

 različne komplementarne in alternativne pristope k  zdravljenju,« potrdimo, saj vprašani 

zdravstveni delavci  poznajo večino navedenih metod, poznavanje teh pa je neodvisno od 

starosti. 
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3.3.3 Hipoteza H3 

Hipoteza H3 se glasi: »Zdravstveni delavci so prepričani, da bi uvajanje komplementarnih in 

alternativnih  pristopov doprineslo h kakovosti v delovanju sistema zdravstvenega varstva.« 

Hipotezo H3 smo preverili s pomočjo izračuna povprečnih ocen šestih spremenljivk, ki smo 

jih določili na osnovi izbrane literature. Te ocenjujejo odnos do KAM-metod zdravljenja v 

točki, kjer se oblikuje stališče o učinkovitosti sistema javnega zdravstvenega varstva. 

Spremenljivke smo ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer odgovor 1 pomeni, da se s trditvijo 

sploh ne strinjam, odgovor 5 pa na drugi strani pomeni, da se z odgovorom popolnoma 

strinjam. 

 

Slika 9: Odnos do KAM-metod zdravljenja 

Vprašani zdravstveni delavci se z večino trditev, ki merijo njihov odnos do KAM-metod 

zdravljenja, v povprečju strinjajo. Trditve so ocenjene z oceno proti 4 (ocena 4 – »strinjam 

se«): 

- KAM-metode imajo pozitiven vpliv na zdravje (SD = 0,89). 

- KAM-metode človeka usmerjajo v večjo odgovornost za svoje zdravje (SD = 0,89). 

- KAM-metode človeka usmerjajo v celostni pogled na svoje zdravje (SD = 0,95). 

- KAM-metode v splošnem ne škodujejo (SD = 0,88). 

- KAM-metode so predvsem koristne v preventivi (SD = 0,93). 

Z nedoločno oceno 3 (3 = »niti – niti«) je bila ocenjena trditev »Mnenje o KAM-metodah je 

precenjeno (SD = 0,94). Zdravstveni delavci se s to trditvijo niti ne strinjajo niti je ne morejo 

potrditi.  

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali obstaja korelacija med stališčem do KAM-metod 

zdravljenja in med dolžino delovnega staža. Slednjo smo preverjali z vprašanjem S6, njihovo 
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stališče do KAM-metod zdravljenja pa z vprašanjem S8, na osnovi katerega smo oblikovali 

spremenljivko »Naklonjenost KAM-metodam«. Za vsako skupino vprašanih smo najprej 

sešteli njegove ocene vseh šestih trditev, nato pa smo ta seštevek delili s številom trditev 

(torej šest), da smo dobili povprečno oceno področja naklonjenosti KAM-metodam 

zdravljenja. S Spermanovim korelacijskim koeficientom smo preverili povezanost med obema 

predpostavljenima spremenljivkama, ki ju z vidika merske lestvice uvrščamo v ordinalni tip 

spremenljivke.  

Preglednica 24: Spearmanova korelacija KAM-metodam 

Korelacije 
Naklonjenost 

KAM-metodam 

S6 – Koliko let že 
delate v zdravstvu? 

Spearmanov 

RHO 

Naklonjenost 

KAM-

metodam 

Korelacijski koeficient 1,000 –0,072 

p-vrednost  0,526 

N 80 80 

S6 – Koliko 

let že delate v 
zdravstvu? 

Korelacijski koeficient –0,072 1,000 

p-vrednost 0,526  

N 80 168 

Rezultat korelacijske matrike (preglednica 24) kaže, da povezanost med spremenljivkama ni 

statistično značilna (p je večji od 0,05). Ta podatek nam pove, da dolžina delovnega staža 

nima vpliva na stališče do KAM-metod zdravljenja. S tem delom raziskave smo želeli 

preveriti, ali bi stališče o učinkovitosti teh metod zdravljenja utegnilo temeljiti na dolžini 

delovnega staža oziroma ali so zdravstveni delavci s krajšim delovnim stažem bolj naklonjeni 

KAM-metodam zdravljenja. Kot vidimo iz raziskave, dolžina delovnega staža nima vpliva na 

stališče do KAM-metod zdravljenja. To nam pove, da KAM-metode zdravljenja niso nekaj 

trendovskega in da vsi vprašani zdravstveni delavci ugotavljajo priložnosti pri zdravljenju in 

preventivi.  

Na osnovi tega rezultata lahko hipotezo H3, ki se glasi:  »Zdravstveni delavci so prepričani, 

da bi uvajanje komplementarnih in alternativnih  pristopov  doprineslo h kakovosti v delovanju 

sistema zdravstvenega varstva,«  potrdimo, saj je povprečna ocena trditev (M = 4 in več) 

pokazala visoko mero strinjanja med zdravstvenimi delavci, to stališče pa ni odvisno od 

dolžine delovnega staža vprašanih zdravstvenih delavcev.  

3.4 Povzetek spoznanj iz raziskave 

Zdravstveni delavci poznajo KAM-metode zdravljenja in se jih tudi poslužujejo, saj je 89,3 

odstotka anketiranih zdravstvenih delavcev že preizkusilo že eno KAM-metodo zdravljenja. 

Vprašani zdravstveni delavci želijo tudi več znanj iz tega: te vsebine bi si želeli predvsem v 

rednem študijskem programu, desetina se že dodatno izobražuje, tretjina pa bi se na tem 

področju želela izobraževati. Največ vprašanih zdravstvenih delavcev se dodatno izobražuje 
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na področju masaž, manualne medicine in homeopatije; želje po izobraževanju pa smo zaznali 

še na zdravilskih sistemih (tradicionalni kitajski medicini, ajurvedi in kiropraktiki). V 

teoretičnem delu smo ugotovili, da je največ izobraževalnih možnosti ravno na področju 

masaž, manualne medicine in joge, na področju sistemov zdravljenja pa so izobraževalne 

možnosti v Sloveniji sicer prisotne, vendar so izobraževanja bolj zapletena, dražja in trajajo 

po več let. Za tako zapleteno izobraževanje pa se je težje odločiti.  

Vprašani zdravstveni delavci v več kot 35 odstotkih menijo, da bi homeopatija, manualna 

terapija, masaže in kiropraktika sodile v sistem javnega zdravstvenega varstva kot celostna 

metoda; masaže, joga, meditacija, tradicionalna kitajska medicina in kiropraktika pa kot 

preventivna metoda zdravljenja. Med metodami, ki so po mnenju vprašanih primerne za 

vključitev v sistem javnega zdravstva kot preventivne metode, lahko potegnemo večjo 

korelacijo med poznavanjem in uporabo. Menimo, da so vprašani zdravstveni delavci, ki 

želijo preventivno delovati pri sebi, prepoznali ta potencial med temi KAM-metodami.  

Primerjava različnih profilov zdravstvenih delavcev (zdravnikov, fizioterapevtov in 

medicinskih sester) je pokazala nekoliko večjo podporo pri fizioterapevtih. Ocenjene 

vrednosti se nam zdijo logične, ker smo opazili, da sta največji dejanska uporaba in 

priporočilna moč ravno na področju manualnih metod zdravljenja in masaž. Primerjava 

poznavanja KAM-metod zdravljenja med različno starimi zdravstvenimi delavci je pokazala, 

da ni razlik med njihovim poznavanjem. S tem smo želeli prikazati, da KAM-metode niso 

nekaj modernega, ampak načini zdravljenja, kjer koristi prepoznavajo vse starostne skupine 

zdravstvenih delavcev. Nadalje stališče do KAM-metod zdravljenja prav tako ni odvisno od 

dolžine delovne dobe, ker se vprašani zdravstveni delavci opredeljujejo podobno ne glede na 

dolžino delovne dobe.  

Vprašani zdravstveni delavci menijo,  da bi z nekaterimi KAM-metodami zdravljenja lahko 

izpopolnili vrzeli v alopatski medicini. V večinskem delu so namreč podprli trditev,  da 

neurejenost na področju KAM-metod zdravljenja zmanjšuje nekatere dobre možnosti 

 zdravljenja. Navedene zaključke podpirajo tudi ugotovitve opisnih mnenj zdravstvenih 

delavcev, ki v največji meri pozivajo k združitvi obeh vej medicin, saj je bila ta trditev med 

najbolj pogostimi v opisnih mnenjih. Menijo, da bi tako lahko presegli iz tekmovanja 

izhajajoče slabosti ter sistem zdravstvenega varstva popeljali  na višjo stopnjo, ki bo 

državljanom omogočil boljše zdravljenje, zdravstveni zavarovalnici pa  prepotrebne prihranke. 

Nadalje opažamo, da v teh mnenjih zdravstveni delavci izpostavljajo potrebo po statusni  in 

zakonodajni ureditvi. Trditev, ki opredeljuje tako mnenje znotraj anketnih vprašanj, je bila na 

petstopenjski lestvici ocenjena z oceno 3,86 (vprašanje 12).  

Skoraj 60 odstotkov vprašanih zdravstvenih delavcev meni, da KAM-metode zdravljenja v 

tujini niso del javnega zdravstvenega varstva, kar napeljuje na možnost ugodnejših stališč, če 

bi večji odstotek vprašanih zdravstvenih delavcev vedel, da je ureditev v tujini boljša.  
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE 

V teoretičnem delu naloge smo razložili, kako se pojmovanje zdravljenja in oskrbe spreminja 

ter prilagaja družbi, finančnim virom in vrednotam. Ugotovili smo, da trenutna demografska 

in družbeno-ekonomska ureditev pogojujeta določene spremembe, če bomo želeli ohraniti 

trenutno raven sistema javnega zdravstvenega varstva. Nadalje smo ugotovili, da bodo 

potrebne spremembe v načinu zdravljenja kroničnih nenalezljivih bolezni in da bi bilo dobro 

okrepiti preventivno dejavnost. Ideja naše magistrske naloge temelji na možnosti, da bi del 

naštetih vrzeli v sistemu zdravstvenega varstva zapolnile KAM-metode zdravljenja. V tujini 

te možnosti že proučujejo in jih aktivno vključujejo v sisteme zdravstvenega varstva. 

4.1 Ugotovitve iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave 

S pomočjo raziskave smo ugotavljali stališča zdravstvenih delavcev do KAM-metod 

zdravljenja in s pomočjo rezultatov raziskave sklepali na raven poznavanja in uporabe ter na 

možnost vpeljave teh metod v sistem javnega zdravstvenega varstva. Rezultati raziskave 

kažejo, da zdravstveni delavci poznajo KAM-metode kljub njihovi raznolikosti, da si želijo 

dodatnega izobraževanja in da se na tem področju že izobražujejo. Uporabljajo jih tudi v skrbi 

za svoje zdravje in za zdravje svojih najbližjih. Mnenje zdravstvenih delavcev se nam zdi 

najbolj kredibilno, ker so neposredni opazovalci in akterji v sistemu zdravstvenega varstva. 

Stališča vprašanih zdravstvenih delavcev se ne razlikujejo v odvisnosti od njihove starosti ali 

delovne dobe. To nam nakazuje, da KAM-metode zdravljenja niso metode, ki bi bile 

pogojene z določenim obdobjem ali načinom življenja, ampak so metode, v katerih je večina 

vprašanih našla korist za izboljšanje zdravja. 

Ena od pomembnejših ugotovitev naše raziskave kaže, da je zakonodaja v Sloveniji na 

področju KAM-metod zdravljenja neurejena. Menimo, da so posledice takšne zakonodaje 

večplastne in vplivajo tako na zdravstvene delavce kot tudi na izvajalce in uporabnike teh 

metod. Zdravstvenemu delavcu, ki bi na primer želel poleg uradne medicine uporabiti tudi 

KAM-metode zdravljenja, grozi odvzem licence ali izguba službe. Uporabniki zaradi 

odsotnosti standardov delovanja niso ustrezno zavarovani pred nestrokovnimi izvajalci KAM-

metod zdravljenja, prikrajšani pa so tudi za primernejši posvet pri zdravstvenem delavcu, ker 

ne poznajo njegovega stališča do KAM-metod zdravljenja. Zdravstveni delavec zaradi tega ne 

pozna vseh dejstev, ki so potrebna za optimalno zdravljenje.  

Neurejenost osnovne zakonodaje nadalje negativno vpliva na neurejene standarde 

izobraževanja. Kot smo videli v nalogi, so možnosti izobraževanja zelo široke, vendar 

ponekod brez standardov, ki bi poenotili osnovni stopnji znanj. Ti standardi bi moral biti za 

delavca, ki se ukvarja s katerim koli zdravljenjem, obvezni. V tujini so možnosti 

izobraževanja nekaterih KAM-metod vključene že v program medicinskih univerz, v 

Sloveniji pa teh možnosti ni. 
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Obstoječi sistem javnega zdravstva temelji na košarici javnih zdravstvenih storitev, ki je 

enaka že dolgo časa. Podatki nam kažejo, da tako v Sloveniji kot drugod po svetu bolniki 

vedno bolj uporabljajo KAM-metode zdravljenja. Blagodejno preventivno delovanje in nežno 

pomoč h kurativnemu zdravljenju so prvi prepoznali ravno uporabniki: bodisi zato, ker želijo 

poskrbeti za svoje zdravje, bodisi zato, ker želijo več od svojega zdravljenja. Obstoječi sistem 

zdravstvenega varstva je reguliran in ker je košarica storitev enotna, težje ocenjujemo, kaj bi 

bilo lahko bolje znotraj sistema javnega zdravstva. Kljub vsemu vemo, da bi z nekaterimi 

metodami lahko zdravili ceneje, se pravi nadomestili dražje oblike s cenejšimi (na primer 

masaže in manualno medicino pri kronični bolečini v hrbtenici). Nekaterim metodam, 

predvsem preventivnim (jogi, meditaciji, naturopatiji …), bi lahko podelili uradni mandat 

preventivne samoplačniške metode zdravljenja in na ta način podali »dovoljenje« 

zdravstvenim delavcem in »uradno priporočilo« državljanom. S tem bi zmanjšali strošek 

slabega zdravja in ugodno vplivali na zdravstveno blagajno. Nadalje bi nekatere metode lahko 

vpletli v sistem javnega zdravstva brez dodatnih stroškov (homeopatija, osteopatija), ker smo 

v raziskavi že sedaj opazili veliko željo zdravstvenih delavcev po dodatnem izobraževanju v 

tej smeri. Strošek bi zopet ostal enak, kakovost pa bi se povečala. 

Princip ponudbe in povpraševanja najhitreje pokaže, katere storitve v družbi se res potrebuje 

in katere ne. Ta ureditveni vidik trga se nam delno izkazuje skozi povečano uporabo KAM-

metod zdravljenja. Slednje bi moralo malce signalizirati, da je košarica storitev sistema 

javnega zdravstva vsaj delno zastarela.  

Ena od pomembnih komponent našega sistema javnega zdravstvenega varstva je tudi 

univerzalna dostopnost. KAM-metode zdravljenja so zaradi samoplačniškega statusa in 

določenega intelektualnega napora, ki mora biti vložen v iskanje in raziskavo ponudbe, 

deležni samo nekateri državljani. Sistem zdravstvenega varstva je narejen tako, da danes ni 

možnosti izbire znotraj zdravstvenega varstva, zasebne zavarovalnice, ki bi to utegnile 

ponuditi (Zavarovalnica Triglav 2015), pa so v celoti samoplačniške in tako dostopne samo 

tistim, ki imajo ta dodatna sredstva. Vpetost določenih preventivnih metod zdravljenja v 

sistem zdravstvenega varstva kot priporočila bi takšno stanje delno popravilo.  

 Z ustvarjanjem ustreznih pogojev ter z izvajanjem programov varovanja in krepitve zdravja bi 

bilo  treba začeti že v šolah. Predlagamo, da se ustrezno preveri izobraževalni program in 

ugotovi, kako  bi lahko otroke vzgajali v bolj zdravem duhu. Ugotovili smo, da problematika 

kroničnih  nenalezljivih bolezni ni samo težava starostnikov, ampak se temelji za tako bolezen 

postavijo v  zgodnji odrasli dobi, na katero pa vpliva poprejšnji izobraževalni proces. Opaziti 

je, da tudi  kasneje v življenju manjkajo uradne usmeritve, priporočila in predvideni vplivi na 

človekovo  zdravje, kar bi ljudi usmerilo v akcijo.   
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4.2 Prispevek k znanosti 

Zdravstveni delavci poznajo določne KAM-metode zdravljenja, izkazujejo željo po 

izobraževanju ali pa se že izobražujejo, prav tako že uporabljajo nekatere metode.  

Podatki iz raziskave nam kažejo, da bi bile določene spremembe v sistemu zdravstvenega 

varstva potrebne in da bi bile lahko KAM-metode zdravljenja ene od možnih poti v uvajanju 

teh sprememb. Vprašani zdravstveni delavci so nekatere KAM-metode podprli kot celostne 

metode, druge pa kot preventivne: 

- Kot celostne metode zdravljenja vidijo homeopatijo, kiropraktiko, manualno medicino in 

tradicionalno kitajsko medicino.  

- Med preventivne metode pa bi uvrstili masaže, jogo in meditacijo. Preventivni ukrepi na 

ravni sistema javnega zdravstvenega varstva so bili doslej rezervirani predvsem za mlajše 

populacijske skupine ali pa so bili preveč splošni in niso upoštevali posebnosti starajoče 

se populacije. Ugotavljamo, da nekatere KAM-metode upoštevajo ravno ta vidik. To niti 

ne pomeni, da jih je treba integrirati v sistem javnega zdravstva tako, da bi jih krile 

zavarovalnice, ampak bi jih bilo smiselno na nacionalni ravni prepoznati kot dobre, 

poskrbeti za varnost uporabnikov z določeno stopnjo regulacije teh metod in jih na ta 

način predstaviti državljanom. Pomembno je, da ustrezni državni organ pokaže, da se z 

njimi strinja. S tem bi pri ljudeh vzbudili potreben občutek varnosti in »dovoljenje« za 

uporabo in prakticiranje. 

Poudarjamo pa, da je sistem zdravstvenega varstva zapleten sistem in eden od 

najpomembnejših gradnikov sodobne družbe, zato za kakovostno uvajanje kakršnih koli 

sprememb predlagamo stalno kritično presojo morebitnih sprememb in obstoječega stanja.  

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Verjamemo, da smo z našo raziskavo prispevali pomemben delček k razumevanju stališč do 

komplementarnih in alternativnih metod zdravljenja v Sloveniji. Za še boljše zaključke in 

podporo v sistemu javnega zdravstvenega varstva predlagamo naslednje: 

- Raziskovanje v smeri konkretnega izbora metod zdravljenja med metodami, ki so jih 

vprašani zdravstveni delavci izpostavili in bi po njihovem mnenju pripomogle k 

povečanju učinkovitosti dela v javnem sistemu zdravstvenega varstva ter k zmanjšanju 

stroškov za zdravstvene zavarovalnice.  

- Dobro bi bilo podrobneje raziskati, katere metode zdravljenja bi bile primerne za 

umestitev med celostne metode zdravljenja in na kakšen način bi se lahko izvajale ter 

katere so tiste metode, ki bi bile primerne za preventivno stopnjo. 

- Zanimiva bi bila primerjava podobnih stališč med zdravstvenimi delavci in splošno 

populacijo. Kaj mislijo prebivalci Republike Slovenije o KAM-metodah zdravljenja, 
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katere metode bi izpostavili in kakšna korelacija se lahko potegne med njimi in 

zdravstvenimi delavci. 

- Predlagamo, da bi primerjali uporabo KAM-metod zdravljenja in zdravstvenega stanja, s 

katerimi se soočajo ljudje, ki uporabljajo določeno metodo. 

- Dobro bi bilo vedeti, kakšni so vzroki ljudi, ki posegajo po določenih KAM-metodah 

zdravljenja. 

- Predlagamo, da bi raziskali možnost uvedbe nove učne ure v osnovne in srednje šole – 

preventivne metode. S tem bi pri najmlajših odprli novo dimenzijo miselnosti: skrb za 

zdravje, telo in duha je ena od najpomembnejših stvari za posameznika, zdravstveno 

zavarovalnico in zdravstveni sistem.  

- Obstoječe raziskave na področju učinkovitosti KAM-metod zdravljenja so izkazale 

določene prednosti, opažamo pa, da je na področju teh raziskav še veliko manevrskega 

prostora tako v smislu kakovosti teh raziskav kot v smislu raziskovanja konkretnih 

bolezenskih stanj.  

4.4 Omejitve in predpostavke 

Raziskava temelji na nekaterih predpostavkah, in sicer: 

- S trenutnim stanjem v zdravstvenem varstvu ne moremo biti zadovoljni. 

- Zdravstveno osebje je ena od gonilnih sil v smeri spreminjanja obstoječega sistema 

zdravstvenega varstva. 

- Od strokovnosti zdravilcev in izvajalcev komplementarnih ter alternativnih metod je 

odvisno sprejemanje teh metod med strokovnjaki za zdravje. 

- Zdravstveno osebje uporablja nekatere od komplementarnih in alternativnih metod, kadar 

so v procesu zdravljenja. 

- Pacienti, ki jim metode pomagajo, so osnovni pokazatelj kakovosti. 

- Raziskave, ki se ukvarjajo s problematiko komplementarnih in alternativnih metod, se 

postavljajo predvsem na eno (komplementarne ali alternativne metode) ali drugo (trenutni 

javni sistem zdravstva) stran, malo je raziskav, ki bi poizkušale povezati obe strani v 

smeri iskanja koristi za bolnika in zdravstveno blagajno. 

- Na narejenih lastnih napakah se institucije ne učijo dovolj in ne vpeljujejo sprememb 

oziroma izboljšav. 

- Rezultati ankete bodo izmerjeni na dovolj velikem vzorcu, da se jih bo lahko posplošilo 

na celotno državo. 

Raziskava temelji na naslednji omejitvah: 

- Kakovost in verodostojnost rezultatov sta odvisni od tega, kako dobro zdravstveni delavci 

poznajo posamezne KAM-metode – nekateri zdravstveni delavci slabše poznajo KAM-

metode zdravljena ali ne vedo točno, katere tehnike spadajo pod določeno KAM-metodo. 
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- Na anketni vprašalnik so najbrž odgovarjali zdravstveni delavci, ki so zainteresirani za 

spremembo situacije, in manj tisti, ki jim obstoječa situacija ustreza. To pomeni, da 

zaključki nujno ne odražajo mnenja tudi drugih predstavnikov stroke in tako ne 

omogočajo posploševanja. 

- V vseh zdravstvenih ustanovah niso bili pripravljeni sodelovati, prav tako niso bili 

pripravljeni sodelovati vsi zdravstveni delavci. To nam nakazuje, da zaključki ne 

odražajo presečnega mnenja zdravstvenih delavcev v Sloveniji, poleg tega pa je mnenje 

verjetno bolj pozitivno naravnano, ker so odgovarjali zdravstveni delavci v tistih 

institucijah, kjer je vodstvo bolj pozitivno naravnano do teh metod zdravljenja. 

- Znanje zdravstvenih delavcev o KAM-metodah zdravljenja je zelo različno, ker nimamo 

sprejetih standardov, ki bi ta znanja poenotila. Po vsej verjetnosti subjektivizacija znanja 

slabo vpliva na poenotenje mnenj.   

- V procesu raziskave nismo uporabili validiranega pripomočka, saj ga v obstoječi 

znanstveni literaturi po nam znanih podatkih ni bilo mogoče najti.  

- Izide raziskav smo posplošili na vse KAM-metode zdravljenja, v nalogi pa vidimo, da so 

mnenja do različnih KAM-metod zdravljenja različna.   

- Vzorec ni najbolj natančen približek populacije, saj je večina anketiranih zaposlena v 

primarnem zdravstvenem varstvu in zato ugotovljena stališča ne odražajo stališča vseh 

ravni zdravstvenega varstva.  

- Nabor KAM-metod zdravljenja je subjektiven, katerega pogojuje naše poznavanje, 

uporaba in preferenca do KAM-metod zdravljenja. Te metode zdravljenja smo proučevali 

dalj časa, se na tem področju dodatno izobraževali ter jih dejansko uporabljali pri svojem 

zdravljenju in pri zdravljenju svojcev. Ker so bili uspehi pri zdravljenju dobri in je naš 

pogled na te metode zdravljenja posledično ugodnejši, kot je pogled povprečnega 

državljana, ki nima težav z zdravjem in zato ni nikoli potreboval neke dodatne pomoči pri 

zdravljenju.  

- Uporabo KAM-metod zdravljenja ocenjujemo s svojega stališča poznavanja in njihove 

uporabe, za katerega smo prepričani, da ni škodljiv. 

- Nabor domače in tuje strokovne literature je subjektiven. 
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Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Mateja Kržin, absolventka magistrskega študija na Fakulteti za management.  
 

V raziskavi za magistrsko nalogo preučujem možnosti vključevanja nekaterih 
komplementarnih in alternativnih metod zdravljenja v javni sistem zdravstvenega varstva. Te 

možnosti proučujem tako zaradi varstva bolnikov kot tudi zaradi večjih uspehov 
preventivnega in kurativnega zdravljenja. V ta namen Vas vljudno naprošam, da izpolnite ta 
anonimni anketni vprašalnik. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 10 minut.  
 

Vsi pridobljeni podatki se bodo koristili zgolj v raziskovalne namene in ne bodo posredovani 

tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni. 
 

Če ste se odločili za elektronsko reševanje ankete mi jo posredujte na: 
matejaspice@gmail.com 
 

Za Vaše sodelovanje se Vam že v naprej najlepše zahvaljujem. 
 

 

 

S spoštovanjem! 
 

Mateja Kržin 
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SPLOŠNA VPRAŠANJA O ANKETIRANCU 
 

S1 – Spol  

1. Moški 
2. Ženska 

 

S2 – Starost_____________let 

 

S3 – Najvišja stopnja pridobljene izobrazbe 

1. Višja šola 

2. Visoka šola 

3. Univerzitetna diploma 

4. Magisterij 

5. Doktorat 

 

S4 – Področje dela 

1. – Medicina 

2. – Zdravstvena nega  

3. – Fizioterapija 

 

S5 – Stopnja dela v sistemu zdravstvenega varstva? 

1. – Primarna stopnja 

2. – Sekundarna stopnja 

3. – Terciarna stopnja 

 

S6 – Koliko let že delate v zdravstvu? 

1. Do 10 let 

2. 10 let - 20 let 

3. Več kot 20 let 
 

S7 - Metode komplementarnega in alternativnega zdravljenja (v nadaljevanju KAM-metode): 

 

 

S7 - Komplementarne in alternativne 

metode zdravljenja 

1. 

Ne poznam 

2. Sem že 
slišal-a, ne 

poznam 

3. 

Poznam 

4. Imam izkušnje s 
tem načinom 
zdravljenja 

S7-1 Tradicionalna Kitajska medicina 1 2 3 4 

S7-2 Tradicionalna Indijska medicina – 

Ajurveda 

1 2 3 4 

S7-3 Homeopatija 1 2 3 4 

S7-4 Kiropraktika 1 2 3 4 

S7-5 Osteopatija 1 2 3 4 

S7-6 Manualna medicina 1 2 3 4 

S7-7 Masaže 1 2 3 4 

S7-8 Joga 1 2 3 4 

S7-9 Pilates 1 2 3 4 

S7-10 Qi-gong 1 2 3 4 

S7-11 Bioenergija, orgonska energija 1 2 3 4 

S7-12 Rei-ki 1 2 3 4 

S7-13 Meditacija 1 2 3 4 
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S8 - Ocenite (označite), v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami vezano na zgoraj 
navedene KAM-metode: 

 

S8 – Odnos do KAM-metod zdravljenja 

1. Sploh 

se ne 

strinjam 

2. Ne 

strinjam 

se 

3. Niti se 

ne 

strinjam/ 

niti 

strinjam 

 

4. Se 

strinjam 

 

5. Povsem 

se strinjam 

S8-1 KAM-metode imajo pozitiven vpliv na 

zdravje 
1 2 

 

3 
4 5 

S8-2 KAM-metode so predvsem koristne v 

preventivi 
1 2 3 4 5 

S8-3 KAM-metode v splošnem ne škodujejo 1 2 3 4 5 

S8-4 Mnenje o KAM-metodah je precenjeno 1 2 3 4 5 

S8-5 KAM-metode človeka usmerjajo v večjo 
odgovornost za svoje zdravje 

1 2 3 4 5 

S8-6 KAM-metode človeka usmerjajo v 
celostni pogled na svoje zdravje 

1 2 3 4 5 

 

S9 - Če ste spodaj navedene metode zdravljenja že uporabljali ali jih priporočili svojcem ali 
znancem, označite katere: 
 

 

S9 - Komplementarne in alternativne metode 

zdravljenja 

1. 

Sem preizkusil-a 

2. Sem priporočil-a svojcem 

ali znancem 

S9-1 Tradicionalna Kitajska medicina 1 2 

S9-2 Tradicionalna Indijska medicina - Ajurveda 
1 2 

S9-3 Homeopatija 1 2 

S9-4 Kiropraktika 1 2 

S9-5 Osteopatija 1 2 

S9-6 Manualna medicina 1 2 

S9-7 Masaže 1 2 

S9-8 Joga 1 2 

S9-9 Pilates 1 2 

S9-10 Qi-gong 1 2 

S9-11 Bioenergija, orgonska energija 1 2 

S9-12 Rei-ki 1 2 

S9-13 Meditacija 1 2 

ALI   

S9 –KAM-metod zdravljenja ne uporabljam in jih ne 

priporočam drugim 
Obkrožite vsebino 
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S10 - Ocenite (označite), v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, ki so vezane na 
možnosti izobraževanja na področju zgoraj navedenih KAM-metod: 

 

S10 – Izobraževanje na področju KAM-

metod 

 

1. Sploh 

se ne 

strinjam 

2. Ne 

strinjam 

se 

3. Niti se 

ne 

strinjam/ 

niti 

strinjam 

4. Se 

strinjam 

5. Povsem 

se 

strinjam 

S10-1 Na tem področju se že izobražujem 

 
1 2 3 4 5 

S10-2 Na tem področju se imam namen 
izobraževati 

1 2 3 4 5 

S10-3 Želel-a bi, da bi bile nekatere vsebine 

KAM-metod zdravljenja že v rednem 
študijskem programu 

1 2 3 4 5 

 

S11 - Označite KAM-metode, kjer se že izobražujete ali bi si želeli dodatnega izobraževanja: 
 

 

S11 Komplementarne in alternativne metode 

zdravljenja 

1. 

Se že izobražujem 

2. Želim si dodatnega 
izobraževanja 

S11-1 Tradicionalna Kitajska medicina 

 

1 2 

S11-2 Tradicionalna Indijska medicina - Ajurveda 1 2 

S11-3 Homeopatija 1 2 

S11-4 Kiropraktika 1 2 

S11-5 Osteopatija 1 2 

S11-6 Manualna medicina 1 2 

S11-7 Masaže 1 2 

S11-8 Joga 1 2 

S11-9 Pilates 1 2 

S11-10 Qi-gong 1 2 

S11-11 Bioenergija, orgonska energija 1 2 

S11-12 Rei-ki 1 2 

S11-13 Meditacija 1 2 

ALI   

S11-14 Dodatnega izobraževanja s področja KAM-

metod za svoje delo ne potrebujem 
Obkrožite vsebino 
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S12 - Ocenite (označite), v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, ki so vezane na 

vključitev zgoraj navedenih KAM-metod v sistem javnega zdravstva: 

 

S12 – KAM-metode kot sistem javnega 

zdravstva 

1. Sploh 

se ne 

strinjam 

2. Ne 

strinjam 

se 

3. Niti se 

ne 

strinjam/

niti 

strinjam 

4. Se 

strinjam 

5. Povsem se 

strinjam 

S12-1 KAM-metode znotraj javnega 

zdravstva bi dolgoročno zmanjšale stroške 
zdravljenja 

1 2 3 4 5 

S12-2 KAM-metode bi povečale kakovost 
zdravljenja 

1 2 3 4 5 

S12-3 Neurejenost na področju KAM 
zmanjšuje nekatere dobre možnosti 

zdravljenja 

1 2 3 4 5 

S12-4 Obravnava in raziskovanje KAM-

metod zdravljenja spada v področje vodstva 
zdravstvenih ustanov 

1 2 3 4 5 

S12-5 KAM-metode bi lahko uvrstili zgolj 

pod preventivne metode 
1 2 3 4 5 

 

S13 - Označite KAM-metode, ki bi po vašem mnenju sodile v sodoben sistem javnega zdravstva 

po opisanih načelih… 

 

 

S13 - Komplementarne in alternativne 

metode zdravljenja 

1. kot celostna 

metoda zdravljenja 

2. zgolj kot 

preventivna metoda 

3. ne sodi v sistem 

javnega zdravstva 

S13-1 Tradicionalna Kitajska medicina 
1 2 3 

S13-2 Tradicionalna Indijska medicina - 

Ajurveda 
1 2 3 

S13-3 Homeopatija 
1 2 3 

S13-4 Kiropraktika 
1 2 3 

S13-5 Osteopatija 
1 2 3 

S13-6 Manualna medicina 
1 2 3 

S13-7 Masaže 
1 2 3 

S13-8 Joga 
1 2 3 

S13-9 Pilates 
1 2 3 

S13-10 Qi-gong 
1 2 3 

S13-11 Bioenergija, orgonska energija 
1 2 3 

S13-12 Rei-ki 
1 2 3 

S13-13 Meditacija 
1 2 3 
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S14 – Ali menite, da so v zahodni Evropi te KAM del javnega zdravstva? 

1. DA 

2. NE 

 

S15 – Napišite vaše mnenje,ki ga niste uspeli izraziti skozi vprašalnik, pa bi ga vseeno radi 

povedali za namen te raziskave: 

 

__________________________________________________________________________ 
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Zdravstvene zavarovalnice v Nemčiji, ki vključujejo homeopatske metode zdravljenja 

(Krankenkasse Deutschland 2014a) 

Actimonda krankenkasse,  

AOK Bayern,  

AOK Niedersachsen,  

AOK Nordost,  

AOK Nordwest,  

AOK PLUS,  

atlas BKK ahlmann,  

Audi BKK,  

BAHN-BKK,  

BARMER GEK,  

BERGISCHE Krankenkasse,  

BIG direkt gesund,  

BKK advita,  

BKK Akzo Nobel Bayern,  

BKK Demag Krauss-Maffei,  

BKK Diakonie,  

BKK DürkoppAdler,  

BKK ESSANELLE,  

BKK EUREGIO,  

BKK exklusiv,  

BKK firmus,  

BKK Freudenberg,  

BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER,  

BKK Herford Minden Ravensberg (HMR),  

BKK HERKULES,  

BKK Krones,  

BKK MAHLE,  

BKK Melitta Plus,  

BKK Mobil Oil,  

BKK PHOENIX,  

BKK ProVita,  

BKK Scheufelen,  

BKK Stadt Augsburg,  

BKK Technoform,  

BKK VBU,  

BKK VDN,  
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BKK VerbundPlus,  

BKK VICTORIA D.A.S.,  

BKK vor Ort,  

BKK Wirtschaft & Finanzen,  

BKK ZF & Partner,  

BKK24,  

Bosch BKK,  

Brandenburgische BKK,  

Daimler Betriebskrankenkasse,  

DAK Gesundheit,  

DEUTSCHE BKK,  

Die Schwenninger Krankenkass, energie-BKK,  

ESSO BKK,  

Heimat Krankenkasse,  

HEK – Hanseatische Krankenkasse,  

hkk Krankenkasse,  

Hypovereinsbank BKK,  

IKK Brandenburg und Berlin,  

IKK classic,  

IKK gesund plus,  

IKK Südwest,  

KKH Kaufmännische Krankenkasse,  

Knappschaft, mhplus Krankenkasse,  

Novitas BKK, pronova BKK,  

R+V Betriebskrankenkasse,  

SBK,  

SECURVITA Krankenkasse,  

SKD BKK, Südzucker-BKK,  

Techniker Krankenkasse – TK,  

Vaillant BKK,  

Vereinigte BKK in  

WMF BKK  
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Levinov test homogenosti varianc  - hipoteza 1 

Levinova statistika df1 df2 p-vrednost 

2,41 2 98 0,095 

Levinov test homogenost varianc smo uporabili, ker je homogenost varianc pogoj za izračun 

ANOVE. Če so variance homogene pomeni, da med variancami skupin ni statistično 

pomembnih razlik. 
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Razlike v poznavanju metod glede na  starost – hipoteza 2 

Metoda Starost N Povprečje St. odklon St. napaka 

S7-1 Tradicionalna 

kitajska medicina 

20–30 let 27 2,33 1,00 0,19 

31–40 let 50 2,32 0,79 0,11 

41–50 let 56 2,34 0,82 0,11 

51 in več let 33 2,45 0,75 0,13 

S7-2 Tradicionalna 

indijska medicina 

20–30 let 27 1,89 0,89 0,17 

31–40 let 49 2,22 0,82 0,12 

41–50 let 56 2,09 0,79 0,11 

51 in več let 32 2,13 0,66 0,12 

S7-3 Homeopatija 

20–30 let 26 2,88 0,59 0,12 

31–40 let 49 2,92 0,73 0,10 

41–50 let 56 2,82 0,81 0,11 

51 in več let 32 2,94 0,76 0,13 

S7-4 Kiropraktika 

20–30 let 26 2,77 0,76 0,15 

31–40 let 49 2,65 0,63 0,09 

41–50 let 57 2,75 0,69 0,09 

51 in več let 32 2,84 0,68 0,12 

S7-5 Osteopatija 

20–30 let 27 2,26 0,94 0,18 

31–40 let 49 2,20 0,89 0,13 

41–50 let 56 1,98 0,88 0,12 

51 in več let 31 1,90 0,75 0,13 

S7-6 Manualna medicina 

20–30 let 26 2,58 1,14 0,22 

31–40 let 50 2,56 0,93 0,13 

41–50 let 56 2,57 1,02 0,14 

51 in več let 30 2,87 0,82 0,15 

S7-7 Masaže 

20–30 let 26 3,46 0,51 0,10 

31–40 let 49 3,57 0,50 0,07 

41–50 let 57 3,49 0,57 0,08 

51 in več let 33 3,64 0,55 0,10 

S7-8 Joga 

20–30 let 26 3,27 0,53 0,10 

31–40 let 49 3,12 0,60 0,09 

41–50 let 56 3,02 0,67 0,09 

51 in več let 33 3,15 0,83 0,15 

    Se nadaljuje 
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Preglednica – nadaljevanje     

Metoda Starost N Povprečje St. odklon St. napaka 

S7-9 Pilates 

20–30 let 27 2,96 0,90 0,17 

31–40 let 50 2,90 0,86 0,12 

41–50 let 55 2,84 0,76 0,10 

51 in več let 33 2,91 0,91 0,16 

S7-10 Qi-gong 

20–30 let 27 1,85 1,03 0,20 

31–40 let 48 1,79 0,87 0,13 

41–50 let 56 1,75 0,88 0,12 

51 in več let 32 1,91 0,93 0,16 

S7-11 Bioenergija, 

orgonska energija 

20–30 let 26 2,35 0,98 0,19 

31–40 let 49 2,57 0,98 0,14 

41–50 let 57 2,30 1,02 0,13 

51 in več let 32 2,66 0,90 0,16 

S7-12 Rei-ki 

20–30 let 27 1,74 1,02 0,20 

31–40 let 48 2,06 0,86 0,12 

41–50 let 57 2,14 0,99 0,13 

51 in več let 32 2,13 0,71 0,13 

S7-13 Meditacija 

20–30 let 27 2,93 0,92 0,18 

31–40 let 50 2,86 0,78 0,11 

41–50 let 57 2,89 0,75 0,10 

51 in več let 33 2,94 0,75 0,13 

 


