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Die Minister van Gesondheid het tuberkulose as 'n Nasionale

Gesondheidsprioriteit geïdentifiseer aangesien daar 'n toename in die insidensie

van tuberkulose in Suid-Afrika is. Die navorser het vir sewe jaar as 'n

gemeenskapsverpleegkundige gepraktiseer en was aktief betrokke by die

gemeenskap. Die navorser het gevind dat daar 'n toename in tuberkulose in die

Wes-Kaap was ten spyte van goed gekwalifiseerde verpleegpersoneel asook

toeganklike en beskikbare gesondheidsdienste.

'n Nie-eksperimentele, beskrywende, verkennende studie is gedoen op 'n

geselekteerde gemeenskap in die Wes-Kaap om die navorsingsprobleem aan te

spreek:

Wat is die kennis, persepsies, houdings en behandelingspraktyke van

tuberkulosepasiënte, hulle ondersteuningsbronne en gemeenskapsleiers?

Gestruktureerde onderhoude is met 50 pasiënte gevoer wat ewekansig

geselekteer is uit pasiënte wat die kliniek besoek het. Fokusonderhoude is met

gemeenskapsleiers gevoer wat doelbewus geselekteer is. 'n Gemodifiseerde

photo voice tegniek is ook toegepas waar pasiënte 'n skets moes maak van hulle

gevoelens toe hulle die eerste keer met tuberkulose gediagnoseer is, asook die

impak wat die siekte op hulself en hulomgewing het.

Die bevindinge het gewys dat daar 'n gebrek aan kennis was, dat daar 'n

grootskaalse stigmatisering van die siekte was en dat baie pasiënte nie by hulle

behandelingsregimens hou nie. Die meeste van die pasiënte het 'n negatiewe

idee van tuberkulose en het aangedui dat dit altyd die dood veroorsaak.

Gemeenskapsleiers was baie hulpvaardig en alhoewel die meeste pasiënte

aangedui het dat hulle tevrede was met die sorg wat hulle ontvang het, was daar

tog aanduidings dat gesondheidspersoneel van meer hulp kan wees.

Aanbevelings sluit in dat gesondheidsbevorderingsprogramme in samewerking

met gemeenskapslede beplan moet word om te verseker dat die programme

toepaslik is en die werklike behoeftes van die gemeenskap aanspreek.
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The Minister of Health identified tuberculosis as a National Health priority since

the incidence of tuberculosis in South Africa is increasing. The researcher

practiced as a community health nurse for seven years and was actively

involved with the community. It was experienced that irrespective well qualified

nursing staff and accessible and available health services, there was an

increase in tuberculosis in the Western Cape.

A non-experimental, descriptive, explorative study was conducted in a selected

community in the Western Cape to address the research problem:

What are the knowledge, perceptions, attitudes and treatment practices of

tuberculosis patients; their resources for support; and community leaders?

Structured interviews were held with 50 patients randomly selected from patients

attending the health clinic. Focus interviews were held with community leaders

purposefully selected for the research. A modified Photovoice technique was

also applied to the patients where they had to draw a picture of their feelings

when diagnosed with tuberculosis and the impact of the disease on themselves

and their environment.

The findings revealed a lack of information, major stigmatization of the disease,

and many patients not adhering to their treatment regimes. Most of the patients

had a negative idea of tuberculosis indicating that it always causes death.

Community leaders were very committed to assist in combating the problems in

their community. The findings indicated that health staff can be of more help to

the patient although they were generally satisfied with the care they received.

Recommendations include that health promotion programmes should be

planned in co-operation with community members to ensure that programmes

are appropriate and address the real needs of the community.
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1 .1 Rasionaal

Verskeie dokumente wat die transfOrmasie van gesondheidsdienste in Suid-

Afrika aanspreek, is sedert 1994 vrygestel. In 1997 het die eertydse Minister

van Gesondheid, dokter Nkosazana Zuma, die Witskrif wat die herstrukturering

van gesondheidsdienste uitspel, bekendgestel. Hiérdie dokument het die

desentralisasie van gesondheidsdienslewering, die herstrukturering van dienste

uiteengesit en die fokus op primêre gesondheidsorgdienste geplaas. 'n

Distriksgesondheidsorgstelsel moes volgens die Witskrif beplan en

geïmplementeer word. Volgens hierdie dokument moet die plaaslike toestande

en gesondheidsprobleme van 'n spesifieke gemeenskap in ag geneem word

wanneer dienste vir die gemeenskap beplan word, maar dit moet nog steeds 'n

omvattende gesondheidsorgbenadering wees sodat gefragmenteerde

dienslewering uitgeskakel word (Witskrif, 1997).

Die sentrale tema van 'n primêre gesondheidsorgbenadering is die bevordering

van gesondheid en die voorkoming van siektes. Gesondheidsdiensleweraars op

primêre, sekondêre en tersiêre vlak van dienslewering moes dus sorg dra dat

dienste meer toeganklik, bereikbaar en beskikbaar is om by die nuwe wetgewing

én die betrokke gemeenskap in te pas. Gemeenskappe moet meer betrek word

wanneer besluite omtrent gesondheid in 'n gemeenskap geneem word.

Diensleweraars moet verder by intersektorale programme betrokke raak om te

verseker dat die pasiënt binne 'n holistiese benadering hanteer sal word

(Witskrif, 1997).

Tuberkulose is in 1996 deur die Minister van Gesondheid as 'n nasionale

gesondheidsprioriteit geïdentifiseer. Afrika het die hoogste insidensie van
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tuberkulose ter wêreld met 272 nuwe gevalle per 100 000 van die populasie wat

jaarliks aangemeld word (Tuberculosis Research Programme, 1996). In Suid-

Afrika is 241 nuwe gevalle per 100 000 van die bevolking gedurende 1996

aangemeld. Wanneer hierdie data per provinsie ontleed word, blyk dit dat die

Wes-Kaap met 31% die hoogste aanmeldingsyfer gehad het, met 568 nuwe

gevalle per 100 000 van die bevolking, en In totaal van 25 595 nuwe gevalle

(Tuberculosis Research Programme, 1996). Oorbewoning, chroniese

siektetoestande, lae sosio-ekonomiese omstandighede en wanvoeding word

genoem as van die belangrikste faktore wat daartoe bydra dat tuberkulose in die

Wes-Kaap toeneem (MCH News, 2000). Soos in ander dele suid van die Sub-

Sahara gedeelte in Afrika, versprei die Menslike Immuniteitsvirus (MIV) vinnig

deur Suid-Afrika. Navorsing ten opsigte van die sero-prevalensie van MIV dui

daarop dat die insidensie van persone wat MIV-positief is en ook tuberkulose

opdoen, substansieel toeneem. Volgens dr Piot, uitvoerende direkteur van

UNIAIDS, dra ongeveer In derde van die wêreldbevolking die tuberkulose-

bakterie, maar hulle ontwikkel nooit die siekte nie. Minder as 10% van persone

wat met tuberkulose geïnfekteer word, ontwikkel die siekte. Hierdie patroon is

besig om vinnig te verander omdat MIV die menslike immuunstelsel verswak en

mense meer vatbaar maak om tuberkulose op te doen (MCH News, 2000).

Daar word geraam datindien die MIV-insidensie met 10% styg, daar viervoudige

toename in die voorkoms van tuberkulose sal wees (MCH News, 2000).

Verskeie behandelingsprogramme is geïmplementeer om tuberkulose in

gemeenskappe te beheer. Die doelwit van die programme was om te verseker

dat diegene wat tuberkulose opdoen, hul behandeling suksesvol sal voltooi. Die

Independent Development Trust wat fondse vir die voorkoming en behandeling

van tuberkulose beskikbaar stel, vereis dat enige projek wat fondse ontvang vir

die behandeling van tuberkulose, die volgende hoofelemente moet bevat:

o p~ogramme moet gemeenskapsdeelname bevorder;

o dit moet gebruik maak van die Direct Observed Treatment Short Course

(DOTS)-strategie; en
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D bemarkingsveldtogte moet gehou word om die publiek meer van tuberkulose

bewus te maak (Glathaar, 1997).

Ten spyte van die DOTS-strategie wat in plek geplaas is, het daar 'n styging in

die voorkoms van tuberkulose plaasgevind. Hiérdie kommerwekkende styging

noop navorsers om steeds hoë prioriteit aan navorsing ten opsigte van die

oorsake, verloop en behandeling van tuberkulose te gee.

Die navorser het vir sewe jaar as gemeenskapsverpleegkundige

tuberkulosepasiënte vanuit alle sosio-ekonomiese omstandighede hanteer. Die

fisieke toestand van hierdie pasiënte met tuberkulose het varieer vanaf diegene

wat in die gemeenskap met hulle behandeling kon voortgaan tot diegene wie se

fisiese toetstand te swak was om buitebehandeling te ontvang en hulle moes

gehospitaliseer word. Die pasiënte wat fisies te swak was om in die

gemeenskap behandeling te ontvang, is herhaalde kere in die hospitaal met

tuberkulose toegelaat ten spyte van gesondheidsvoorligting wat daagliks aan

hulle gegee word. Die navorser het ook betrokke begin raak by ander

gemeenskappe en het gevind dat dieselfde situasie daar geld.

Ten spyte van goed opgeleide personeel, beskikbare en bereikbare

gesondheidsdienste is gevind dat in In spesifieke gemeenskap met In

bevolkingsyfer van 2096 in die Wes-Kaap, 5% van die poplasie gedurende 1998

met tuberkulosebehandeling begin het in vergelyking met die 6% pasiënte wat

gedurende 1999 met behandeling begin het. In 2000 het 5% met

tuberkulosebehandeling begin. Hiérdie daling van 1% in vergelyking met die

vorige jaar is egter nie statisties beduidend nie (Tuberkulosestatistieke,

Cloetesville kliniek, 2000).

Volgens Kelly (1999) is tuberkulose steeds 'n belangrike gesondheidsprobleem

en vorm dit 'n groot komponent van gemeenskapsgesondheidsprogramme. In

haar studie stel sy dit dat die wyse waarop die pasiënt tuberkulose ervaar, sy

besluit om behandeling te voltooi, sal bepaal. Volgens Kuhn (Katzenellenbogen,

et aI., 1999) behoort gesondheidsprobleme deur middel van openbare

gesondheidstussentrede aangespreek te word om sodoende die individu se
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persoonlike gedrag positief te beïnvloed. Dit is egter baie moeilik om

persoonlike gedrag te verander, maar dit is uiters noodsaaklik dat die kennis,

houdings en persepsies van die pasiënt, sy/haar ondersteuningsbronne en die

breër gemeenskap positief moet wees ten opsigte van tuberkulose sodat

suksesvolle voorkoming en behandeling hiervan kan lei tot die bekamping van

die groot epidemie.

Aktiewe betrokkenheid kan egter slegs verwesenlik word indien die gemeenskap

bemagtig word met die korrekte kennis van en persepsies oor die

siektetoestand.

Die omvang van tuberkulose in Suid-Afrika, en spesifiek in die Wes-Kaap is

enorm. Die Wes-Kaap het 'n tuberkulose-insidensie van 559 persone per 100

000 van die populasie en het 20 615 tuberkulosegevalle waarvan 12% van die

persone ook MIV positief is. Die nuutste sensus dui daarop dat die voorkoms

van werkloosheid, lae geletterheidspeil en lae sosio-ekonomiese omstandighede

spesifiek in die Wes-Kaap besonder hoog is (MCH News, 2000). Aangesien

tuberkulose in sulke omstandighede toeneem, is dit nie vreemd dat die

insidensie van tuberkulose in dié provinsie so hoog is nie.

In 'n onlangse studie wat jaarliks gedoen word om die risiko van tuberkulose,

soos uitgedruk as die Annual Risk of Tuberculosis Infection (ARTI), in die Wes-

Kaap te bepaal, is 'n ARTI van 3,5% in die Wes-Kaapse Metropool gevind.

Hiérdie syfer van 3,5% dui daarop dat tuberkulose baie vinniger toeneem as wat

voorheen aanvaar is en dat mense die siekte versprei sonder dat hulle bewus is

daarvan dat hulle die siekte het. Hierdie tendens kom in al die streke van die

Wes-Kaap voor .. Tans word daarna gestreef om die meeste pasiënte wat in

klinieke van die Kaapse Metropolitaanse Gesondheidstelsel behandel word,

heeltemal van tuberkulose te genees wat beteken dat hulle nie die ander lede

van die qerneenskap kan aansteek nie.

Verskeie inisiatiewe is oor die afgelope jare veral in die Wes-Kaap geloods om

die probleem van tuberkulose aan te spreek. Hiérdie inisiatiewe wissel van die
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DOTS stelsel, finansiële toelaes vir pasiënte met tuberkulose tot spesiale toesig

oor volgehoue medikasiegebruik van aangetaste werkers.

In die literatuur word daar gemeld dat een van die belangrikste aspekte rondom

die voorkoming van siektes is om die gemeenskap meer bewus te maak van 'n

gesondheidsprobleem in hulle omgewing. Groter bewusmaking lei tot

voorkoming en vroeë opsporing van 'n siektetoestand en is trouens 'n

voorvereiste vir die effektiewe toepassing van die primêre gesondheidsorgmodel

en die verbetering van die gesondheidstatus van gemeenskappe (Wang, 1994).

Praktykervaring van die navorser dui daarop dat ten spyte van verskeie

veldtogte, die kennis van lede van die gemeenskap, veral dié gemeenskap

waarby die navorser vir die atqelope.t 0 jaar intensief betrokke was, baie beperk

is. Jaarliks word daar 'n Wêreldtuberkulosedag gehou en maak

gesondheidswerkers van die geleentheid gebruik om gemeenskappe meer

bewus te maak van die tekens en simptome van tuberkulose deur byvoorbeeld

vlotoptogte deur die strate te hou en inligtingspamflette oor tuberkulose uit te

deel. Ten spyte van verskeie pogings wat reeds deur gesondheidswerkers

aangewend is om tuberkulose op 'n groter skaal aan die gemeenskap bekend te

stel, kleef daar steeds 'n stigma aan die siekte en word tuberkuloselyers vermy

of verwerp (Kelly, 1999). Foutiewe persepsies van lede van die gemeenskap

oor tuberkulose speelook 'n belangrike rol.

Mites rondom die oorsake, voorkoming en behandeling van tuberkulose bring

mee dat vroeë opsporing dikwels bemoeilik word en behandeling nie altyd

korrek gedoen word nie. Die tipiese scenario wat deur pasiënte met tuberkulose

geskets word is dat die kliniek vergelyk kan word met 'n vervoerband in 'n

fabriek. Honderde mense staan in 'n ry, ontvang' hulle tablette terwyl daar 'n

minimum kommunikasie en interaksie tussen verpleegkundiges en pasiënte

plaasvind. Pasiënte wil nie weer vir behandeling gaan nie as gevolg van lang

afstande wat na die klinieke afgelê moet word, die stigma van

"tuberkulosebehandeling" en die lang tydperk wat medikasie geneem moet

word.
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Die huidige koers van 20 nuwe tuberkulosegevalle wat per uur in Suid-Afrika

voorkom, waarvan 80% van die pasiënte tussen 15 en 49 jaar oud is, laat min

hoop bestaan dat die epidemie binnekort opgeklaar sal word (Tuberculosis

Training Manual, 1998). Dit is alle gesondheidswerkers se plig om die

gesondheid van ons gemeenskappe te bevorder sodat ons 'n gesonde nasie

wat ekonomies produktief is, kan verseker. Dit het dus nou van kardinale

belang geword dat navorsing gedoen moet word om die probleem van

tuberkulose opnuut aan te spreek en veral te gaan ondersoek instel na die

menslike element en die persoon se houding teenoor die siekte.

1.2 Probleemstelling

Uit bogenoemde blyk dit duidelik dat dit krities is om die probleem van

tuberkulose opnuut aan te spreek en die volgende vrae het dus ontstaan as

indikasie vir die navorsing:

Wat is die kennis, houdings, persepsies en behandelingspraktyke van:

o die tuberkulose pasiënte;

o hulle ondersteuningsbronne; en

o die gemeenskapsleiers ten opsigte van tuberkulose?

1.3 Doelwitte

Die doelwitte van die navorsing is om:

o 'n profiel van die pasiënte met tuberkulose in die teikenarea te bepaal;

o die kennis van lede van die gemeenskap ten opsigte van tuberkulose te

evalueer;

o die persepsies en houdings van die pasiënt ten opsigte van tuberkulose te

bepaal;

o die behandelingspraktyke te evalueer;

o die kennis, persepsies en houdings van gemeenskapsleiers ten opsigte van

die siekte te identifiseer; en
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o om aanbevelings te maak wat op die navorsingsbevindings ~ebaseer is.

1.4 Navorsingsmetodologie

Die navorsingsmetodologie verwys na die wetenskaplike onderbou van die

studie ten opsigte van die benadering, metodes, steekproef- en data-

insamelingstegnieke en word vervolgens bespreek.

1.4.1 Navorsingsbenadering

'n Verkennende, beskrywende, nie-eksperimentele benadering word gevolg om

die kennis, houdings, persepsies en behandelingspraktyke van pasiënte met

tuberkulose en die gemeenskapsleiers te bepaal.

Die beginsels van 'n KABP (Knowledge, Attitudes, Beliefs, Practices) studie, 'n

spesifieke epidemiologiese benadering tot die navorsing van 'n omvangryke

probleem soos tuberkulose, word gebruik (Katzenellenbogen et al., 1999). Kuhn

(Katzenellenbogen et al., 1999) verwys na die KABP studie as 'n studie wat

beskrywende inligting gee van wat die teikenpopulasies weet en voelomtrent 'n

spesifieke onderwerp.

1.4. 2 Navorsingsontwerp

Kwalitatiewe en kwantitatiewe data word ingewin. Die kwantitatiewe data

verwys na die feitelike kennis van die onderwerp waar die kennis van die

pasiënte geëvalueer word, asook demografiese en ander data wat relevant is.

Die kwalitatiewe data verwys na die houdings en persepsies van individue ten

opsigte van tuberkulose en die breër impak wat dit op die gemeenskap het. Die

spesifieke ontwerp wat gebruik word is triangulasie. Triangulasie word deur

Burns en Grove (1998) beskryf as 'n kombinasie van navorsingsmetodes,

navorsingstegnieke en tipes data. De Vos (1998) meld dat dié ontwerp

besonder geskik is vir studies van hierdie aard.
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1.4.3 Steekproefneming

In die rasionaal en probleemstelling is aangedui dat tuberkulose in Suid-Afrika

en spesifiek in die Wes-Kaap, baie vinnig toeneem. 'n Spesifieke gemeenskap

in die Stellenbosch-munisipale gebied is vir die navorsing geselekteer.

Die spesifieke gemeenskap, ± 50 kilometer vanaf Kaapstad woonagtig, is 'n

laer sosio-ekonomiese gemeenskap met ± 2 600 huishoudings en 'n gemiddelde

van sewe persone per huishouding. Gesondheidsdienste word deur die

Stellenbosch munisipaliteit gelewer. Die gemeenskapsleiers is besonder aktief

betrokke by die bevordering van die gesondheid van die gemeenskap.

Kwartaallikse vergaderings tussen die kliniekpersoneel en gemeenskapsleiers

vind plaas om gesondheidsprobleme te identifiseer en te monitor. Die

gemeenskapsleiers speel 'n leidende rol in die beplanning van dienste wat in die

betrokke gemeenskap gelewer word. Hiérdie gemeenskapsleiers word deur die

gemeenskap aanvaar, die gemeenskap sien op na hulle en hulle dra die

gemeenskap se belange op die hart.

Die navorser het die spesifieke teikenarea geïdentifiseer omdat sy op grond van

vorige werkservaring goeie kontak met die kliniekpersoneel en ander rolspelers

in die gemeenskap gemaak het, wat as 'n spesifieke voorvereiste vir hiérdie tipe

navorsing beskou word. Ten einde persepsies akkuraat te identifiseer en

akkurate inligting te kan bekom, is dit noodsaaklik dat die respondent die

navorser nie as 'n bedreiging beskou nie, maar daar reeds 'n

vertrouensverhouding tussen die navorser en die breër gemeenskap bestaan.

Die gemeenskapsleiers in die betrokke gebied het tuberkulose self ook as 'n

gesondheidsprobleem geïdentifiseer en is besonder gewillig om by enige projek

betrokke te raak wat die probleem probeer aanspreek.

Die tuberkuloselyers is ewekansig gekies en doelbewuste seleksie is gebruik vir

steekproefbepaling van gemeenskapsleiers. Die data word deur middel van

vraelyste, fokusgroeponderhoude en 'n gemodifiseerde Photovoice-tegniek

ingesamel ten einde die kennis, houding, persepsies en behandelingspraktyke

teenoor tuberkulose te bepaal.
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1.4.4 Instrumente en data-insameling

Onderhoude met behulp van 'n vraelys wat deur die navorser opgestel is, is met

die pasiënte gevoer nadat hulle toestemming verkry is. Die navorser het self as

veldwerker opgetree en die inligting is oor 'n tydperk van twee maande

ingesamel.

Die respondente is ook gevra om hulle persepsies van die siektetoestand en

impak van die siektetoestand op hulleself, op papier weer te gee. Dit is daarna

weer met hulle bespreek.

'n Fokusonderhoud is met die gemeenskapsleiers gevoer om hulle kennis,

houding en persepsies oor tuberkulose in die gemeenskap te bepaal en hulle

mening is ook verkry oor die bewuswording- en bekampingsprogramme in die

gemeenskap ten einde die probleem aan te spreek.

1.4.5 Data-analise en datavoorstelling

Kwantitatiewe data word deur middel van die EXCEL (MSOFFICE) program

rekenaarmatig ontleed, terwyl kwalitatiewe data volgens Tesch se benadering

(De Vos, 1998) ontleed sal word, waar sentrale gedagtes en kerntemas

geïdentifiseer en beskryf word. Die bevindings in die vraelys word in dieselfde

volgorde hanteer as wát die vrae in die vraelys (Addendum B), gevra is.

1 .5 Operasionele beskrywings

Die volgende begrippe kom gereeld in die navorsing voor en word vervolgens

verduidelik.

DARTI: "Annual Risk of Tuberculosis Infection". Dit dui op die waarskynlikheid

dat 'n persoon binne een kalenderjaar met tuberkulose geïnfekteer sal word.

Dit reflekteer die mate van oordrag van die tuberkulosebasil in 'n

gemeenskap. Die risiko om tuberkulose op te doen word beïnvloed deur

sosio-ekonomiese toestande en sekere siektes byvoorbeeld MIV-infeksie

(Tuberculosis Training Manual, 1998).

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH
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o BEHANDELINGSPRAKTYKE is die gedrag of optrede van die

tuberkulosepasiënt ten opsigte van sy/haar siekte en behandeling

o DOTS: "Directly Observed Treatment Short Course". Dit is 'n metode

waarvolgens die tuberkulosepasiënt 'n persoon in die gemeenskap aanwys

wat direk toesig hou oor die neem van tuberkulosebehandeling van hiérdie

spesifieke pasiënt.

o GEMEENSKAPSBETROKKENHEID verwys na die situasie waar lede van 'n

gemeenskap 'n aktiewe rol in hulle eie gesondheidsorg speel en dra by tot die

beplanning, ontwikkeling en uitvoering van gesondheids-, omgewings- en

gemeenskapsdienste.

o GEMEENSKAPSDIENS verwys na 'n omvattende diens wat aan die

gemeenskap gelewer word deur qesondheids- en lekewerkers.

o GEMEENSKAPSONTWIKKELING is die bemagtiging van 'n gemeenskap om

vir hulself te besluit en verantwoordelikheid vir hulle eie gesondheid te

aanvaar.

o GESONDE GEMEENSKAP verwys na die optimale vlak van fisiese, psigiese,

sosiale en omgewingstoestande wat in enige gemeenskap kan voorkom

(Spencer, 1985).

o HOLISTIESE BENADERING beskryf 'n benadering tot pasiëntsorg waar die

fisiese, psigiese en sosiale faktore in ag geneem word en nie net die siekte

wat gediagnoseer is nie.
,

o INTERSEKTORALE PROGRAMME is programme waar die gesondheidsektor

en ander relevante sektore byvoorbeeld landbou en opvoeding, saamwerk om

'n gemeenskaplike doel te bereik.

o KLINIEK verwys na 'n fisiese fasiliteit waar omvattende

gesondheidsorgdienste binne 'n spesifieke gemeenskap gelewer word.

o PASiëNT is enige lid van die betrokke gemeenskap wat tuberkulose het. Die

woorde respondent en individu word as sinonieme gebruik
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o PRIMêRE GESONDHEIDSORG is 'n omvattende gesondheidsorgdiens wat

buite 'n hospitaal aan 'n gemeenskap gelewer word. Die dienste moet

bekostigbaar, bereikbaar, beskikbaar en aanvaarbaar wees (Spencer, 1985).

o TUBERKULOSEBEHANDELING verwys na chemoterapie (medikasie) wat

aan 'n pasiënt wat lewendige tuberkulosebasille uithoes, gegee word.

1.6 Konseptueie navorsingsraamwerk

'n Konseptueie raamwerk dien as 'n breë riglyn om die projek in perspektief te

stel. Dié raamwerk gee 'n uiteensetting van die belangrikste konsepte, idees en

konstrukte asook die verwantskap tussen hiérdie aspekte.

Met dié raamwerk word die teoretiese onderbou uit die literatuur geïdentifiseer

en daar word ook erkenning gegee aan modelle en teorieë waarop die

raamwerk gebaseer is. Die raamwerk vir die navorsing soos in Figuur 1.1

aangedui, is saamgestelop grond van werk gedoen deur Pender (Bouwer,

1997) en Kuhn (Katzenellenbogen et aI.,1999) en volgens die beginsels wat die

basis van die nuwe gesondheidsplan vorm soos deur die ANC in Dennill et aI.,

(1999) uitgespel.

Die navorser het ook aandag aan die mediese model van Yach (1988) gegee.

Hy beskryf die benadering tot tuberkulose vanuit 'n perspektief waar die verloop

van die siekte uiteengesit moet word en die faktore wat die uitkomste beïnvloed,

duidelik geïdentifiseer moet word. Hiérdie faktore vorm die basis vir enige

voorkomings- en behandelingsprogram. Die navorser voel egter dat ten spyte

van hierdie model en die goeie gesondheidsdienste wat in plek is, is die

problematiek ten opsigte van tuberkulose dat die gemeenskap en individue nog

oor 'n beperkte kennis van die siekte beskik en nog sekere persepsies en

houdings omtrent tuberkulose het. Daarom gaan hulle voort met optredes wat

hulle fisiese gesondheid negatief beïnvloed. Die navorser is dus van mening dat

die mediese model nie geskik is om alle aspekte van die probleem van

tuberkulose aan te spreek nie.
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FIGUUR 1.1
KONSEPTUELERAAMWERK

GEMEENSKAPS-
DEELNAME
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PRIMêRE GESONDHEIDSORGBEGINSELS

Die primêre gesondheidsorgbenadering is die hoeksteen van enige

gesondheidsdiens. Hierdié benadering lê klem op gemeenskapsontwikkeling en

betrokkenheid wat onontbeerlik is vir "n suksesvolle gesondheidsplan. Die

beginsels waarop hiérdie benadering berus, is die bevordering van gesondheid,

respek vir die individu en prioritisering van gesondheidsbehoeftes. Voldoende

gesondheidsvoorligting oor tuberkulose moet aan individue en gemeenskappe

gegee word sodat individue en die gemeenskap oor voldoende kennis sal beskik

om foutiewe persepsies reg te stel en dan die nodige verandering in hulle

gedrag te bewerkstellig.
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In Figuur 1.1 word die voortdurende interaksie tussen die individu en die

gemeenskap aangedui. Die individu vorm sy eie persepsies, waardes en

oortuigings wat sy gedrag beïnvloed om gesondheid te bevorder. Volgens

Pender (Bouwer et aI.,1997) sal die persepsies wat die individu omtrent sy eie

gesondheid en selfbeeld het, sy eie definisie van gesondheid en voordele wat

hy/sy sien in gesondheidsbevordering, sy gedrag beïnvloed om gesondheid te

bevorder. Volgens Pender (Bouwer et al.,1997) sal mense met 'n goeie

selfbeeld gereeld oefen en ontspan om gesond te bly. Diegene met 'n swak

selfbeeld sal weer nie belangstel daarin om na hulle eie gesondheid om te sien

nie.

Pender (Bouwer et aI., 1997) beskryf ook drie veranderlikes wat 'n invloed op

die individu uitoefen en sodoende sy gesondheidsgedrag beïnvloed:

o Demografiese veranderlikes sluit in 'n persoon se ouderdom, geslag, vlak van

opleiding en sosio-ekonomiese status en dra by om 'n individu se

gesondheidsgedrag positief of negatief te beïnvloed;

o Interpersoonlike veranderlikes verwys na die interaksie wat die individu met

die gesondheidspersoneel en familie/ondersteuningsbronne in die

gemeenskap het. Wanneer die individu dus goeie ondersteuning vanuit sy

onmiddellike omgewing kry en vertroue in die gesondheidsisteem binne die

betrokke gemeenskap het, sal hy/sy van die dienste gebruik maak om sy/haar

gesondheid te verbeter;

o Situasionele veranderlikes sluit die keuse en vorige ervarings ten opsigte van

gesondheidsbevorderende gedrag in. 'n Individu wat 'n negatiewe ervaring in

die verlede ten opsigte van sy gesondheid en die dienste gehad het, sal

dieselfde negatiewe gevoel ervaar wanneer weer hy/syaan 'n soortgelyke

situasie blootgestel word. Die individu wat byvoorbeeld reeds tuberkulose

gehad het en voel hy is verwerp of bespot deur sy/haar

ondersteuningsbronne, ongerief moes ervaar soos ver afstande aflê om

tuberkulose behandeling te kry, sal wanneer hy/sy weer met tuberkulose

gediagnoseer word, dieselfde negatiewe gevoelens ervaar. As gevolg van
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sy/haar negatiewe persepsie en houding, is die waarskynlikheid groot dat die

persoon traag mag wees om oor te gaan tot aksie om sy/haar eie gesondheid

te verbeter. Dit is belangrik dat voldoende inligting oor individue en

gemeenskappe ingesamel word, sodat dienste daarvolgens aangepas en

aangespreek kan word.

Kuhn (Katzenellenbogen et al.,1999) stel dit ook dat die kennis waaroor 'n

persoon beskik, sy houding en persepsies gaan beïnvloed en 'n effek op sy

gedrag gaan hê. As die individue en gemeenskappe se kennis, houdings en

persepsies asook huidige gedrag bepaal kan word, kan saam met die

gemeenskap se samewerking oplossings gevind word vir 'n betrokke

gesondheidsprobleem en spesifiek tuberkulose in die konteks van hiérdie

navorsing

1.7 Beperkings van die studie

'n Beperking van die studie was dat dit in 'n gespesifiseerde geografiese gebied

in 'n spesifieke provinsie gedoen is. Dit mag dus die veralgemeningswaarde

van die projek beïnvloed. Die navorser is egter van mening dat die keuse van

die area waarbinne die veldwerk gedoen is, geregverdig is aangesien die

voorkoms van tuberkulose vir die betrokke provinsie die hoogste in Suid-Afrika

is. Aangesien die navorsing ook spesifiek fokus op houdings, persepsies en

behandelingspraktyke, is die navorser van mening dat dit belangrik is dat sy

reeds die vertroue van die breër gemeenskap geniet en ook, 'n

vertrouensverhouding met die gesondheidspersoneelopgebou het. Die

akkuraatheid van inligting word beïnvloed deur die mate van oopheid en

vertroue wat daar tussen die navorser, gemeenskaps- en gesondheidspersoneel

bestaan.

1.8 Uiteensetting van die hoofstukke

Hoofstuk 1 bevat 'n algemene oriëntering ten opsigte van die navorsing. Die

doel van die navorsing word uiteengesit en 'n kort beskrywing word van die

navorsingsmetodologie gegee. Belangrike begrippe word verklaar.
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Hoofstuk 2 behels 'n literatuuroorsig oor tuberkulose, gemeenskaps-

ontwikkeling in die bekamping van tuberkulose en bewusmakingsprogramme in

die hantering van tuberkulose.

Hoofstuk 3 sit die navorsingsprosedure vir die ondersoek uiteen en beskryf die

navorsingstegnieke wat in hiérdie studie aangewend is.

Hoofstuk 4 stel die ontleding en bespreking van die data wat verkry is.

Hoofstuk 5 is die finale hoofstuk waarin die gevolgtrekkings en aanbevelings

van die studie uiteengesit word.

1.9 Samevatting

In Hoofstuk 1 is 'n breë oriëntasie tot die studie gegee. Die navorser het

aangetoon dat tuberkulose 'n probleem in die Wes-Kaap is en dat sukses slegs

behaal kan word indien die houdings, persepsies en behandelingspraktyke van

die inidividu in die breër gemeenskap in ag geneem word. Voldoende kennis is

noodsaaklik vir die individu om sy gesondheidsgedrag positief te beïnvloed. Die

. navorser beskou dit dus as noodsaaklik dat verpleegtussentredes, gedrag en

persepsies positief sal beïnvloed en gesondheid bevorder moet word sodat

negatiewe persepsies wat oor tuberkulose bestaan, verander kan word.
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2.1 Inleiding

Die doel van 'n literatuurstudie is om meer relevante inligting oor die tema van

die studie uit verskeie bronne, insluitende boeke, artikels en navorsingsprojekte

te verkry. Die literatuurstudie gee 'n oorsig oor watter inligting reeds oor die

projekte beskikbaar is en wys ook die leemtes wat steeds bestaan, duidelik uit.

Elke navorser kyk na sy doelstellings en verkry dan die nodige literatuur om

hierdie doelstellings te staaf. Die literatuurstudie help ook die navorser om voort

te bou op vorige kennis en navorsing en om gefokus te bly op die doelstellings

van die studie en net relevante inligting te versamel.

Die literatuurstudie vir hiérdie navorsing is gedoen ten einde:

o 'n oorsig oor tuberkuslose as siektetoestand se voorkoms, behandeling en

voorkoming te gee;

o 'n oorsig oor die rol van gemeenskapsontwikkeling in die bestryding van die

siekte te gee; en

o 'n oorsig oor die bewustheidsprogramme te gee wat ook die kennis,

persepsies en praktyke van pasiënte teenoor tuberkulose weergee.

Die navorser het bronne met relevante inligting oor tuberkulose geraadpleeg. 'n

Gerekenariseerde literatuursoektog is ook gedoen en literatuur van die afgelope

20 jaar is geraadpleeg. Indekskaarte is qernaak waarop die besonderhede

noukeurig aangedui is ten einde akkurate verwysings moontlik te maak.

Kernkonsepte wat verband hou met die onderwerp van die studie is

ge·Ktentifiseer en inligting wat betrekking het op' die spesifieke konsepte is

saamgegroepeer.
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Inligting is versameloor die kennis en bewustheid van die gemeenskap ten

opsigte van tuberkulose en oor die stigma en wanopvattings wat nog ten opsigte

van hierdie siekte bestaan. Tydens die literatuurstudie is daar ook gesoek na

inligting wat kan help om meer gemeenskapsbetrokkenheid te verkry in die

voorkomingsstrategie ten opsigte van die hantering en voorkoming van

tuberkulose, soos aanbeveel deur Naude (2000).

2.2 Oorsig oor tuberkulose

Ten einde die konteks waarbinne hiérdie navorsing plaasvind, beter te verstaan,

word In oorsig oor die toestand en die behandeling gegee.

2.2.1 Agtergrond

Tuberkulose is In chroniese (soms akute of subakute), oordraagbare siekte wat

gekenmerk word deur tuberkelformasies, verkasing, fibrose en verkalking van

enige liggaamsweefsel of orgaan. Die longe word in meer as 80% van gevalle

aangetas. Die bakterie word deur middel van druppelbesmetting of die inhalasie

van die droë organisme (basil) in stof versprei (Pein et al., 1999). Tuberkulose

kan in die longe of buite die longe voorkom.

Ongeveer een derde van die wêreldpopulasie is reeds met die Mycobacterium

tuberculosis bakterie geïnfekteer. Dit is dan ook die oordraagbare siekte wat die

meeste lewens per jaar eis, ongeveer twee miljoen mense elke jaar (Edginton,

2000). Tuberkulose is in 1993 tot In "global emergency" deur die

Wêreldgesondheidsorganisasie verklaar.

Tuberkulose is egter nie meer so In groot gesondheidsprobleem in

geïndustrialiseerde lande nie, omdat hul lewenstandaarde en

omgewingstoestande met industrialisasie verbeter het. In Suid-Afrika en ander

ontwikkelende lande bly dit egter steeds In groot probleem met In tuberkulose-

insidensiesyfer van meer as 200 per 100 000 van die populasie. Die

Wêreldgesondheidsorganisasie klassifiseer In tuberkulose-insidensiesyfer van

200 as In ernstige epidemie.
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Gedurende 1998 is 116 000 mense in Suid-Afrika vir tuberkulose behandel en

ongeveer 1 000 Suid-Afrikaners sterf maandeliks aan hierdie siekte wat ten volle

geneesbaar is (Stop TB initiative (a), 2000). Die Vigs-probleem vergroot egter

die tuberkulose-epidemie, aangesien 'n persoon wat MIV-positief toets, se

immuniteit verlaag en hom meer vatbaar maak vir tuberkulose. Volgens dr. Piot,

uitvoerende direkteur van UNA/OS, sal 'n gesonde persoon wat die tuberkulose-

basil dra en MIV geïnfekteer word, se risiko met 30 keer verhoog om

tuberkulose te ontwikkel (Stop TB Initiative (b),2000).

Die Wes-Kaap het die hoogste voorkoms van tuberkulose ter wêreld. Hierdie

dodelike siekte wat deur MIV gedryf word, versprei vinniger in agtergeblewe

gemeenskappe in die Wes-Kaap as enige ander plek ter wêreld (Hood, 2000).

In Mitchell's Plain is die tuberkulose-insidensiesyfer 350 per 100 000 van die

bevolking in vergelyking met die insidensiesyfer van 1010 gevalle per 100 000

van die populasie in Langa. Die areas wat die swaarste getref word deur

tuberkulose is die areas waar armoede en werkloosheid hoogty vier. In

Cloetesville is die tuberkulose-insidensiesyfer 187/100 000 van die bevolking en

vir die Stellenbosch munisipale area is dit 216/100 000 (Cloetesville kliniek:

statistiek,2000).

Jaarliks gedurende Maart word Wêreldtuberkulosedag as 'n hoogtepunt op die

Gesondheidskalender van die Wêreldgesondheidsorganisasie aangedui. Dié

dag moet beklemtoon word en die boodskap van tuberkulose moet elke

gemeenskapslid se ore bereik. In Suid-Afrika is tuberkulose reeds lankal

bekend aangesien dit reeds gedurende die sewentiende eeu deur die Europeërs

na Suid-Afrika gebring is. Medikasie om tuberkulose ten volle te kan genees is

ook reeds sedert 1952 beskikbaar.

Tuberkuloselyers het geglo dat die sonskyn en vars lug van Suid-Afrika hulle

sou genees. Hierdie intog na Suid-Afrika het tot gevolg gehad dat die voorheen

kontakvrye, nie-immune populasie van Suid-Afrika nou vinnig. tuberkulose

opgedoen het. Dit was dan die begin van die groot epidemie waarmee die

gesondheidsowerhede van Suid-Afrika vandag nog te kampe het. Tuberkulose
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is verantwoordelik vir 80% van die aanmeldbare siektes volgens die

Departement van Gesondheid (Edginton, 2000).

Die probleem is nog glad nie suksesvol aangespreek nie nie, want die siekte

neem epidemiese afmetings aan met al hoe meer pasiënte wat

middelweerstandig raak. Kundiges beweer dat een nuwe tuberkulosepasiënt

weer drie ander persone infekteer voordat behandeling begin, en indien hulle

hul behandeling staak, sal hulle ongeveer tien ander mense aansteek voordat

hulle self stert (Balkaran, 2001). Edginton (2000) stel dit dat die gevaar wat MIV

inhou aanvanklik geïgnoreer is. Tans word die hoë tuberkulosesyfers vererger

deur die groot aantal mense wat MIV positief raak. Die tuberkulose verlaag

verder die immuniteit van die MIV-persoon en sodoende ontwikkel volwaardige

Vigs vinniger, wat dan die dood tot gevolg het.

2.2.2 Predisponerende oorsake

Die belangrikste risikofaktor om tuberkulose op te doen, is om met die basil

geïnfekteer te word. Daar is egter eksogene faktore byvoorbeeld omgewing,

oorbewoning, lae sosio-ekonomiese omstandighede en stressituasies, asook

endogene faktore soos ouderdom, geslag, wanvoeding en lae

liggaamsweerstand wat die risiko verhoog om met die tuberkulosebasil

geïnfekteer te word. (Tuberculosis: A training Manual for Health Workers, 1998).

Die tuberkulosebasil kan vir jare dormant in die liggaam wees, sonder om

tuberkulose te veroorsaak.. Die dormante tuberkulosebasil kan egter geaktiveer

word omdat die immuniteit van 'n persoon wat laag is as gevolg van sy MIV-

positiewe status of as gevolg van sy ouderdom. Die immuunsisteem van jong

kinders is byvoorbeeld nog nie ten volle ontwikkel nie en die immuniteitstelsels

van bejaardes is minder effektief en daarom kan hulle dus makliker tuberkulose

opdoen. Daar is egter ook ander siektes soos masels, diabetes, karsinoom en

silikose wat die weerstand van die individu verlaag en tuberkulose kan 'aktiveer.

Wanvoeding in kinders en wanvoeding by volwassenes as gevolg van

alkoholmisbruik, oormatige rook en swak voeding gee ook aanleiding tot die

aktivering van die siekte. Daar is egter ook sekere medikasie wat die
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immuunstelselonderdruk byvoorbeeld langtermyn kortisoonbehandeling en

chemoterapie vir karsinoom en orgaanoorplantings. Psigiese en fisiese

spanning kan ook die immuunstelselonderdruk en aanleiding gee tot die

aktivering van die tuberkulosebasil (Tuberculosis Training manual for health

workers, 1998).

2.2.2.1 Omgewingsfaktore

Die literatuur dui oorwegend net twee faktore aan wat verband hou met

tuberkulose, naamlik rook en alkohol.

Verskeie studies is gedoen om die verband tussen rook en tuberkulose vas te

stel en daar is bevind dat die insidensie van tuberkulose hoër is onder rokers as

nie-rokers en dat selfs die aantal sigarette wat gerook word, direk verband hou

met tuberkulose. Die misbruik van alkoholonderdruk die immuunsisteem en

gee daarom ook meer aanleiding tot infektering met tuberkulose (Rieder, 1999).

Alkoholmisbruik word dikwels met wanvoeding geassosieer en dit is weer 'n

faktor wat veroorsaak dat die dormante tuberkulosebasil geaktiveer word.

2.2.2.2 MIV en Tuberkulose: die dodelike "duo"

Wanneer 'n persoon. se immuniteit verlaag as gevolg van bogenoemde

endogene faktore, kan die persoon tuberkulose opdoen. Navorsing het ook

bevind dat tuberkulose die proses vanaf 'n MIV positiewe toestand na die

ontwikkeling van 'n volwaardige Vigs toestand versnel. Die twee toestande is

dus sinergisties tot mekaar. Dit is egter verblydend om te weet dat persone wat

MIV positief is en tuberkulose het, ten volle kan genees van hulle tuberkulose

indien hulle die behandeling voltooi.

Tuberkulose is die mees opportunisitiese infeksie wat by MIV positiewe lyers

voorkom en is verantwoordelik vir 40% van die sterftes van Vigs-slagoffers in

Afrika en een derde van Vigs-slagoffers 'wat wêreldwyd sterf (Stop TB initiative,

(b), 2001). Die MIV is wêreldwyd verantwoordelik vir 15% van alle nuwe

tuberkulosegevalle . en in Suid-Afrika en Uganda is die helfte van alle

tuberkulosepasiënte MIV positief (Strachen, 2000). Mense wat MIV-positief is
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se risiko is 30 keer groter om tuberkulose op te doen as iemand wat 'n MIV-

negatiewe status handhaaf. Studies word tans gedoen om te bepaal of pasiënte

wat MIV-positief is en profilaktiese antibiotika byvoorbeeld kootrimoksasool

ontvang, In kleiner risiko het om tuberkulose op te doen. Die moontlikheid van

middelweerstandigheid, asook die finansiële implikasies van profilaktiese

antibiotika aan alle MIV-positiewe pasiënte moet egter ook nog eers vasgestel

word alvorens dit geïmplementeer kan word.

2.2.2.3 Ouderdom

Daar kom groot verskille voor in die insidensie van tuberkulose in verskillende

ouderdomsgroepe. Volgens Rieder (Iuatid, 1999) is adolessente en jong

volwassenes meer geneig om die volwaardige siekte op te doen as net om die

latente infeksie onder lede te hê en is kinders rondom 10 jaar wat 'n goeie

voedingstatus het, minder geneig om die siekte te kry. Wanneer 'n kind

tuberkulose opdoen, moet daar gesoek word vir 'n volwassene in die huis wat 'n

positiewe sputuummonster het. Daar is egter ook aanduidings dat infeksie van

tuberkulose meer voorkom by bejaardes ouer as 60 jaar as gevolg van laer

weerstand teen siektes en onvoldoende vitamieninname (Rieder, 1999).

2.2.2.4 Genetiese faktore

Volgens 'n Prophit navorsingstudie is bevind dat die waarskynlikheid om

tuberkulose op te doen groter is in 'n monosigotiese as 'n disigotiese tweeling.

Hierdie bevinding het aangedui dat genetiese vatbaarheid 'n risiko vir 'n individu

inhou om die siekte op te doen (Rieder, 1999). Monosigotiese tweelinge het 'n

twee keer groter risiko as disigotiese tweelinge om tuberkulose op te doen

(Comstock,1978). Hiérdie bevinding dui daarop dat ooreflikheid van tuberkulose

tog in die mens bestaan en dit hou verpleegkundige implikasies in. Wanneer 'n

geskiedenis by 'n pasiënt gedoen word en daar gevalle van tuberkulose in die

gesin voorgekom het, moet die moontlikheid van tuberkulose-infeksie in ag

geneem word en die verpleegkundige moet dan sputum monsters wegstuur om
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die teenwoordigheid/afwesigheid van die tuberkulose-basil vas te stel. Vroeë

opsporing en behandeling van tuberkulose kan sodoende bewerkstellig word.

2.2.2.5 Geslag

In Puerto Rico is 'n studie gedoen om die tuberkulose-insidensie onder mans en

vroue te bepaal en is bevind dat die insidensie van tuberkulose 18% hoër onder

vroue as mans is. Die data uit verskeie studies het daarop gedui dat hormonale

faktore by die vrou 'n rol kan speel wat betref die risiko kan om tuberkulose op te

doen (Rieder, 1999). In hiérdie betrokke studie was die ratio van mans wat

tuberkulose opgedoen het in vergelyking met vroue, 1:2. Geen studie is gevind

wat in Suid-Afrika hiér omtrent gedoen is nie.

2.2.2.6 Voeding

Die immuunsisteem van 'n persoon wat aan wanvoeding ly, is onderdruk en dit

bring mee dat so 'n persoon makliker geneig is tot infeksies, insluitende

tuberkulose. Volgens Rieder (1999) het die sterftes as gevolg van tuberkulose

tydens die Eerste Wêreldoorlog en ook gedurende 1922 en 1923 toegeneem

tydens 'n ernstige gebrek aan voedsel. 'n Ander belangrike faktor is die

teenwoordigheid van voldoende vitamien D in die dieet. Dit is dus belangrik om

Vitamien D aanvullings te gee vir persone wat 'n gebrek aan sonlig het (Rieder,

1999)

2.2.2.7 Mediese toestande

Tuberkulose kom van die vroegste tye af voor onder mense wat in myne werk

en aan silikose ly. Diabetes mellitus en die voorkoms van tuberkulose is so oud

en algemeen dat die verband tussen die twee toestande aanvaar is en ook deur

navorsing bewys is (Rieder, 1999).

Persone met karsinoom van die longe, kop en nek, is ook volgens Feld in

Rieder (1999) risikopersone om tuberkulose op te doen, terwyl tuberkulose

minder algemeen voorkom onder persone met ander tipes karsinoom

byvoorbeeld maagkarsinoom .

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



23

Persone met chroniese nierversaking en diegene op hemodialise het volgens

studies wat gedoen is, 'n 10 tot 15 keer groter risiko om tuberkulose op te doen

as die algemene populasie as gevolg van onderdrukking van die immuunstelsel

(Rieder, 1999).

2.2.2.8 Sosio-ekonomiese omstandighede

Tuberkulose raak die laer sosio-ekonomiese gemeenskappe die meeste, maar

kan ook in hoër sosio-ekonomiese groepe voorkom. Oorbewoning, swak

higiëne en swak behuising asook wanvoeding as gevolg van finansiële nood in

huishoudings is faktore wat kan aanleiding gee tot infektering met tuberkulose.

Die laer sosio-ekonomiese groepe ly die meeste aan tuberkulose en dit is ook

die ekonomiese deel van die populasie in die ouderdomsgroep 15 tot 54 jaar

waar tuberkulose die hoogste voorkoms het (Piot, 2000).

Volgens Mary Edginton van die Universiteit van die Witwatersrand is die swak

lewensomstandighede en In gebrek aan toepaslike wetgewing om

werksomstandighede te beheer en effektiewe gesondheidsdienste daar te stel,

In groot oorsaak van die huidige epidemie wat in Suid-Afrika heers. Volgens

haar is die gevaarlike werksomgewings, veral in myne, ook In bydraende faktor,

asook die swak gesondheidsdienste wat nog in sommige stedelike en

plattelandse gebiede heers (Edginton, 2000).

2.2.3 Kliniese manifestasies

Vervolgens word die kliniese manifestasies van pulmonale en ekstra-pulmonale

tuberkulose uitgelig.

2.2.3.1 Pulmonale tuberkulose

Aangesien pulmonale tuberkulose die vorm van tuberkulose is wat die meeste

voorkom, word die belangrikste kliniese rnanltestasies hierna beskryf.

o Verskeie liggaamsdele of organe kan aangetas word deur

Mycobacterium tuberculosis en die simptome manifesteer as sistemiese
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en lokale respiratoriese simptome. Sistemiese simptome sluit in

moegheid, lusteloosheid en malaise. Verlies aan eetlus met

gepaardgaande gewigsverlies is 'n vroeë teken en vererger met die

verloop van die siekte. 'n Laegraadse pireksie kan intermitterend of

herhalend voorkom en nagsweet, wat as 'n koue, klam gevoel snags

beskryf word, word deur die pasiënt ervaar. Letargie is In algemene

simptoom wat deur pasiënte ervaar word as 'n vreeslike moegheid,

sonder dat hulle veel doen.

o Erythema nodosum kan tydens die gevorderde stadium van tuberkulose

op die tibiale en ulnêre areas voorkom. Streptokokkale infeksies behoort

egter uitgesluit te word, aangesien dit ook 'n oorsaak van erythema

nodosum kan wees.

o Die oë van 'n tuberkulosepasiënt kan fliktenulêre kerato-konjunktivitis

toon in gevorderde gevalle. Klomping van die vingers, bekend as

trommelstokvingers, alhoewel nie algemeen nie, kom tog in erge gevalle

voor byvoorbeeld waar brongiëktase teenwoordig is (Cottrill et a/., 1999).

o Respiratoriese simptome: Die volgende simptome kom voor:

o hoes: meer as 90% van pasiënte wat pulmonale tuberkulose onder

lede het, ontwikkel 'n irriterende hoes wat vir drie weke en langer

kan duur;

o borskaspyne kom voor as 'n dowwe, voortdurende pyn as gevolg

van die infiltrasie in die long parenchiem. 'n Skerp pleuritiese pyn

kan wel voorkom wanneer die pleura geïnfiltreer word, maar kom

nie algemeen voor nie;

o hemoptiese is 'n laat teken wat voorkom en kan wissel van

bloedbevlekte sputum tot oormatige bloedverlies in sputum,

afhangende van die hoeveelheid long- en brongusweefsel wat

betrokke is; en
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o dispnee word veroorsaak deur erge longfibrose en

bronchopneumonie wat in sommige gevalle teenwoordig is. Die

pasiënt kan ook kla dat hy/sy gereeld verkoues kry en met

ondersoek kan duidelike ronchi gehoor word (Tuberculosis: A

Training Manual for Health Workers, 1998).

2.2.3.2 Ekstra-pulmonale tuberkulose

Ekstra-pulmonale tuberkulose kom algemeen by MIV-positiewe pasiënte voor en

hierdie pasiënte presenteer gewoonlik met 'n koors, nagsweet, gewigsverlies en

lokale tekens van die orgaan wat aangetas is.

Voorbeelde van ekstra-pulmonale tuberkulose sluit in tuberkulosemeningitis,

limfadenopatie, miliêre tuberkulsoe, pleurale effusie, perikardiale effusie, askites

as gevolg van peritoneale tuberkulose, tuberkulose van die rugwerwels,

tuberkulose in die been, tuberkulose van die lewer, niere, byniere, geslagsorgane

en boonste lugweë.

2.2.4 Behandeling

Tuberkulose is steeds nie onder beheer nie, ten spyte van die beskikbaarheid

van medikasie reeds vanaf 1950. Daar moet egter gaan kyk word na ander

faktore wat ook 'n rol speel in die behandeling van 'n pasiënt. Dr. Styblo,

(voormalige direkteur van wetenskaplike aktiwiteite by IUATLD), en prof.

Grybowski, (wêreldbekende tuberkulosedeskundige en epidemioloog), het die

Wêreldgesondheidsorganisasie daarop gewys dat die hantering van tuberkulose

op 'n lukraak wyse toegepas word volgens die mediese model. Die mediese

model fokus slegs op die hantering van die siekte, spesifiek die mediese

hantering. In hiérdie model word gepoog om die korrekte kombinasie van

medikasie te vind om tuberkulose suksesvol te behandel, asook te verseker dat

die pasiënt sy behandeling voltooi (Dennill et et., 1999). 'n Meer omvattende

gesondheidsbenadering tot die hantering van tuberkulose is' dus nodig,

aangesien nie net die hantering van die siektetoestand, dus sekondêre

voorkoming aangespreek moet word nie, maar primêre voorkoming moet meer
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aandag geniet. Hiérdie multivlakhantering van siektes waar klem geplaas word

op primêre, sekondêre en tersiêre voorkoming, word as noodsaaklik beskou in

die benadering tot epidemies soos tuberkulose (Klainberg, 1998).

Die nasionale tuberkulose beheerprogram is saamgestelom die

multivlakhantering van tuberkulose aan te spreek en sodoende te streef om al die

rolspelers in die hantering van tuberkulose te verbind tot 'n multidissiplinêre

benadering, waar die rol van die pasiënt benadruk word. Indien die pasiënt

voldoende inligting ontvang, soos wat met die beheerprogram gepoog word, dan

sal die pasiënt meer geneë wees om nie sy behandeling te onderbreek nie. Een

van die grootste probleme in die beheer van tuberkulose, is die ontwikkeling van

middelweerstandigheid, waar die gebruik van standaardmedikasie nie meer

effektief is nie, maar alternatiewe kombinasies van middels gebruik moet word,

wat baie duur is en langer behandeling moet ontvang (The South African

Tuberculosis Control Programme, 2000).

Die beheerprogram word op vier vlakke uitgevoer, naamlik nasionale, provinsiale,

distriks- en gesondheidseenhede vlakke. Die gesondheidseenhede binne die

distrik is die vlak waar primêre gesondheidsorg gelewer word en sluit plattelandse

hospitale, gesondheidsentrums, apteke en klinieke in (Edginton, 2000).

Die nasionale tuberkulose beheerprogram bestaan reeds vanaf 1979, maar was

nie suksesvol nie, omdat daar nie beleid ten opsigte van die diagnosering en

behandeling van tuberkulose geformuleer was nie. Dit het meegebring dat elke

provinsie sy eie beleid geformuleer en toegepas het. Die beleid ten opsigte van

die tipe, dosis, en frekwensie van medikasie, het voortdurend verander. Die

fondse om die siekte in die veskeie provinsies voldoende te behandel, het ook

ontbreek en dit het bygedra tot die onsuksesvolle hantering van tuberkulose

pasiënte. Verpleegpersoneel en selfs pasiënte was nie aktief betrokke in die

diagnosering en hantering van tuberkulose nie. Tuberkulose was op grond van

X-straalfotos alleenlik gediagnoseer en alle pasiënte moet hulle medikasie by die

kliniek gaan drink het. Die gevalle-definisie van tuberkulose was ook swak

omskryf en daar het soms oordiagnosering plaasgevind terwyl ander kere daar
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onvoldoende diagnosering

gesondheidsdiensfasiliteite . Gesondheidsvoorligting was

onvoldoende

wel deur

was as gevolg van

gesondheidswerkers gegee, maar die kwaliteit en kwantiteit van die inligting was

beperk. Klinieke is dikwels oorlaai met pasiënte sodat daar min tyd is om

behoorlike aandag aan die pasiënte te bestee. Die neiging is om slegs te

verseker dat die pasiënt voldoende inligting kry oor die gebruik van die

medikasie, maar beperkte inligting ontvang oor 'n gesonde leefstyl, dieet en

ander aspekte van voorkoming (Ellis, 1996).

Gedurende 1994 het Suid-Afrika die kundige hulp van dokter Karel Stylblo

(eertydse direkteur van wetenskaplike aktiwiteite by die "International Union

Against Tuberculosis and Lung Disease") ingeroep en hy het die volgende faktore

uitgewys wat die effektiewe beheer van tuberkulose in Suid-Afrika ondermyn het

(Edginton, 2000):

o die nasionale beleid was nie geïmplementeer nie;

o daar was nie gefokus op die positiewe gevalle op grond van smere nie;

o die inligtingstelsel was onvoldoende; en

o daar was wanverspreiding van hospitaalbeddens en laboratoriumdienste.

Die Nasionale Tuberkulose Beheerporgram het die DOTS ("Directly Observed

Treatment, Short Course) strategie in 1996 geïmplementeer, soos dit deur die

Wêreld Gesondheidsorganisasie vir Afrika en die res van die wêreld aanbeveel

word (Molefe, 1999).

Die DOTS strategie is gemeenskapsgebaseer en vereis toewyding van alle

rolspelers wat betrokke is by die diagnosering en behandeling van tuberkulose

pasiënte. Die rolspelers moet geduldig wees, saamwerk en dienste koordineer.

Die program vereis ook goeie samewerking en verhoudings tussen die

gesondheidsvoorsieners, die qemeenskap en nie-regeringsorganisasies. Dié

rolspelers vul mekaar aan om sodoende deur middel van 'n multidissiplinêre

spanpoging tuberkulose meer effektief aan te spreek. Daar moet ook 'n

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



28

opleidingspakket beskikbaar wees vir die ondersteuners wat by die strategie

betrek word en die hele proses moet gemonitor word.

Die DOTS strategie is gebaseer op die volgende beginsels:

o Ubunthu: Dié konsep word gebruik om dit duidelik te stel dat die strategie 'n

proses is waar mense mekaar nodig het en elke skakel in dié ketting is

belangrik in die stryd om tuberkulose te bekamp;

o Verantwoordelikheid: Die oomblik wat 'n pasiënt se sputummonster smeer

positief is, moet die pasiënt aangemeld word by die Departement Gesondheid

en is dit ook die gesondheidswerker se verantwoordelikheid om toe te sien dat

daar in dieselfde register aangedui moet word wanneer die pasiënt gesond is.

Volgens Ria Grant, direkteur van die Tuberkulosesorgvereniging, wil die

wêreld nie meer weet hoeveel tuberkulose pasiënte Suid-Afrika het nie, maar

wil hulle eerder kennis neem van hoeveel pasiënte genees is van hulle

tuberkulose (Santa Newsletter, 1998);

o Ontwikkeling: Die DOTS strategie help mense om verantwoordelikheid te

neem ten opsigte van die bekamping van 'n siekte wat gemeenskappe nadelig

beïnvloed. Dit help ook mense om te besef hulle besit eienskappe

byvoorbeeld om ander te help, wat hulle nooit voorheen sou besef het nie;

o Pasiënt-georiënteerde sorg: Die klem val op die pasiënt en diegene in noue

kontak met hom/ haar. Die pasiënt self en sy/haar naasbestaandes besef die

beste wat die siekte aan hulle doen;

o Toeganklikheid: Die behandeling/ medikasie moet bereikbaar wees op 'n tyd

van die dag wat vir die pasiënt pas, wat nie noodwendig binne kantoor ure sal

val nie. Daar word ook gepoog dat die daaglikse neem van medikasie nie

tussen die pasiënt en sy vermoë om geld te verdien moet staan nie, maar dat

hy/sy kan voort gaan met hul huidige betrekking;

o Hulpbronne: Die DOTS moet verligting bring op die werklading van

kliniekpersoneel, sodat hulle meer tyd kan bestee aan gekompliseerde
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gevalle, soos pasiënte wat middelweerstandige tuberkulose onder lede het;

en

o Medikasie: Die DOTS moet 'n strategies wees waar mense saamwerk om 'n

gesonde nasie te bou (Santa Newsletter, 1998).

Die DOTS strategie bestaan uit die volgende vyf komponente en is van kardinale

belang in die suksesvolle toepassing van die Nasionale Tuberkulose

Beheerprogram :

o Die regering is toegewyd om tuberkulose 'n prioriteitsprogram te maak en

daarom hulpbronne te voorsien om tuberkulose behandeling wêreldwyd te

dek;

o Gevalle-opsporing onder persone wat 'n gedurige hoes het, deur middel van

sputum ontleding;

o Medikasievoorsiening aan alle gesondheidsentrums om alle pasiënte met

tuberkulose te behandel;

o Pasiënte moet hulle medikasie onder direkte toesig van gemeenskapslede

neem Dit is belangrik dat die pasiënt met tuberkulose self ook toegewyd moet

wees om sy behandeling te voltooi; en

o 'n Rekordering- en rapporteringsisteem moet in plek wees om

behandelingsuitkomste te kan moniteer en sodoende te streef dat 85% van

pasiënte genees word (Molefe, 1999; Cameron, 2000).

Daar was egter sedert die implementering van die DOTS strategie deur die

Departement Gesondheid, slegs 'n geringe verbetering in die

genesingspersentasie van pasiënte met tuberkulose. Die persentasie het van

56% in 1997 tot 62% in 1998 gestyg (Matsha, 2001). In die area waar die

navorsing plaasvind, was die genesingspersentasie vir 1999 ook slegs 67,9% in

vergelyking met die ideaal van 85% wat gestel word in die Nasionale

Beheerprogram(Statistiek, Stellenbosch-munisipaliteit, 2000).

Die hele DOTS strategie kan op verskillende gesondheidsvlakke toegepas word,

byvoorbeeld die hospitaal, kliniek en gemeenskap. Die strategie spits homself

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



30

dus toe op die neem van medikasie onder direkte toesig vir die eerste twee

maande van tuberkulosebehandeling, om sodoende pasiëntbywoning te verseker

terwyl pasiënte voortdurend van positiewe aanmoediging voorsien word ten einde

te verseker dat hulle hul behandeling moet voltooi.

In 'n studie wat deur Walley (2001) in Pakistan gedoen is, het dit geblyk dat die

neem van medikasie onder direkte toesig alleen nie die genesingpersentasie van

tuberkulose pasiënte gaan verhoog nie, maar dat verdere studies gedoen moet

word om die effektiwiteit van direkte toesig te bewys. Klinieke moet dus toesien

dat al die komponente van die DOTS strategie toegepas word in hulle

tuberkulose beheerprogram.

Tydens 'n seminaar wat op 19 Maart 2001 oor tuberkulose by die Universiteit van

Stellenbosch gehou is, het Judy Dick, 'n verpleegkundige betrokke by

tuberkulosenavorsing by die Mediese Navorsingsraad, genoem dat die pasiënt,

die instelling en die personeel 'n belangrike rol speel in die hantering van

tuberkulose. Dit sluit nou aan by die beginsels van primêre gesondheidsorg waar

kernbegrippe toeganklikheid tot dienste, gelykheid van behandeling ongeag ras,

geslag of die spesifieke siektetoestand, en 'n aanvaarbare atmosfeer in die

klinieke is. Volgens Judy Dick bestaan daar steeds 'n gebrek aan kennis,

stigma's aan tuberkulose, tradisionele oortuigings, middelafhanklikheid,

beweeglikheid van gemeenskappe, newe-effekte van medikasie en dan die

gebrek aan motivering by die tuberkulose pasiënt wat alles faktore is wat die

pasiënt se behandeling negatief kan beïnvloed. Volgens Dick (2001) se studie

waarom sommige pasiënte behandeling staak en ander nie, speel die lekewerker

en professionele faktore 'n groot rol. Die professionele faktore sluit in die

personeel se verhoudings met die tuberkulose pasiënt wat van kardinale belang

is dat elke pasiënt met die nodige respek en agting hanteer moet word.

Die DOTS strategie kan help om die gemeenskap betrokke te kry by die

hantering van tuberkulose in hulle eie gemeenskap en hulle kan sodoende meer

begrip toon vir die tuberkulose pasiënt en meer ondersteunend optree. Die

DOTS strategie help ook om pasiënte hulle medikasie te laat neem, ten spyte van
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sosiale omstandighede wat hulle voorheen van die bywoning van klinieke en die

verkryging van medikasie sou ontneem. In Mannenberg op die Kaapse Vlakte

waar bendegeweld hoogty vier en waar tuberkulose 'n groot probleem onder

bendelede is, hoef lede nie vanuit hulle gebied te gaan om medikasie by die

klinieke in ander bendelede se gebied te ontvang nie. Danksy DOTS kan hulle

dit in hulle eie gebied ontvang onder toesig van gemeenskapswerkers (Bailey,

2001 ).

Edginton (2000) het die vordering in die hantering van tuberkulose in Suid-Afrika

as volg opgesom:

o Daar is goeie toewyding op alle vlakke om die tuberkulose beheerprogram toe

te pas, alhoewel daar nog op distriksvlak nie oral tuberkulose koërdineerders

aangestel is nie;

o Die aantal tuberkulose pasiënte neem kommerwekkend toe, moontlik as

gevolg van die toename in HIV infeksie. Edginton, (2000) wys daarop dat

samewerking tussen beheerprogramme vir tuberkulose en MIV van kardinale

belang is;

o Meeste gesondheidswerkers is bewus daarvan dat tuberkulose baie

algemeen voorkom, maar pas nie die protokol toe nie;

o Laboratoriumdienste het baie verbeter en sputumuitslae kan binne 48 uur

bekom word. Effektiewe en behoorlike diagnosering is belangrik in die

behandeling van die siek pasiënt;

o Die vier-middel kombinasie tablette is oral beskikbaar en moet oral gebruik

word;

o DOTS as 'n pasiënt-gesentreerde behandeling word verkeerd verstaan. Baie

pasiënte word volgens haar nog geforseer om hul medikasie by die klinieke te

kom drink of het geen ondersteuning uit die gemeenskap nie. Tyd en alle

moontlike pogings moet aangewend word om gemeenskapsgebaseerde

DOTS in plek te kry sodat die pasiënt sy behandeling kan kry soos dit hom

pas asook op 'n aanvaarbare wyse;
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o Daar is nog swak verwysings van tuberkulose pasiënte t~ssen hospitale en

klinieke. Dit kan toegeskryf word aan die onkunde ten opsigte van

gemeenskapsfasiliteite of gebrek aan toewyding van hospitaalpersoneel ten

ospigte van die korrekte hantering van tuberkulose pasiënte.

o Onderbreking van behandeling vind nog te veel plaas en daar moet vasgestel

word waarom pasiënte nie hulle behandeling voltooi nie;

Gemeenskappe benodig nog inligting oor tuberkulose, die simptome en

beskikbaarheid van dienste. Berading is nodig om hulle van die mites, vrese en

stigma te laat afsien. Edginton (2000) beklemtoon dat die gemeenskappe en die

pasiënte die belangrikste aandeelhouers in die hantering van tuberkulose is en as

sulks hanteer moet word. Donald Enarson (Enarson, 2000) wys in 'n studie wat

in Ravensmead en Uitsig in die Wes-Kaapse Metropool gedoen is, dat ten spyte

van goeie dienste, daar 'n geweldige styging in die aantal tuberkulose pasiënte

was en dat HIV nie hier 'n rol gespeel het nie. Moontlike verklarings vir hiérdie

styging kan wees dat meer gevalle aangemeld word en dat daar 'n qroot aantal

pasiënte is wat geherinfekteer word, moontlik as gevolg van onvolledige

behandeling en middelweerstandigheid.

2.2.5 Voorkoming van tuberkulose

Die voorkoming van tuberkulose op verskillende vlakke, naamlik primêre,

sekondêre en tersiêre vlak, is 'n noodsaaklike komponent van die behandeling

van tuberkulose. Hiérdie voorkomingsvlakke verwys na die multivlakhantering

van tuberkulose waar verskeie persone en instansies op verskeie vlakke die

probleem aanspreek en sal vervolgens bespreek word.

Primêre voorkoming is pre-patogenies en sluit aktiwiteite in om gesondheid te

bevorder en siekte te voorkom. Dit het individuele gedragsveranderinge ten

doel. Aktiwiteite wat geloods behoort te word, is gesondheidsvoorligting ten

opsigte van voldoende en korrekte voeding, behoorlike behulsinq en

handhawing van 'n gesonde lewensstyl.
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Spesifieke beskerming teen tuberkulose kan verkry word deur die toediening

van Bacillus Clamette Guerin (BeG) vaksiene na geboorte aan alle babas. Dit

is belangrik dat alle voorkomende maatreëls met 'n positiewe houding toegepas

moet word en gemeenskappe die erns van die siektetoestand moet besef.

Die gemeenskap en sy lede moet onvoorwaardelik deur gesondheidswerkers

aanvaar word en moet betrek word by aktiwiteite om tuberkulose te voorkom

byvoorbeeld deur die bewusmaking van die gevolge van tuberkulose of dus die

belang van immunisering teen tuberkulose te benadruk.

Op primêre voorkomingsvlak, moet pasiënte en gemeenskappe ook die nodige

voorligting kry ten opsigte van die belang van die korrekte samestelling van die

dieet uit die onderskeie voedselgroepe. Hulle moet ook aangemoedig word om

hulle eie groentetuine aan te lê.

Inligting kan op nasionale vlak versprei word deur die media, hetsy televisie,

radio of gedrukte media ten opsigte van voorkomingsmaatreëls, vroeë

herkenning en siftingsprosedures. Die veldtogte en bewusmakingsdae waar

programme landwyd aangebied word by klinieke, hospitale en in die

gemeenskap dra by tot beter kommunikasie, deursigtigheid, die daarstelling van

vertrouensverhoudings, beter samewerking tussen die publieke en

gesondheidsverwante beroepe, asook die aanvaarding van eienaarskap van

gesondheidsprobleme deur die gemeenskap.

Tydens sekondêre voorkoming is die patologie reeds teenwoordig en moet dit

vroeg opgespoor en effektief behandel word. Dit is belangrik dat die

gemeenskap oor die nodige kennis moet beskik ten opsigte van die tekens en

simptome van tuberkulose om sodoende iemand wat vermoedelik tuberkulose

het, dadelik te kan identifiseer en na die kliniek te verwys om die nodige

sputummonsters te verskaf. Wanneer die monsters ontleed is en die smeer

positief terugkom, moet die gesondheidspersoneel toesien dat die. pasiënt

dadelik met die regte tuberkulosebehandelingsregimen begin en die pasiënt

monitor vir enige newe-effekte van die medikasie. Die pasiënt moet dan

volgens die DOTS strategie behandel word, soos reeds vroeër beskryf is.
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Tydens die tersiêre fase probeer die verpleegkundige herstel en rehabilitasie

bevorder. Pasiënte word aangemoedig om voort te gaan met hulle huidige

beroepe en waar nodig sal pasiënte werkloosheidsversekering en

siektevoordele geniet. Kontakopsporing is belangrik om herinfektering van

individue en die verspreiding van basille te voorkom.

2.2.6 Tuberkulosemedikasie

Praktiese riglyne vir die behandeling van tuberkulose word in die Suid-

Afrikaanse Tuberkulose Beheerprogram van 1998 aangetref (Bylae C.) Daar is

verskeie faktore wat kan veroorsaak dat pasiënt nie hulle tuberkulose medikasie

getrou neem nie, insluitende:

o onkunde oor die siekte en die behandeling';

o gesondheidswerkers is apaties en pasiënte wag baie lank om gehelp te word

en kry nie gehaltesorg nie;

o ontkenning van siekte waar pasiënte weier om te aanvaar dat hulle

tuberkulose het;

o toeganklikheid en bereikbaarheid van klinieke waar sommige pasiënte vêr

moet loop en nie geld vir vervoer het nie;

o gebrek aan behoorlike huisvesting - baie pasiënte is of sonder 'n permanente

tuiste of trekarbeiders;

o werkloosheid en pasiënte wat wanneer hulle werk soek, die verkryging en

gebruik van medikasie nie vir hulle belangrik is nie;

o middelmisbruik dra direk by tot die weiering om medikasie te drink;

o sommige pasiënte glo dat tradisionele medisyne eerder hulle siekte sal

genees as die medikasie van die kliniek; en die

o aard van die behandeling, veral voorheen moes pasiënte baie pille daagliks

drink, terwyl hulle deesdae eerder kombinasie-middels ontvang.

(Glathaar, 1997)
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Volgens die Centre for Disease Control in die VSA, is die ontwikkeling van

weerstandigheid (MOR) van die tuberkulosebasil teen huidige medikasie., een

van die grootste probleme in die bestryding van die epidemie.

Middelweerstandigheid ontwikkel wanneer 'n pasiënt nie sy voorgeskrewe

tuberkulosemedikasie gereeld drink nie, of hy word geinfekteer deur 'n persoon

wat self weerstandig is teen die medikasie

(http://www.cdc.gov/nchstp/tb/tags/ga.htm) Die DOTS-strategie het juis ten doel

om deur middel van toediening van medikasie onder direkte toesig, te verseker

dat pasiënte hul behandeling gereeld neem en voltooi, en die risiko om

middelweerstandigheid te ontwikkel, word dus verminder (Grant, 1998). Die

tuberkulose basil toon gewoonlik weerstandigheid teen INH® (Ioniasied) en/of

Rifampisien®. In die Wes-Kaap is die beraamde MOR insidensie 8,1/100 000

van die bevolking. Dit blyk dat in Suid-Afrika ongeveer 1% van alle nuwe

tuberkulose gevalle weerstandig. is terwylongeveer 4% van alle herinfeksies

MOR is (Rawlinson, 2000). Pasiënte wat weerstandig is vir sekere van die

tuberkulose medikasie se behandeling kos ongeveer R24 000 en dit kan tot 100

keer meer kos om 'n pasiënt te behandel met middelweerstandigheid as die

persoon wat nie weerstandig teen die behandeling is nie. Daar word egter

gevrees dat die statistieke wat genoem is, dalk 'n onderrapportering

verteenwoordig, aangesien slegs Brooklyn Chest hospitaal in Kaapstad sedert

1997 'n protokol in plek vir die hantering van pasiënte met

middelweerstandigheid het. Ander provinsies het nou begin om hul sisteme in

plek te kry danksy die Nasionale Tuberkulose Beheerprogram wat riglyne

ontwikkel het om die probleem van middelweerstandigheid te beheer. Die

riglyne word nog nie so goed bemark nie, aangesien die Departement van

Gesondheid van mening is dat die implementering van DOTS om nuwe

tuberkulose gevalle te genees, die eerste prioriteit moet geniet. Volgens Farmer

(1998) is die DOTS strategie alleen nie genoeg om die aantal weerstandige

tuberkulose gevalle in 'n distrik of provinsie te hanteer nie en daarom moet 'n

meer geïntegreerde benadering gevolg word, naamlik die DOTS-plus strategies.
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Met hiérdie strategies word middelweerstandige pasiënte intensief behandel met

spesiale kombinasies van medikasie wat spesifiek vir elke individu bepaal word.

Die Wêreld Gesondheidsorganisasie het nou fondse beskikbaar gestelom 'n

gestandaardiseerde manier te vind waardeur alle pasiënte met

middelweerstandige tuberkulose hanteer moet word. Die benadering sal deur

die DOTS strategie gerugsteun word, en meer gemeenskapsbetrokkenheid sal

in die nuwe benadering bewerkstellig word. Navorsers by Brooklyn Chest

hospitaal is egter van mening dat 'n spesifieke kombinasie van middels gebruik

moet word vir 'n pasiënt wat middelweerstandigheid ontwikkel, en hulle

ondersteun dus nie 'n gestandaardiseerde kombinasie van middels vir hiérdie

pasiënte nie (Rawlinson, 2000).

Die korrekte behandeling en hantering van tuberkulose en die voorkoming

daarvan het al hoe meer belangrik begin word namate die aantal nuwe

tuberkulose gevalle wêreldwyd toegeneem het en die vermoë van die basil

progressief vermeerder het om van een area na 'n volgende te versprei.

Wetgewing is noodsaaklik om tuberkulose aan te meld, spesifiek vir die

monitering van die omvang van die probleem en om kontakte op te spoor, aldus

'n studie gedoen in die VSA (Ormerod et al., 2000).

Prof Choi van die Departement van Mediese Opleiding by St Mary's Medical

Centre het met 'n studie in die VSA gevind dat die toediening van Bacille

Calmette Guerin (BCG) vaksiene slegs 50% effektief is in die voorkoming van

tuberkulose. Nog navorsing word aanbeveel om die effektiwiteit van die

vaksiene te verhoog. In hierdie studie word ook gemeld dat die pasiënt

getrouheid ten opsigte van die neem van medikasie 'n universele probleem is en

dat die DOTS strategie kan help om hierdie probleem aan te spreek (Choi,

1998).

In Suid-Afrika, maar meer spesifiek in die Wes-Kaap, word daarna gestreef dat

90% van alle babas die BCG-vaksiene salontvang, soos gestel deur die

Nasionale Regering (The South African Tuberculosis Control Programme

Practical Guidelines, 2000). Die Nasionale Tuberkulose Beheerprogram word
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in alle klinieke in die Wes-Kaap toegepas en die DOrS-strategie en ook die

individuele hantering van middelweerstandige tuberkulose pasiënte is in plek.

Ten spyte van die toepassing van wetgewing, herstrukturering van dienste en

die opleiding van gesondheidspersoneel, vier tuberkulose steeds hoogty in die

Wes-Kaap. Dit het noodsaaklik geword dat omvattende strategieë gevind sal

word om die behandeling en voorkoming van tuberkulose meer suksesvol te

maak.

2.4 Gemeenskapsbetrokkenheid in tuberkulosebeheer
Tuberkulose was baie lank volgens 'n mediese model hanteer waartydens die

individuele persoon se probleem aangespreek is en die gemeenskap en

omgewing uitgesluit word. Die pasiënt is slegs 'n passiewe ontvanger van van

sorg. Keown (Dennhill et al., 1999) het daarop gewys dat 'n siekte soos

tuberkulose beter beheer word indien die gemeenskap meer betrokke raak.

Spencer, (1989) meld dat suksesvolle hantering van tuberkulose grotendeels

bepaal word deur samewerking van die gemeenskap, familie en pasiënt.

Racelis (Swanepoel, 1998) sê :

"By releasing the energy and abilities of millions, they will create a society in

which the once poor majority will emerge out of their poverty and transform

themselves into citizens with responsibilities -like every one else".

Effektiewe tuberkulose beheer vereis egter die samewerking van baie vennote.

AI hoe meer klem word geplaas op die bydraes wat gemeenskappe kan lewer

om tuberkulose aktief te beheer. Maher, (1999) van die Global Tuberculosis

Control Programme meld in 'n studie dat gemeenskapsbetrokkenheid in 'n

Nasionale tuberkulose Beheerprogram nie iets nuuts is nie, maar dat die WGO

reeds in 1974 dit benadruk het dat gemeenskappe meer betrokke moes raak in

die beheer van tuberkulose.

Gemeenskapsbetrokkenheid is 'n sambreelterm . vir aktiewe deelname en

besluitneming van lede in 'n betrokke gemeenskap ten opsigte van hulle

gesondheid en welsyn. Die doel is om bestaande dienste beter te koórdineer,

plaaslike hulpbronne te benut en te verseker dat fondse optimaal aangewend
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word. Plaaslike groepe neem self die inisiatief om doelwitte te formuleer wat

verandering in hulle lewensstandaarde en omstandighede teweeg sal bring (De

Beer, 1998).

Deur die beheer van tuberkulose meer na die gemeenskap te desentraliseer,

word dienste meer toeganklik en aanvaarbaar vir die lede van die gemeenskap

as wanneer die primêre verantwoordelikheid slegs by die

gesondheidsorgfasiliteite berus (Hadley & Maher, 2000). Dit is in teenstelling

met die verlede waar projekte deur buitestaanders beplan was wat beperkte

insig behoeftes van die gemeenskap gehad het.

Sommige persone in beheer van gesondheidsdienste was vir lank skepties en

wantrouig oor die potensiaal van die gemeenskap om verantwoordelikheid vir

hulle eie gesondheid te neem. Die groot keerpunt het na die 1994 verkiesing

gekom met die implementering van die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram

van die ANC. Een van die ses basiese beginsels van hierdie program is dat

mense aanmoedig moet word om verantwoordelikheid vir hulle eie gesondheid

te neem en daar moet gepoog word om mense te bemagtig.

In Figuur 2.1 word Yach (1996) se model vir die hantering van tuberkulose

skematies aangedui waar die gemeenskap betrek word en die belang van ·die

interaksie tussen die gesondheidswerker en die pasiënt in die gemeenskap,

beklemtoon word.
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FIGUUR 2.1: Yach (1996) se model vir die hantering van tuberkulose

Uitkomste Faktore wat uitkomste beïnvloed

Orgeïnfekteerde persone en geboortes \==J Ouderdom, geslag, oorbewonirg, intensiteit van
___ blootstellirg
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Groepe geïnfekteerde persone < I Tyd verloop na infeksie, swak voedingstatus,

•

inkubasie siektes bv. HIV, diabetes en stres
- periode

Nuwe gevalle

~ Reputasie van dienste
Toeganklikheid tot gesondheidsdienste
Diagnostiese fasiliteite
Kontakopsporing

Nie gediagnoseer
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beha ndeling begin
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"Compliance"

Kliënt-gesondheidswerker
interaksie

IGene~ Organiserirg van dienste
FamilieJwerkgewer/gemeenskap ondersteuning
Middelmisbruik

Geen genesirg

Daar is sekere uitkomste van tuberkulose wat beïnvloed word deur sekere

faktore. Die risiko dat 'n gesonde individu geïnfekteer kan raak, word bepaal

deur demografiese faktore (bv. ouderdom en geslag) en sosio-ekonomiese

faktore (bv. oorbewoning).

Wanneer 'n persoon 'n swak voedingsstoestand het, of ook 'n siekte soos MIV

het, is sy risiko groter om tuberkulose te kry. Sodra 'n persoon die siekte het,

kan hy gediagnoseer word of nie. Indien 'n persoon nie gediagnoseer word nie,

en dus nie behandeling ontvang nie, sal so 'n persoon sterf. Indien die persoon

wel gediagnoseer word en behandeling begin, kan hy wel genees word, indien

daar aan sekere voorwaardes voldoen word.

CJ Behandeling moet voltooi word en die pasiënt moet inskiklik wees om sy

behandeling te neem;
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o Daar moet 'n goeie verhouding tussen die pasiënt en die

gesondheidswerker bestaan;

o Daar moet voldoende ondersteuning vanuit die gemeenskap wees; en

die

o Gesondheidsdienste moet beskikbaar, bereikbaar, effektief en

aanvaarbaar wees.

Die Wes-Kaap het wel al begin met gemeenskapsgebaseerde en projekte om

tuberkulose te beheer. Die DOTS program wat soos bespreek in paragraaf 2.3,

is een van die projekte wat aangedurf is om pasiëne in die gemeenskap en selfs

by hulle werk te behandel.

Ellis (1996) het gesê: lt is not one factor or barrier thant makes

management of tuberculosis so difficult, but the many obstacles, one after the

other, that have to be overcome before the hand of the sufferer graps the hand

of the carer ... ". Dit is egter 'n realiteit dat 'n tipiese tuberkulose kliniek in

sommige gevalle met 'n vervoerband vergelyk kan word, waar tuberkulose

pasiënte in rye staan, hulle pille ontvang en weer vertrek. Daar is min interaksie

tussen die verpleegkundige en die pasiënt.

Die tuberkulose riglyne van 1996 wys daarop dat die verhouding tussen die

pasiënt en die persoon wat die sorg lewer die mees belangrikste faktor is wat

bepaal of hy sy behandeling gaan voltooi al dan nie. Dié riglyne beklemtoon

ook die waarde wat dit inhou vir elke pasiënt om aan die begin van sy/haar

behandeling deeglik ingelig te word oor die siekte en die pad vorentoe en dat

addisionele tyd aan die begin van die behandeling aan die pasiënt bestee moet

word.

Die verpleegkundige speel 'n kritiese rol in die bevordering van

gemeenskapsbetrokkenheid. Vorige benaderinqs tot gesondheidsdienslewering

het behels dat In pasiënt as 'n siek individu beskou is en ook as sulks behandel

is. Die verpleegkundige wat so 'n pasiënt behandel het, het nie omvattend na

die pasiënt gekyk nie, maar slegs gefokus op die spesifieke simptome waarmee

die pasiënt op die spesifieke tydstip presenteer het.
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Met die klem op die primêresorgbenadering en die beginsels van die HOP-

program, is dit duidelik dat die gemeenskap meer verantwoordelikheid vir hulle

eie gesondheid moet neem. Die gemeenskap moet egter opgelei word om die

taak te verrig, soos die opsporing van tuberkulose in die gemeenskap en toesig

oor die neem van medikasie. Die gemeenskapsverpleegkundige moet bewus

wees van hoe die gemeenskap waarin sy werk, die aansteeklikheid van

tuberkulose sien en dan beheerprogramme in die gemeenskap beplan wat

gebruik maak van gemeenskapsdeelname om gemeenskappe die risiko's van

aansteeklikheid uit te wys en voorkomende maatreëls aan die gemeenskap

bekend te stel (Caprara, 1998).

Uit praktykervaring is ondervind dat die verpleegkundige die persoon is wat

verantwoordelik is vir die opleiding en ondersteuning van hierdie

gemeenskapsgesondheidswerkers om te help om potensiële tuberkulose

pasiënte op te spoor en om toe te sien dat persone wat hulle medikasie self

staak, aangemoedig moet word om behandeling te voltooi. Die verpleegkundige

moet dus die pasiënt en gesondheidswerkers deurlopend ondersteun en help

waar nodig.

2.4 Bewustheidsprogramme in die hantering van tuberkulose
Bewustheidsprogramme word beskou as een van die hoekstene van die

kontemporêre benadering tot die hantering van die tuberkulose probleem en

word nou bespreek.

2.4.1 Belang van bewustheidsprogramme

Bewustheidsprogramme het ten doelom gedrag wat die gesondheidstatus van

individue negatief beïnvloed, te verander. Daar moet egter gewaak word dat

individue nie geblameer word vir die siekte nie, maar dat daar na die breër

prentjie gekyk word wanneer programme geloods word.

Volgens Pender se teorie (1997) sal 'n pasiënt se persepsie rondom 'n siekte

bepaal watter pogings hy sal aanwend om die siekte te voorkom en sy

gesondheid te bevorder. Individuele persepsies rondom die voordele van
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gesondheidsbevorderingsaksies, sal bepaal of individue die nodige

voorsorgmaatreëls sal tref om hulle gesondheisstatus te bevorder. In lae sosio-

ekonomiese gemeenskappe waar die gesondheidsstatus laag is, sal hiérdie

gesondheidsstatus as normaal aanvaar word en geen poging sal aangewend

word om hulle gesondheidsstatus te verbeter nie. Dit is dus van kardinale

belang dat die gemeenskapsverpleegkundige bewus moet wees van die

persepsies wat pasiënte en die gemeenskap omtrent tuberkulose het, sodat

verpleegtussentredes beplan kan word om

gesondheidsbevorderingsprogramme te loods ten einde positiewe houdings en

persepsies te versterk en negatiewe gedagtes en ervarings te verander

(Bouwer, 1997).

Daar is ook ander faktore wat 'n rol speel wat gesondheidsgedrag beïnvloed,

naamlik demografiese, interpersoonlike en situasieonele veranderlikes, soos

beskryf in paragraaf 1.8 in die konseptueie navorsingsraamwerk.

Mense se vorige ondervinding met gesondheidsorgdienste speelook 'n

belangrike rol in die gebruik van dienste met In volgende geleentheid. Die

probleem wat tuberkulose lyers ervaar, is dat hulle van mening is dat daar nog

teen hulle gediskrimineer word, selfs deur gesondheidswerkers en daar nog 'n

stigma aan die pasiënt met tuberkulose kleef. In 'n studie wat in Mexico gedoen

is gedurende 1997 waar onderhoude met 62 tuberkulose pasiënte gevoer is, is

gevind dat tuberkulose pasiënte steeds glo dat tuberkulose kan versprei deur

met dieselfde eetgerei te eet as In tuberkulose pasiënt (Alvarez-Gordillo,2000).

Die studie het aangedui dat die sosiale stigma wat aan tuberkulose kleef

veroorsaak dat pasiënte voel hulle word vermy en verwerp deur familielede,

werkskollegas en lede van die gemeenskap. Dié studie het beklemtoon dat dit

belangrik is dat pasiënte en gemeenskappe die korrekte inligting rondom

tuberkulose moet ontvang om die onkunde rondom die siektetoestand te

verminder.

In 'n studie gedoen deur 'n verpleegkundige aan die Universiteit van Texas,

(Kelly, 1999) gedoen is, is bevind dat die oomblik wat pasiënte bewus gemaak is
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van hulle siekte, het hulle hul geïsoleerd en geheimsinnig begin raak oor hulle

siekte aangesien hulle 'n gevoel ervaar het dat hulle familie hulle vermy of

verwerp. Die geheimsinnigheid rondom hulle siekte veroorsaak dat pasiënte nie

gereeld hulle medikasie wil neem nie en binne die kliniek word dit as nie-

inskiklikheid ervaar.

Hiérdie inligting rondom tuberkulose kan deur middel van

gesondheidsopvoedingsprogramme aan die gemeenskap gegee word (Alvarez-

Gordillo, 2000). Dit is egter bekend dat mense se houding en gedrag nie

noodwendig gaan verander indien hulle oor meer inligting beskik nie, maar die

gemeenskapsverpleegkundige kan nadat sy die kennisvlak bepaal het,

opleidingsprogramme beplan wat hulle van meer inligting gaan voorsien en ook

hulle goeie punte kan versterk en negatiewe gedrag omkeer (Sebastian, 2000).

Die gemeenskapsverpleegkundige moet bewus wees van hoe die gemeenskap

tuberkulose sien en dan beheerprogramme in die gemeenskap beplan wat

gebruik maak van gemeenskapsdeelname om voorkomende maantreëls aan die

gemeenskap bekend te stel (Caprara, 1998).

2.4.2 Vereistes van bewustheidsprogramme

Bewustheidsprogramme moet beplan word volgens die behoeftes en prioriteite

van 'n spesifieke teikengroep, nadat akkurate inligting versamel is omtrent die

groep. Indien die gemeenskap bewus gemaak word van 'n

gesondheidsprobleem, kan groepe binne die gemeenskappe druk toepas sodat

toepaslike wetgewing en beleid om die probleem aan te spreek, geformuleer

word. Die programme het ook ten doelom beleid en wetgewing te ontwikkel,

persoonlike vaardighede van individue te versterk, gemeenskapsaksies te

fasiliteer en om die gesondheidsdienste meer effektief te herorganiseer (White

Paper for transformation of the Health System in South Africa, 1997).

Die belang van bewustheidsprogramme om persepsies en houdings te

verander, kan nie genoeg beklemtoon word nie. Daar word egter ook aanvaar

dat 'n verandering in 'n persoon se houding, nie noodwendig 'n
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gedragsverandering tot gevolg het nie. Sommige mense sal saamstem dat rook

ongesond is, maar hou aan met rook. Coulson (1998) is egter van mening dat

die enigste wyse waarop gedrag kan verander, is deur te verseker dat hulle oor

voldoende inligting beskik.

In Suid-Afrika moet gesondheidswerkers bewus wees van die etiese dilemma

wat in gemeenskappe heers, omdat 'n westerse raamwerk vir gesondheid en

siekte gebruik word en alternatiewe oortuigings geïgnoreer word. Tradisionele

perspektiewe moet in ag geneem word wanneer bewustheidsprogramme

geloods word (Hadley, 2000). Wanneer programme geloods word oor die

hantering van tuberkulose, moet die gemeenskap aangemoedig word om ten

spyte van hul tradisies, hul behandeling te neem en dat dit geen nadelige effek

op hul gesondheid sal hê nie. Die oortuigings van Moslems en Hindu's moet

ook verstaan en respekteer word en nie slegs dié van swart Suid-Afrikaners nie

(Coulson, 1998). In Suid-Afrika is daar multi-kulturele faktore wat in ag geneem

moet word.

Daar is ook ander faktore wat In rol speel om gedrag te verander byvoorbeeld

druk van portuurgroepe, wat veralonder tieners voorkom. Selfbeeld is ook 'n

faktor, want volgens Pender se teorie sal'n persoon wat goed oor homself voel,

iets positief doen om sy gesondheid te verbeter. Bewustheidsprogramme moet

ook die aanmoediging van 'n positiewe selfbeeld en selfwaarde aanspreek.

In die beheer van tuberkulose is bevind dat wanneer die beheer van tuberkulose

na die gemeenskap gedesentraliseer word, daar meer doeltreffende en

effektiewe versorging is (Coulson, 1998). 'n Belangrike konsep wat deurgaans

dus tydens bewustheidsprogramme onthou moet word, is dat gemeenskappe

self betrokke moet wees wanneer hulle gesondheidsbehoeftes identifiseer. Die

gemeenskap moet ook self strategieë beplan oor hoe hierdie behoeftes

aangespreek behoort te word en besluit oor die prioriteite en aksies.
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2.4.3 Tegnieke van bewustheidsprogramme

Die meeste Suid-Afrikaners het toegang tot verskeie media, insluitende

televisie, radio en koerante. Sommige persone het wel toegang tot die kleiner

media byvoorbeeld brosjures, pamflette, boeke, videos en poppespel. Om die

grootste groep Suid-Afrikaners bewus te maak omtrent die probleem van

tuberkulose, behoort die probleem en die hantering daarvan meer

televisiedekking te geniet en ook meer dikwels oor die radio gehoor word.

Pamflette word deur die Departement Gesondheid uitgereik asook deur 'n

private maatskappy, Clicks. Daar moet egter in gedagte gehou word dat

ongeletterdheid nog 'n groot probleem onder die Suid-Afrikaanse bevolking is en

hulle nie noodwendig die inligting kan lees nie.

2.4.3.1 Rolmodelle

Rolmodelle kan gebruik word om boodskappe rondom spesifieke

gesondheidsboodskappe oor te dra. Aartsbiskop Desmond Tutu het as

rolmodelopgetree toe hy sy ervaring van tuberkulose op 16 Maart 2001 met die

gemeenskap van Uitsig in die Wes-Kaapse metropool, gedeel het. 'n Ander

voorbeeld was Prinses Diana wat in die openbaar persoonlik aan Vigslyers

geraak het en tyd met hulle bestee het.

'n Rolmodel hoef nie self die siekte te hê om 'n spesifieke boodksap oor te dra

nie, soos in die geval van Aartsbiskop Tutu nie, maar rolmodelle kan gebruik

word wat binne die spesifieke gemeenskap aansien geniet. In Stellenbosch

word die rugbyspeler Breyten Paulse, as 'n held beskou omdat hy in die

Springbokspan opgeneem is, en sal hy byvoorbeeld genader kan word om

gesondheidsvoorligting aan 'n groep skoliere in die gemeenskap te gee.

Rolmodelle kan gebruik word om mense se gedrag positief te beïnvloed en selfs

te verander.

2.4.3.2 Rolspel

Rolspel is 'n vorm van interaktiewe drama wat 'n persoon toelaat om

hom/haarself in die posisie van 'n ander persoon te plaas en die frustrasies en

angs wat daardie persoon mag ervaar, self deurgaan.
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Sarafina is 'n tipiese voorbeeld van rolspel wat deur die ee~ydse Minister van

Gesondheid, Dr Nkosazana Zuma goedgekeur is om die hele land omtrent Vigs

in te lig. Daar was groot omstredenheid omdat dit so 'n duur projek was, maar

die minister was tevrede dat die boodskap effektief oorgedra is die moeite werd

was.

Tydens die tuberkulose opedag in Cloetesville op 30 Maart 2001 is daar van

rolspel gebruik gemaak om 'n tuberkulosekliniek voor te stel waar die pasiënt vir

die eerste keer kliniek toe gaan. Die klinieksuster het die behandeling en

voorkoming van tuberkulose aan die pasiënt verduidelik. Die klinieksuster (ook

'n tuberkulose pasiënt), het die belang beklemtoon dat medikasie vir die volle

ses maande daagliks geneem moet word en die bevordering van gesondheid

beklemtoon. Sy het die pasiënt aangemoedig om sy rokery en drankmisbruik te

staak. Die werklike klinieksusters kon toe later sien hoe die pasiënte hulle

houding en interaksie met die personeel ervaar. Die rolspelers het die probleme

uitgebeeld wat tuberkulosepasiënte ervaar rondom die baie medikasie wat hulle

moet drink, uitgebeeld asook die negatiewe persepsies wat familielede en

werkgewers van die siekte het weens die onkunde oor die siekte.

'n Ander kliniek het weer 'n rolspel gehou om die rol van tradisionele genesers in

die behandeling van tuberkulose uit te beeld. Die doelwit is dat

gesondheidswerkers die tradisionele genesers se rol kan verstaan en begrip

kan toon vir pasiënte wat tradisionele genesers raadpleeg. Die boodskap vir die

pasiënte was dus een waar die rol van tradisionele genesers erken word, maar

beklemtoon dat westerse medikasie noodsaaklik is om tuberkulose te genees.

2.4.3.3 Plakkate en pamflette

Plakkate kan op strategiese plekke byvoorbeeld in kafees, biblioteke, klinieke en

munisipale kantore geplaas word en kan inligting van eenvoudige aard bevat

byvoorbeeld die aankondiging van 'n gemeenskapsvergadering oor die doel ef!

onderwerp van bespreking. Plakkate kan ook illustrasies bevat wat

gesondheidsinligitng oordra, wat selfs ongeletterde persone en persone wat 'n

ander taal praat, sal verstaan. Plakkate is relatief goedkoop om te maak, maar
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dit moet dadelik die aandag trek sodat mense stilstaan en dit besigtig. Plakkate

kan deur die plaaslike gemeenskap self gemaak word en geplaas word in areas

wat die gemeenskap aanbeveel.

Pamflette word gebruik om meer detail inligting oor te dra en kan ook relatief

goedkoop vervaardig word en as daar net van sketse/prente gebruik gemaak

word, sal alle persone dit kan verstaan (Coulson, 1998).

2.4.3.4 Koerante, tydskrifte radio en televisie

Dit is media wat gebruik word om die groter massas te bereik om kennis te

neem van gesondheidsake. Met artikels in 'n koerant kan 'n indiepte dekking

van 'n gesondheidsituasie verkry word. Ongelukkig veroorsaak die kort leeftyd

van koerante veroorsaak dat mense nie dieselfde artikeloor en oor kan lees nie

en ook nie met ander kan deel nie. Mense moet ook geletterd wees om

koerante en tydskrifte te kan lees (Strachan, 2000). 'n Artikeloor die hoë

insidensie van tuberkulose in die Wes-Kaap het op 1 Oktober 2000 in die

Sunday Times verskyn. Verskeie pasiënte wat die kliniek besoek het, het na die

artikel verwys en gemeld dat dit maak die mense bewus daarvan hoe groot die

probleem werklik is. Gemeenskapsradiostasies kan gebruik word om spesifieke

gesondheidsprobleme wat van toepassing is op daardie gebied, aan te spreek.

In Soul City, 'n program wat die SABC uitsaai, word onderwerpe gekies en

onderhoude word met nasionale rolspelers gevoer (Strachan, 2000).

2.4.3.5 Photovoice

Photovoice is 'n tegniek wat gebruik kan word om die mense in 'n gemeenskap

in staat te stelom hulle ervarings uit te beeld. Fotos word geneem en die fotos

word verduidelik. Sondoende kry die gemeenskap die geleentheid om hulle

ervarings met politieke beleidmakers en belanghebbende persone te deel. Flint-

Gohlke (http://www.photovoice.com/background/indexcon.html) sê:

"... photovoice enlarges the perimeters of health from the strictly medical to the

psychological, economic, and social conditions of a given community".
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Photo voice kan gesien word as 'n deelnemende

gesondheidsbevorderingsstrategie. Dié konsep is vir die eerste keer deur

Caroline Wang en Mary Ann Burris ontwikkel en toegepas in die Ford

Foundation wat deur Yunnan Women's Reproductive Health and Development

Programme ondersteun was (Wang, 1994). Die tegniek maak van fotos gebruik

waar lede van die gemeenskap die fotos neem en dit dan met die

gesondheidswerkers bespreek. Die inligting so verkry kan dan gebruik word om

persoonlike en gemeenskapsveranderinge teweeg te bring.

Die doel van hierdie photovoice tegniek is om knelpunte en swakhede in die

gemeenskap te identifiseer. Dit word dan in gesprekke met klein en/of groter

bespreek. Omdat die deelnemers kameras gebruik, dokumenteer hulle die

realiteit van hul lewens. Die fokus is dus op individuele, familie of

gemeenskapssake en behoeftes.

Die krag van visuele verbeelding word gebruik om oor lewenservaring,

kundigheid en kennis te kommunikeer. Die deelnemers raak betrokke in I

proses van kritiese refleksie en deelnemers kan dan kies om 'n bemiddelaar vir

verandering in die gemeenskap te word (Smith, 1993).

'n Gemodifiseerde tegniek kan in ontwikkelende lande gebruik word waar prente

geteken kan word. Die persepsie van kinders oor hoe hul gesondheid sien is

deur middel van 'n teken-en-skryf metode vasgelê deur 'n groep skoolkinders in

Botswana (Pridmore, 1996). Die opdrag is aan die kinders gegee om prentjies

te teken op die eenkant van die bladsy van enige iets wat hulle kan doen om

hulself gesond te hou. Op die anderkant van die bladsy moes hulle neerskryf

wat in elke prentjie gebeur en self interpreteer wat hulle geteken het. Dit was

interessant om te sien dat 64% van die kinders prentjies geteken het van rook,

alkoholmisbruik en geweld toe hulle gevra is oor wat ongesonde gedrag

verteenwoordig. Dit was verder opmerklik dat 90% van die meisies prentjies

geteken het waar VIGS ter sprake was, terwyl slegs 44% van die seuns se

prentjies hierna verwys het (Pridmore, 1996).
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Dit was vir hiérdie navorser belangrik om te bepaal hoe kinders gesondheid sien

en ervaar en daarom is daar van die teken-en-skryf tegniek gebruik gemaak.

Die navorsers sê dat die teken van prentjies die kinders gehelp het om hulleself

te kon uitdruk en hulle idees met ander te deel (Pridmore, 1996).

Aangesien die gemodifiseerde photovoice-tegniek een van die

navorsingstegnieke van die navorsingsprojek was, word in Hoofstuk 3 daarop

uitgebrei.

2.4.3.6 Ander tegnieke

Die Phelophepa trein wat die hele land deurreis om gesondheidsdienste aan

veral verafgeleë gemeenskappe te lewer, is 'n privaatprojek van die Suid-

Afrikaanse Vervoerdiens en Metropolitan Health. (Cingo, 2001). Hulle doel is

om gesondheidsvoorligting aan soveel moontlike mense te gee tydens hul

besoek aan elke dorpie.

'n Ander tegniek wat gebruik word is persoonlike mededelings deur persone wat

die siekte gehad het. Nirmala Blakaran en Sister Livinia Bailey het hulle hele

ondervinding van die opdoen van tuberkulose en hoe dit hulle lewens ingrypend

verander het aan tydskrifte bekendgemaak. Livinia Bailey het dit deur haar werk

as tuberkulose bestuurder opgedoen en beide vroue het hulle ervaring met die

publiek gedeel sodat die gemeenskappe kan sien dat enige mens die siekte kan

kry en dat genesing moontlik is. Beide vroue het die klinieke waar hulle

behandel was as koud en afsydig ervaar en daar was min emosionele steun vir

die pasiënte. Pasiëntgesentreerdesorg het nie bestaan nie en beide het die

houding van die gesondheidspersoneel as negatief ervaar. Suster Bailey het

die geleentheid gebruik om die personeel in haar kliniek meer sensitief te maak

teenoor die behoeftes van die tuberkulose pasiënte en het groter

gemeenskapsbetrokkenheid bewerkstellig (Bailey, 2001).

2.5 Samevatting:
Daar is baie literatuur gevind omtrent die mediese hantering en veral die

toepassing van die Nasionale Tuberkulose Beheerprogram. Baie is ook oor die
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toepassing van die DOTS strategie as 'n gemeenskapsdeelnameprojek beskryf,

maar die toepassing van die DOTS op pasiënte wat inspuitings as deel van hul

behandeling kry, is nêrens bespreek nie, heel waarksynlik omdat hierdie

pasiënte na klinieke moet kom en gemeenskapsbetrokkenheid in hierdie gevalle

beperk is.

Baie literatuur is ook gevind wat die betrokkenheid van die gemeenskap

benadruk om 'n beter gesondheidstatus te verseker en om ook effektief betrokke

te wees in tuberkulose-pasiënte se behandeling. Min word egter geskryf oor

die wyses waarop gemeenskappe aktief betrokke kan wees spesifiek ten

opsigte van die hantering van tuberkulose as gemeenskapsprobleem.

Literatuur erken ook die rol van die Nasionale Regering om die

gesondheidsstatus van gemeenskappe te verbeter deur middel van verbeterde

toeganklikheid van dienste en die betrokkenheid van gemeenskappe, maar hoe

dit verwesenlik moet word, word nie duidelik uitgespel nie, veral ten opsigte van

spesifiek tuberkulose nie. Die beleid soos vervat in die Nasionale Tuberkulose

Beheerprogram kan byvoorbeeld nie ten velle toegepas word in landelike areas

nie. Inspuitings kan nie daagliks aan hierdie pasiënte gegee word soos in die

Beheerprogram voorgeskryf word nie, omdat die mobiele kliniek slegs

sesweekliks die betrokke gemeenskap besoek. Strategieë sal gevind moet

word om hiérdie program in die landelike areas effektief toe te pas.

Beperkte literatuur is gevind waar die kennis, houding en persepsies van

tuberkulose pasiënte weergegee word. Die navorser kon egter geen Suid-

Afrikaanse studie vind wat spesifiek die houdings en persepsies wat

tuberkulosepasiënte van hulle siekte het, opspoor nie.

In Hoofstuk 2 is 'n oorsig gegee van die literatuur wat bestudeer is.

Kernkonsepte is in diepte bespreek wat ook as basis gedien het vir die

ontwikkeling van die instrumente vir data-versameling.

Die bevindings van die literatuur beklemtoon dat die individu se kennis, houding

en persepsies tot In groot mate bepaal of hy sy behandeling noukeurig gaan

neem. Daar is verder ook aangetoon dat die bevordering van
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gemeenskapsbetrokkenheid 'n essensiële komponent is in die voorkoming en

hantering van tuberkulose.
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3.1 Inleiding

Die doel van hierdie studie was om die kennis, houdings, persepsies en

behandelingspraktyke van tuberkulosepasiënte en gemeenskapsleiers te

beskryf.

Die metodologiese beskrywinq van navorsing vorm die kern van enige

navorsingprojek. In hiérdie hoofstuk word die navorsingsmetodologie

uiteengesit.

3.2 Navorsingsbenadering

Die beginsels van 'n spesifieke benadering tot die navorsing van 'n omvangryke

probleem soos tuberkulose, word gebruik. Hierdie beginsels verwys na die

KABP benadering, naamlik waar die know/edge, attitudes, beliefs, practices van

'n bepaalde groep persone nagevors word (Katzenellenbogen et al. 1999). Die

benadering is histories ontwikkelom meer optimale implementering van

gesinsbeplanningsprogramme moontlik te maak soos voorgestel deur Bulmer en

Warwick (de Vos, 1998). Katzenellenbogen et al. (1999) meld dat KABP studies

veral in die tagtigerjare aanklank by navorsers gevind het. Die WGO het In

globale program vir die voorkoming van Vigs opgestel volgens die beginsels van

'n KABP benadering wat tans omvangryk toegepas word (Katzenellenbogen,

1991).

Die KABP benadering kan as 'n nie-eksperimentele benadering beskryf word.

Geen veranderlikes word gemanipuleer nie. Die doel van hierdie metodologie is

om veranderlikes te beskryf en te verken.' Veelvoudige faktore en interverwante

oorsake van siekte word dus ondersoek.
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3.3 Navorsingsontwerp

Data van 'n kwalitatiewe en kwantitatiewe aard word ingesamel. Hierdie metode

van insameling van verskillende tipes data staan bekend as triangulasie.

Triangulasie is volgens Begley (1996) die kontemporêre metode vir navorsing in

verpleegkunde.

Triangulasie is volgens Mouton en Marais (de Vos, 1998) In benadering wat

gebruik maak van meervoudige metodes om data te versamel. Dit verhoog ook

die betroubaarheid van die data (De Vos, 1998). Die navorser het op

triangulasie as navorsingsontwerp besluit omdat kwalitatiewe data versamel is

deur middel van In oudio-visuele tegniek (gemodifiseerde photo voice tegniek)

asook deur fokusonderhoude met die gemeenskapsleiers te gevoer het.

Kwantitatiewe inligting is versamel deur middel van gestruktureerde

onderhoudvoering.

Triangulasie as In navorsingsontwerp is reeds in 1959 deur Campbell en Fiske

gebruik (Burns & Grove, '1993). Volgens Burns en Grove (1993) is triangulasie

die ideale navorsingsbenadering om te gebruik in die bestudering van die

komplekse, dinamiese gesondheidsverskynsels en -gebeure wat relevant vir

navorsing in die verpleegkunde is. Verskillende tipes triangulasie word beskryf.

Verskillende teorieë, metodes, inligtingsbronne of analiseringsmetodes kan

gebruik word deur die navorser om verskynsels, gedrag, kennis, houdings en

waardes van pasiënte te bestudeer.

Volgens Carr (1994) is die hoofdoel van navorsing die ontdekking van waarhede

binne die professie. Hierdie waarhede kan ontdek word deur middel van

kwalitatiewe of kwantitatiewe navorsing wat binne In professie gedoen word.

Carr (1994) beklemtoon die feit dat een benadering nie verhewe is bo In ander

benadering nie, maar dat die kombinering van benaderings binne die konteks

van triangulasie waardevol is. Spesifiek in die studie onder bespreking is dit

waardevol om die kennis, persepsies, houding en behandelingspraktyke ten

opsigte van tuberkulose te ondersoek.
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Triangulasie volgens Begley (1996) het ten doe I om data te bevestig en

volledigheid van data te verseker en is 'n geskikte metode vir navorsers in

gesondheidswetenskappe om gesondheidsgedrag na te vors.

Patton (1999) meld ook die belang daarvan dat navorsers in verpleegkunde 'n

paradigmaskuif moet maak en nie slegs van 'n enkele kwalitatiewe of

kwantitatiewe metodologie gebruik moet maak nie. Hy voer aan dat die

uitdaging daarin lê om die twee metodes te kombineer en sodoende empiriese

vrae en aangeleenthede volledig te beantwoord, verken en beskryf.

Triangulasie is 'n navorsingstrategie wat praktiese en teoretiese inslag in

verpleegnavorsing gevind het, maar daar is ook volgens Sim et al. (1999)

meto~ologiese en filosofiese probleme waarop die navorser wat van hierdie

strategieë gebruik maak, bedag moet wees.

Met kwalitatiewe navorsing word beskrywende data versamel vanuit die pasiënt

se eie geskrewe of verbale uitdrukkings. Dit sluit dus die pasiënt se oortuigings

en waardes in wat onderliggend aan die fenomeen is. Volgens

Katzenellenbogen et al. (1999) word kwalitatiewe data gegenereer wanneer die

houdings en persepsies van individue, diensleweraars en

gesondheidsverbruikers geëvalueer word. Taylor en Bogdan (De Vos,1998)

beskryf kwalitatiewe navorsing as 'n wyse om die empiriese wêreld van die

pasiënt te benader. Die navorser is meer gefokus op die begrip eerder as die

oorsaaklike verband van die probleem en wil die situasie verken vanuit die

perspektief van die pasiënt.

Kwalitatiewe navorsing word veral in die internasionale navorsingsgemeenskap

beskou as die "... cinderella of science ... ", omdat dit hoofsaaklik beskrywend en

ontdekkend van aard is (De Vos, 1998). Denzel en Lincoln (De Vos, 1998) het

die vraag gesteloor hoe 'n navorser die spesifieke oortuigings van 'n individu,

groepe en instellings ten beste kan weergee. Hulle kom tot die gevolgtrekking

dat die enigste metode om dit sinvol te doen, is om van 'n kwalitatief-gerigte

metode gebruik te maak. Katzenellenbogen et al. (1999) beklemtoon ook die

bruikbaarheid van die kwalitatiewe metode in epidemiologiese studies, waar die
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impak van 'n siekte soos tuberkulose op die pasiënt se leefwêreld bestudeer kan

word.

Morse (de Vos, 1998) beskryf dat in metodologiese triangulasie soos in dié

projek ter sprake is, kwalitatiewe en kwantitatiewe metodes nie dieselfde gewig

moet dra in dieselfde projek nie, maar dat die projek hoofsaaklik teoreties gedryf

moet word deur kwalitatiewe metodes en dat kwantitatiewe komponente waarde

tot die projek moet toevoeg.

Daar bestaan wel nog kontroversie binne die navorsingsgemeenskap oor die

wenslikheid om kwalitatiewe en kwantitatiewe data in een projek te integreer,

aldus Morse (de Vos, 1998), maar Myers en Haase (de Vos, 1998) voel sterk

daaroor dat die integrering van die kwalitatiewe en kwantitatiewe benadering in

gesondheidsnavorsing noodsaaklik en onontbeerlik is. Burns en Grove (1993)

is van mening dat die kombinering van die twee benaderings die betroubaarheid

van resultate kan verhoog en 'n bydrae tot teorie- en kennisontwikkeling kan lei.

Tuberkulose as gesondheidsprobleem is tot op datum hoofsaaklik volgens die

mediese model van Yach (Department of Health, 1996) hanteer waar daar op

die faktore wat die uitkomste beïnvloed, gefokus is. Die klem was op wat die

persoon doen of nie doen nie. Ellis (1996) beweer egter dat 'n verskeidenheid

van faktore in ag geneem moet word wanneer die probleem van tuberkulose

aangespreek word. Die navorser ondersteun die siening van Edginton (2000)

dat die oplossing van die omvangryke probleem by die pasiënt en die

gemeenskap gesamentlik is, want hulle is die belangrikste rolspelers.

3.4 Steekproefneming

Die steekproef "... defines the process for selectinq a group of people, events,

behaviours or other elements with which to conduct the study" (Burns & Grove,

1993). Daar bestaan hoofsaaklik twee tipes metodes van steekproefneming,

naamlik waarskynlikheidseleksie en nie-waarskynlikheidseleksie.
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3.4.1 Teikenarea

Die Wes-Kaap is om twee redes as teikenstreek vir die navorsing geïdentifiseer,

naamlik:

D Gerieflikheidshalwe; en

D omdat die insidensie van tuberkulose soos gemeld in Hoofstuk 1

kommerwekkend hoog is.

Bogenoemde word bevestig in 'n artikel in die Sunday Times (1 Oktober 2000)

wat meld dat 650 mense in en rondom die Metropool gedurende 1998 gestert

aan tuberkulose. Daar was 'n styging van 86% vanaf die vorige jaar se 350

sterftes volgens die verslag wat deur die Kaapse Metropolitaanse raad vrygestel

is.

Die Wes-Kaap word verdeel in vier (4) streke, naamlik:

D Kaapse Metropool;

D Weskus-Wynland

D Boland- en Overberg; en

D Suid-Kaap-Karoo streke.

Elke streek word weer verdeel in distrikte.

Stellenbosch-distrik en 'n kliniek

Die Weskus-Wynland streek,

is deur middel van

gereiflikheidssteekproefneming geselekteer. Die redes daarvoor was:

D hierdie gemeenskap word hoofsaaklik as 'n plattelandse gemeenskap

geklassifiseer en het 'n goeie gesondheidsinfrastruktuur;

D die navorser het ook weens haar vorige werkservaring 'n goeie

vertrouensverhouding met die gesondheidspersoneel en gemeenskap

opgebou;

D die skerp styging in die insidensie van tuberkulose (paragraaf 1.1);

D weens beperkinge in tyd en finansies was die navorser nie instaat om ander

streke in te sluit nie.
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3.4.2 Pasiënte

Ten einde die pasiëntsteekproefgrootte te bepaal, is die statistiek ten opsigte

van die aantal pasiënte wat maandeliks tuberkulosebehandeling by die betrokke

kliniek ontvang, vir die periode tussen Januarie en Desember 2000 verkry.

Die gemiddelde aantal pasiënte wat behandeling vir tuberkulose per maand

ontvang het, was 113. Behandeling strek oor 'n periode van ses maande

waartydens data versamel is. Stoker (De Vos, 1998) beveel 'n

steekproefgrootte van 45% aan wat dus 50 pasiënte verteenwoordig.

Die naamlys is gemerk van een tot 113. Die steekproef is toe deur middel van

eenvoudige ewekansige seleksie verkry. Een honderd en dertien papiertjies is

genommer en in 'n houer geplaas. Die navorser het toe nommers getrek totdat

vyftig nommers getrek is. Daarna is hierdie nommers op die naamlys gemerk.

Die pasiënte moes aan die volgende insluitingskriteria voldoen het:

o Die individue moes Afrikaans of Engels kon praat. Dit was noodsaaklik

aangesien die navorsingstegniek onderhoudvoering was en die navorser

slegs Afrikaans- en Engels magtig is;

o Respondente moes skriftelik toestemming gee tot deelname aan die projek;

o Alle respondente moes medikasie by die kliniek ontvang en gebruik het ten

tyde van die navorsing; en

o Pasiënte moes tussen die ouderdom van 18 en 65 jaar wees, aangesien die

navorser ook wou bepaal hoe die ekonomies aktiewe persoon deur

tuberkulose geraak word.

3.4.3 Gemeenskapsleiers

Die navorser is van mening dat gemeenskapsleiers 'n kritiese rol speel in die

houding, persepsies en praktyke wat die gemeenskap teenoor tuberkuloselyers

het en 'n waardevolle rolspeler in die bekamping van tuberkulose is. Dit was

dus belangrik vir die navorsing om ook hulle menings rondom die

tuberkuloseprobleem te bepaal.
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Gemeenskapsleiers is deur middel van 'n nie-waarskynlikheidsteekproef

geselekteer. Die kliniekpersoneel het nege gemeenskapsleiers wat aktief

betrokke by siektevoorkomende - en gemeenskapsbevorderingsprogramme in

die gemeenskap was, geïdentifiseer. Die navorser het die gemeenskapsleiers

telefonies genader vir deelname aan die projek en met toestemming van die

persoon, is onderhoude gereël op 'n geskikte tyd. Fokusonderhoude is gevoer

met al nege (9) gemeenskapsleiers. Die navorser is van mening dat

doelbewuste seleksie die betroubaarheid van die data verhoog het, omdat die

betrokke respondente almal 'n spesifieke belangstelling en betrokkenheid by die

tuberkuloseprobleem gehad het. De Vos (1998) verduidelik dat doelbewuste

seleksie in so 'n situasie die betroubaarheid van die data versterk.

3.5 Dataversameling

Hiérdie fase van die projek behels 'n beskrywing van die ontwikkeling van die

verskillende instrumente wat gebruik is sowel as die veldwerk om die data te

versamel.

3.5.1 Instrumente

Die instrumente wat gebruik is in die navorsing het bestaan uit gestruktureerde

onderhoude met die pasiënte en fokusonderhoude met die gemeenskapsleiers.

Gestruktureerde onderhoude het plaasgevind na aanleiding van 'n vraelys wat

deur die navorser ontwikkel is om die kennis, persepsies, houdings en praktyke

van die pasiënte te bepaal (Bylae B). Die vraelys is as volg ontwikkel:

D Temas is uit die literatuur geïdentifiseer wat verband hou met die kennis,

persepsies en houdings van persone teenoor tuberkulose;

D Uit hierdie temas is kernkonsepte geneem en spesifieke vrae is oor die

verskillende kernkonsepte gegenereer;

D 'n Konsepvraelys is ontwikkel. Die konsepvraelys is voorgelê. aan die

volgende persone:

o Die hoofverpleegkundige in die bevel van die betrokke kliniek;
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o Drie geregistreerde verpleegkundiges met 'n minimum van twee jaar

ondervinding; en

o Die studieleier, 'n navorsingskundige met meer as 20 jaar

ondervinding van navorsing.

Die finale vraelys (Bylae B) is geformuleer wat bestaan het uit vrae waaroor 'n

minimum van vier van die vyf persone saamgestem het.

Die vrae het betrekking gehad op die volgende:

o Demografiese profiel : Vraag 1-10

: Vraag 13-14o Gesondheidsprofiel

o Kennis van tuberkulose : Vraag 15-20

o Kennis ten opsigte van gemeenskapsdeelname en

voorkoming van tuberkulose : Vraag 21-25

o Pasiënttevredenheid : Vraag 26-27

3.5.2 Fokusonderhoude

Fokusonderhoude is met gemeenskapsleiers gevoer. De Vos (1998) beskryf

fokusonderhoude as 'n doelbewuste gesprek om 'n spesifieke onderwerp met 'n

groep persone met dieselfde agtergrond en gemeenskaplike belange te

bespreek.

Die kernvraag wat gestel is was:

Wat is u persepsie van tuberkulose in die gemeenskap en hoe kan die probleem

aangespreek word?

Sleutelwoorde wat geïdentifiseer is vir gebruik in die onderhoude indien dit nodig

sou wees, was: angs en vrees, vermyding deur lede in die gemeenskap,

aansteeklikheid, werkloosheid, uittering as gevolg van die siekte.

Die teqniek van fokusgroeponderhoude as In metode om meer kwalitatief

gerigte data te bekom, is vir die eerste keer deur Mercia (De Vos, 1998) in 1946

gebruik. Fokusonderhoude sluit 'n klein groep mense in wat homogeen is, maar
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nie familie is nie en word gebruik in die navorsing om gemeenskaplike probleme

te bespreek.

De Vos (1998) beskryf die groep as mense wat gesamentlik bymekaar kom. Dit

was prakties nie moontlik om die verskillende gemeenskapsleiers op dieselfde

tyd by onderhoudvoering te betrek nie. Die fokusgroeponderhoud word gevoer

tydens 'n gesprekvoering waar elke deelnemer die geleentheid kry om

opmerkings te maak, vrae te vra of te reageer op ander lede se opmerkings.

Die navorser was ook van mening dat dit meer geskik was om die

gemeenskapsleiers individueel te benader, aangesien sy belanggestel het in

elke leier se eiesoortige perspektief. Indien die verskillende leiers gesamentlik

in 'n onderhoudsituasie sou wees, het die moontlikheid bestaan dat hulle

persepsies gekleur kon word en dus nie 'n aanduiding sou wees van elkeen se

spesifieke gedagtes rondom die tuberkuloseprobleem nie. Die

gemeenskapsleiers is individueel gesien weens elkeen se eiesoortige profiel en

die invloed wat elkeen op die gemeenskap het en daarom was dit nie as

toepaslik beskou om groepsonderhoude te gevoer het nie.

Die voordele van fokusonderhoude vir hierdie studie was die volgende:

o dit was 'n koste-effektiewe metode om kwalitatiewe data te versamel;

o die navorser was blootgestel aan die deelnemers en standpunte rondom

tuberkulose;

o die navorser kon insig kry in die sosiale prosesse in die gemeenskap, 'n area

waaroor daar voorheen min inligting beskikbaar was.

3.5.3 Gemodifiseerde "photovoice" tegniek

Die Photo voice tegniek is 'n oudio-visuele tegniek waarvolgens daar foto's

geneem word wat gebruik kan word om data te versamel. Denzel en Lincoln

(De Vos, 1998) is van mening dat visuele metodes vir die versameling van data

toenemend 'n sentrale plek in kwalitatiewe navorsing inneem en met vrug in

verpleegnavorsing gebruik kan word. Ongeletterheid is 'n groot probleem in

baie gemeenskappe en oudio-visuele metodes kan die probleem goed
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ondervang. Volgens Batlorff (De Vos, 1998) kan oudio-visuele metodologie,

kwalitatiewe navorsingsprojekte wat op die dinamika van die menslike interaksie

fokus, verryk en die kwaliteit van lewe, praktyke en dienste verbeter.

Die Photovoice tegniek word deur Wang (1998) beskryf as 'n tegniek van

deelnemende aksie waar respondente foto's neem en dit daarna met die

navorser bespreek. Sodoende word bekommernisse en persepsies gereflekteer

en opgeteken. Hierdie tegniek is baie effektief vir die bevordering van

gemeenskapsdeelname om waardevolle inligting van individue binne die

gemeenskap te kry wat weer gebruik kan word om kliniekdienste aan te pas,

gesondheid te bevorder en siektes te voorkom.

Volgens Harper (De Vos, 1998) is die gebruik van fotografie en die voer van 'n

ongestruktureerde onderhoud in die versameling van kwalitatiewe data geskik

waar inligting binne 'n spesifieke konteks bekom wil word oor werklike ervarings

in die gemeenskap.

In 'n studie wat deur Pridmore (1996) in Botswana gedoen is, is 'n soortgelyke

metode gebruik om die persepsies van kinders te bepaal rondom faktore wat

hulle siek en gesond maak. Die kinders moes prentjies teken van faktore wat

hulle siek maak en ook gesond kan maak en daar is na voltooiing gesprekke

met hulle gevoer en die inligting is neergeskryf. Na aanleiding van die resultate

meld Pridmore (1996) dat daar minder klem geplaas moet word op die

biomediese benadering tot siekte en gesondheid en moet meer klem op die talle

psigososiale faktore wat In persoon se aanpassing by siekte beïnvloed, geplaas

word. Hierdie siening word ook deur die navorser onderskryf.

Die waarde van die tegniek is dat gemeenskappe self betrokke raak by die

identifisering van hulle gesondheidsbehoeftes en die beplanning van moontlike

oplossings. Dit dra by tot bemagtiging van die gemeenskap, skep 'n gevoel van

waardigheid en. die lede van 'n gemeenskap tree op as vennote van die

diensleweraar (Pridmore, 1996).

Die tegniek is egter baie duur en in die lig van die swak finansiële posisie van

gesondheidsdienste, nie prakties om in navorsing te gebruik nie. Die navorser

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



62

het dus die tegniek gewysig, alhoewel die beginsels van die tegniek behoue

gebly het. Die navorser het papier, potloodkryte, waskryte, uitveërs en

skerpmakers aangekoop en dit aan die respondente beskikbaar gestel. Die

respondente is versoek om hulle persepsies van tuberkulose en hoe dit hulle en

hulle familie beïnvloed op papier uit te beeld.

Onmiddellik nadat die pasiënt hy/sy visuele voorstelling gedoen het, is 'n

onderhoud met hom/haar gevoer om dié persepsies verbaal te bepaal en te

rekordeer op dieselfde bladsy waarop die respondent sy/haar voorstelling

gemaak het. Hierdie tegniek is 'n modifikasie van die Photovoice tegniek, 'n

oudio-visuele tegniek wat deur Wang (1998) beskryf word as 'n tegniek van

deelnemende aksie waar respondente foto's neem en daarna met die navorser

bespreek om hulle persepsies te weerspieël, hulle bekommernisse te reflekteer

en te rekordeer.

Deur self as veldwerker op te tree, word die betroubaarheid van resultate

verhoog aangesien interwaarnemerverskille uitgeskakel word. Intrawaarnemer-

betroubaarheid word verseker deur 'n kundige persoon te betrek om die analise

en interpretasie van inligting soos verkry uit die onderhoude en uit die visuele

voorstellings van die respondente, te verifieer (De Vos, 1998).

Hierna is die gestruktureerde onderhoud gevoer om die kennis, persepsies en

praktyke van die individu binne die konteks van die navorsing te bepaal.

3.6 Data-analise

Kwantitatiewe data word deur middel van EXCEL (MsOffice2000) rekenaarmatig

ontleed. Eenvoudige beskrywende statistiese verwerkings is gedoen en die

resultate word met behulp van tabelle en grafieke beskryf.

Vir die ontleding van kwalitatiewe data word Tesch se benadering (De Vos,

1998) gebruik. Tesch (De Vos, 1998) stel dit dat kwalitatiewe data analiseer kan

word deurdat die navorser noukeurig deur al die transkripsies moet lees en dan

sentrale gedagtes en kerntemas moet identifiseer en beskryf.

Die spesifieke stappe van bogenoemde benadering is die volgende:
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D Die navorser moet al die transkripsies deurlees om 'n geheelbeeld te vorm

en dan die sentrale gedagtes neer te skryf;

D Die navorser begin dat met die eerste onderhoud. Die vraag word nou gevra

"waaroor gaan dit alles" met inagneming van die inligting wat reeds verkry is.

Die nuwe gedagtes word nou aangeteken;

D AI die respondente se onderhoude word opgesom en temas geformuleer.

Ooreenstemmende temas word saamgevoeg en gesorteer in kolomme met

hooftemas, unieke temas en oortollige temas;

D Die navorser neem dan die lys en gaan terug na die data, kodeer die temas

en merk dan die teks met die kode van die tema. Dit word gedoen om te

verseker dat nuwe kategorieë nie dalk ontstaan het wat oorgesien is nie;

D Die navorser vind nou beskrywende woorde vir die temas en kategoriseer

die temas. Die totale lys van kategorieë word nou verminder deur die temas

wat ooreenstem saam te voeg;

D Die navorser neem 'n finale besluit ten opsigte van die afkorting van elke

kategorie en skryf die kodes alfabeties neer;

D Die datamateriaal wat aan elke kategorie behoort, word neergeskryf;

D Die navorser herkodeer bestaande data indien dit nodig blyk te wees.

3.7 Loodsstudie

'n Loodsstudie word gedoen om onder andere die instrumente of

dataversamelingsproses te ontwikkelof te verfyn (Burns & Grove, 1993).

Dit word gewoonlik gedoen om een of meer van die volgende redes:

D te bepaal of die navorsing uitvoerbaar is;

D probleme met die ontwerp te identifiseer;

D om die geldigheid en betroubaarheid van die navorsingsinstrumente te

ondersoek;

D die dataversameling en analisetegnieke te verfyn.

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



64

'n Loodsstudie is op vyf respondente uitgevoer. Die volgende veranderinge is

aangebring:

o die opdrag vir die respondent om 'n visuele presentasie van sy/haar

persepsies te maak, is meer duidelik geformuleer;

o addisionele vrae is tot die gestruktureerde vraelys bygevoeg rakende die

persepsies van die sieninge van die persone in sy/haar onmiddellike

omgewing.

Die resultate van die loodsstudie, sowel as die respondente betrek in die

loodsstudie, is nie in die data-analise ingesluit nie.

3.8 Etiese implikasies

'n Brief is geskryf aan die Streekdirekteur van die Departement van Gesondheid

in die betrokke area (Bylae A1). Skriftelike toestemming is van die Streek-

direkteur ontvang om die navorsing te doen (Bylae A2).

Elke respondent het ingeligte toestemming geteken (Bylae D). Die doel van die

projek is aan die respondent verduidelik en dat deelname vrywillig was. Die

respondent is ingelig dat hy/sy op enige stadium van die projek mag onttrek en

dat geen identifiserende inligting aan enige individu of instansie bekend gemaak

sou word nie.

Die navorsing was ook nie-eksperimenteel van aard. Deelnemers is nie

vergoed om aan die studie deel te neem nie.

3.9 Geldigheid en betroubaarheid

Die gebruik van navorsingsinstrumente is onlosmaaklik verbind aan die

konsepte van geldigheid en betroubaarheid. By navorsing verwys geldigheid na

die mate waarin die data tot sekere insig lei onder andere kennis en begrip van

betekenis, terwyl betroubaarheid verwys na die mate waarin die bevindings

veralgemeen kan word (De Vos, 1998).

Die vasstelling van die betroubaarheid van die meetinstrument, bepaal die

gehalte van die kwantitatiewe data (Polit & Hungier, 1993). Geldigheid en

betroubaarheid kom ook voor indien die navorser voortdurend beskryf,
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verduidelik, aannames maak asook prosedures, stellings en praktyke regverdig

(Brink, 1993). Betroubaarheid word verhoog wanneer die navorser persoonlike

kennis en ervaring in die studie gebied het en met die navorsingsrigting bekend

is (Brink, 1993).

Geldigheid van die instrumente is verkry deur die konsepvraelys aan evaluering

van kundiges te onderwerp en slegs vrae in te sluit waaroor konsensus van 80%

bestaan het. De Vos (1998) aanvaar die vorm van geldigheid, beskryf as

inhoudsgeldigheid, as voldoende vir die tipe navorsing onder bespreking.

Opsommenderwyse kan gesê word dat die geloofwaardigheid in hiérdie studie

verkry word, omdat:

o Die vrae gegenereer is nadat In diepgaande literatuurstudie uitgevoer is. Die

konsepte waarop die vrae gebaseer is, is gegrond op die nuutste nasionale

en internasionale literatuur;

o Die kwalitatiewe data is deur middel van Tesch se benadering geanaliseer

(De Vos, 1998) Die analise word deeglik omskryf ten einde moontlike

toekomstige navorsers in staat te stelom die navorsing te repliseer;

o 'n Loodsstudie uitgevoer is om leemtes in die vraelys te identifiseer en vas te

stelof die data wel toepaslik en bruikbaar is.

3.10 Beperkinge

Weens finansiële implikasies en die gebrek aan tyd is slegs die een kliniek se

pasiënte in die studie gebruik. Die pasiënte van hiérdie betrokke kliniek se

profiel is egter verteenwoordigend van die hele distrik se pasiënte.

3.11 Samevatting

In Hoofstuk 3 is 'n beskrywing gegee van die aard en omvang van die

metodologiese benadering tot die studie. Aandag is gegee aan die

steekproefneming sowel as die datategnieke wat gebruik is. Die gedetailleerde

beskrywing van die metodologie is verskaf wat die wetenskaplike basis van die

studie te vorm.

In Hoofstuk 4 sal die data wat versamel is, beskryf word.
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4.1 Inleiding

Die ontleding en interpretering van data in navorsing verg dat die navorser die

inligting afbreek en saamgroepeer om antwoorde op die navorsingsvrae te kry.

Volgens De Vos (1998) is dit egter belangrik dat die data wat wel versamel is,

geïnterpreteer en verduidelik moet word sodat die inligting wat versamel en

ontleed is, 'n sinvolle betekenis vorm.'

Vervolgens 'n bespreking van data wat versamel is tydens gestruktureerde

onderhoude met tuberkulosepasiënte en fokusonderhoude wat met die

gemeenskapsleiers gevoer is.

4.2 Vraelys om kennis, houdings, persepsies en behandelingspraktyke van
pasiënte te bepaal

'n Vraelys (Bylae B) is ontwerp om die kennis, houding en behandelingspraktyke

van pasiënte met tuberkulose te bepaal. Onderhoude is met 50 pasiënte gevoer.

4.2.1 Vraag 1 tot 7: Demografiese besonderhede

Demografiese veranderlikes sluit in geslag, ouderdom, vlak van opleiding,

huwelikstaat en sosio-ekonomiese status. Hiérdie veranderlikes beïnvloed

gesondheidsgedrag beduidend (Bouwer et ai., 1997).

4.2.1.1 Geslag

In Figuur 4.1 word die geslagsverspreiding aangedui. Dit blyk dat meer mans

(62%, 31) as vroue (38%, 19) met tuberkulose geïnfekteer word wat ooreenstem

met "n studie wat deur Johansson in 1999 gedoen IS, wat aangedui het dat die

ratio manlike tot vroulike pasiënte 2:1 is.

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



67

FIGUUR 4.1
0/0 Geslagsverspreiding van pasiënte (N = 50)

.MANS

.VROUE

Die ratio van manlike tot vroulike pasiënte moet bepaal word, aangesien die

geslagte die siekte verskillend ervaar en dit sal dus ook die benadering en

behandeling van die pasiënte in die kliniek en gemeenskap beïnvloed

(Johansson,2000). Gesondheidswerkers en gemeenskappe moet bewus wees

van hiérdie verskille wanneer hulle tuberkulosepasiënte behandel.

Vroue is meer inskiklik om hulle behandeling noukeurig volgens voorskrif te

neem en behandeling te voltooi (Johansson, 2000). Onvoldoende kennis en

gebrekkige fondse was die hoofredes waarom manlike pasiënte nie hulle

behandeling geneem het nie. Vir die vroulike pasiënte was die interaksie met

die gesondheidspersoneel en die stigma wat deur die gemeenskap aan

tuberkulose geheg word, die belangrikste struikelblokke tydens die behandeling.

Dit is volgens Johansson (1999) se studie belangrik dat die verpleegpersoneel

bewus moet wees van hiérdie verskille en hulle manlike pasiënte moet

aanmoedig om hulle behandeling te voltooi. Johansson (2000) bevestig die

bevinding dat geslagsverskille die die pasiënte se persepsie oor hul siekte, hul

gedrag beïnvloed en bepaal of hulle hulp soek vir hulle siekte.

4.2. 1.2 Ouderdom

In Figuur 4.2 word die ouderdomsverspreiding van pasiënte wat aan die

navorsing deelgeneem het, aangedui. Dit blyk dat 98% (49) van die pasiënte wat
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aan die studie deelgeneem het in die ouderdomsgroep 19 tot 60 jaar oud is en

veronderstel is om aktief in die arbeidsmark te wees. Van dié 98% (49) pasiënte

wat in die arbeidsmark behoort te wees het slegs 26% (13) gewerk en 74% (37)

was werkloos. Van die 37 werklose pasiënte het 32,4% (12) opgehou werk toe

hulle gehoor het dat hulle tuberkulose het, 2,7% (1) het nie gewerk nie as gevolg

van personeelvermindering en die ander 54,1% (20) was werkloos as gevolg van

persoonlike redes byvoorbeeld hulle was in die gevangenis, of het swanger

geraak, het vervoerprobleme ondervind en kon daarom nie werk nie of het slegs

tydelike werk gehad as seisoenwerkers. Die pasiënte was tussen een maand en

146 maande reeds werkloos ten tyde van die voltooiing van die vraelyste. Twee-

en-dertig (64%) van die pasiënte waarmee onderhoude gevoer is het slegs 'los

werkies' gedoen terwyl 24% (12) hande-arbeiders was. Hierdie bevindings stem

ooreen met dokter Piot (MCH News, 2000) se bevinding dat tuberkulose nie net

die armste mense tref nie, maar ook 'n struikelblok vir sosio-ekonomiese

ontwikkeling inhou, aangesien dit die ekonomies aktiewe groep tussen 15 en 54

jaar is wat die meeste geaffekteer word.

FIGUUR 4.2
Ouderdomverspreiding in jare (N = SO)
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4.2.1.3 Opvoedkundige vlak

In Figuur 4.3 word die opvoedkundige kwalifikasies van die respondente

aangedui. Slegs 18% (9) van die resondente het graad 11 en 12 voltooi en 26%

(13) het 'n opvoedkundige opleiding laer as graad 6 gehad.

FIGUUR 4.3
Opvoedkundige vlak (N=50)

opvoedkundige vlak

minder as graad graad 6 - 10 graad 11 en 12
6

Hiérdie bevinding beklemtoon die belang van intervensies wat geneem moet

word om die minder geskoolde pasiënte te akkommodeer, soos ook gevind in die

studie van Needham, (2001) waar dit aangetoon is dat laer geskoolde pasiënte

langer neem om hulp te gaan soek wanneer hulle agterkom dat hulle tuberkulose

het.

Van die respondente het 80% (40) geen naskoolse kwalifikasies gehad nie en

slegs 20% (10) het hulle in 'n ambag bekwaam as onder andere loodgieter,

kabinetmaker, gesondheidswerker en sekuriteitswag.

4.2.1.4 Huwelikstaat

In Figuur 4.4 word die huwelikstaat aangedui. Dit blyk dat 58% (29) van die

pasiënte ongetroud was. Hiérdie bevindings stem ooreen met 'n studie wat in

Kopenhagen gedoen is, naamlik dat die hoogste insidensie van tuberkulose

onder geskeide mans, en die laagste insidensie onder getroude mans voorgekom

het. Hiérdie bevinding kan moontlik verband hou met die sosiale gedrag van

mans wat deur hul huwelikstaat beïnvloed word.
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FIGUUR 4.4
Huwelikstaat (N=50) in persentasie
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In bogenoemde bespreking is die demografiese profiel van die pasiënte

bespreek. Die bevindinge stem ooreen met die literatuur wat aandui dat dit

belangrik is om 'n deeglike kennis van pasiënte se demografiese data te bekom

alvorens gesondheidsbevorderingsprogramme beplan word.

4.2.2 Vraag 8 - 12: Situasionele veranderlikes

In die bespreking van die konseptueie raamwerk soos gestel in Figuur 1.1 in

Hoofstuk 1, is aangedui dat die situasionele veranderlikes soos die tipe woning,

beskikbare fasiliteite in die woning, inkomste, en sosiale data insluitende rook,

die gebruik van alkohol en die gebruik van dwelmmiddels 'n belangrike rol speel.

Vervolgens word hiérdie veranderlikes bespreek.

4.2.2.1 Tipe woning

In Figuur 4.5 word die tipes woning aangedui waarin die pasiënte woon wat

tuberkulose-behandeling ontvang.
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FIGUUR 4.5
Tipe woning (N=50) uitgedruk in persentasie
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Uit Figuur 4.5 blyk dit dat 74% (37) van die pasiënte in baksteenwonings woon en

die res woon in minder formele behuising, naamlik hout- of sinkhuise. Slegs

nege (24,3%) van die 37 persone wat in 'n baksteenhuis gebly, is die eienaars

van die huise, terwyl die ander huur betaal of gratis inwoning ontvang.

Een van die pasiënte het glad nie in 'n huis gebly nie, maar het in 'n skuiling

gebly.

Vier-en-twintig (64,9%) van die 37 huise het vier vertrekke en minder gehad,

24,3% (9) van die huise het vyf vertrekke gehad het en 10,8 % (4) van die huise

het meer as vyf vertrekke gehad.

Die navorser het ook gevind dat die huise waarin die pasiënte met tuberkulose

woon, subekonomiese wonings was met min vertrekke, dit wil sê drie vertrekke

en minder en daar 'n gemiddelde van sewe persone in die huise gewoon het.

Hiérdie faktore dra by tot die hoër insidensie van tuberkulose omdat kinders en

volwassenes makliker blootgestel word aan en geïnfekteerd word met die

tuberkulosebasil. Volgens Rieder (1999) verhoog die risiko om tuberkulose op te

doen wanneer 'n tuberkulosegeval in 'n oorbewoonde huis voorkom.
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4.2.2.2 Fasiliteite en geriewe

In Tabel 4.1 word die fasiliteite en geriewe wat in die 49 (98%) huise voorgekom

het, aangedui. Die een respondent het in 'n skuiling gebly.

TABEL 4.1
Fasiliteite en geriewe in huise uitgedruk in persentasie (N=49)

Dit blyk uit tabel 4.1 dat minstens 67,3% (33) van die wonings ten minstens

lopende koue water in die huis gehad het, terwyl 48 van die wonings elektrisiteit

gehad het. Dit wil voorkom asof die huise weloor die minimum fasiliteite (water,

elektrisiteit, spoeltoilet) beskik het wat normaalweg beskou word as minimum

fasiliteite waaroor mense behoort te beskik (Rieder, 1999). Die fasiliteite waaroor

'n woning beskik, bepaal saam met die inkomste, beroepe en opleiding die

ekonomiese status van 'n gemeenskap en word beskou as belangrike faktore wat

individue se gesondheidstatus beïnvloed (Stellenberg, 2000). Dit was vir die

navorser belangrik om die faktore wat tuberkulosepasiënte se gesondheid

beïnvloed, vas te stel sodat hierdie faktore aangespreek kan word wanneer

gesondheidsbevorderingsprogramme geloods word op multidissiplinêre vlak.

4.2.2.3 Inkomste

Inkomste en bevolkingsdigtheid word as belangrike indikatore beskou wat gebruik

kan word om die. sosio-ekonomiese status van 'n gemeenskap te bepaal. Sosio-

ekonomiese status hou weer direk verband met gesondheid, morbiditeit en

mortaliteit (Kozier et al, 1995). Paradise et al (1995) meld dat gemeenskappe
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met laer sosio-ekonomiese status 'n hoër insidensie van kardiovaskulêre en

respiratoriese siektes soos tuberkulose het.

Die inkomste per huis per maand het gewissel tussen geen inkomste en

R9600.00 per maand. Uit bogenoemde Figuur en Tabel blyk dit dat die

bevindinge van Gelbart (1999) bevestig kan word dat tuberkulose 'n siekte is wat

bevorder word deur armoede en oorbewoning. Kelly (1999) weer stel dit dat

tuberkulose so vinnig versprei juis weens die gebrek aan ordentlike behuising.

Johansson, (1999) meld dat dit belangrik is om bewus te wees van die sosio-

ekonomiese omstandighede en politieke verbintenis van pasiënte, aangesien dit

faktore is wat pasiënte daarvan kan weerhou om hul behandeling gereeld te

neem vir die volle tydperk wat hulle behandeling moet neem.

Slegs 44 (88%) van die pasiënte het In inkomste of 'n toelae ontvang.

FIGUUR 4.6
Inkomste en toelaes wat ontvang word uitgedruk in persentasie (N=50)

58%

42%
• inkomste
o toelae

Dit blyk uit Figuur 4.6 dat 46% (26) van die pasiënte toelaes ontvang het, wat

ingesluit het ongeskiktheidstoelaes, ouderdomspensioen, werkloosheids-

versekering en kindertoelaes.

Daar was in totaal 100 volwassenes en 26 kinders wat van die toelaes en

inkomste afhanklik was. Die ouderdomme van die afhanklikes het gewissel

tussen sewe maande en 70 jaar. Die gemiddelde inkomste per huishouding was

R500 per maand. Die navorser het gevind dat die ses pasiënte wat geen

inkomste gehad het nie, van ander lede in die huis wat toelaes ontvang het,
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afhanklik was. Die pasiënte se gebrek aan voldoende inkomste en die aantal

persone wat afhanklik is van die beperkte inkomste, het meegebring dat daar

dikwels nie voldoende geld was om gebalanseerde kos te koop nie. Wanvoeding

en ondervoeding is 'n groot probleem in lae sosio-ekonomiese gemeenskappe en

is dikwels bydraend tot die verhoogde voorkoms van tuberkulose.

Armoede vier hoogtyen volgens Pender se teorie (in Bouwer, 1997) is dit 'n feit

dat arm mense nie gesondheid as 'n prioriteit beskou nie. In 'n doktorale studie

van Stellenberg (2000) is gevind dat 'n individu se fisiese omgewing wat

behuising en sanitasie insluit, sy gesondheid beïnvloed en dat armoede en

oorbevolking nie bevorderlik is vir gesondheid nie. Die behoefte aan basiese

lewensmiddele is belangriker as om na In persoon se gesondheid om te sien.

Mense se persepsie oor die voordele van gesondheidsbevordering beïnvloed

hulle gewilligheid om die nodige voorsorgmaatreëls te tref. Verpleegintervensies

moet dus geloods word om positiewe houdings en persepsies te versterk.

4.2.2.4 Sosiale data

Sosiale data verwys na of die pasiënte gerook het en of hulle alkohol en/of

dwelmmiddels gebruik het.

Figuur 4.7 toon die persentasie pasiënte wat gerook het en alkohol en

dwelmmiddels gebruik het aan.

Van die 68% (34) wat gerook het, het 20,6% (7) sigarette gerook, terwyl die

ander 79,4% (27) self sigarette gemaak het en een persoon het pyp gerook. Die

aantal sigarette wat per dag gerook is, het gewissel tussen drie sigarette en

twintig sigarette tot een pakkie tabak per dag.

Bier is deur 57,1% (16) van die 56% (28) pasiënte gedrink wat alkohol gebruik

het, terwyl die ander 12 pasiënte (42,9%) aangedui het dat hulle witwyn en sterk

drank gebruik. Van die 28 pasiënte wat wel alkohol gebruik het, het 57,1% (16)

aangedui dat hulle oor naweke alkohol geneem het, terwyl die ander genoem het

dat hulle sosiale drinkers was. Die dwelms wat hoofsaaklik gebruik word, was

dagga en MandraX®.
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FIGUUR 4.7
Rook, gebruik van alkohol & dwelmmiddels (0/0) (N=50)
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Volgens Rieder (1999) is daar 'n verband tussen alkoholof ander middelmisbruik

en die insidensie van tuberkulose. Epidemiologiese bewyse van die verband kon

nog nie verkry word nie, maar dit blyk dat daar wel 'n moontlike verband bestaan

tussen die voorkoms van tuberkulose en die gebruik van alkohol in laer sosio-

ekonomiese groepe. Hoe laer die sosio-ekonomiese groep is, hoe hoër is die

aantal pasiënte wat alkohol en/of middels misbruik en hoe hoër is die insidensie

van tuberkulose, soos ook in hierdie studie gevind is (Rieder, 1999). Hiérdie data

ondersteun die navorsingsdata wat in hiérdie studie gevind is.

Brunner en Suddarth (1996) noem dat oormatige alkoholgebruik afbrekend is vir

die fisiese gesondheid. Dit affekteer die lewer, pankreas, maag en brein en

beïnvloed die individu se gesondheidstatus negatief sodat die individu meer

vatbaar is om met die tuberkulosebasil geïnfekteerd te raak.
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4.2.2 Vraag 13 tot 14: Gesondheidsprofiel

'n Gesondheidsprofiel spesifiek ten opsigte van tuberkulose is verkry. Van die

pasiënte wat aan die navorsing deelgeneem het, het 56% (28) vir die eerste keer

tuberkulose gehad terwyl 44% (22) reeds voorheen tuberkulose gehad het.

Die 28 pasiënte wat vir die eerste keer tuberkulose gehad het, is met 'n

kombinasie van orale middels behandel, terwyl die 22 (44%) pasiënte wat reeds

voorheen tuberkulose gehad het, met 'n kombinasie van orale middels en 'n

inspuiting vir 'n tydperk van twee maande behandel is.

Slegs 18% (9) van die 50 pasiënte wat tuberkulosebehandeling ontvang het, het

newe-effekte van die medikasie gehad wat gereflekteer het in klagtes van

naarheid, veluitslag, "keel trek toe" en slaperigheid.

Die 44% (22) van die pasiënte wat reeds voorheen tuberkulose gehad het, het

tussen ses maande en 28 jaar gelede behandeling vir tuberkulose ontvang.

Sestien (72;7%) van hiérdie 22 pasiënte het hulle behandeling voorheen voltooi

-en ses pasiënte (27,3%) het nie. Die redes waarom hierdie ses (27,3%) pasiënte

nie hulle behandeling voltooi het nie, was:

o bendegeweld en behuisingsprobleme;

o begin drink en baie gerook;

o het nie geweet hy moes gaan vir behandeling nie;

o is gevangenis toe omdat hy sy meisie geslaan het;

o moes werk en kon nie by die kliniek uitkom nie; en

o het plaaswerk gedoen en kon nie by die kliniek uitkom nie.

Ander medikasie is deur 40% (20) van die pasiënte gebruik. Twaalf (60%) van

hierdie pasiënte het aangedui dat hulle gereeld hoesstroop drink, terwyl 35% (7)

pasiënte psigiatriese medikasie gebruik het, 10% (2) het anti-diabetiese

medikasie geneem en 10% (2) is MIV-positief en gebruik daagliks metronidasool

vir infeksies. Sestien (72,7%) van die pasiënte kry bogenoemde middels by die
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kliniek terwyl 9,1% (2) dit by die privaatgeneesheer ontvang en 18,2% (4) van

die pasiënte die middels oor die toonbank koop.

4.2.3 Vraag 15 tot 27: Kennis, houdings, persepsies en behandelingspraktyke ten

opsigte van tuberkulose

Hierdie gedeelte van die vraelys het vrae ingesluit om die kennis, houdings,

persepsies en behandelingspraktyke rondom tuberkulose te bepaal ten opsigte

van die:

Doorsake;

Daansteeklikheid;

o gevolge;

o behandeling; en

o voorkoming

4.2.4.1 Oorsake vir siekte

Die pasiënte is spesifiek gevra wat die moontlike redes is waarom hulle

tuberkulose gekry het. Die navorser het die antwoorde geklassifiseer en dit

word so in Tabel 4.2 gereflekteer. Volgens Tesch se benadering (De Vos,

1998), is die verbatim antwoorde van die respondente deurgelees en drie

hooftemas is geïdentifiseer. Vir elke hooftema is die onderskeie subtemas

bygevoeg.

Die navorser het die pasiënte gevra wat hulle as die hoofoorsake van

tuberkulose in die algemeen beskou en hulle antwoorde word in Tabel 4.3

gereflekteer.

Vier-en-veertig (88%) van die pasiënte het faktore soos 'n nat vloer, wanvoeding

en koue as die oorsaak van tuberkulose geïdentifiseer. Dertig persent (60%)

van die pasiënte het ook genoem dat rokers, drinkers, kinders en mense wat

swak higiëne handhaaf byvoorbeeld 'bergies', dwelmverslaafdes en mense wat

swak eet, 'n verhoogde risiko het om tuberkulose op te doen. Dit wil dus

voorkom asof die meeste pasiënte weloor die kennis beskik het van belangrike

predisponerende faktore vir tuberkulose.
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TABEL 4.2
Redes vir siekte (N=50)

Gebrekkige kennis Onkunde

Aansteeklikheid

Onsekerheid

Metode van

oordrag

Mate van

aansteeklikheid

• Kan self nie sê

• Het natgereën

• Water op die longe gehad

• Het buite die huis geslaap

• Huis waarin ek bly het nie vloere nie, is

baie nat

• My dogter het tuberkulose gehad, toe

kry ek dit

• Oom langsaan spoeg buite

• Was in gevangenis en het dit daar

gekry

• Buite geslaap by mense wat

tuberkulose het en het saam met hulle

gerook en gedrink

• Nie goeie ventilasie in gevangenis nie

en het dit in die stof en dwelms van die

gevangenis gekry

• My vriend het tuberkulose gehad

• Iemand het tuberkulose en hy wil nie sy

pille drink nie

• My broer het tuberkulose en ek bly in

die koue

Behandeling

siekte behandeling geneem nie]

• Het nie na myself gekyk nie, weer begin

Medikasie rook

• Het behandeling gelos en liewer begin

Gesonde leefstyl drink

Vatbaarheid vir • Het nie my mishandeling [bedoelende
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TABEL 4.3
Oorsake vir siekte (N=50)

Gebrek aan kennis Onkunde
(44 pasiënte,
88%)

• Weet nie
• Koue by die huis, slaap buite
• Saam met iemand wat tuberkulose het

uit dieselfde las edrink
Oortuigings Wanopvattings

(44 pasiënte,
88%)

• Swart teerpale waarmee ek werk
• Ek is 'n verwer en die verfreuk gee my

tuberkulose
• Baie stof gee tuberkulose veral

baksteenstof
Sosiale faktore Gedragspatrone

(30 pasiënte,
60%)

• Rook gee tuberkulose
• Alkhoholgebruik saam met

tuberkulosepasiënte
• Van my swaer wat nie sy tuberkulose

middels gebruik nie
• Swak higiëne, rook en 'n koue

omgewing
• Daggarokery
• Tuberkulosepasiënte wat oor ander

hoes en ro

4.2.4.2 Aansteeklikheid

Ten opsigte van aansteeklikheid van tuberkulose, het 88% (44) van die pasiënte

geweet dat tuberkulose aansteeklik is, 8% (4) van die pasiënte het gesê dit is nie

aansteeklik nie en 4% (2) het nie geweet of dit aansteeklik is nie. Tien persent (5)

van die pasiënte het aangedui dat die mens nog tuberkulose kan aansteek nadat

behandeling begin is en 80% (40) van die respondente het aangedui dat 'n mens

nie kan aansteek nadat behandeling begin is nie. Daar was 10% (5) van die

respondente wat glad nie 'n antwoord wou gee nie. Ten opsigte van hoe lank dit

duur dat 'n persoon aansteeklik is nadat behandeling begin is, kon 44% (22) van

die pasiënte nie 'n antwoord verstrek nie, 2% (1) het gemeld 14 dae terwyl die

ander 27 (54%) response tussen "14 dae" tot "so lank as wat die behandeling

duur", was.

Ten spyte van die feit dat 40 pasiënte (80%) aangedui het dat dat die pasiënt nie

meer aansteeklik is nadat behandeling begin het nie, blyk dit dat hulle nie oor die
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korrekte inligting beskik ten opsigte van die aansteeklikheid van die siekte en die

effek van die behandeling op die aansteeklikheid van tuberkulose nie. Tabel4.4

dui die moontlike metodes aan waarop tuberkulose versprei kan word.

TABEL 4.4
Metodes van verspreiding (N=50)

58 42Gebruik van messegoed van persoon met tuberkulose

Direkte aanraking bv. Soen 60 40

Waneer iemand met tuberkulose hoes of nies in die

onmiddellike omgewing

80 2

Deur kos te eet wat deur persoon wie tuberkulose het,

voorberei is

38 62

Deur geslagsgemeenskap met 'n persoon met tuberkulose te

hê

48 52

Deur besmetting met bloed van 'n persoon met tuberkulose 62 38

Uit dieselfde bottel drink 982

Nege-en-twintig (58%) van die pasiënte het aangedui dat tuberkulose wel

versprei kan word wanneer jy met dieselfde eetgerei as In tuberkuloselyer eet.

Dertig (60%) van die pasiënte het aangedui dat tuberkulose deur middel van

soen kan versprei en 62% (31) het geglo dat tuberkulose opgedoen kan word

deur kontak met bloed van 'n tuberkulosepasiënt.

Bogenoemde is egter nie wyses waarop tuberkulose aangesteek kan word nie en

die data dui op onkundigheid by respondente ten opsigte van die wyses waarop

die siekte versprei.

Figuur 4.8 toon aan dat 84% (42) van die pasiënte geweet het dat tuberkulose

kan aansteek wanneer behandeling onderbreek word. Daar is egter 16% (8) van

die pasiënte wat nie oor die kennis beskik het ni.e. Die belang van voltooiing van

behandeling om te voorkom dat tuberkulose kan aansteek, moet nog meer

beklemtoon word.
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FIGUUR 4.8

Aansteeklikheid van tuberkulose indien behandelingsprogram
onderbreek word (0/0) (N=50)

OJA

.NEE

oWEET NIE

Hierdie data word deur ander navorsers ondersteun, wat beklemtoon dat

persone wat gesondheidsprogramme beplan wat fokus op die beheer van

oordraagbare siektes soos tuberkulose, bewus moet wees van hoe die

gemeenskap 'aansteeklikheid' konseptualiseer.

4.2.4.3 Gevolge van tuberkulose

In Figuur 4.9 word die gevolge van tuberkulose, soos deur die pasiënt aangedui,

weergegee.

Dit blyk dat 70% (35) van die pasiënte van mening is dat tuberkulose In

terminale siekte is wat direk tot die dood lei. Die pasiënte wat "ander" redes

aangetoon het soos aangedui in Figuur 4.9, het gemeld dat die persoon met

tuberkulose, ander persone kan aansteek, die siekte put In mens uit en die

persoon raak maer. Nege (18%) van die pasiënte het wel aangedui dat

tuberkulose genees kan word wanneer die pasiënt behandeling ontvang. Drie

(6%) van die pasiënte het wel aangedui dat In mens nie kan gaan werk wanneer

jy tuberkulose het nie.

Die navorsingsdata dui daarop dat die pasiënte In baie negatiewe siening

rondom die effek van tuberkulose het, en daarom waarskynlik neig om langer te
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wag alvorens hulle hulp soek. Hulle is dikwels bang om die "diagnose" te hoor,

omdat hulle dalk hulle werk kan verloor en deur hulle familie en vriende verwerp

kan word.

FIGUUR 4.9
Gevolge van tuberkulose (%) (N=50)

4.2.4.4 Behandeling

.Dood

D Kan niewerk nie

DGenees indien
behandelingontvang

DAnder

Ten opsigte van die voortsetting van behandeling, het 40% (20) van die pasiënte

aangedui dat hulle hul behandelingsprogram alonderbreek het en het die redes

genoem as:

o bendegeweld;

o weersomstandighede wat hulle keer om kliniek toe te gaan;

o het dagga gerook;

o huislike probleme gehad;

o reaksie op medikasie gehad; en

o nie kos gehad om te eet nie.

Die 60% van die respondente wat wel hulle behandelingsprogram getrou gevolg

het, het aangedui dat hulle gesond wil word, nie ander wil aansteek nie en bang

is om dood te gaan. Hierdie bevinding is belangrik aangesien dit daarop dui dat

daar wel pasiënte is wat die waarde van behandeling besef. Hierdie persone
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kan 'n belangrike rol speel om die gemeenskap te motiveer oor die voordele van

behandeling, veralomdat hulle self 'n positiewe siening daaromtrent huldig.

4.2.3.5 Voorkoming van tuberkulose en gemeenskapsdeelname

Die bestuur en beheer van tuberkulose is nie uitsluitlik die verantwoordelikheid

van verpleegkundiges en geneeshere nie, want die probleem van tuberkulose

behoort ook aan die gemeenskap. Deur middel van gemeenskapsdeelname kan

ons die probleem van tuberkulose in Suid-Afrika aanspreek, aldus Molefe, (1999).

In Hoofstuk 2 in die literatuurstudie is bespreek hoe Molefe die DOTS-strategie

as van kardinale belang beskou in die suksesvolle toepassing van die Nasionale

Tuberkulosebeheerprogram en sodoende ook gemeenskapsdeelname kan

bevorder (Molefe, 1999).

Figuur 4.10 dui die verskillende maniere aan waarop tuberkulose volgens die

pasiënte voorkom kan word. Dit blyk dat die pasiënte wel weet watter maatreëls

getref moet word om tuberkulose te voorkom en het as volg gereageer:

o "mense moet vertel word van die gevolge van tuberkulose";

o "nie dwelms gebruik nie";

o "skoon wees en jou liggaam oppas";

o "oefeninge doen";

o "wegbly van tuberkulose lyers en genoeg vars lug inasem"; en

o "mense moenie oral spuug nie".

Meer as die helfte van die pasiënte (60%, 30), het aangedui dat dit hulle eie plig

is om tuberkulose te voorkom, terwyl 20% (10) van die pasiënte van mening was

dat dit die kliniek se verantwoordelikheid is. Slegs 8% (4) het nie geweet nie en

12% (6) het dit beskou as die plig van die Here, die gemeenskap en die ouers.
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FIGUUR 4.10

Voorkoming van tuberkulose volgens respondente (0/0) (N=50)
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Die rol wat die gemeenskap kan speel om tuberkulose te voorkom, is as volg

gerapporteer en word in Tabel4.5 beskryf.

20 30

Die verklarings van die pasiënte is gegroepeer en twee hooftemas het sterk

gefigureer, naamlik wat die verantwoordelikheid van die pasiënt self is om

tuberkulose te bekamp en die ander tema was die verantwoordelikheid wat die

gesondheidspersoneel ten opsigte van die bekamping van die siekte het. Die

pasiënte het beklemtoom dat die gesondheidsgedrag van die

tuberkulosepasiënt sal moet verander deur byvoorbeeld gereeld te kom vir

behandeling en nie moet "loop en rond spoeg nie" (pasiëntaanhaling).

o 10

Die gesondheidspersoneel moet ondersteuning bied deur voldoende voorligting

aan die gemeenskap te gee en kennis oor te dra soos in Hoofstuk 2 beskryf is.

In Hoofstuk 2 is gemeld dat gemeenskappe meer inligting benodig oor

tuberkulose (Enarson, 2000).

persentasie
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TABEL 4.5
Rol van die gemeenskap in die voorkoming van tuberkulose (N=50)

Verantwoordelike Gesondheidsgedrag
optrede van pasiënte

• mense moet hul behandeling
neem

• mense moet nie rook en drink
nie

• gaan dokter toe as jy siek raak
• persone wat tuberkulose het,

moet na vore kom
• moenie loop en spuug nie
• doen wat op pamflette staan
• mense wat tekens en simptome

van tuberkulose het moet
aangesê word om kliniek toe te
kom

Ondersteuning deur
gesondheidspersoneel

• kliniek moet voorligting aan die
gemeenskap gee
maak gemeenskap bewus van
tuberkulose

Verantwoordelikheid
van
gesondheidspersoneel •

• mense moet gewys word hoe
tuberkulose genees kan word

• gemeenskap moet fondse
insamel vir kliniek sodat
personeel goed na die pasiënte
kan

Kommerwekkend was dat 58% (29) van die pasiënte aangedui het dat hulle nie

weet van enige pogings wat op die oomblik aangewend word om tuberkulose te

bekamp nie, terwyl 14% (7) van die respondente aangedui het dat niks gedoen

word nie en die ander 28% (14) pasiënte het as volg gereageer:

o "Die susters doen hul bes om die siekte te bekamp";

o "Ek word aangemoedig om my pille elke dag te drink";

o "Mense word daagliks op televisie en radio gewaarsku oor

tuberkulose";

o Daar is mense in die gemeenskap wat vir tuberkulosepasiënte hulle

behandeling gee"; en
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D "Mense wat die tekens en simptome van tuberkulose het, moet kliniek

toe gaan sodat hulle behandeling kan kry".

Die 14 (28%) pasiënte wat wel aangedui het dat daar voorkomingsprogramme

is, was van mening dat die aksies wat uitgevoer word wel suksesvol is en dat

indien mense kliniek toe kom vir behandeling, dan sal hulle gesond word. Die

DOTS program help veral tydens episodes van bendegeweld, omdat pasiënte

nie na die kliniek hoef te gaan vir behandeling nie. Daarbenewens dra die

DOTS program ook by daartoe dat die pasiënte verplig voel om hulle

behandeling te neem. Die data beklemtoon die belang om kennis/inligting te

versprei en die pasiënt en gemeenskap se samewerking te verkry in die

bekamping van die siekte.

Tabel 4.6 dui die maatreëls aan wat deur die pasiënte getref gaan word om

tuberkulose in die toekoms te voorkom.

TABEL 4.6
Maatreëls om tuberkulose in die toekoms te voorkom (N=50)

Persoonlike optrede Gesondheidsgedrag • wegbly van rokers en nie in ander se
gesigte hoes en rondspuug nie

• mense aansê om medikasie te
neem

• sal na myself kyk en goed eet
• ophou rook en drink en dwelms

gebruik nie
• my medikasie neem en ander van

tuberkulose vertel
Stigmatisering Vermyding van

tuberkulosepasiënte
en isolasie

• bly weg van mense as jy
tuberkulose het

• moenie met tuberkulosepasiënte
kommunikeer nie

• bly weg van mense wat tuberkulose
het

Die verklarings van die pasiënte het daarop gedui dat hulle persoonlik hulle

gesondheidsgedrag sal moet verander indien hulle tuberkulose in die toekoms

wil voorkom. Die wyses waardeur hulle beoog om dit te doen, is deur weg te bly

van rokers en nie in 'n ander persoon se gesig te hoes nie. Hulle salook na

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



87

hulleself omsien en ander persone aanmoedig om hulle tuberkulosebehandeling

te neem wanneer hulle siek is.

Ten opsigte van die stigmatisering van die siekte, het hulle aangedui dat hulle

liewer mense wat tuberkulose het, sal vermy en sodoende verhoed dat hulle

tuberkulose opdoen. Stigmatisering sal dus net vererger indien die pasiënte nie

wil kommunikeer met pasiënte wat tuberkulose het nie en dit sal die probleem

van isolasie net vererger soos gemeld deur Edginton (2000) in Hoofstuk 2.

Hierdie bevindings stem ooreen met 'n studie deur Alvarez-Gordillo, (2000) waar

bevind is dat die sosiale stigma wat die siekte dra, 'n negatiewe impak het op

pasiënte se persoonlike lewe, familie, werk en gemeenskap. Die gebrek aan

kennis ten opsigte van die oordrag van die siekte kan daartoe bydra dat dit

langer sal duur alvorens pasiënte hulp en behandeling gaan soek.

Dit is algemeen bekend en word deur Sebastian, (2000) bevestig dat om

tuberkulosepasiënte se kennis ten opsigte van hulle siekte te verbeter, nie

noodwendig 'n verandering in hul houding of gedrag sal bewerkstellig nie. Die

bepaling van hul kennis en houdings kan egter tog 'n basis vorm wat as riglyn

kan dien vir gesondheidsopvoeders om effektiewe voorligting in opvoedkundige

programme in te sluit wat dan moontlik die gedrag en houding van die pasiënt

en gemeenskap positief kan beïnvloed.

4.2.6.4 Pasiënttevredenheid

Dit is belangrik om te bepaal hoe tuberkulosepasiënte hulle behandeling ervaar,

want dit bepaal of hulle hul behandeling gaan voltooi al dan nie. Volgens

Pender se teorie in Bouwer, (1997) is die verhouding van 'n pasiënt met die

professionele verpleegkundige 'n interpersoonlike veranderlike wat 'n invloed op

gesondheidsgedrag uitoefen. Dit is dus van kardinale belang dat die pasiënt 'n

aangename ervaring met gesondheidspersoneel moet hê wat sal verseker dat

hy 'gereeld sy/haar behandeling sal neem en voltooi. Pender beklemtoon ook

dat mense se vorige ervarings met gesondheidsdienste hulle besluitneming

beïnvloed of hulle weer die dienste gaan gebruik al dan nie.
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Vir die tuberkulose pasiënt moet die ervaring met die gesondheidspersoneel

gekenmerk word deur positiewe ervarings. Die pasiënt is reeds bedruk omdat

hy tuberkulose het, In siektetoestand waaraan daar 'n stigma kleef en hy/sy vir

minstens ses maande lank daagliks medikasie neem. Die verpleegkundige en

ander gesondheidspersoneel moet dus enige negatiewe ervarings of houdings

en persepsies verander in positiewe ervarings, houdings en persepsies deur

middel van gesondheidsopvoeding en deur ondersteunend met die pasiënt te

werk.

In Tabel 4.7 word die ervaring van die pasiënte ten opsigte van hul hantering

deur die kliniekpersoneel weergegee.

TABEL 4.7
Ervaring van pasiënte van hantering deur kliniekpersoneel (N=50)

Personeel kan vertrou word met my inligting om dit as 98
vertroulik te hanteer

Dit blyk dat die respondente die personeel as behulpsaam ervaar het.

Die respondente het as volg gereageer op die vraag wat gedoen kan word om

die kliniekdienste verbeter, soos aangedui word in Tabel 4.8.

Uit tabel 4.8 blyk dit dat die pasiënte 'n positiewe ervaring ten opsigte van hul

hantering by die kliniek het en hulle het ook In positiewe houding teenoor die

gesondheidswerkers.

Hulle meld egter wel dat hulle 'n gebrek aan kennis het en het 'n behoefte aan

meer voorligting ten opsigte van tuberkulose en die gevare daarvan. Hulle het

ook die behoefte uitgespreek om meer aandag te kry en dat die susters meer

tyd met hulle moet bestee wanneer hulle die kliniek besoek.

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



89

TABEL 4.8
Verbetering van kliniekdienste (N=50)

Pasiënttevredenheid Positiewe houding

Pasiënthantering Verbetering van • meer personeel aanstel wat die
dienste mense kan help, sodat hulle nie so

lank moet wag om daagliks gehelp
te word nie

• meer gesels oor tuberkulose en die
gevare van tuberkulose verduidelik

• hulle moet gereeld aandag aan ons
gee en ons goed laat voel en
belangrik laat voel

• hulle moet probeer om ons gesond
te maak

• goed soos hulle is
• hoef niks te verbeter nie
• was nog altyd goed en vriendelik
• almal is oulik, stel belang
• het geen probleem met hulle nie
• hulle doen baie en moet so aanhou

Ses (12%) pasiënte het genoem dat die susters "haastig met hulle werk". Hiérdie

bevindings stem ooreen met Balkaran (2001) en Bailey (2001) waar die skrywers

self tuberkulose gehad het en hul ervaring was dat daar te min tyd aan die

pasiënte bestee word. Volgens Balkaran (2000) moes pasiënte lank wag om

gehelp te word en die swak hantering in die kliniek was nie bevorderlik vir die

reeds depressiewe gevoel wat hulle gehad het nie. Pasiënte wat 'n goeie

selfbeeld het, sal positief teenoor hulle eie gesondheid optree. As die personeel

hierdie positiewe ingesteldheid by pasiënte beklemtoon, behoort dit die pasiënt

se keuse om weer van die fasiliteite gebruik te maak, positief te beïnvloed.

4.3 Fokusonderhoude

Fokusonderhoude is met gemeenskapsleiers gehou om hulle persepsie, houding

en kennis rondom tuberkulose te bepaal. Onderhoude is gevoer totdat

datasaturasie plaasgevind het.

Die analisering van die kwalitatiewe data wat tydens die fokusgroeponderhoude

versamel is, sal volgens Tesch (De Vos, 1998) se metode weergegee word.
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Die navorser het die volgende stappe gevolg:

o die bandopnames is versigtig geluister en woordeliks neergeskryf;

o die transkripsies is verskeie kere deurgelees om 'n geheelbeeld te vorm;

o hooftemas is gemerk deur dit te onderstreep terwyl subtemas omkring is;

en

o hooftemas en subtemas is gegroepeer om 'n sinvolle geheel te vorm.

In Figuur 4.11 word die reaksies van die gemeenskapsleiers weergegee. Vier

hooftemas is deur hulle geïdentifiseer, naamlik oorsake van tuberkulose, kennis

oor tuberkulose, die persepsies van die gemeenskap oor tuberkulose en die

gemeenskap se bydrae om tuberkulose te bekamp. Ot word vervolgens

bespreek.

4.3.1 Oorsake van tuberkulose

Drie aspekte van belang wat geïdentifiseer was, is die rol wat behuising speel,

die feit dat medikasie nie gebruik word nie en die belang van sosiale gedrag in

terme van hoe die gemeenskap die siekte konseptualiseer, soos byvoorbeeld

rook, en die gebruik van alkohol en dwelmmiddels.

Oorbewoning en koue huise is as hoofoorsake vir tuberkulose aangedui asook

die feit dat tuberkulosepasiënte nie hulle behandeling neem nie.

Gemeenskapsleiers het dit benadruk dat mense nie tuberkulose as 'n ernstige

toestand beskou nie en daarom nie hulle behandeling neem nie.

Een (11,1%) van die nege gemeenskapsleiers het gesê hy weet eintlik glad nie

wat tuberkulose is nie of hoe dit versprei nie.

Dit blyk wel dat die gemeenskapsleiers weet wat die oorsake van tuberkulose is,

wat kontrasterend is met die bevindings van die kennis van tuberkulosepasiënte

wat glad nie geweet het wat die oorsake van tuberkulose is nie.

4.3.2 Kennis oor tuberkulose

Die tekens en simptome was bekend aan sewe (77,7%) van die nege

gemeenskapsleiers. AI nege (100%) van die gemeenskapsleiers het aangedui

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



dat daar nog baie negatiewe houdings jeens tuberkulosepasiënte in die

gemeenskap is en dat mense nie met tuberkulosepasiënte wil meng nie, omdat

hulle bang is dat hulle sal aansteek.

FIGUUR 4.11

Behuising .. 'Huise is koud, nat, klein, gebarste mure

-Oorbewoning in huise, Werkloosheid

91

Medikasie ·Pasiënte neem nie medikasie gereeld nie

'Medikasie wel gratis en maklik beskikbaar

·Mense drink baie alkohol

Sosiale gedrag .. ·Mense neem nie hulle siekte ernstig op nie

·Mense moet minder rook en drink en gesond eet

'Kinders sien verkeerde sosiale gedrag byouers en
glo dit is normaal

¢=l'Weet min van tuberkuloseOnkunde

_/L---, 'Produktiewe hoes, nagsweet, eetlusverlies,
~ nagtelike sweet
~,, __ I ·Voel soos uitgworpenes, minderwaardig, teruggetrokke

-Vertel leuens oor besoeke aan kliniek
Stigm atisering ~~- ":II ·Mense weier dat persoon saam uit een bord mag eet

'Almal weet hulle kry behandeling

GEMEENSKAPS·
BYDRAE OM
TUBERKULOSE TE
BEKAMP

Negatiewe
houding _ 'Voel swartgallig, blammeer hulle self, pas nie in nie

·Siekte beskou as 'n afskuwelike toestand
Betrokkenheid ¢=l.Gemeenskapswerkers, DOTS werkers

"commitment" 'Praatjies, respek, inligting

Hulpbronne ¢=l'Mobilisering van bronne

'Hantering deur kliniekoersoneel

4.3.3 Gemeenskapspersepsies

Drie subtemas is geïdentifiseer, naamlik verwerping, stigmatisering en die

negatiewe houding teenoor tuberkulose.

Die gemeenskapsleiers het spesifiek gemeld van die stigma wat steeds kleef

aan tuberkulose en hierdie studie bevestig die bevindinge van Kelly, (1999) wat

gevind het dat pasiënte wat tuberkulose opdoen, verwerp voel en dat die
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houding van die gemeenskap bydra tot die isolering van die pasiënt wat dan

meebring dat die pasiënt inligting ten opsigte van sy siekte begin weerhou asook

weghou van ander persone. Gesondheidspersoneel moet bedag wees op

hierdie houding en gedrag van die pasiënt, want dit kan dalk foutief

geïnterpreteer word en die pasiënt kan gesien word as 'n onbetroubare pasiënt.

Ten spyte van die stigma wat daar steeds heers jeens tuberkulosepasiënte, het

al die respondente aangedui dat hulle graag betrokke sal wil raak in

gemeenskapsprojekte om die struikelblokke wat stigmatisering veroorsaak, uit

die weg te ruim.

4.3.4 Bydrae van die gemeenskap om tuberkulose te bekamp

Dit is verblydend dat al nege (100%) van die gemeenskapsleiers aangedui het

dat hulle bereid was om betrokke te. raak by programme om tuberkulose te

voorkom.

Daar is gemeenskapswerkers betrokke om die pasiënte te ondersteun, hulle

teken prentjies en wys dit vir persone in die gemeenskap sodat hulle die tekens

en simptome van tuberkulose kan identifiseer. Daar is egter volgens die leiers

te min gemeenskapswerkers. Die DOTS werkers help baie, maar hulle 'praat

uit' in die gemeenskap oor die tuberkulosepasiënte. Dit is 'n kommerwekkende

stelling aangesien dit baie nadelig kan wees vir die bevordering van die DOTS

strategie wat gesien word as 'n metode om die probleem van tuberkulose aan te

spreek.

Voorstelle wat deur die gemeenskapleiers gemaak is, is dat:

D praatjies nie in hospitale en klinieke gegee moet word nie, maar in die mense

se huise;

D inwoners moet die verantwoordelikheid aanvaar om indien die tekens en

simptome by 'n persoon geïdentifiseer word, die persoon na die kliniek te

bring; en

D die gemeenskap moet self inisiatief neem om tuberkulose te bekamp.
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Dit het uit die onderhoude geblyk dat die gemeenskap inderdaad 'n belangrike rol

kan speel in die voorkoming van tuberkulose, soos ook beskryf deur Maher

(2000). Die gemeenskap kan volgens Maher, (2000) formeel en informeel

betrokke raak in die beheer van tuberkulose. Informele betrokkenheid kom voor

wanneer gemeenskapslede die boodskap oordra dat diegene wat moontlik

tuberkulose het, vorendag moet kom en behandeling moet ontvang.

Gemeenskapslede is ook verantwoordelik vir psigologiese en logistiese

ondersteuning van die tuberkulose pasiënt sodat behandeling voltooi kan word.

Formele gemeenskapsbetrokkenheid dui aan dat programme moet fokus op die

beskikbaarheid van medikasie soos wat in die DOTS program gevind word.

Tydens die fokusgroeponderhoude is gevind dat die gemeenskapsleiers,

waarvan sommige ook polities verkies is, vasbeslote is om tuberkulose te

bekamp en toegewyd is om betrokke te raak by voorkomingsprogramme. Nelson

Mandela, voormalige president, het self die stryd ten opsigte van die

stigmatisering van tuberkulose aangesê en dit bekend gemaak dat hy ook al

tuberkulose gehad het. Maher (2000) beklemtoon die belang van

gedesentraliseerde tuberkuloseprogramme en moedig gemeenskaps-

gebasseerde programme aan wat van bestaande politieke en kulturele strukture

gebruik maak in die beplanning van tuberkulose beheerprogramme. Politieke

ondersteuning sowel as die ondersteuning van gesondheidswerkers, die

ondersteuning van die gemeenskap en die betrokkenheid van die pasiënte is van

kardinale belang in die beplanning van tuberkulose bewustheidsprogramme.

Die gemeenskapsleiers het 'n positiewe ingesteldheid teenoor die

tuberkulosepasiënt in die gemeenskap en besef die rol wat die gemeenskap kan

speel in die voorkoming en behandeling van die siektetoestand.

4.4 Gemodifiseerde "Photovoice" tegniek

Photovoice is 'n navorsingsmetode wat algemeen gebruik word om individue

binne 'n gemeenskap te betrek deur hulle die geleentheid te gee om die realiteit

van hulle lewens weer te gee (Wang & Burris, 1994). Waardevolle inligting
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omtrent die pasiënt, sy familie en die gemeenskap waarbinne die persoon leef,

word verkry (Wang & Burris, 1997).

'n Gemodifiseerde tegniek is geïmplementeer waar die individue kleurkryte en

wit papier gegee is en gevra is om 'n prentjie te teken van wat in hulle gedagtes

opgekom het, die oomblik toe daar aan hulle meegedeel is dat hulle tuberkulose

het. Nadat die pasiënte hulle prentjies geteken het, is dit onmiddellik met hulle

bespreek, hulle interpretasie is gerekordeer op dieselfde papier en aan hulle

teruggelees om te verseker dat die pasiënt en nie die navorser se persepsie

aangeteken is nie. Met hierdie tegniek kon lewensgetroue ervarings van

individue binne die gemeenskap, binne spesifieke konteks, aangeteken word.

Vervolgens word voortgegaan met bespreking van die inligting soos verkry uit

die photo voice tegniek wat gebruik is. In die sketse wat volg, word die

persepsies van die pasiënte weerspieël en die kerngedagtes geïdentifiseer.

Sentrale temas wat na vore gekom het was:

o aftakeling van gesondheid;

o sosiale isolasie;

o dood;

o hulp by kliniek;

o stigmatisering en verwerping, maar dan veralook 'n positiewe boodskap

dat hulp by die kliniek beskikbaar is.

4.4.1 Tema: Aftakeling van gesondheid

Ten opsigte van die negatiewe persepsie oor die invloed van tuberkulose op die

persoon se fisiese voorkoms, meld Pender (Bouwer, 1997) dat dit 'n feit is dat

armer gemeenskappe gesondheid nie as 'n prioriteit beskou nie en 'n lae of

swak gesondheidsstatus word as normaal beskou. Die fisies afgetakelde beeld

van hulle liggame wat beskryf is,soos "gate 'in lonqe, maer gesig, groot oë,

moeg, lelik ensovoorts versterk die lae selfbeeld wat tuberkulosepasiënte het.
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Tema: Aftakeling van
gesondheid

"Ek dink net aan die tuberkulose
kiem wat my liggaam opvreet";
"Dis 'n virus wat deeltjies van my
liggaam opeet";
"Daar is gate in my longe en daarom
hoes ek bloed";
" Ek het nou In maer gesig en groot
.. "oe; en

"Ek voel sleg oor my gesondheid, ek
is uitgeteer, moeg, siek, lelik en
afgerem"

Hierdie negatiewe persepsies moet aangespreek word sodat pasiënte beter oor

hulself kan voel en sodoende 'n hoër premie op hul gesondheid kan plaas. Die

verpleegkundige moet op die versterking van positiewe houdings fokus en

versterk deur toepaslike gesondheidsopleiding. Pender se teorie beklemtoon

die feit dat mense wat In goeie selfbeeld het, meer bereid is om positiewe

stappe te neem om hul gesondheid te bevorder (Bouwer, 1997). Drie (6%) van

die pasiënte se sketse het weerspieël dat hulle onseker is oor presies wat

tuberkulose is en wat die oorsake daarvan is. Ander het ook aangedui dat

tuberkulose lin kiem is wat hulle longe opvreet". 'n Gebrek aan kennis oor

tuberkulose lei tot wanpersepsies en opvattings en hierdie wanopvattings moet

aangespreek word sodat gemeenskappe bewus sal wees van die korrekte feite

oor tuberkulose.

4.4.2 Tema: Sosiale isolasie

Soos uit hierdie skets dui, is een van die grootste vrese vir die pasiënt dat hy/sy

geïsoleerd sal raak van sy/haar familie, werknemers en vriende.

Tuberkulosepasiënte het baie ondersteuning nodig en hulle vrese vir sosiale

isolasie en vermyding deur familie en vriende, moet aangespreek word.

Edginton, (2000) meld in haar artikel dat gemeenskappe inligting nodig het oor

die stigmas wat met tuberkulose geassosieer word. Gemeenskapsleiers het
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tydens fokusonderhoude erken dat hulle liewer tuberkulosepasiënte vermy, want

hulle is bang hulle steek aan.

"My lungs are sick, but I have a heart and feel
bad when people don't want to come near to

me or are afraid of contracting TB"

Tema: Sosiale isolasie

Die pasiënte ervaar die sosiale

isolasie as besonder erg.

Hierdie leiers het ook gesê dat tuberkulosepasiënte in die gemeenskap

geïsoleer word, want ander lede van die gemeenskap is ook bang dat hulle die

siekte kan kry deur kontak met die pasiënte.

4.4.3 Tema: Dood

"My heart Is busy rotting. I am a human Inside, I am
bad, when I cough, It feels as If my lungs fall out, I
am afraid I am going to die and want to care for
those living with me. I amworried about myself and
them. I drink a lot and know that the drink makesmy
disease more severe, but I only drink a half bottle
per day"

Tema: Dood
Die algemene persepsie bestaan dat
tuberkulose 'n terminale siekte is en
alle persone doodgaan.
"Ek is bang ek gaan dood van die
tuberkulose, want dit is 'n gevaarlike
siekte;"
"van al die gewig wat ek verloor het,
sal ek doodgaan;" en
"daar is 'n doodsvonnis oor my
uitgespreek noudat ek tuberkulose
het".

Hierdie bevinding stem ooreen met die bevinding wat in die gestruktureerde

onderhoude gevind is, waar 70% (35) pasiënte aangedui het dat die siekte

veroorsaak dat 'n mens sterf. Die hoë persentasie van respondente wat hul

vrees vir die dood, die oomblik dat hulle gehoor het hulle het tuberkulose,
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uitgespreek het, is nie ongegrond nie. Volgens die Amerikaanse

Longvereniging, sterf daar wêreldwyd elke 10 sekondes 'n persoon aan

tuberkulose. Tuberkulose is egter 'n geneesbare siekte en pasiënte moet

aangemoedig word om onmiddellik kliniek toe te kom wanneer hulle simptome

ervaar en om hulle behandeling te voltooi (http://www.stoptb-

org/tuberculosis/index.html).

Gesondheidspersoneel kan hierdie vrees vir die dood verander in 'n positiewe

ervaring deur aan tuberkulosepasiënte die nodige ondersteuning en

aanmoediging te gee om hulle behandeling gereeld te neem.

4.4.4 Tema: Hulp by kliniek

Dit is verblydend om te sien dat daar wel pasiënte was wie se eerste gedagte dit

was om hulp by die kliniek te kry. Gesondheidspersoneel speel 'n belangrike rol

in die hantering van tuberkulosepasiënte. Volgens Pender se teorie is dit

belangrik dat pasiënte 'n goeie ervaring met gesondheidsdienste moet hê, want

dit sal verseker dat hy/sy die vrymoedigheid sal hê om weer terug te kom vir

hulp.

1\--
.-' \ ~
( I 1ili_a I K ~ .
"I must go for my treatment in order to

become health. I must go to the clinic for my
treatment. The people in the house living with
me and the work accept that I have TB and

accept me

Tema: Hulp by kliniek

"Ek sien die kliniek waar ek
hulp kan kry en gesond kan
word";
"Die suster by die kliniek kan
my gesond maak";
"Ek moet by die kliniek
uitkom vir hulp"

Tuberkulosepasiënte word egter menigmaal swak behandel in klinieke, soos

gemeld in die artikels van Susters Bailey en Balkaran (2001). Die negatiewe

ervarings van tuberkulosepasiënte met gesondheidspersoneel veroorsaak dat

hulle hul behandeling onderbreek of glad nie voltooi nie en dan kan hulle

middelweerstandigheid teenoor die tuberkulosemedikasie ontwikkel en ook

ander persone in die gemeenskap aansteek met multiweerstandige tuberkulose.
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Die navorser het egter gevind dat soos in Tabel 4.2 aangedui, die meeste

pasiënte tevrede was met die behandeling wat hulle by die kliniek ontvang het.

4.4.5 Tema: Stigmatisering en verwerping

~k_

"I think of Taylor of Bold and Beautiful. She cried
because she had TB and I was also shocked,

because we burled a girl from Khayamandl last year
who had TB. My sister scolds me because I have

TB, say that I wtll contaminate the whole world. The
people at the sjebeen drink with me from the same
bottle and so they also contract TB. I don't worry
what the people say, because I know I drink my

t:llhIAtc::"

Tema: Stigmatisering en
verwerping

Die woord en siekte word as baie
negatief ervaar:
" ek is bang hulle gaan my uit die huis
sit";
"mense dink ek is sleg omdat ek
tuberkulose gekry het";
"mense skinder oor jou as jy
tuberkulose het";
"jy is selfbewus as jy tuberkulose het,
want mense sien neer op jou en vermy
jou;
"mense wil nie naby my sit nie, hulle is
bang hulle kry ook die siekte".

Dit blyk dat daar nog 'n groot stigma aan tuberkulose kleef en dat pasiënte

verwerp word wat tuberkulose het. Hierdie bevinding stem ooreen met studies

van Alvarez-Gordillo, (2000) en Kelly, (1999) wat die nadelige effek van

stigmatisering op die bekamping van tuberkulose beskryf. Pasiënte wil nie

bekend maak dat hulle tuberkulose het nie, want hulle is bang vir verwerping,

veral aangesien alle kontakte opgespoor moet word en almal dan weet dat hulle

die siekte opgedoen het. Dit bring mee dat die persoon wat tuberkulose kry, dit

dikwels geheim hou, sodat kontakte nie opgespoor word nie en die tuberkulose

basil versprei dan net verder.

In 'n koerant wat deur die National Progressive Primary Health Care Network in

April 1999 uitgegee is, word een van die redes vir die vinnige verspreiding van

tuberkulose aangevoer as die feit dat mense bekommerd is oor wat die res van

die gemeenskap gaan sê indien hulle uitvind die persoon het tuberkulose. Juis

omdat die persoon telkemale diskriminasie teenoor hulle by die huis en werk

ervaar, sal hulle eerder swyg oor hulle siekte.
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Die negatiewe ervarings van tuberkulosepasiënte met gesondheidspersoneel

veroorsaak dat hulle hul behandeling onderbreek of glad nie voltooi nie en dan

kan hulle middelweerstandigheid teen die tuberkulosemedikasie ontwikkel en

ook ander persone in die gemeenskap aansteek met multiweerstandige

tuberkulose.

Sommige van die respondente (6%), het aangedui dat hulle onseker is oor

presies wat tuberkulose is en wat die oorsake daarvan is. Ander het ook

aangedui dat tuberkulose lin kiem is wat hulle longe opvreet". 'n Gebrek aan

kennis oor tuberkulose lei tot wanpersepsies en opvattings en hierdie

wanopvattings moet aangespreek word sodat gemeenskappe bewus sal wees

van die korrekte feite oor tuberkulose.

Die gemeenskapsleiers was van mening dat meer inligting oorgedra moet word

om die korrekte feite oor tuberkulose oor te dra, asook die belang van

volgehoue behandeling.

Die photo voice tegniek het geblyk 'n effektiewe metode te wees om die pasiënte

in staat te stelom hulle gevoelens te weerspieël, veralomdat van die pasiënte

baie beter daarin kon slaag om dit uit te beeld in sketse, eerder as te

verbaliseer. Die bevindinge uit die gestruktureerde onderhoude het

ooeengestem met die bevindinge wat verkry is uit die sketse en wat hulle

geverbaliseer het.

4.5 Samevatting

In hierdie hoofstuk is die data geanaliseer en bespreek. Die inligting uit die

vraelys het aangedui dat daar 'n gebrek aan kennis bestaan, werkloosheid 'n

wesenlike probleem onder tuberkulosepasiënte is en dat die pasiënte meestal

tevrede was met die behandeling wat hulle ontvang het.

Uit die fokusonderhoude het dit geblyk dat daar 'n bereidwilligheid onder die

gemeenskapsleiers bestaan om verantwoordelikheid te aanvaar vir die

probleem in die gemeenskap en hulle het ook spesifieke voorstelle oor hoe die

probleem aangespreek kan word.
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Die photovoice tegniek is suksesvol geïmplementeer en dit het duidelik geblyk

dat die stigma van tuberkulose 'n werklikheid is wat soms meebring dat pasiënte

nie openlik oor hulle siekte praat nie en dit kan moontlik lei tot isolering, lae

selfbeeld, en die stigmatisering van die siekte.

In Hoofstuk 5 sal die gevolgtrekkings en aanbevelings bespreek word.

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



101

5.1 Inleiding

Die doel van die studie was om die kennis, houdings, persepsies en

behandelingspraktyke ten opsigte van tuberkulose vas te stel sodat hierdie

inligting gebruik kan word in voorkomingsprogramme wat geloods word om

tuberkulose te bekamp.

5.2 Doelwitte

In Hoofstuk 1 is spesifieke doelwitte gestel en in hoofstuk 4 is die die resultate

ten opsigte van die gestelde doelwitte bespreek. Vervolgens word die

gevolgtrekkings in terme van die doelwitte bespreek.

5.2.1 Pasiëntprofiel

Opleiding, inkomste, gesinstrukture, die gemeenskap en kultuur het alles 'n

impak op die wyse waarop mense siekte ervaar en verstaan.

Twee-en-sestig persent (31) van die pasiënte was manlik en 38% (19) was

vroulik. Mans en vroue ervaar tuberkulose en ander siektes verskillend, soos

ook in hierdie studie gevind. Mans neem langer voordat hulle hulp soek vir hulle

siekte en vroue is weer meer bekommerd oor die stigma van tuberkulose en die

impak wat dit op die kinders en gesin sal hê.

Pasiënte se ouderdomme het gewissel tussen 19 en 69 jaar met 98% (49%)

van die pasiënte jonger as 60 jaar. Dit is die populasie wat aktief in die

arbeidsmark behoort te wees, maar volgens die studie was 74% (37) van die

respondente werkloos. Die tuberkulose-epidemie het dus ook 'n geweldige

effek op die ekonomie van die land. Twee-en-tagtig persent van die pasiënte
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het graad 10 en minder skoolopleiding gehad en 90% (45) het geen verdere na-

skoolse kwalifikasies verwerf nie.

Oorbewoning kom voor en daar is in die studie gevind dat 74% (37) van die

respondente in baksteenhuise woon, maar dat daar gemiddeld sewe mense in

'n tweevertrekwoning bly. Lopende water, krag en vullisverwydering is in elke

huishouding beskikbaar. Die wyse van inkomste in die huishoudings is

gewoonlik deur middel van ongeskiktheids- en kindertoelaes.

Van die pasiënte het 68% (34) gerook, 44% (22) alkohol gebruik en slegs 16%

(8) het dwelms gebruik.

Die profiel van die tuberkulosepasiënt in hierdie navorsing is 'n persoon wat

werkloos is, in 'n oorbewoonde huis woon en in 'n laer sosio-ekonomiese

kategorie val.

5.2.2 Kennis

Die navorser het gevind dat daar nog baie onkunde bestaan oor die metode van

oordrag van tuberkulose. Van die respondente het 58% (29) gesê dat

tuberkulose aansteek deur die eetgerei van iemand wat tuberkulose het, te

gebruik terwyl 60% (30) aangedui het dat dit deur middel van soen oorgedra

word. Tagtig persent (40) van die respondente het wel geantwoord dat

tuberkulose deur hoes en nies kan aansteek. Die onkunde wat pasiënte ten

opsigte van die aansteeklikheid van tuberkulose het, beïnvloed volgens Caprara

(1998) die voorkomende maatreëls wat die pasiënt sal tref.

Dit is kommerwekkend om te sien dat geen respondent oor die korrekte kennis

beskik het omtrent die oorsake van tuberkulose nie. Slegs 6% (3) het aangedui

dat een van die oorsake van tuberkulose kan wees dat 'n pasiënt dit by 'n ander

persoon aansteek wat nie sy/haar medikasie neem nie.

Sewentig persent (35) van die respondents het aangedui dat tuberkulose die

dood tot gevolg het. Slegs 18% (9) het aangedui dat mens genees kan word

van tuberkulose indien die persoon gereeld sy/haar behandeling neem. Die
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respondente weet dus nie dat tuberkulose 'n geneesbare, oordraagbare siekte is

nie.

Dit was egter verblydend om te sien dat 60% (30) van die pasiënte

verantwoordelikheid neem om die siekte te voorkom, maar 40% (20) het gevoel

dit is die gesondheidspersoneel se verantwoordelikheid om tuberkulose te

voorkom.

5.2.3 Houdings en persepsies

Daar word nog 'n groot stigma rondom tuberkulose ervaar. Van die pasiënte het

34% (17) 'n gevoel van verwerping ervaar. Die gemeenskapsleiers het ook

gemeld dat pasiënte op hul fisiese voorkoms geoordeel word en indien hulle

baie maer en moeg voorkom, word hulle vermy, omdat mense bang is dat hulle

sal aansteek en sal doodgaan. Pasiënte ervaar die stigmatisering deurdat hulle

uitgeskel word as 'teringkieme'. Die res van die gemeenskap vermy hulle en wil

nie naby hulle kom nie.

Die stigmatisering het isolering tot gevolg. Die tuberkulosepasiënt word van die

familie geïsoleer en word deur die gemeenskap vermy. Die pasiënte het gemeld

dat die isolering veroorsaak dat hulle hulself van ander isoleer deur liewer buite

die huis te slaap en te eet. Pasiënte het ook aangedui dat vanweë

stigmatisering en negatiewe optrede teen hulle as uit tuberkulosepasiënte, en

die stigmatisering daarvan, hulle liewer stilblyoor hul siekte en nie vir ander

daarvan wil vertel nie, omdat hulle bang is vir verwerping.

Met die gemodifiseerde photo voice tegniek het pasiënte nog van hul persepsies

deurgegee. en het 20% (10) aangedui dat hulle tuberkulose met die dood

assosieer. Kontak en ervaring van die dood by familielede as gevolg van

tuberkulose skep 'n negatiewe gevoel of houding tydens diagnosering. Baie van

die pasiënte het familielede of vriende aan die dood afgestaan as gevolg van

tuberkulose en vrees dat hulle ook sal doodgaan. Een pasiënt het geantwoord

dat sy soos Taylor van die televisiereeks Bold and Beautiful gevoel het, geskok

was gehuil het, want sy het net die vorige jaar 'n vriendin van Kayamandi

begrawe wat tuberkulose gehad het.
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Negatiewe houdings oor die self het ook sterk na vore gekom, waar pasiënte

gesë het hulle is sleg want hulle het tuberkulose. Een pasiënt het gesê" ... ek is

besig om vrot te raak, want my longe is siek en ek is net reg om dood te gaan".

Ander voel weer hulle " longe is siek, maar hulle het nog 'n hart wat klop wat op

lewe dui."

Ten opsigte van die hantering van die kliniekpersoneel het 95% van die pasiënte

aangedui dat die personeel vriendelik, geduldig en respekvol teenoor hulle was,

in hulle belanggestel het en hul probleme verstaan het. Daar was egter

pasiënte en gemeenskapsleiers wat van mening was dat die personeel meer tyd

aan die pasiënt self moet bestee en om kennis oor te dra

5.2.4 Evaluering van behandelingspraktyke

Pasiënte het hulontevredenheid uitgespreek teenoor die neem van hul

behandeling by vrywilligers in die gemeenskap omdat almal in die gemeenskap

weet dat daardie spesifieke huise die plekke is waar tuberkulosebehandeling

geneem word. Konfidensialiteit is dus nie verseker nie. Groot ontevredenheid

heers in die gemeenskap omdat die DOTS werkers volgens die gemeenskap

dink hulle is geregistreerde verpleegkundiges en die DOTS werkers praat uit in

die gemeenskap met ander woorde verbreek vertroulikheid wat bestaan tussen

die verpleegkundige en die pasiënt.

5.2.5 Toepassing van konseptLiele raamwerk

In Hoofstuk 1 is die konseptueie raamwerk gestel wat die navorsing gerig het.

Die volgende gevolgtrekkings kan nou gemaak word:

o dat die houdings, persepsies en kennis wat in hierdie studie

beskryf is ten opsigte van die ervaring van tuberkulose deur die

gemeenskapsverpleegkundige gebruik moet word om spesifieke

v~orligtingsprogramme te loods om wanopvattings uit die weg te

ruim;

o dat die beperkte kennis wat ten opsigte van tuberkulose heers

meebring dat gesondheidsgedrag nie verander nie;
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D dat welbekend is dat die verbetering van kennis nie noodwendig

tot 'n verandering in houding of gedrag lei nie, maar dat kennis die

basis is waarop beplanners van gesondheidsbevorderings-

programme kan werk;

D dat bewustheid oor hoe die pasiënte sy/haar toestand ervaar, die

verpleegkundige kan help om die pasiënt se gedrag te verstaan en

tussentredes daarvolgens te beplan; en

D dat deur die pasiënt self die geleentheid gegee word om sy/haar

probleme te stel, hy/sy respek ervaar en sy/haar selfwaarde

verbeter en gemeenskapsontwikkeling so gefasiliteer word.

5.3 Aanbevelings

Volgens Pender se gesondheidsbevorderingsteorie, is dit belangrik om bewus te

wees van individuele persepsies omtrent gesondheidsaangeleenthede en ook

die pasiënt se vorige ervaring van geosndheidsdienste. Hierdie faktore bepaal

watter keuses mense oor hul gesondheid sal neem.

Kathryn Strachan (2000) het gesê:

"The client is the most important asset and we need to know how they

experience their disease and adopt our health promotion strategies accordingly".

Gesondheidsbevordering blyeen van die belangrikste strategieë om positiewe

houdings en persepsies te versterk en negatiewe persepsies te verander.

Die belangrikste aanbevelings is as volg:

5.3.1 Opedae

Opedae moet in die gemeenskap gehou word om die onkunde rondom

tuberkulose aan te spreek. Hierdie opedae moet beplan word in samewerking

met gemeenskapsleiers en pasiënte sodat verseker kan word dat die aard en

die 'aktiwiteite wat op sulke dae aangebied word, in lyn is met die behoeftes van

die gemeenskap en nie wat die gesondheidspersoneel dink die behoeftes is nie.
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5.3.2 Rol van die media en rolmodelle

Die belangrike funksie wat die media (byvoorbeeld televisie, radio) ten opsigte

van die oordra van die korrekte inligting, en bekende figure wat kan optree as

rolmodelle, kan speel, kan nie genoeg beklemtoon word nie. Hierdeur kan die

mites rondom tuberkulose, wat die gesondheidsgedrag van pasiënte negatief

beïnvloed, opgehef word. Korrekte kennis is 'n voorvereiste vir verandering in

gesondheidsgedrag.

5.3.3 Gesondheidsbevorderingsprogramme

Gesondheidsbevorderingsprogramme moet met behulp van die gemeenskap se

insette beplan word sodat die gemeenskap meer ingelig kan word oor

tuberkulose en die dienste wat beskikbaar is om die siekte te behandel.

Voorligting is nodig om die mites en vrese wat deur die stigma veroorsaak

veroorsaak is, uit die weg te ruim. Gesondheidswerkers moet praatjies lewer,

pamflette skryf en byeenkomste reël waarby gemeenskapslede aktief betrokke

kan raak.

Strachan (2000) stel dit dat die oplossing van die probleem van tuberkulose uit

die gemeenskap sal kom, want hulle is die grootste "aandeelhouers".

Gesondheidsbevordering moet gedoen word sodat gesonde keuses vir die

gemeenskap die maklikste keuses kan word.

5.3.4 Opleiding van gesondheidspersoneel

Die personeel werksaam by die onderskeie klinieke is waarskynlik ingeligte

personeel ten opsigte van die mediese aspekte van tuberkulose. Dit is egter

belangrik dat hulle bewus moet wees van die houdings en persepsies van die

pasiënte ten einde te verseker dat die siekte in sy totaliteit aangespreek en

behandel kan word, want dan alleen kan behandeling suksesvol wees. Deur

bewus te wees van die persepsies van die pasiënt, kan foutiewe persepsies

gekorrigeer word. Dit is ook belangrik dat verpleegpersoneel bewus sal wees

van moontlike probleme wat kan bestaan ten opsigte van die implementering

van die DOTS program. Daar word dikwels aanvaar dat dié program hoogs

suksesvol is en die antwoord op die tuberkuloseprobleem is. Indien die
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gemeenskapslede egter nie na die huise wil gaan nie, ka~ die program nie

suksesvol geïmplementeer word nie.

5.3.5 Navorsing

Tuberkulose is 'n siekte wat al reeds uit verskeie perspektiewe op verskillende

vlakke nagevors word. Weens die aard, omvang en epidemiese afmetings wat

dié siekte tans aanneem, kan geen navorsing as onnodig beskou word nie. Die

navorser wil dit egter baie sterk stel dat indien meer navorsingsprojekte nie

geteiken gaan word om die houdings en persepsies van tuberkulosepasiënte

aan te spreek nie, die tuberkuloseprobleem nooit suksesvol aangespreek gaan

word nie.

5.3.6 Omvattende gesondheidsorgmodel

'n Mediese model is nie die antwoord om die probleem van tuberkulose

suksesvol te benader nie. 'n Meer omvattende gesondheidsorgmodel, soos

deur die navorser gestel wat gegrond. is op Pender se

gesondheidsbevorderingesmodel, is nodig om te verseker dat alle perspektiewe

geïntegreer kan word.

5.4 Samevatting

In Hoofstuk 5 is die gevolgtrekkings bespreek in terme van die doelwitte wat in

Hoofstuk 1 vir die navorsing gestel. Daar is ook aangedui hoe die konseptueie

raamwerk wat in Hoofstuk 1 gestel is, in die res van die projek gestalte gekry

het.

Na aanleiding van die gevolgtrekkings is spesifieke aanbevelings gedoen op

grond van die resultate wat in Hoofstuk 4 bespreek is.

Uit die bevindings blyk dit dat daar steeds onkunde ten opsigte van tuberkulose

bestaan en dat gesondheidsprogramme gemeenskapsdeelname moet bevorder

om sodoende ook die isolasie rondom tuberkulosepasiënte af te breek.

Behoorlike tyberkulosebeheer is nodig om die stryd teen tuberkulose te oorkom.

Strachen (2000) sê dit is elke gesondheidswerker se plig om op alle vlakke

tuberkulose te bestry. Die epidemie kan egter slegs aangespreek word indien
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elke pasiënt en lid van die gemeenskap aktief meewerk om oplossings te soek,

te implementeer en evalueer. Dit is dus nie die poging van die enkeling wat die

verskil gaan maak nie, maar 'n gesamentlike poging tussen die

gesondheidswerkers, die gemeenskap en beleidmakers wat die probleem

effektief sal aanspreek.
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BYLAE B

ONDERHOUDSKEDULE: TUBERKULOSE

AFDELING A: DEMOGRAFIESE DATA

1. Geslag:

I MANLIK I 01 I VROULIK 102

2. Ouderdom in jaar: ..

3. Huwelikstaat:

Nooit getroud 01
Getroud 02
Woon saam 03
Geskei 04
Weduwee/wewenaar 05

4. Beroep: (indien werkloos, beroep voorheen)

Tu isteskepper( huisvrou) 01
Tegnies 02
Administratief 03
Hande-arbeider 04
Professioneel 05
Ander: Spesifiseer 06
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5.1 Werk u tans?

101 I NEE 102

5.2 Indien nee, tot wanneer het u gewerk? ..

5.3 Waarom het u opgehou met werk? ..

6. Hoogste standerd op skool geslaag?

Laer as standerd 4 01
(Graad 6): Spesifiseer

Standerd 4 (graad 6) 02

Standerd 5 (graad 7) 03

Standerd 6 (graad 8) 04

Standerd 7 (graad 9) 05

Standerd 8 (graad 10) 06

Standerd 9 (graad 11) 07

Standerd 10 (graad 12) 08

7.1 Het u enige na-skoolse kwalifikasie/program gevolg?

IJA 101 I NEE 102
7.2 Indien "Ja", watter kwalifikasie/program het u gevolg:

Diploma by kollege 01

Diploma by technikon 02

Graadkursus/program by 'n 03
Universiteit: Spesifiseer

Ander: Spesifiseer 04
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AFDELING B: DATA TEN OPSIGTE VAN WONING EN SOSIO-EKONOMIESE

STATUS

8.1.1 In watter tipe woning bly u?

Bakstene 01

Sink 02

"Bungalow" agter huis 03

Ander: spesifiseer 04

8.1.2.1 Is u die eienaar van die huis?

101 I NEE 102
8.1.2.2 Indien "nee":

Huur u (betaal u losies) 01

Bly gratis in huis 02

Ander: Spesifiseer 03

8.2.1 Hoeveel vertrekke is daar in die woning? ..

8.2.2 Hoeveel mense bly in die woning (u ingesluit)? .

8.2.2.1 Hoeveelvolwasse personeouer as 16 jaar is daar in die huis woonagtig?

8.2.2.2 Hoeveel inkomste bring hiérdie persone in? ..

8.2.2.3 Hoeveel van hiérdie personewerk? ..
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8.3.1 Hoeveel kinders bly in die huis? .

8.3.2 Meld die ouderdom van die kinders (in jare)

OUDERDOM

01
02
03
04
05
06
07
08
09

8.4 Watter van die volgende fasiliteite en geriewe is in die huis?

4

Lopende water in kombuis (warm) 01 02
Lopende water in badkamer (warm) 01 02
Lopende water in kombuis (koud) 01 02
Lopende water in badkamer (koud) 01 02
Spoeltoilet 01 02
Elektrisiteit (koopkrag) 01 02
Elektrisiteit (meter) 01 02
VuIIisverwyderi ng 01 02

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



5

9.1.1 Kry u tans enige inkomste per maand?

101 I NEE

9.1.2 Indien "Ja", hoeveel is u inkomste per maand? Spesifiseer: .

9.2.1 Kry u enige toelaes?

IJA 101 I NEE

9.2.2 Indien "Ja", spesifiseer: .

9.3 Hoeveel persone is afhanklik van u inkomste?

VOLWASSENES ....•......•. Klfttut:K:t . __
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AFDELING C: SOSIALE DATA

10.1 Rook u?

IJA 101 I NEE 102

10.2 Indien "Ja", wat rook u?

Sigarette 01

Pyp 02

Draai self sigarette 03

Ander: Spesifiseer 04

10.3 Indien u rook, hoeveel sigarette rook u per dag? ..

11.1 Gebruik u alkohol?

IJA I 01 I NEE 102

11.2 Indien "Ja", spesifiseer tipe alkohol wat u gebruik? .

11.3 Hoe dikwels gebruik u alkohol? ..

DAAGLIKS 01

WEEKLIKS 02

MAANDELIKS 03
NAWEKE 04

"BINGE" 05

SOSIAAL(met geleenthede) 06

ANDER: SPESIFISEER 07
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12.1 Gebruik u enige dwelmmiddels?

I JA 101 I NEE 102

12.2 Indien "Ja", spesifiseer: .

AFDELING D: GESONDHEIDSDATA:
13.1 Is dit die eerste keer dat u tuberkulose het?

101 I NEE 102

13.2 Indien "Ja", watter tipe behandeling kry u?

Pille 01

Inspuitings 02

Pille & Inspuitings 03

13.2.1 Ervaar u enige newe-effekte van die behandeling?

I JA I 01 I NEE I 02

13.2.2 Indien "Ja", verduidelik .

13.3 Indien "Nee":

13.3.1 Wanneer het u behandeling gekry? .

13.3.2 Watter tipe behandeling het u gekry? ..

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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13.3.3 Het u die behandeling voltooi?

I JA 101 I NEE 102 I NIE VAN TOEPASSING 103

13.3.4 Indien "Nee", waarom nie? .

13.4 Hoekom dink u het u nou weer tuberkulose opgedoen? .

14.1 Gebruik u enige ander medisyne tans?

I JA 101 I NEE

14.2 Indien "Ja", waar kry u die medisyne?

Kliniek 01

Privaat geneesheer 02

"Oor die toonbank" 03

14.3 Watter tipe middels gebruik u, hoe dikwels en waarom gebruik u dit?
.MI[)DEl· .. ......•.•...•................FREKWENSIE .. \ . I~DlKASIE i •..••.....•... .•.•...tG

01

02

03

04

AFDELING E: KENNIS VAN TUBERKULOSE:

15. Wat is die oorsaak(e) van tuberkulose? .
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16. Watter persone is risikopersone om dié siekte te kry? .

17.1 Is tuberkulose aansteeklik?

I JA I 01 I NEE I 02 I WEET NIE

17.2 Hoe kan 'n mens tuberkulose aansteek?
.. ......•.

JA NEE Weet·I < ..............

..••••••. < .·.·i. < •••..... 01 .. 02 ...nie
_t

Messegoed te gebruik van persoon met 01 02 03
tuberkulose
Direkte aanraking bv. Soen 01 02 03
Wanneer iemand met tuberkulose hoes of 01 02 03
nies in onmiddellike omgewing
Deur kos te eet wat deur persoon wie 01 02 03
tuberkulose het, voorberei is
Deur geslagsgemeenskap met 'n persoon met 01 02 03
tuberkulose
Deur besmetting met bloed van 'n persoon 01 02 03
met tuberkulose
Ander: Spesifiseer 01 02 03

17.3 Kan 'n mens tuberkulose aansteek wanneer iemand behandeling begin
ontvang het?

JA 01

NEE 02

WEET NIE 03
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18. Wat is die gevolge van tuberkulose? (Vra vir die pasiënt en moenie die keuses
gee nie)

Dood 01
Genees indien mens 02
behandeling ontvang

Kan nie werk nie 03
Ander: spesifiseer 04

19. Hoe lank nadat 'n persoon begin het met tuberkulose behandeling, is die
persoon nog aansteeklik? ..

20.1 Het u al u tuberkulose-behandelingsprogram onderbreek?

IJA 101 I NEE 102
20.2 Brei uit op u antwoord en motiveer ..

20.3 Dink u u kan ander persone "aansteek" indien u u program onderbreek?

JA 01
NEE 02
WEET NIE 03
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AFDELING F: VOORKOMING VAN TUBERKULOSE EN
GEMEENSKAPSDEELNAME:

21. Hoe dink u kan tuberkulose voorkom word? ? (Vra vir die pasiënt en moenie
die keuses gee nie)

Gesonde dieet 01

Nie rook nie 02

Nie alkohol gebruik nie 03

Tuberkulose pille drink 04

Ander: Spesifiseer 05

Weet nie 06

22. Wie se plig is dit om tuberkulose te voorkom? ..

23. Hoe dink u kan u gemeenskap bydra om tuberkulose te voorkom? ..

•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '11'1

24.1 Wat word op die oomblik in u gemeenskap gedoen om tuberkulose te
voorkom?
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24.2 Dink u dat bogenoemde aksies suksesvol is? Motiveer .

25. Wat gaan u in die toekoms doen om tuberkulose te voorkom? .

AFDELING G: PASlëNTTEVREDENHEID
26. Gee u mening ten opsigte van wat u ervaar by die kliniek waar u u behandeling

ontvang.

JA NEE Weet>
01 02 nie ........

...... 03...·
........•.... ...... < .r.. > < ...•..

Personeel is baie vriendelik 01 02 03

Personeel het altyd tyd vir my 01 02 03

Personeel behandel my met respek 01 02 03

Personeel is altyd geduldig 01 02 03

Personeel is nooit haastig nie 01 02 03

Personeel beantwoord altyd my vrae 01 02 03

Personeel verduidelik te alle tye my 01 02 03
behandeling

Personeel verstaan my probleme 01 02 03

Personeel stel belang in my 01 02 03

Personeel kan vertrou word met my 01 02 03
inligting om dit as vertroulik te hanteer

ANDER: SPESIFISEER 01 02 03

27. Wat kan na u mening gedoen word om die diens by die kliniek te verbeter?
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9.2 (Regimen 2) Retreatment adult cases

smear positive retreatment cases (failure, relapse and return after interruption)

2 months Initial Phase Patient under 50 kg Patient over 50 kg
(treatment given 5 times a week)

RHZE 4tabs 5tabs
120/60/300/200 mg'

streptomycin 750 mg 1000 mg

3rd month (five times a week) Patient under 50 kg Patient over 50 kg

RHZE 4 tabs 5 tabs

INITIATION OF TREATMENT

NB: Dosages of treatment five times per week in the intensive phase. For continuation phase
treatment can be given five times or three limes a week. Ensure that you give the correct
doses.

9.1 (Regimenl) New adult patients

New smear positive and other serious pulmonary and extra pulmonary tuberculosis.

2 Months Initial Phase
(treatment given 5 times a
week)

Patient under 50 kg Patient over 50kg

Combination tablet
RHZE 120/60/300/200 mg'

5tabs

R=rilamplcin: H=lsoniazid (INH): Z=pyrazlnamide: E=ethambutol: S=streptomycin
'Ethambutol 225 mg In combination Is also acceptable

4tabs

4 Months Continuation phase
(treatment given 5 times a week)

Combination tablet
RH 150/100 mg

Combination tablet
RH 300/150 mg

5 months Continuatión Phasli
,(5 times a week)

RH 150/100 mg

E 400 mg

RH 300/150 mg

E 400 mg

Patient under 50 I(g Patient over 50kg

3 tabs

2 tabs

.Patient under 50 kg Patient over 50 kg

3tabs

2 tabs

2 tabs

3 tabs

Note
Streptomycin should be reduced to 750 mg per day to those older than 45 years and not be given to
those over 65 years. It should also not be given during pregnancy. S
• Ethambutoi 225 mg In combination is also acceptable

If conditions do not allow for giving treatment 5 times a week, treatment can also be given 3 times a
week.

4 Months Continuation phase
(treatment given 3 times a week)

Combination tablet
RH 150/100 mg

H 100 mg

Combination tablet
RH 300/150 mg

H 300 mg

Patient over SOkg 5 months Continuation Phase
(3 times a week)

RH 150/100 mg

H 100 mg

E 400 mg

RH 300/150 mg

H 300 mg

E 400 mg

Patient under 50 kg

3tabs

ltab

2 tabs

1 tab

R=rilampicln: H=isonlazld (INH): Z=pyraz;namlde: E=ethambutol: S=strep!omycin
'Ethambutol 225 mg in combination Is also acceptable

28

Patient under 50 kg Patient over 50 kg

3 tabs

1 tab

2 tabs

2 tabs

1 tab

4 tabs

IJJ
-<s;:
m
o~

29
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Day 1 - Take sputum for microscopy (AFB) NOTE: • collect sputum (not saliva)
• label specimen clearly with: ....patient's name,

....TB register number, ....Clinic / hospital name, ...."TB Specimen"
.. store specimen in a sealed container in a cool place

Dalf 2 - Take sputum for microscopy (AFS)
early in the morning if possible

One smeir positive Both smears negativeBoth smears positive

TREAT AS NEW PlH!ENT I

Do chest X-ray

2 months - take 2 sputa

Both negative

Add 1month Intensive Phase

One or both positive

~I 3 months - take 2 sputar- ~L_------------~--~
One or both positiveBoth negative . t

CJ Do culture ami susceptibility and
start Continuation phase treatment

Susceptible
f

Start with Continuation
phase treatment Refer to provincial MOR TB Unit

5 months - take 2 sputa 1-------------------------------------------------.1 One or both positive~------~fr---~--~ t

Both negative r-----_[======;-------i Register as a failure and re-registerI as a re-treatment patient

.. Resistant

Continue re-treatment
6 months - stop treatment and

register as cured Refer to provincial MOR TB Uni!

District TB Co-ordinator should review the patient's clinical history,
examination, laboratory findings and X-ray to decide whether

the patient has TB or another respiratory disease.
D Treatment should be stopped for 48 hours before taking a sputum

for culture and suscectibilitv test durina treatment
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__ O_a_y_1_-_Ta_k_e_s_pu_tu_m_fo_r_m_ic_ro_s_co_p_y_{A_F_B_)----,I
Day 2 - Take? sputa early in the morning
1 smear, 1 culture and susceptibility

NOTE: • collect sputum (not saliva)
• label specimen clearly with: "'patient's name,

....TB register number, "'Clinic I hospital name, "'''TB Specimen"
• slore specimen in a sealed container in a cool place

Both smears positive One smear positive Both smears negative

Not TB Consider
other diagnosis

Susceptible Resistant

IRefer to provincial MOR TB unitl

Both negative One or both positive

D Do culture and susceptibility and
start Continuation phase treatment

Susceptible Resistant

Start with Continuation
phase treatment

Refer to provincial
MOR TB unit

7 months - take 2 sputa

Both negative
t

One or both positive

8 months - stop treatment and
register as cured

Register as a failure and refer to
provincial MOR TB Unit

District TB Co-ordinator should review the patient's clinical history,
examination, laboratory findings and X-ray to decide whether

the patient has TB or another respiratory disease.
D Treatment should be stopped lor 48 hours before taking a sputum

lor culture and susceptibility test during treatment
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SAGUS
9 November 2001

Hiermee word gesertifiseer dat die tesis "Tuberkulose in 'n

Geselekteerde Gemeenskap in die Wes-Kaap: 'n

Gemeenskapstudie" deur SAGUS geredigeer is.

DR AE FEINAUER: SAGUS TAALDIENSBESTUURDER

Bemagtiging deur Kreatiewe Kommunikasie

Empowennent through Creative Communication
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BYLAE E

OPDRAG VIR KLIëNT
(GEMODIFISEERDE "PHOTOVOICE") TEGNIEK

INDIEN U DIE WOORD TUBERKULOSE HOOR,
WATTER PRENTJIE(S) KOM IN U GEDAGTE OP?

TEKEN DIT EN PLAAS U GEDAGTES IN DIE
PRENTJIE.

EK GAAN NA DIE TYD HIéRDIE PRENTJIES MET U
BESPREEK

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



BYLAE F

TOESTEMMING VAN KLIëNT VIR DEELNAME

Ek, verklaar hiermee dat:

1. Ek vrywillig aan die projek deelneem;

2. Die navorser aan my verduidelik het wat my deelname aan die
projek behels;

3. Ek enige tyd kan besluit om nie verder deel te neem nie en die
navorser kan inlig van my besluit;

4. My deelname aan die projek my nie sal benadeel nie;

5. My naam nie aan enige iemand bekend gemaak sal word nie;
en

6. Ek geen betaling salontvang vir deelname aan die projek nie.

Geteken te .

Datum:

Handtekening van kliënt: .

Handtekening van getuies : .
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