
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. ŠTUDENTSKA KONFERENCA 

ZDRAVSTVENIH VED 

PRIHODNOST IN RAZVOJ 
ZDRAVSTVENIH VED 
TEMELJI NA 
RAZISKOVANJU 
ŠTUDENTOV 

 

  Celje, 8. 5. 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbornik prispevkov z recenzijo 



 

 

 
 
 
 
 
 

PRIHODNOST IN RAZVOJ ZDRAVSTVENIH VED TEMELJI NA RAZISKOVANJU   ŠTUDENTOV 
 

 
Izdala in založila 

 

Visoka zdravstvena šola v Celju 
 

 
Oblikovanje besedila 

 

Gracer d.o.o. 
 

 
Tisk 

 

Gracer d.o.o. 
 

 
Naklada 

 

200 izvodov 
 
 

 
Logotip študentske konference je oblikovala Marija Plevčak, dijakinja Gimnazije 

Celje – Center, pod mentorstvom Maje Rak, u.d.i.a. 

 
 

 
Avtor/ji prispevka je/so odgovoren/odgovorni za vse trditve in podatke, ki jih 

navaja/jo v prispevku. 

 

 
CIP - Kataložni zapis o 

publikaciji Univerzitetna 

knjižnica Maribor 616-

083(047.31) 

001.891:61(082) 
 

ŠTUDENTSKA konferenca s področja zdravstvenih ved (7 ; 2015 ; Celje) 
 

Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik 
prispevkov z recenzijo / 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 
8. maj 2015 ; [uredniki Boris Miha Kaučič ... [et al.]. – V Celju : Visoka zdravstvena 
šola, 2015 

 

ISBN 978-961-6889-14-8 
 

COBISS.SI-ID 82108161 



 

 

 
 
 
 
 
 

Uredniki 
mag. Boris Miha Kaučič 
Alenka Presker Planko 
Darja Plank 
Katja Esih 

 

Recenzenti 

pred. Suzana Drame, VZŠCE 
doc. dr. Bojana Filej, Alma Mater Europaea – ECM 
doc. dr. Karmen Godič Torkar, ZF UL 
viš. pred. mag. Vida Gönc, FZV UM 
pred. Nina Hiti, ZF UL 
pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, VZŠCE 
doc. dr. Simona Hvalič Touzery, FZJ 
doc. dr. Zala Jenko Pražnikar, UP FVZ 
pred. Sedina Kalender Smajlovič, FZJ 
viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, VZŠCE 
viš. pred. Branko Kešpert, VZŠCE 
pred. mag. Breda Koban, VŠZV SG 
doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, FZV NM 
viš. pred. mag. Cecilija Lebar, ZF UL 
viš. pred. dr. Ljiljana Leskovic, FZV NM 
pred. Ivanka Limonšek, VZŠCE 

 

Lektorji za slovenski/angleški jezik 
Alenka Brezovšek 
Dominatus d.o.o. 
Sebastjan Frumen 
Katja Krope 
Tina Levec 
dr. Tomaž Petek 
dr. Tea Štoka 
Nina Vozlič 

 

viš. pred. mag. Mateja Lorber, FZV UM 
viš. pred. mag. Hilda Maze,  VZŠCE 
viš. pred. mag. Mojca Medič, ZF UL 
pred. Jasmina Nerat, FZV UM 
viš. pred. dr. Jožica Peterka Novak, ZF UL 
pred. Sanela Pivač, FZJ 
viš. pred. Darja Plank, VZŠCE 
doc. dr. Vesna Prijatelj, VZŠCE 
viš. pred. mag. Mirko Prosen, UP FVZ 
viš. pred. dr. Silva Roncelli Vaupot, VŠZV SG 
viš. pred. mag. Darija Ščepanovič, ZF UL 
pred. Marija Tomšič, ZF UL 
viš. pred. dr. Anamarija Zore, ZF UL 
pred. Vesna Zupančič, FZV NM 
doc. dr. Joca Zurc, FZJ 
pred. Uroš Železnik, VŠZV SG 

 

Programski odbor 
izr. prof. dr. Gorazd Voga, dekan VZŠCE, predsednik odbora 
doc. dr. Marija Zaletel, dekanja ZF UL 
izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica FZV UM 
prof. dr. Darja Barlič Maganja, dekanja FVZ UP 
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja FZJ 
doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica FZV NM 
prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM 
izr. prof. dr. Danica Železnik, dekanica VŠZV SG 

 

Organizacijski  odbor 
Kristijan Zimaj, predsednik Študenskega sveta VZŠCE, predsednik odbora 
Matjaž Andrejc, Rajko Gajšek, Jaka Pavlič, Lejila Čehić, Daniela Marković, Barbara Zupanc Terglav, 
Jožef Repas, Manuela Žučko, Melita Bergant, Tina Razlag Kolar, viš. pred. Darja Plank, Alenka 
Presker Planko, Katja Esih, viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, Tea Banfič, Nino Petek, VZŠCE 
Nik Prebil, doc. dr. Karmen Godič Torkar, viš. pred. dr. Anamarija Zore, ZF UL 
Andrej Černi, Patric Rajšp, viš. pred. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, FZV UM 
Armin Nuhić, pred. dr. Patrik Pucer, viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, FVZ UP 
Irena Šivic, pred. Marta Smodiš, FZJ 
Medina Rustina, Katja Bekelja, pred. Vesna Zupančič, FZV NM 
Alen Kapel, Maja Štager, doc. dr. Bojana Filej, Alma Mater Europaea - ECM 
Jaka Pruš, Jerneja Grögl, Saša Gmajner, izr. prof. dr. Danica Železnik, VŠZV SG 



 

 

 
 
 
 
 

 
Organizator  7.  Študentske konference: 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

V sodelovanju z: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

KAZALO / TABLE OF  CONTENTS 
 

POZDRAVNI NAGOVORI ...................................................................................... 11 

NAGRAJENCI .................................................................................................... 23 

PRISPEVKI ŠTUDENTSKE KONFERENCE ................................................ 33 

PRIMERJAVA RAZLIČNIH TRIAŽNIH SISTEMOV OB DOGODKIH Z 
VELIKIM ŠTEVILOM PACIENTOV NA TERENU 

A COMPARISON OF DIFFERENT TRIAGE SYSTEMS AT EVENTS WITH A 
LARGE NUMBER OF PATIENTS ON THE GROUND 
Jože Prestor, Marija Zaletel ............................................................................... 35 

SEZNANJENOST IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE S TEMELJNIMI 
POSTOPKI OŽIVLJANJA V BOLNIŠNICI 

NURSING CARE PROVIDERS‘ FAMILIARITY WITH THE BASIC STEPS OF 
RESUSCITATION 

Mihael Kos, Boris Miha Kaučič, Danica Železnik ............................................. 47 

POZNAVANJE IN SOOČENJE ŠTUDENTOV S POSTOPKI REANIMACIJE V 
ČASU KLINIČNEGA USPOSABLJANJA 

CONFRONTING STUDENTS WITH RESUSCITATION PROCEDURES DURING 
CLINICAL TRAINING 
Terezija Korez, Katja Kostevc, Andreja Černoga ................................................... 55 

STALIŠČA REŠEVALCEV DO PRISOTNOSTI SVOJCEV MED 
KARDIPULMONALNIM OŽIVLJANJEM: PILOTNA ŠTUDIJA 

EMERGENCY MEDICAL SERVICE PROVIDERS` ATTITUDES TOWARD FAMILY 
MEMBERS` PRESENCE DURING CARDIOPULMONARY RESUSCITATION: A 
PILOT STUDY 
Ana Pavlovec, Katarina Babnik, Igor Karnjuš .................................................. 64 

UČINEK UPORABE SIMULIRANIH TUJKOV V RANI PRI UČENJU PRVE 
POMOČI 

SIMULATED FOREIGN BODIES IN THE WOUND: EFFECT OF 
IMPLEMENTATION IN FIRST AID TRAINING 
Urban Mesec, Sara Košorok, Andrej Lebar, Damjan Slabe .................................... 73 

KAKO Z UPORABO INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 
IZBOLJŠAMO KAKOVOST PROCESA NUJNE MEDICINSKE POMOČI 

HOW DOES THE USAGE OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES IMPROVE 
Rok Ušen, Vesna Prijatelj ............................................................................ 82 

ZDRAVSTVENA NEGA IN NJENA RAZVOJNA POT K 
PROFESIONALIZACIJI 

HEALTH CARE AND ITS DEVELOPMENT TOWARDS 
PROFESSIONALIZATION 
Tina Koprivc, Brigita Mrhar, Ljiljana Leskovic .................................................. 90 

 
  5  



 

 

 
 
 

 
 

 

RAZISKOVANJE – TEMELJ ZA RAZVOJ ZDRAVSTVENE NEGE 

RESEARCH – BASE FOR NURSING CARE DEVELOPMENT 
Katja Bekelja, Liljana Gajser Dvojmoč ............................................................. 98 

SMERNICE ZA PREMEŠČANJE PACIENTA - VPLIV RAZISKOVANJA NA 
KAKOVOST DELA 

GUIDELINES FOR PATIENT‘S TRANSFER - IMPACT OF RESEARCH ON WORK 
QUALITY 
Bojana Hočevar Posavec, Marija Bohinc ............................................................. 110 

NALOGE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV PRI SPODBUJANJU ŠTUDENTOV K 
RAZISKOVANJU: POGLED ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE 

TASKS OF THE HIGHER EDUCATION TEACHERS IN ENCOURAGING 
STUDENTS FOR RESEARCH: A VIEW OF THE NURSING CARE STUDENTS 
Mirela Milankovič, Mateja Kopina, Vesna Zupančič ............................................. 123 

Z DOKAZI PODPRTA UČINKOVITOST OBRAVNAVE LIMFEDEMA 
ZGORNJEGA UDA PO PREBOLELEM RAKU DOJKE Z MANUALNO LIMFNO 
DRENAŽO ALI BREZ NJE – PREGLED LITERATURE 

EVIDENCE-BASED PHYSIOTHERAPY OF BREAST CANCER RELATED UPPER 
LIMB LYMPHEDEMA WITH OR WITHOUT MANUAL LYMPH DRAINAGE – 
LITERATURE REVIEW 
Martina Cocetta, Sonja Hlebš ........................................................................... 133 

UPORABA ZGODNJEGA OPOZORILNEGA TOČKOVNIKA ZA ODKRIVANJE 
OGROŽENIH PACIENTOV NA KIRURŠKIH ODDELKIH SPLOŠNE 
BOLNIŠNICE  CELJE 

THE USE OF MODIFIED EARLY WARNING SCORE (MEWS) FOR 

DISCOVERING PATIENTS AT RISK IN THE DEPARTMENT OF SURGERY IN 

GENERAL HOSPITAL CELJE Alenka Marcen, Darja Plank,   Roman Parežnik .. 145 

DEBELOST, PREHRANSKO SVETOVANJE IN TEHNIKE VEDENJSKO KOGNITIVNE 

TERAPIJE OBESITY, NUTRITIONAL COUNSELING AND BEHAVIOURAL COGNITIVE 

THERAPY TECHNIQUES Nuša Japelj, Maša  Černelič Bizjak ................................... 158 

PREHRANA VEGETARIJANK MED NOSEČNOSTJO IN DOJENJEM 

VEGETARIAN DIET DURING PREGNANCY AND LACTATION 
Anja Drobne, Vladka Lešer .............................................................................. 167 

PREHRANJEVALNE NAVADE OSNOVNOŠOLCEV IN NJIHOVA 
SEZNANJENOST S POMENOM ZDRAVE PREHRANE 

EATING HABITS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS AND THEIR AWARENESS 
OF THE IMPORTANCE  OF HEALTHY NUTRITION 
Hermina Podkrižnik, Ivanka Limonšek, Boris Miha Kaučič .......................................... 176 

MLADOSTNIK IN ANOREKSIJA NERVOZA 

ADOLESCENTS AND ANOREXIA NERVOSA 
Aleksandra Bah, Barbara Kegl, Ervin Strbad……………………………………………….…186 

 

 
  6  



 

 

 
 
 

 
 

BARIATRIČNA KIRURGIJA IN PREHRANSKA TERAPIJA 

BARIATRIC SURGERY AND NUTRITIONAL THERAPY 
Kemal Ejub, Tamara Poklar Vatovec ................................................................. 194 

SINDROM ADHD IN VLOGA PREHRANE 

ADHD SYNDROME AND THE ROLE OF A DIET 
Brankica Babić, Ruža Pandel Mikuš .............................................................. 204 

MEDPOKLICNO SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU 

INTERPROFESSIONAL COLLABORATION IN HEALTH TEAM 
Urška Učakar, Arnela Verdev, Sandra Mrkalj, Aleksandra Pevnik, Katarina Galof ... 215 

PRIMERJAVA STRUKTURE NEGOVALNEGA TIMA NA INTERNEM 
ODDELKU V SLOVENIJI IN NA NORVEŠKEM 

COMPARISON OF THE INTERNAL MEDICINE WARD NURSING TEAM IN 
SLOVENIA AND NORWAY 
Nika Jerneja Hudnik, Majda Šavle, Helena Skočir ............................................ 224 

VPLIV ORGANIZIRANOSTI ZDRAVSTVENE NEGE NA ZADOVOLJSTVO 
MEDICINSKIH SESTER 

THE IMPACTS OF THE ORGANIZATION OF NURSING CARE ON THE 
SATISFACTION OF NURSES 
Katja Kunstič, Hilda Maze ............................................................................ 233 

MODEL ORGANIZIRANOSTI SLUŽBE ENTEROSTOMALNE TERAPIJE V 
BOLNIŠNICI 

MODEL OF ORGANIZATION OF ENTEROSTOMAL THERAPHY AT 
HOSPITAL 
Suzana Majcen Dvoršak, Boris Miha Kaučič, Danica Železnik ............................. 243 

STRES PRI IZVAJALCIH ZDRAVSTVENE NEGE V PREHOSPITALNI 
ENOTI 

STRESS OF NURSING IN PREHOSPITAL UNIT 
Darja Knez, Urška Tepej, Leopold Travner, Maja Podojsteršek,   Danica Železnik ....... 254 

MNENJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE O OBREMENJENOSTI IN 
IZGORELOSTI 

NURSING OPINION ABOUT BURDEN AND BURNOUT 
Andrejka Kosmajer, Danica Železnik ............................................................ 260 

ZNANJE OSNOVNOŠOLCEV O ZDRAVI SPOLNOSTI 

KNOWLEDGE ON SAFE AND HEALTHY SEXUALITY IN PRIMARY SCHOOL 
Nada Bac, Danica Železnik, Leon Šabjan ............................................................ 269 

SPOLNA VZGOJA V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH – VLOGA 
MEDICINSKIH SESTER PRI POUČEVANJU SPOLNE VZGOJE 

SEX EDUCATION IN ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOLS – ROLE 
OF THE NURSE IN TEACHING SEX EDUCATION 

Maša Zidanšek, Andreja Hrovat Bukovšek…………………………………………..279 
 

 
  7  



 

 

 
 
 

 
 

VKLJUČEVANJE MEDICINSKE SESTRE V OSVEŠČANJE IN PREVENTIVO 
PRED SPOLNIMI ZLORABAMI OTROK 

ENGANGING NURSES IN AWARENESS RISING AND PREVENTION OFCHILD 
SEXUAL ABUSE 
Ademdina Selman, Joca Zurc ...................................................................... 289 

VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI CEPLJENJU MLADOSTNIC PROTI 
HUMANEM PAPILOMAVIRUSU 

THE ROLE OF NURSES IN THE VACCINATION OF YOUNG GIRLS AGAINST 
HUMAN PAPILLOMAVIRUS 
Manuela Petanić, Andreja Hrovat Bukovšek, Marko Lavrič .................................. 300 

ZDRAVSTVENA NEGA ŽENSK Z MALIGNIM OBOLENJEM RODIL 

WOMAN‘S HEALTH CARE WITH MALIGNANT GENITAL DISEASE  
Klavdija Cepuš, Andreja Hrovat Bukovšek .......................................................... 311 

Z ROKO V ROKI Z OSTEOPOROZO 

HAND IN HAND WITH OSTEOPOROSIS 
Kim Rodošek, Mladen Herc ............................................................................. 322 

IZPOSTAVLJENOST ŠTUDENTOV DEJAVNIKOM TVEGANJA ZA 
NASTANEK KRONIČNIH  NENALEZLJIVIH BOLEZNI 

STUDENTS EXPOSURE TO RISK FACTORS OF CHRONIC NON-
COMMUNICABLE DISEASES 
Janja Lorber, Mateja Lorber ............................................................................. 332 

INFORMIRANOST MLADIH O DEPRESIVNI MOTNJI 

INFORMING YOUNG PEOPLE ABOUT DEPRESSIVE DISORDER 
Kristijan Herceg, Milena Pišlar, Klavdija Čuček Trifkovič ................................... 339 

POUČENOST OSNOVNOŠOLCEV O VPLIVU KAJENJA NA NASTANEK 
BOLEZNI 

ELEMENTARY SCHOOL STUDENT‘S AWARENESS OF HOW SMOKING 
INFLUENCES THE ONSET OF DISEASES 
Tina Slapar, Saša Kadivec ................................................................................ 347 

SPREMEMBE TELESNE ZMOGLJIVOSTI PO IZVAJANJU NORDIJSKE HOJE 
V PROGRAMIH SVETOVANJA ZA ZDRAVJE 

CHANGES IN EXERCISE CAPACITY AFTER IMPLEMENTATION OF NORDIC 
WALKING IN HEALTH CONSULTATION PROGRAMS 
Laura Goršič, Andreja Kvas, Jožica Mesarič ........................................................ 355 

POUČENOST PACIENTOV O JEMANJU ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE NA 
DOMU 

PATIENT EDUCATION ABOUT TAKING ANTICOAGULANT THERAPY AT 
HOME 

Barbara Petrinač, Danica Železnik  …………………………………………………..365 
 
 

 
  8  



 

 

 
 
 

 
 

IZVAJALCI ZDRAVSTVENE NEGE IN UPORABA ETIČNIH NAČEL V PRIMARNEM 
ZDRAVSTVENEM VARSTVU: PRIMERJAVA MED SLOVENIJO TER BOSNO IN 
HERCEGOVINO 

PROVIDERS OF NURSING CARE AND THE USE OF ETHICAL PRINCIPLES IN 

PRIMARY HEALTH CARE: A COMPARISON BETWEEN SLOVENIA AND BOSNIA 

AND HERZEGOVINA Medina Rustemi, Vesna Zupančič ........................................ 371 

ZDRAVSTVENA NEGA V LUČI OBRAVNAVE ISTOSPOLNO USMERJENEGA 
PACIENTA 

NURSING AND A HOMOSEXUAL PATIENT 

Tilen Tej Krnel, Katarina Babnik, Tamara Štemberger Kolnik ......................................... 380 

VLOGA KLINIČNEGA MENTORJA PRI DELU S ŠTUDENTI ZDRAVSTVENE 
NEGE V KLINIČNEM OKOLJU 

THE ROLE OF CLINICAL MENTORS IN WORKING WITH NURSING 
STUDENTS IN CLINICAL SETTINGS 

Irena Šivic, Brigita Skela Savič, Sanela Pivač ........................................................... 389 

NAČINI KOMUNICIRANJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE Z OSEBAMI 
Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

WAYS OF COMMUNICATION OF NURSING CARE PROVIDERS WITH PEOPLE 
WITH MENTAL DISORDERS 

Mirko Brglez, Boris Miha Kaučič, Ivanka Limonšek ................................................... 398 

UPORABA SODOBNIH METOD V OBRAVNAVI RAZJEDE ZARADI PRITISKA: 

ŠTUDIJA PRIMERA THE USE OF MODERN METHODS IN THE TRATMENT OF 

PRESSURE SORES: CASE STUDY Rok Žnider, Doroteja Rebec ........................... 409 

UPORABA SUSPENZIJSKE MREŽE PRI AKTIVNIH VAJAH PROTI UPORU 

APPLICATION OF THE SUSPENSION NETWORK WITH ACTIVE RESISTANCE 

EXERCISES Janja Meško, Mladen Herc ................................................................ 420 

SPREMEMBE V PERIFERNEM INDEKSU PERFUZIJE (PI) MED 
MODIFICIRANIM TESTOM PASIVNEGA DVIGA NOG (PLR) 

DIFFERENCES IN PERIPHERAL PERFUSION INDEX (PI) DURING MODIFIED 
PASSIVE LEG RAISING TEST (PLR) 
Andrej Žerdin, Miljenko Križmarić ..................................................................... 427 

SODELOVANJE ŠTUDENTOV V ESKALACIJI RAZLIČNIH MASOVNIH 
NESREČ 

PARTICIPATION OF STUDNETS IN THE ESCALATION OF VARIOUS MASS 
DISASTERS 

Karin Matoh, Petra Mejaš, Vladka Lešer, Ljiljana Leskovic ..................................... 435 

PROMOCIJA HIGIENE – PRIMER PROJEKTA POSTAVITVE SANITARIJ IN 
UMIVALNICE V KAMBOŠKI ŠOLI 

HYGIENE PROMOTION – CASE STUDY OF INSTALLING TOILETS AND 
WASHROOMS IN THE CAMBODIAN SCHOOL 
Maša Prislan, Gregor Jereb, Mojca Jevšnik……………………………………………………………….444 

 9  



 

 

 
 
 

 
 

DEMOGRAFSKI POGLED NA STARANJE PREBIVALSTVA V OBČINI 
ORMOŽ – IZZIVI ZA UVAJANJE SOCIALNOGERONTOLOŠKIH STORITEV 

DEMOGRAPHIC ASPECT OF AGEING POPULATION IN THE MUNICIPALITY 
OF ORMOŽ- CHALLENGES TO IMPLEMENTATION OF SOCIAL-
GERONTOLOGICAL  SERVICES 

Tatjana Ozmec, Nikolaj Lipič ............................................................................ 454 

VLOGA SOCIALNEGA GERONTOLOGA PRI SPODBUJANJU 
MEDGENERACIJSKEGA POVEZOVANJA 

THE ROLE OF A SOCIAL GERONTOLOGIST IN PROMOTING INTERGENERATIONAL 
INTEGRATION 

Apolonija Rajh, Nikolaj Lipič ............................................................................. 463 

SVETOVANJE STARIM – ODGOVOR NA POTREBE ČASA 

COUNSELLING THE ELDERLY - IN RESPONSE TO THE NEEDS OF TIME 

Tatjana Brigita Mohorko, Nikolaj Lipič ............................................................... 472 

ORGANIZACIJSKA KULTURA V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH: 
PRIMER OBALNEGA DOMA UPOKOJENCEV KOPER 

ORGANIZATIONAL CULTURE IN SOCIAL WELFARE INSTITUIONS: CASE OF 
NURSING HOME KOPER 

Suzana Zugan, Tamara Štemberger Kolnik, Boštjan Žvanut .................................. 481 

DEJAVNIKI ODLOČITVE PACIENTA ZA OPERACIJO SIVE MRENE 

FACTORS INFLUENCING PATIENTS‘ DECISION TO UNDERGO CATARACT 
SURGERY 

Lara Močnik, Sedina Kalender Smajlović ............................................................ 491 

KLOP, IXODES RICINUS, POMEMBEN VEKTOR BAKTERIJE BORRELIA 
BURGDORFERI S.L. V OKOLICI TROJAN 

TICK, IXODES RICINUS, AN IMPORTANT VECTOR OF BORRELIA 
BURGDORFERI S.L. IN TROJANE REGION 

Rok Zajec, Tjaša Cerar Kišek, Anamarija Zore ...................................................... 503 

ZMANJŠEVANJE DOZE PRI RENTGENSKEM SLIKANJU V PEDIATRIJI 

DOSE REDUCTION IN PEDIATRIC X-RAY IMAGING 

Alma Husić, Barbara Šaver, Nejc Mekiš, Tina Starc ............................................... 511 

RAZNOLIKOST MIKROORGANIZMOV NA PUBLIKACIJAH V KNJIŽNICAH 

DIVERSITY OF MICROORGANISMS ON PUBLICATIONS IN THE LIBRARY 

Leja Forstnerič, Karmen Godič Torkar ................................................................ 520 

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA SINDROMA PATELARNE 
NESTABILNOSTI 

PHYSIOTHERAPEUTIC TREATMENT OF THE PATELLAR INSTABILITY 
SYNDROME 

Neja Sotošek, Mladen Herc .................................................................................... 531 

PROGRAM ŠTUDENTSKE KONFERENCE ................................................... 539 

  10  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZDRAVNI NAGOVORI 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

Pozdravni nagovori 

 

Kristijan Zimaj, 
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Študentske konference 
in predsednik Študentskega sveta 
VZŠCE 

 

 

 
 

Dobrodošli na letošnji 7. Študentski kon- 

ferenci s področja zdravstvenih ved - Z 

znanjem gradimo svojo prihodnost. 

Pozdrav vsem študentkam in študentom, 

diplomantkam in diplomantom, ki ste s 

svojimi kakovostnimi prispevki tudi letos 

pripomogli k organizaciji in izdaji zbor- 

nika 7. Študentske konference s področja 

zdravstvenih ved. Pozdravljam visoko- 

šolske učitelje, sodelavce in mentorje ter 

ostale udeležence študentske konference. 

Zbornik prispevkov, ki je pred vami, je 

rezultat raziskovalnega in strokovnega 

dela ter vztrajnosti študentov in diplo- 

mantov. Verjamem, da boste s svojim 

znanjem, izkušnjami in zaupanjem vase 

spreminjali in skrbeli za varno zdravstve- 

no obravnavo pacientov. Ob koncu bi se 

še želel zahvaliti visokošolskim učiteljem 

in sodelavcem, ki so nas skozi celoten 

učni proces primerno pripravili za nadalj- 

nje delo. 

»Na mladih svet stoji,«  je  star  rek,  ki 

ga vsi dobro poznamo. Letošnji naslov 

študentske konference se glasi: Priho- 

dnost in razvoj zdravstvenih ved temelji 

na raziskovanju študentov. Naslov odra- 

ža moč v povezovanju, kajti na področju 

zdravstva je treba delovati timsko, saj le 

s skupno sinergijo delovanja lahko dose- 

žemo zastavljene cilje. Študenti se tega 

zavedamo. Timskega sodelovanja se je 

treba naučiti v času študija, zato ima-    jo 

strokovna srečanja, kot je študentska 

konferenca, pomembno dodano vre- 

dnost. Skupaj smo močnejši, boljši. 

Zavedati se moramo, da bomo opravljali 

eno najbolj plemenitih del – to je pomoč 

sočloveku. Delo zdravstvenih strokovnja- 

kov zahteva odgovornost, empatičnost, 

humanost in ostale osebnostne vrednote. 

Za celostno, kakovostno in varno obrav- 

navo pacientov, zdravih in bolnih, potre- 

bujemo znanje. In raziskovanje je tisto, 

ki nam omogoča pridobivanje novega 

znanja, zato moramo tudi v prihodnje v 

svojih delovnih okoljih spodbujati razi- 

skovano delo in vseživljenjsko učenje na 

področju zdravstvenih ved. 

Torej naj bo vsak dan priložnost za do- 

sego višje stopnje kakovosti našega dela 

in življenja s pomočjo znanja in osebnih 

vrednot, ki nam bodo v krogu enako mi- 

slečih zagotovo lažje dostopne, ali kot 

pravi znani rek: »Iuncta iuvant – moč v 

združenosti.« 

 

 
Dobrodošli v Celju! 
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Pozdravni nagovori 

 
 

izr. prof. dr. Gorazd Voga, 
dekan Visoke zdravstvene šole v Celju 

 
 
 

 

 

Drage študentke in študenti, 
 

dobrodošli na 7. konferenci študentov s 

področja zdravstvenih ved. Letošnjo, kot 

predzadnjo v prvem nizu, organiziramo 

v Celju, kjer deluje ena izmed najmlajših 

visokih zdravstvenih šol v Sloveniji. Tudi 

zaradi tega smo poskušali  konferen- 

co organizirati čim bolje in verjamemo, 

da boste to opazili. Organizirali smo jo 

s pomočjo prispevkov študentov z vseh 

ostalih zdravstvenih fakultet in viso- 

kih zdravstvenih šol v Sloveniji ter pod 

pokroviteljstvom Mestne občine Celje. 

Vsem, ki so kakor koli pripomogli k or- 

ganizaciji, se iskreno zahvaljujemo. 

Konferenca je namenjena  predstavi- tvam 

študentski del. Kljub temu, da je dandanes 

vsa literatura dostopna na medmrežju in 

da se medsebojni kon-  takti  lahko   

vzpostavljajo   in   vzdržujejo s socialnimi 

omrežji, sta pomen in vre- dnost 

neposrednega druženja še vedno zelo 

pomembna. Neposredne prestavi- tve 

svojega dela in javni ali osebni odzivi nanje 

poleg strokovnih informacij prav tako 

omogočajo dozorevanje predavate- ljev in 

razpravljavcev in so dobra priprava za 

kasnejše vsakdanje delo, ki bo v veliki meri 

temeljilo  na  medsebojnih  odnosih z 

bolniki in s sodelavci. Zato sem pre- 

pričan, da boste po končani konferenci 

bogatejši za strokovna spoznanja in bolj 

vešči v medsebojnem sporazumevanju. 

Želim vam uspešen sestanek in prijetno 

bivanje  v  knežjem mestu. 
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Pozdravni nagovori 

 

doc. dr. Marija Zaletel, 
dekanja Zdravstvene fakultete 
Univerze v Ljubljani 

 
 

 

 

Zdravstvena fakulteta Univerze v Lju- 

bljani je v preteklem letu praznovala 60 

let delovanja. Njen razvoj je potekal od 

višje, preko visoke šole do fakultete, kjer 

se izvaja osem študijskih programov prve 

stopnje (sedem visokošolskih strokovnih 

in eden univerzitetni) ter štirje programi 

druge stopnje. V tem času so se ustana- 

vljali oddelki, kjer se izobražujejo različni 

zdravstveni strokovnjaki, ki se povezu- 

jejo v skrbi za zdravje ljudi. Vsa leta so se 

na hodnikih srečevali študenti različ- nih 

smeri, ki so se ob slabem poznavanju 

vsebin drugih programov pripravljali za 

precej samostojne strokovnjake ožjega 

strokovnega področja. 

Danes pri oblikovanju lika zdravstvenega 

strokovnjaka sodelujejo učitelji - diplo- 

manti šole oziroma fakultete z znanji, 

ki so jih pridobili na različnih fakulte- 

tah ljubljanske in drugih univerz, ugle- 

dni zdravniki, sociologi, psihologi, prav- 

niki, biologi, fiziki in strokovnjaki drugih 

 
 
 

znanstvenih disciplin. Ob zavedanju, da 

bodo diplomanti zaposleni na vseh treh 

nivojih zdravstvene dejavnosti, v soci- 

alnih in drugih zavodih, kjer je v skrbi   za 

zdravje posameznika, družine, skupi- ne 

in celotne družbe potrebno usklaje- no 

delovanje zdravstvenih, medicinskih in 

drugih strokovnjakov, ožje strokovne 

vsebine bogatijo znanja in veščine, ki naj 

bi opolnomočile diplomante za delova- 

nje na njihovem ožjem strokovnem po- 

dročju in za medpoklicno sodelovanje v 

zdravstvenem in drugih timih. 

Povezovanje učiteljev, projektno, raz- 

iskovalno delo, uvajanje vsebin z vseh 

zdravstvenih disciplin ter s področja 

sociologije, organizacije dela, manage- 

menta, komunikacije, kakovosti in med- 

poklicnega sodelovanja se odraža tudi v 

diplomskih in magistrskih delih diplo- 

mantov oziroma magistrantov. Študen- 

tje se med seboj vedno bolj povezujejo. 

Učitelji enega oddelka učijo in razisku- 

jejo tudi na drugih oddelkih, diplome 

enega študijskega programa mentorirajo 

učitelji nosilci predmetov drugih študij- 

skih programov. V pripravo diplom se 

vključujejo somentorji iz učnih zavo- 

dov, recenzenti so priznani strokovnja- 

ki – fakultetni učitelji in strokovnjaki iz 

kliničnega in drugih okolij. Študente po- 

vezuje tudi skupno obiskovanje izbirnih 

predmetov. K povezovanju študentov in 

učiteljev Zdravstvene fakultete prispe- 

vajo tudi priprave na študentsko kon- 

ferenco in udeležba na sami konferenci. 

Pomembna dodana vrednost pa je tudi v 

srečanju z diplomanti in učitelji drugih 

fakultet in šol, ki izobražujejo za poklice 

v zdravstvu. Zato se je z veseljem udele- 

žujemo in s ponosom predstavljamo dela 

najboljših študentov. 
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Pozdravni nagovori 

 
 

izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda  Pajnkihar, 
dekanica Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raziskovanje je temelj za razvoj zna- 

nosti in pomembno povezuje  znanost in 

umetnost Zdravstvene nege in zdra- 

vstvenih ved, povezuje visokošolske uči- 

telje in študente v procesu izobraževanja 

ter raziskovanja. Raziskovanje prispeva  

k razvoju discipline in profesije Zdra- 

vstvene nege in njeno prepoznavnost v 

družbi pri zagotavljanju varne in učin- 

kovite obravnave pacientov. Znanost in 

tehnologija krojita vsakodnevno življenje 

posameznikov in družbe. Razvoj zdra- 

vstvene nege in njena prihodnost teme- 

lji na znanstvenih dokazih podprti zdra- 

vstveni negi. In tega se vsi, ki poučujemo 

znanost in umetnost zdravstvene nege, 

dobro zavedamo in trdno verjamemo, 

da so študentje tisti, ki bodo premika-   li 

meje, seveda v partnerskem odnosu in 

sodelovanju z visokošolskimi učitelji ter 

raziskovalci. Študenti kot enakovre- dni 

partnerji v procesu izobraževanja in 

raziskovanja razvijate pripadnost in  pri- 

hodnost Vašemu poklicu, Vašim Fakul- 

tetam in pripadnost profesiji in disciplini 

Zdravstvene nege v domačem in med- 

narodnem okolju. 

Vsakoletna študentska konferenca je 

priložnost za študente, da izrazite profe- 

sionalno in znanstvenoraziskovalno rast, 

ki je razvidna iz kakovostnih prispevkov. 

Je priložnost navezovanja trajnih prija- 

teljskih osebnih in profesionalnih stikov 

med študenti in visokošolskimi učitelji 

ter raziskovalci. Je priložnost, da sledite 

profesionalnim ciljem, povezovanju te- 

orije s prakso, poskušate graditi osnove 

znanstvenih dokazov za prakso in s tem 

zagotavljanje humane, varne in učinko- 

vite obravnave za pacienta. Nenazadnje 

je priložnost izražanja inovativnosti. 

Študenti ste graditelji medsebojnega 

profesionalnega sodelovanja, utrjevanja 

profesionalne identitete in pripadnosti 

zdravstveni negi za danes in prihodnost. 

Z vašo skrbjo za vključevanje in izvajanje 

raziskovanja prispevate k razvoju znanja 

za zdravja posameznikov in družbe. Pre- 

pričana sem, da bo tudi letošnja konfe- 

renca priložnost za veliko novih idej in 

nadaljnje raziskovanje v zdravstveni negi 

in zdravstvu  za dobrobit pacientov. 

Organizatorju in vsem udeležencem 

sedme študentske konference želim 

uspešno profesionalno delo in prijetno 

druženje. 
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Pozdravni nagovori 

 

prof. dr. Darja Barlič – Maganja, 
dekanja Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raziskovanje je temelj napredka in ra- 

zvoja vsake družbe, zato je prav, da po- 

staja to področje vedno bolj pomemb- 

no tudi v izobraževalnem procesu. Vsak 

študijski   program   mora    zagotavlja- ti 

ustrezne vsebine, ki dajejo študentu 

znanja in možnosti za odkrivanje novih 

spoznanj. Raziskovanje je temelj na- 

predka in razvoja vsake družbe in naši 

študentje so bodoči nosilci družbenega 

razvoja. Zdravje kot temeljna vrednota 

vsake družbe si zasluži še posebno    po- 

zornost. Visoka zdravstvena šola v Celju 

je dala 7. konferenci s področja zdra- 

vstvenih ved pomemben naslov »Priho- 

dnost in razvoj zdravstvenih ved temelji 

na raziskovanju študentov«. Razvijanje 

zavedanja in pomena ter sposobnosti 

za raziskovanje prinaša novo kvaliteto 

v izobraževanje. Uporaba znanstvenih 

metod za pridobivanje znanja, iskanje 

odgovorov in razreševanje problemov pa 

odpira nove možnosti za izboljšanje de- 

lovanja na vseh področjih, ki so tako ali 

drugače povezana z zdravjem posame- 

znika in družbe. 

Prepričana sem, da se nam ponovno 

obeta zelo zanimivo srečanje, tako v 

strokovnem kot tudi v družabnem po- 

gledu. Organizatorjem želim uspešno 

izvedbo študentske konference, udele- 

žencem pa uspešno predstavitev raz- 

iskovalnih nalog, veliko novih idej za 

raziskovanje ter osebni strokovni razvoj 

in prijetno druženje. 
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Pozdravni nagovori 

 
 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, 
dekanja Fakultete za zdravstvo Jesenice 

 
 
 
 

Spoštovane študentke in študenti, 
 

 
Vsakoletna konferenca zdravstveni ved, 

kjer predstavljate svoje raziskovalno 

delo, je priložnost za krepitev profesi- 

onalne identitete o pomenu med profe- 

sionalnega povezovanja in sodelovanja. 

Le to je namreč nov resurs, ki ga razvi-  ti 

zdravstveni sistemi prepoznavajo kot 

ključnega za izboljševanje zdravstvenih 

izidov. V prihodnosti bo potrebno dati 

večji poudarek temu področju že na rav- 

ni dodiplomskega izobraževanja, ta izziv 

je eden od pomembnih področjih vašega 

kontinuiranega profesionalnega razvo- 

ja, ki postaja stalnica vašega poklicnega 

dela. 
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Pozdravni nagovori 

 

doc. dr. Nevenka Kregar  Velikonja, 
dekanica Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto 

 
 
 
 
 

 
 

 
Sporočilo letošnje študentske konfe- 

rence je, da raziskovalno delo študentov 

predstavlja pomemben temelj razvoja 

zdravstvenih ved. Naj bo to raziskova- 

nje čim bolj usmerjeno k uporabnikom 

zdravstvenih storitev, za izboljševanje 

kakovosti in uspešnosti njihove obrav- 

nave. Na dokazih osnovana zdravstvena 

nega je osmišljena takrat, ko zdravstveni 

delavec na podlagi izkušenj in zabeleže- 

nih podatkov prepozna priložnosti za iz- 

boljšavo postopkov pri določeni skupini 

pacientov ali pri organizaciji dela. Svojo 

ugotovitev nato uvede v delo ter spre- 

mlja učinke tega. Tako je krog zaklju- 

čen. Pričakovani rezultat je izboljšava 

delovnega procesa. Velikokrat pa se take 

spremembe izkažejo tudi kot neučin- 

kovite ali pa zahtevajo prevelik vložek 

energije glede na dosežen učinek. Pri 

raziskovalnem delu se ne smemo bati 

napak in napačnih predvidevanj. Razi- 

skovalno delo je vedno tvegano, vendar 

je tudi 'negativen' rezultat pomemben 

prispevek k razvoju stroke. Pomembno 

pa je, da pri delu upoštevamo strokovne 

in etične standarde in da rezultate raz- 

iskovalnega dela korektno interpretira- 

mo. 

Študentje zdravstvenih ved že med iz- 

obraževanjem pri kliničnem usposablja- 

nju dobite bogate praktične izkušnje.  Na 

fakulteti dobite teoretična znanja, na 

katera potem povezujete izkušnje v 

praktičnem okolju. Ob teh realnih izku- 

šnjah, delu v direktnem stiku s pacienti 

in drugimi zdravstvenimi delavci lahko 

prepoznate številne priložnosti za razi- 

skovalno delo. 

Študentske konference so priložnost, da 

se študentje usmerite k raziskovalnemu 

in znanstvenemu načinu razmišljanja, da 

se poglobite v temo, ki vas zanima  in da 

svoje raziskovalne rezultate delite tudi s 

svojimi kolegi. Delitev razisko- valnih 

spoznanj in izkušenj je izjemno 

pomembno za napredek vsake stroke, k 

temu pa smo dolžni prispevati vsak svoj 

kamenček, tudi študentje s svojim razi- 

skovalnim delom. 

Že sedma študentska konferenca, pri 

kateri sodelujejo vse fakultete in visoke 

šole s področja zdravstvenih ved v Slo- 

veniji, je najboljši odraz zavedanja o po- 

menu spodbujanja raziskovalne narav- 

nanosti pri študentih za prihodnji razvoj 

stroke. 

Študentom in mentorjem želim uspešno 

delo na konferenci in prijetno druženje. 
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Pozdravni nagovori 

 
 

prof. dr. Ludvik Toplak, 
predsednik Alma Mater Europaea – ECM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Študenti zdravstvenih ved ste izbrali 

študij, ki je po naravi namenjen človeku 

v težavah, zato so humani motivi pred- 

pogoj za dobrega zdravstvenega delavca. 

Pri študiju ste pridobili znanje kako slu- 

žiti človeku in sebi, zagotoviti družbeni 

status z znanjem, veščinami in profesi- 

onalno etično držo. 

Spreminjajo se časi, dopolnjujejo se 

znanstvena spoznanja in praksa. Da bi 

mogli spremljati znanstvena spoznanja, 

jih uporabljati v praksi, se študenti zdra- 

vstvenih ved v času študija uvajajo tudi v 

znanstveno raziskovalno delo. Sadovi 

vašega znanstveno raziskovalnega dela  

v preteklem študijskem letu bodo pred- 

stavljeni na 7. študentski konferenci s 

področja zdravstvenih ved. 

Študenti Alma Mater Europaea - ECM 

(AMEU - ECM) vključeni v študij Fizi- 

oterapije in Zdravstvene nege v Murski 

Soboti in Mariboru ter magistrski študij 

Javnega zdravja in Integrativnih zdra- 

vstvenih ved, v sodelovanju z učitelji in 

mentorji v učnih bazah opravljajo iz- 

jemno pomembno delo in izpolnjujejo 

vrzel v naši družbi tam, kjer je največja 

potreba, tudi z raziskovalnimi projekti. 

Poleg zdravstvenih ved na 1. in 2. bo- 

lonjski stopnji, AMEU - ECM izvaja tudi 

program Socialne gerontologije na vseh 

treh stopnjah ter programe Manage- 

menta, Ekoremediacij in magistrski štu- 

dij Arhivistike in dokumentologije. S tem 

nudi študentom možnosti interdiscipli- 

narnosti, z mednarodnimi povezavami 

pa tudi študij in prakso v tujini. 

Vsem študentom zdravstvenih ved če- 

stitam in želim, da tradicionalna,   sedaj 

7. Študentska konferenca s področja 

zdravstvenih ved, da nove spodbude v 

stroki, teoriji in praksi. 
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Pozdravni nagovori 

 

izr. prof. dr. Danica Železnik, 
dekanica Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj   Gradec 

 
 
 
 

Dragi študenti, 

raziskovanje in razvoj na področju zdra- 

vstvenih ved sta tesno povezana s pra- 

kso, zato ju je potrebno udejanjati že v 

času študija. Slednje ste letos ponovno 

dokazali s številnimi prispevki. Veseli 

me, da se tradicionalno srečamo na že 

sedmi študentski konferenci, za  kate-  ro 

iz leta v leto ugotavljamo kako po- 

membna in koristna je. 

Verjamem, da bo študentska konferenca 

tako kot vse pred njo, ponovno odlična. 

Želim vam veliko strokovnega »nabo- 

ja«, kresanja mnenj in seveda prijetnega 

druženja. 

Uspešno! 
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NAGRAJENCI 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

Nagrajenci 

 

Anja Drobne 
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto 

 
PREHRANA VEGETARIJANK MED NOSEČNOSTJO IN DOJENJEM 

 

 
 

 
 
 
 
 

Prispevek obravnava aktualno proble- 

matiko alternativnih oblik prehranjeva- 

nja med nosečnostjo in dojenjem, torej 

med obdobjema, ki močno vplivata na 

zdravje matere in otroka. Raziskava  za- 

jema specifično populacijo (veganke in 

vegetarijanke). Prispevek temelji na iz- 

virnem raziskovalnem delu. Uporabljen 

je bil kvantitativni raziskovalni pristop. 

Rezultati so statistično obdelani. Nare- 

jena je primerjava s splošno populacijo. 

Študentka je bila pri zasnovi raziskave  in 

pripravi prispevka samoiniciativna in 

samostojna. Avtorica ni ugotovila vpli- 

va načina prehranjevanja na opazovane 

parametre, saj vegetarijanke in vegan- 

ke niso odstopale od splošne popula- 

cije. Vseeno poudarja, da  kljub  temu, da 

odstopanj ni dokazala, takšen način 

prehranjevanja predstavlja določeno 

tveganje za mater in še bolj za otroka. 

Opozarja, da bi morali zdravstveni de- 

lavci k takšnim nosečnicam pristopati 

bolj pozitivno, jih pozorno spremljati in 

jim pomagati pri načrtovanju in uživanju 

pravilne prehrane. 
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Nagrajenci 

 
 

Alenka Marcen 
Visoka zdravstvena šola v Celju 

 
UPORABA ZGODNJEGA OPOZORILNEGA TOČKOVNIKA ZA 
ODKRIVANJE OGROŽENIH PACIENTOV NA KIRURŠKIH ODDELKIH 
SPLOŠNE  BOLNIŠNICE CELJE 

 
 

 
 
 
 

Alenka Marcen je bila  študentka  »zla- 

te generacije«  Visoke  zdravstvene  šole  v 

Celju.  Študentka, za katero je bilo že   na 

začetku študija zelo očitno, da se na študij 

zdravstvene nege ni vpisala zaradi 

napredovanja v službi ali pridobitve na- 

ziva, ampak zaradi iskrene želje po nad- 

gradnji svojega znanja, ki ga bo lahko 

prenašala na svoje kolegice in kolege ter ji 

bo v pomoč pri prepoznavanju in za- 

dovoljevanju pacientovih potreb. Alenka 

ni bila le vestna in uspešna  študentka, ves 

čas študija si je aktivno prizadevala 

pomagati sošolkam in sošolcem na raz- 

lične načine; bila je članica Študentskega 

sveta, članica Senata Visoke zdravstvene 

šole Celje in članica Komisije za   študent- 

ske in študijske zadeve. Poleg tega se je 

aktivno vključevala v različne aktivnosti 

VZŠCE; sodelovala je na promocijskih 

stojnicah šole, pomagala pri pripravi 

novoletnih srečanj študentov in učiteljev 

ter srečanj študentov ob začetku študij- 

skega leta. Vse to je počela z neverjetno 

energijo in nasmehom na obrazu. 

Tako kot je vložila veliko truda in časa    v 

študij, se je odločila, da bo tudi pri iz- 

delavi diplomskega dela šla po nekoliko 

težji poti. Izbrala je temo diplomskega 

dela, neposredno povezano z izboljšava- 

mi v njenem delovnem okolju. Ker je za- 

poslena v Urgentnem centru in se dnev- 

no srečuje z bolj ali manj prizadetimi 

pacienti, jo je zanimalo, kako velik delež 

imajo medicinske sestre pri prepozna- 

vanju ogroženih pacientov na kirurških 

oddelkih s pomočjo točkovnika MEWS. 

Odločila se je za pregled številnih doku- 

mentacij pacientov in intervjuja z me- 

dicinskimi sestrami. Pridobljeni rezultati 

so koristni za izvajalce storitev in so jim 

v pomoč pri načrtovanju in izboljševanju 

nadaljnjih aktivnosti na tem področju. 

Zaradi zelo zahtevne in kakovostno iz- 

peljave raziskave in truda, ki ga je Alen- 

ka Marcen vlagala v študij, v prijetno 

klimo med študenti in tudi učitelji jo 

VZŠCE predlaga za pridobitev nagrade 7. 

Študentske konference. 
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Janja Meško 
Alma Mater Europaea – ECM 

 
UPORABA SUSPENZIJSKE MREŽE PRI AKTIVNIH VAJAH PROTI   UPORU 

 
Janja Meško je diplomirana medicinska 

sestra in študentka izrednega študija 

fizioterapije. V želji po novem znanju,   si 

ga pridobiva ne le v formalnem izo- 

braževanju, temveč tudi v neformalnih 

oblikah izpopolnjevanja. Njena želja je 

pridobiti čim bolj kompleksno znanje na 

področju fizioterapevtske dejavnosti za 

učinkovitejšo obravnavo pacientov. 

Pripravila je prispevek z naslovom Upo- 

raba suspenzijske mreže pri aktivnih va- 

jah proti uporu, v katerem predstavlja 

novejši holistični pristop v obravnavi 

oseb z nevrološkimi okvarami, različnimi 

motnjami gibanja in travmatskimi po- 

škodbami glave. Zelo kompleksna me- 

toda therausit uspešno krepi posamezne 

mišice, ki so pomembne za izvajanje 

pravilnih gibalnih vzorcev in ohranjanja 

dobre drže. Ker je holistični pristop v 

obravnavi pacienta kompleksen koncept, 

je vsebina prispevka zelo aktualna. 
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Ana Pavlovec 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju 

 
STALIŠČA REŠEVALCEV DO PRISOTNOSTI SVOJCEV MED 
KARDIPULMONALNIM OŽIVLJANJEM: PILOTNA ŠTUDIJA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prispevek študentke Ane Pavlovec z na- 

slovom »STALIŠČA REŠEVALCEV DO PRISO- 

TNOSTI SVOJCEV MED KARDIPULMONALNIM 

OŽIVLJANJEM: PILOTNA ŠTUDIJA«  obrav- 

nava sodobno temo vprašanja priso- 

tnosti svojcev med kardiopulmonalnim 

oživljanjem ter kot taka odpira možno- 

sti nadaljnjega raziskovanja, predvsem v 

smeri proučevanja stališč do prisotno- 

sti svojcev med KPO na širši populaciji 

zdravstvenih delavcev. Vprašanja se je 

študentka lotila z dveh vidikov: (i) pre- 

gled dosedanjih raziskav in (ii) izvedba 

empirične raziskave, katere namen je 

bil opisati in razložiti stališča reševalcev 

do prisotnosti svojcev med reanimaci- 

jo. Zaradi pozitivnih učinkov prisotnosti 

svojcev med reanimacijo (predvsem laž- 

je spoprijemanje s smrtjo bližnjega) smo 

se odločili ta del obravnave podrobneje 

raziskati na specifični populaciji zapo- 

slenih v zdravstveni negi, ki se pogosto 

srečuje z nujnimi stanji pri pacientih. 

Raziskava je temeljila na kvantitativni 

metodologiji. V raziskavo je bilo vklju- 

čenih 53 reševalcev zaposlenih v petih 

zdravstvenih domovih Obalno-kraške 

regije. Raziskavo smo izvedli s pomočjo 

vprašalnika, ki je bil oblikovan in validi- 

ran v predhodnih raziskavah. Raziskava 

je pokazala, da imajo reševalci s priso- 

tnostjo svojcev med kardiopulmonalnim 

oživljanjem precej izkušenj, vendar so do 

te prakse v veliki večini še vedno nega- 

tivno naravnani. 

Raziskava obravnava aktualno proble- 

matiko kliničnega okolja. Ker v Slove- 

niji prisotnost svojcev med kardiopul- 

monalnim oživljanjem še ni ustaljena 

praksa, pričujoča raziskava odpira nova 

področja raziskovanja v kliničnem oko- 

lju, ki so tako pomembni za razvoj stroke 

Zdravstvene nege. Raziskava je izvede- 

na natančno, dokumentirano in dobljeni 

podatki primerno statistično obdelani. 

Rezultati raziskave so v razpravi ovre- 

dnoteni v primerjavi z rezultati podobnih 

tujih raziskav. Višjo kakovost obravnave 

pacienta in njihovih svojcev v predbolni- 

šničnem okolju lahko dokažemo le s kli- 

ničnim raziskovanjem, zato je raziskava 

študentke Ane Pavlovec dragocen pri- 

spevek za zdravstveno nego. Študentka 

je bila pri pripravi prispevka v veliki meri 

samostojna in samoiniciativna; Izziva pa 

se je lotila zagnano. 
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Barbara Petrinač 
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec 

 
POUČENOST PACIENTOV O JEMANJU ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE 
NA DOMU 

 

Barbara Petrinač je zaključila Višjo šolo 

za zdravstvene delavce v Ljubljani, kjer 

je leta 1993 diplomirala. Po opravljenem 

pripravništvu se je leta 1994 zaposlila v 

ZD Celje, DE Patronažno varstvo, kjer je 

zaposlena še danes. Izziv je ji predsta- 

vljal vpis na Visoko šolo za zdravstvene 

vede Slovenj Gradec, kamor se je vpisala 

in leta 2015 tudi diplomirala. Pridobila 

si je naslov diplomirana medicinska se- 

stra. Ker ima diplomantka večletne bo- 

gate izkušnje na področju Patronažnega 

varstva je bila tema njenega diplomske- 

ga dela prav iz tega področja. Diplomsko 

delo predstavlja širino in poglobljenost 

teoretske zasnove, prav tako metodo- 

loško korektnost, zato ima veliko upo- 

rabno vrednost za študente zdravstvene 

nege. Barbara Petrinač je ves čas študija 

bila izjemno samostojna, korektna izvir- 

na in ustvarjalna študentka. 
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Jože Prestor je diplomant magistrskega 

študija Zdravstvene nege. Svoje študijske 

obveznosti je kljub odgovornemu delov- 

nemu mestu, aktivnostih podpredsedni- 

ka Zbornice zdravstvene in babiške nege 

Slovenije, v sekciji reševalcev in sekciji 

medicinskih sester in zdravstvenih teh- 

nikov v urgenci in ob mentoriranju štu- 

dentov zdravstvene nege opravljal redno 

in z visoko poprečno oceno. Tudi v izde- 

lavo magistrskega dela je bil pripravljen 

vložiti več kot nekateri drugi študenti.   V 

magistrskem delu z naslovom »Pri- 

merjava  različnih  triažnih  sistemov ob 

dogodkih z velikim številom pacientov 

na terenu« je predstavil različne tria- 

žne sisteme, ki se uporabljajo ob mno- 

žičnih nesrečah. Namen njegovega dela 

je bil primerjati uporabo treh triažnih 

sistemov: SIEVE, START in SALT z vidika 

ocene izvajalcev o razumljivosti in var- 

nosti za paciente. Želel je ugotoviti, ali 

pri razvrščanju pacientov s temi triažni- 

mi sistemi obstajajo statistično  značil- 

ne razlike in na podlagi tega predlagati 

najustreznejši triažni sistem. Raziskavo, 

ki jo je izvedel na vzorcu 148 študentov 

tretjega letnika študijskega programa 

zdravstvene nege, je razdelil na tri dele. 

Po uvodnem preverjanju poznavanja tri- 

ažnih sistemov med naključno oblikova- 

nimi skupinami, je v drugem delu pre- 

veril razumevanje triažnega sistema, v 

končnem delu raziskave pa izvedel nad- 

zorovani eksperiment. Za eksperiment je 

sam pripravil posebne kartice, na katerih 

so bile označene poškodbe namišljenih 

poškodovancev. Prišel je do rezultata, ki 

ga je predstavil na študentski konferenci 

in je pomemben za učinkovito triažiranje 

poškodovancev ob množičnih poškod- 

bah na terenu: triažni sistem SIEVE, ki se 

že uporablja v Sloveniji, zagotavlja za- 

dostno varnost s stališča razumljivosti in 

enostavnosti uporabe za izvajalce triaže. 
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Prispevek  Vloga   kliničnega   mentor- ja 

pri delu s študenti zdravstvene nege  v 

kliničnem okolju je nastal na podla-    gi 

diplomskega dela Irene Šivic, diplo- 

mantke prve stopnje študijskega pro- 

grama Zdravstvena nega na Fakulteti za 

zdravstvo Jesenice. Prispevek obravnava 

pomen mentorstva na kliničnem uspo- 

sabljanju študentov zdravstvene nege. 

V prispevku je avtorica Irena Šivic izha- 

jala iz že ugotovljenih dejstev. S pomočjo 

raziskave, ki jo je izvedla med kliničnimi 

mentorji in študenti je podala ugotovi- 

tve izvedene raziskave na obravnavo te- 

matiko. 

Uporabila je kvantitativno metodo zbi- 

ranja podatkov s pomočjo vprašalnika,  v 

raziskavo je vključila dva raziskovalna 

vzorca V empiričnem delu so predsta- 

vljeni rezultati, odgovori na raziskovalna 

vprašanja, ki so vezana na ugotavljanje 

mnenj kliničnih mentorjev do izobraže- 

valnega procesa na področjih del s štu- 

denti ter ugotavljanja mnenj, odnosa 

študentov do kliničnih mentorjev. 

Irena Šivic je samoiniciativno,  aktivno in 

vestno pristopila k pripravi prispevka. 

Ugotovitve njene raziskave so doprinos 

k ugotovitvam o pomenu razvijanja do- 

brega sodelovanja med kliničnimi men- 

torji in študenti na kliničnem usposa- 

bljanju. 
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Univerza v Mariboru Fakulteta za zdra- vstvene 

vede podeljuje nagrado na 7. Študentski 

konferenci s področja zdra- vstvenih ved 

Andreju Žerdinu za prispe- vek z naslovom 

Spremembe v perifernem indeksu perfuzije med 

modificiranim te- stom pasivnega dviga nog, 

izdelan pod mentorstvom doc. dr. Miljenka 

Križmarića. Prispevek Andreja Žerdina obrav- 

nava problem osnovne intervencije pri 

vazovagalni sinkopi. V okviru izvedene raziskave 

med zdravimi osebami je avtor ugotavljal razlike 

v perfuzijskem inde- ksu med pasivnim dvigom 

nog pri dvigu 45 stopinj in dvigu 90 stopinj od   

hori- 

zontalne ravnine. Podatke je analiziral   s 

pomočjo pulznega oksimetra Masimo Radical 7. 

Avtor v raziskavi ugotavlja,  da skupno od 

devetih hemodinamičnih spremenljivk položaj 

telesa, dvig nog za 45 stopinj, dvig nog za 90 

stopinj in dvig trupa za 45 stopinj vpliva na šest 

opa- zovanih hemodinamičnih spremenljivk: na 

frekvenco pulza, perfuzijski indeks, indeks 

variabilnosti pletizmograma, si- stolični krvni 

tlak, diastolični krvni tlak in na srednjo vrednost 

arterijskega krv- nega tlaka. Periferni indeks 

perfuzije je bil statistično višji pri dvigu nog za 90 

stopinj v primerjavi s horizontalno lego 0 stopinj. 

Opravljena raziskava in avtor- jeve ugotovitve so 

podlaga za nadaljnje raziskovanje, saj je 

obravnavana tema zelo aktualna, vendar slabo 

raziskana. 
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PRIMERJAVA RAZLIČNIH TRIAŽNIH SISTEMOV OB 
DOGODKIH Z VELIKIM ŠTEVILOM PACIENTOV NA  TERENU 

 
A COMPARISON OF DIFFERENT TRIAGE SYSTEMS AT EVENTS WITH 

A LARGE NUMBER OF PATIENTS ON THE GROUND 
 

Jože Prestor, mag. zdr. nege 

doc. dr. Marija Zaletel, viš. med. ses., univ. dipl. org. 

Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Katedra za zdravstveno nego 

joze.prestor@zd-kranj.si 

 

IZVLEČEK 

 
Teoretična izhodišča: V raziskavi je izvedena primerjava med triažnimi sistemi SIEVE, START 

in SALT z vidika ocene izvajalcev o razumljivosti uporabljenih algoritmov  odločanja.  

 
Metoda: Raziskava je bila izvedena med študenti tretjega letnika Zdravstvene fakultete 

Univerze v Ljubljani, smer zdravstvena nega. Od 161 študentov tretjih letnikov se jih je v 

raziskavo vključilo 148 in ti so se naključno razdelili v tri skupine. Spremljani sta bili ustre - 

znost razvrščanja pacientov v pričakovane triažne kategorije in racionalna poraba časa.   Za 

statistično analizo rezultatov je bil uporabljen 2-test; natančnost testa se je preverjala z 

Yatesovim testom. Vsi zbrani podatki so se obdelali še z diskriminatorno multivariantno 

analizo ANOVA. 

 
Rezultati: V eksperimentu je bila primerjana ustreznost razvrstitev med oblikovanimi sku- 

pinami pri lažje poškodovanih odraslih pacientih (2 = 11,136; p = 0,02507), srednje poško- 

dovanih (2  = 14,656; p = 0,005) in najtežje poškodovanih odraslih pacientih (2  = 28,138; p 

= 0,000011). Lažje poškodovanega otroka je popolnoma pravilno razvrstilo 80,99 %, težje 

poškodovanega pa 81,09 % udeležencev. V raziskavi so bili primerjani triažni sistemi kot 

celota, zato značilnih razlik med skupinami ni bilo (p
1  

= 0,25057; p
2  

= 0,18547). Analiza 

obravnave odraslega pacienta ne dokaže razlik – pri 2  = 3,108 (df = 4) je verjetnost p = 
0,5399. Podobno je pokazala tudi analiza ANOVA (p = 0,718). 

 
Razprava: Pri ugotavljanju razumevanja triažnih sistemov je bila pričakovana pravilna 

uporaba sistema razmeroma nizka, a med skupinami ni bilo mogoče dokazati značilnih 

razlik. Pri razvrščanju pacientov statistična analiza pokaže značilne razlike med triažnimi 

sistemi pri obravnavi posameznih skupin pacientov, a skupna analiza odraslih poškodo- 

vancev in otrok ne more dokazati značilnih razlik. 

 
Ključne besede: razvrščanje pacientov v predbolnišničnem okolju, množična nesre- 

ča, usposabljanje za triažo, testiranje triažnih sistemov 
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ABSTRACT 

 
Introduction: The research draws a comparison between triage systems SIEVE, START and 

SALT based on triage personnel’s understanding of algorithms for decision making.  

 
Methods: Research was conducted at the Faculty of Health Sciences at the University of 

Ljubljana. The sample consisted of 148 out of the initial sample of 161 final-year undergra- 

duate nursing students, randomly divided into three groups. The research examined the 

adequacy of sorting of patients into expected triage categories and rational use of time. For 

statistical comparison the 2 test was used, the accuracy of the test was verified with Yates’s 

test. The data collected were processed with multivariate discriminant analysis ANOVA. 

 
Results: In the experiment, the appropriate sorting among adult patient groups with minor 

injuries (2 = 11.136; p = 0.02507), moderate injuries (2 = 14.656; p = 0.005) and those with 

severe injuries (2 = 28.138; p = 0.000011) was compared. A child with minor injury was 

correctly classified by 80.99 % of participants, while a severely injured one was correctly 

classified by 81.09 % of participants. As the objective of this applied research project was to 

research and compare the current triage systems in use, no significant differences were 

established between the groups (p1 = 0.25057; p2 = 0.18547). No differences were ascer- 

tained in the analysis of emergency triage assessment and treatment of adult patients.  At 

2 = 3.108 (df = 4) the probability is p = 0.5399. Similar findings were obtained with ANOVA 

analysis (p = 0.718). 

 
Discussion: In determining the understanding of the triage systems, the expected adequacy 

of their use was relatively low, but no significant differences were established among the 

research groups. In sorting injured people into categories, the statistical analysis finds si- 

gnificant differences between triage systems of individual groups of patients, but common 

analysis of adult patients and children cannot prove any significant differences. According 

to the results, the triage system SIEVE, adopted in the Republic of Slovenia, proves to be 

satisfactory in terms of safety as well as simplicity and clarity for triage personnel. 

 
Key words: triage in prehospital settings, mass casualty incidents, triage education, 

triage system testing. 

 

 

1 UVOD 

 
Sistem nujne medicinske pomoči (NMP) je del zdravstvene dejavnosti, ki ga mora 

zagotavljati vsaka država. Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je v začetku leta 

2013 izdalo prve smernice za delovanje zdravstva ob množičnih nesrečah, ki  so 

povzete po skandinavskem sistemu (Dujić & Simčič, 2013). Triažiranje poškodo- 

vanih je ključna dejavnost, ki lahko močno poveča ali zmanjša možnost preživetja 

posameznim pacientom. Slovenija je premajhna, da bi obstajala objektivna potreba 

po razvijanju lastnega sistema triažiranja, zato je Ministrstvo za zdravje   Republike 
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Slovenije skupaj s smernicami ukrepanja sistema nujne medicinske pomoči ob mno- 

žičnih nesrečah sprejelo tudi sistem za razvrščanje pacientov (Fink, 2003; Dujić & 

Simčič, 2013). 

 

 
2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 
Triažni sistemi se med seboj razlikujejo po hitrosti razporejanja poškodovanih oseb, 

natančnosti razvrščanja pacientov v ustrezne kategorije (nad- in podtriažirani) in po 

preprostosti uporabe za izvajalce triaže. Pomembno je, da izvajalci triažni sistem 

hitro usvojijo in poškodovance najhitreje uvrstijo v ustrezno kategorijo. 

 
Nujnost zdravstvene oskrbe pacienta se določi glede na težo poškodbe ali bolezni, 

možnosti za oskrbo in napovedi izida. Sistem triažiranja ali razvrščanja se upora- 

bi, takoj ko število prekorači zmožnosti takojšnje ali hitre zdravstvene oskrbe vseh 

pacientov. Pri triaži na terenu je treba upoštevati še vidik evakuacije in pozneje 

prevoza pacientov do bolnišnice (Herman, 2006). Poznanih je več različnih triažnih 

sistemov, ki se med seboj razlikujejo predvsem po številu triažnih kategorij – sku- 

pin, na katere se razvrščajo pacienti (Cone & MacMillan, 2005). 

 
Za večino predbolnišničnih triažnih sistemov je značilna stopenjska obravnava ozi- 

roma razvrščanje pacientov. Prvi pregled in opredelitev pacientov v triažne katego- 

rije se imenuje primarna triaža. Nadaljnja obravnava in razvrščanje pa se imenujeta 

sekundarna triaža ali v nekaterih virih retriaža oziroma ponovno razvrščanje paci- 

enta (Cone & MacMillan, 2005; Robertson - Steel, 2006; Iverson & Moskop, 2007; 

Hodgetts & Porter, 2010). 

 
Nekateri triažni sistemi imajo dobro zgrajen in ločen sistem primarne in sekundar- 

ne triaže ter posebej retriažni sistem in sistem določanja vrstnega reda transporta. 

Drugi sistemi so bolj usmerjeni k univerzalnosti in preprostosti (Prestor, 2011). Tudi 

prilagojenost za posebne skupine pacientov, kot so npr. otroci, ni sestavni del vseh 

sistemov (Newgard et al., 2005; Lyle et al.,  2009). 

 
2.1 Triažni sistem START 

 
Triažni sistem START (Simple Triage And Rapid Treatment) so razvili v Newport Be-  ach 

Fire and Marine Department in Hoag Hospital v Kaliforniji leta 1983. Sprva se je  pri 

razvrščanju v triažno kategorijo naslanjal samo na ugotavljanje dihanja in oceno  

kapilarne polnitve. Benson in sodelavci (1996) so pozneje pri oceni obtoka nado- mestili 

kapilarno polnitev s tipanjem radialnih utripov. Spremembo so podkrepili z večjo 

verodostojnostjo ocene, še posebej v mrazu. Revizija po Bensonu vključuje tudi dodatne 

dejavnike razvrščanja, pozneje imenovane sekundarna triaža, ki določajo preživetje. 

Sekundarna triaža v sistemu START se imenuje SAVE (Secondary As- sessment  of  Victim  

Endpoint).  JumpSTART,  pediatrično  različico  triažnega  sistema 
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START, so razvili pod vodstvom dr. Lou Romig v Miami Florida Children‘s Hospital 

leta 1995. Prvič je bil sistem revidiran v letu 2001 (Garner & Nocera, 2001). 

2.2 Triažni sistem SIEVE 

 
Sistem Združenega kraljestva, triaža SIEVE (presajanje in razvrščanje sito) upora- blja 

iste štiri triažne kategorije kot sistem START. Avtorji so algoritme razvrščanja objavili 

leta 1995. Kot kriterij razvrščanja sistem najprej upošteva gibljivost pacien- tov, 

zmožnost lastne evakuacije, med nemobilnimi pa prisotnost dihanja, frekvenco 

dihanja in srčni utrip pacientov ali kapilarno polnjenje. Triažni sistem SIEVE je tudi 

nadgrajen z algoritmom odločanja za sekundarno triažo. Sekundarna triaža pri sis- 

temu SIEVE se imenuje SORT. Tu se za razvrščanje kot osnovni kriterij uporablja 

revidirana travmalestvica. Za vrednotenje pa moramo kot dodatni kriterij oceniti 

stanje zavesti s pomočjo GCS in anatomski status pacienta, frekvenco dihanja ter 

vrednost krvnega tlaka (Garner & Nocera, 2001). Nadgradnja za razvrščanje otrok se 

imenuje Pediatric Triage Tape (PTT). 

 
2.3 Triažni sistem SALT 

 
Triažni sistem SALT (Sort, Assess, Lifesaving Interventions, Treatment/Transport)  so 

razvili v ZDA (American College of Emergency Physicians, American College of 

Surgeons Committee on Trauma, American Trauma Society, National Association of 

EMS Physicians, National Disaster Life Support Education Consortium in State and 

Territorial Injury Prevention Directors Association) in ga objavili leta 2008 (Cone   et 

al., 2009). V čem se ta sistem razlikuje od drugih? Najprej se bolj osredinja na 

številne paciente z glasovnimi ukazi. Pacienti, ki so izgubili sluh in se sami evaku- 

irajo s prizorišča, zmanjšujejo nadzor nad dogodkom. Cilj je zajeti čim večje število 

udeleženih. Naslednja razlika je pri pregledu pacientov. Vključuje tudi iskanje znakov 

poškodb zaradi delovanja kemičnih agensov ali sevanja. Med posege, ki se izva jajo 

na primarni triaži, so vključeni: nadzor krvavitev, sprostitev dihalnih poti, igelna 

dekompresija prsnega koša ter avtoinjekcije antidotov in zdravil pri zastrupitvah   in 

poškodbah ob kemičnih nesrečah. Poleg prej omenjenih štirih triažnih kategorij ima 

sistem SALT dodatno, tj. peto kategorijo. Poleg tega je ta sistem univerzalen  za vse 

starosti – vključuje odrasle in otroke, odlikuje pa ga preprostost. Ta triažni algoritem  

pa ima enake omejitve kot drugi triažni instrumenti, iz katerih se je razvil: klinično je 

zelo težko dokazati prednosti. Laboratorijsko dokazovanje in testiranje pa nista 

dovolj verodostojna za potrjevanje in oceno zanesljivosti, natančnosti in 

učinkovitosti (Cone et al.,  2009). 

 
2.4 Predpostavke raziskave 

 
Po pregledu objavljenih raziskav se ponuja ugotovitev, da sta učinkovitost in varnost 

triažnih sistemov v veliki meri odvisni od razumljivosti sistema za izvajalce triaže. 

Preprosti in logični algoritmi, ki jih izvajalec hitro usvoji in razume, pomembno 

vplivajo na izvedbo razvrščanja. Ta ugotovitev je vodilo za načrtovanje raziskave. 
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Predpostavke raziskave so, da imajo vse osebe, ki sodelujejo v raziskavi, enako pred- 

hodno znanje o triažnih sistemih. Vsaka oseba, vključena v raziskavo, se usposablja     le 

za enega izmed treh triažnih sistemov, vse osebe v raziskavi pa razvrščajo istih 20 

pacientov. Vsaka oseba v raziskavi izvaja razvrščanje s pomočjo enega izmed treh 

triažnih sistemov, za katerega se je    usposabljala. 

Glede na namen in cilje raziskave smo želeli ugotoviti, ali se natančnost razvrščanja 

pacientov razlikuje glede na izbran triažni sistem. Glavna hipoteza raziskave se glasi, 

da pri razvrščanju pacientov glede na različne triažne sisteme ni statistično značilnih 

razlik. 

 
 
 

3 METODA 

 
Raziskava je potekala v več fazah. Vse vključene osebe so izpolnile  vhodni  vpra- šalnik. 

Nato so bile naključno oblikovane skupine, ki so se seznanile z različnimi triažnimi 

sistemi. Izvedena je bila primerjava med skupinami v poznavanju posame- znega 

sistema. Sledila je raziskava v obliki nadzorovanega eksperimenta. 

 
3.1 Raziskovalni vzorec 

 
Za odločanje o tem, kateri je najprimernejši sistem razvrščanja pacientov v sloven- 

skem prostoru, smo izbrali okolje v izobraževalnem procesu s področja zdravstvene 

nege. V vzorec smo vključili študente tretjega letnika (študijsko leto 2011/2012) 

Zdravstvene fakultete (ZF) UL, smer zdravstvena nega. Študentje so bili vključeni v 

raziskavo po predavanjih o nujni medicinski pomoči in ko so končali klinično uspo- 

sabljanje na tem področju. Med vsebine predavanj so bile vključene splošne infor - 

macije o razvrščanju pacientov, z algoritmi odločanja določenega triažnega sistema 

pa so se ob vključitvi v raziskavo srečali prvič. 

V raziskavo je bilo povabljenih vseh 161 študentov; odziv študentov na povabilo je bil 

89,4-odstoten. Pred eksperimentom so morali udeleženci opraviti testno reševanje 

primerov, ki ga je rešilo 122 študentov (75,7 %), v sam eksperiment pa se je vključilo 

120 študentov oziroma 74,5 %. 

Študentje, ki so se odločiti za sodelovanje v raziskavi, so bili naključno razdeljeni v 

tri skupine, dve po 47 udeležencev in eno z 48 udeleženci. Skupina A je v eksperi- 

mentu uporabljala triažni sistem SIEVE (SORT, PTT), skupina B triažni sistem START 

(SAVE, JumpSTART) in skupina C triažni sistem  SALT. 

 
3.2 Raziskovalni instrument 

 
Raziskave iz reševanja množičnih nesreč oziroma nesreč z velikim številom po- 

škodovanih je zelo težko izvajati, zato se danes večinoma izvajajo laboratorijske 

raziskave, ki so lahko računalniške simulacije, e-učilnice ali kabinetne simulacije s 

pomočjo kartic. Tak način omogoča dostop in usposabljanja učencem iz vseh faz re- 

ševanja ob množičnih nesrečah: od mesta dogodka, primarne in sekundarne  triaže, 
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transporta v bolnišnico, priprave bolnišnice na sprejem pacientov, zdravstvene oskr- 

be pacientov v urgentnem oddelku, operacijskih dvoranah in intenzivnih kliničnih 

oddelkih (Lennquist, 2012). 

Udeleženci so se na eksperiment pripravljali po popolnoma enakem časovnem klju- 

ču. Eksperiment se je izvajal hkrati na različnih lokacijah. Na posamezni lokaciji so 

bili zbrani pripadniki istega triažnega sistema, ki so se prepoznali šele na ekspe- 

rimentu. V posameznem eksperimentu se ocenjuje le delo triažerja, izvajalca raz- 

vrščanja, preostala dva člana eksperimenta pa sledita njegovemu delu, skrbita za 

kontrolno zapisovanje podatkov in časovno vrednotita njegovo delo. 

Ko triažer konča delo, nadzornik in časomerilec pripravita opremo in pripomočke za 

naslednji eksperiment, v katerem zamenjajo vloge, tako da vsi sodelujoči izvajajo 

delo triažerja. 

 
3.2.1 Kartončki – pacienti 

 
Za potrebe raziskave smo zaradi zaščite obstoječih laboratorijskih orodij morali obli- 

kovati lastnega. Pri oblikovanju smo izhajali iz kartic, ki jih ima izobraževalni sistem 

MACSIM (Lennquist, 2012). Novooblikovane kartice so bolj prilagojene za potrebe 

primarne in sekundarne triaže, zato ne vsebujejo podatkov o pacientovi nadaljnji 

obravnavi in napovedi njegovega stanja. Kartica vsebuje pogled na poškodovanca z 

dveh strani ter je opremljena s potrebnimi fiziološkimi in z anatomskimi lastnost- mi 

pacienta, ki so triažerju v pomoč pri razvrščanju. Ob robu kartice so navedeni 

osnovni podatki o pacientu, kot so: spol in starost ter vse življenjske funkcije, ki jih 

je mogoče izmeriti ob primarnem in sekundarnem pregledu. Na poškodovancu ali 

ob njem so označene vidne poškodbe, deformacije ali druge ob fizikalnem pregledu 

odkrite abnormalnosti (slika 1). 
 

Slika 1: Karton – pacient, prilagojen za potrebe raziskave s sprednje in z zadnje strani 
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Vsaka izmed raziskovanih skupin je dobila 20 poškodovancev s popolnoma enakimi 

poškodbami ter opisanimi fiziološkimi in anatomskimi parametri. Podlaga za izbor 

poškodovancev in njihovih poškodb je raziskava Kilnerja in Hilla (2005), ki sta te- 

stirala učinkovitost izvajalcev triaže v londonski policiji.  

 
3.3 Analize podatkov 

 
V nadzorovanem eksperimentu je spremenljivko predstavljal triažni sistem, ki ga je 

spoznala in uporabljala vsaka raziskovalna skupina. Vsak udeleženec v posamezni 

skupini je razvrščal paciente s pomočjo kartic; njegovo delo sta spremljala nadzornik 

in časomerilec. Vsi udeleženci raziskave so pravočasno dobili podrobna navodila o 

izvedbi raziskave in vlogah sodelujočih v študiji. 

Spremenljivke, ki smo jih spremljali v eksperimentu, so bile racionalna poraba časa 

in ustreznost razvrščanja pacientov glede na specifične kriterije posamezne skupine 

oziroma triažnega sistema. V eksperimentu je bilo zbranih zelo veliko podatkov. 

Zaradi povečanja občutljivosti raziskave smo izvedli dvojno, vzporedno statistično 

metodo. Z analizo varianc ANOVA smo zajeli vse zbrane podatke in primerjali uspe- 

šnost med raziskovalnimi skupinami. Vzporedno pa so bili zbrani podatki s pomočjo 

podatkovnega rudarjenja urejeni v značilne skupine podatkov in te smo primerjali  s 

pomočjo statistične analize hi-kvadrat. 

 

 

4 REZULTATI 

 
Vsakega izmed 20 pacientov so morali udeleženci skladno z lastnim triažnim siste- 

mom razvrstiti v najustreznejšo triažno skupino. Načela vseh treh triažnih sistemov 

so enaka, odločitveni kriteriji pa se glede na posamezni sistem razlikujejo. Naprej so 

izvedli primarno razvrščanje. Pričakovane triažne kategorije so osenčene (tabela 1). 

 
Tabela 1: Razvrstitev pacientov po primarni    triaži 
 
 

pac. 

T 1 – zelena kategorija  T 2 – rumena kategorija  T 3 – rdeča kategorija    T 4 – črna  kategorija 

sk. A sk. B sk. C sk. A sk. B sk. C sk. A sk. B sk. C sk. A sk. B sk. C 

1 0 0 0 0 1 1 13 18 18 25 21 23 

2 30 35 23 5 5 9 3 0 10 0 0 0 

3 8 5 15 30 33 23 0 2 4 0 0 0 

4 0 1 7 1 1 3 14 22 22 22 16 10 

5 6 4 9 29 28 23 3 8 9 0 0 1 

6 0 1 1 10 9 4 28 30 34 0 0 3 

7 33 37 27 5 2 5 0 1 10 0 0 0 

8 32 36 35 6 4 5 0 0 2 0 0 0 

9 33 35 34 4 4 7 1 1 1 0 0 0 

10 0 3 5 2 27 24 36 10 12 0 0 1 

11 16 16 28 19 23 14 3 1 0 0 0 0 
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12 26 33 29 3 2 10 9 5 1 0 0 2 

13 5 2 9 26 34 29 7 4 4 0 0 0 

14 3 1 8 6 17 23 29 22 11 0 0 0 

15 0 1 1 8 12 3 30 26 38 0 1 0 

16 6 1 19 13 29 22 19 10 1 0 0 0 

17 11 6 15 27 31 17 0 3 9 0 0 1 

18 3 5 4 5 20 13 30 15 24 0 0 1 

19 1 1 10 6 7 4 31 30 22 0 2 6 

20 28 33 18 5 5 7 4 2 17 1 0 0 
 

Po drugem razvrščanju so se triažne kategorije pri nekaterih pacientih spremenile. 

Pričakovane triažne kategorije so osenčene (tabela    2). 

 
Tabela 2: Razvrstitev pacientov po sekundarni triaži 
 
 

pac. 

T 1 – zelena kategorija  T 2 – rumena kategorija  T 3 – rdeča kategorija T 4 – črna kategorija 

sk. A sk. B sk. C sk. A sk. B sk. C sk. A sk. B sk. C sk. A sk. B sk. C 

1 1 0 0 1 0 0 0 11 7 36 28 35 

2 29 19 18 9 14 17 0 6 7 0 0 0 

3 22 11 12 10 23 25 6 5 5 0 0 0 

4 0 0 1 0 0 0 3 13 8 35 26 33 

5 6 1 5 11 17 5 18 19 24 3 2 8 

6 0 0 2 2 3 3 33 18 24 3 18 12 

7 33 21 16 4 14 18 1 4 7 0 0 1 

8 35 27 31 2 11 11 1 1 0 0 0 0 

9 6 6 0 7 8 9 21 25 26 4 1 7 

10 3 1 2 11 11 5 23 27 31 1 0 4 

11 15 16 20 11 19 20 13 4 2 0 0 0 

12 26 28 36 11 10 4 1 1 0 0 0 2 

13 24 11 10 8 24 26 6 4 6 0 0 0 

14 2 5 7 7 21 22 29 12 13 0 1 0 

15 1 0 0 5 7 7 31 28 32 1 3 3 

16 2 1 2 10 14 3 26 22 30 0 2 7 

17 24 15 14 11 22 25 3 2 2 0 0 1 

18 0 1 1 2 6 1 35 22 36 1 10 4 

19 0 0 1 0 8 2 25 17 16 13 14 23 

20 22 17 12 10 11 17 6 11 13 0 0 0 

 

Med pacienti so bili po drevesu odločanja izbrani ključni predstavniki posameznih 

triažnih skupin. V primerjavi uspešnosti razvrščanja nismo uspeli dokazati razlik pri lažje 

poškodovanih odraslih osebah in razvrščanju otrok, razlike pa so bile dokazane pri 

triažiranju težje poškodovanega odraslega pacienta (tabela 3) in hudo poškodo-  vanega  

odraslega  pacienta  (tabela 4). 
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Tabela 3: Razvrščanje težje poškodovanega odraslega pacienta v triažnih sistemih  

n = 239 skupina A skupina B skupina C skupaj 2  (vrednost hi-testa) 14,656 

previsoko 13 8 10 31 13,1 % df (stopinje prostosti) 4 

ustrezno 34 58 55 147 61,5 % p (statistična vrednost)* 0,00547 

prenizko 29 13 19 61 25,4 %   
 
skupaj 

76 78 84 239 Yates 2  (popravek hi testa) 12,666 

32,0 % 33,6 % 34,4 %  Yates p (popravek stat. vrednosti) 0,01302 

 

Tabela 4: Razvrščanje hudo poškodovanega odraslega pacienta v triažnih sistemih  

n = 239 skupina A skupina B skupina C skupaj 2 (vrednost hi testa) 28,138 

previsoko 1 10 5 16 6,8 % df (stopinje prostosti) 4 

ustrezno 65 37 60 162 67,8 % p (statistična vrednost)* 0,000011 

prenizko 10 32 19 61 25,4 %   
 
skupaj 

76 78 84 239 Yates 2 (popravek hi testa) 24,715 

32,0 % 33,6 % 34,4 %  Yates p (popravek stat. vrednosti) 0,000057 

 

Ker smo želeli povečati občutljivost raziskave, smo izvedli dodatno analizo podatkov 

o razvrstitvi vseh pacientov s pomočjo analize značilnih razlik ali analize variance 

ANOVA. Združili smo uspešnost primarne in sekundarne triaže (tabela 5).  

 
Tabela 5: Analiza variance vseh razvrščenih pacientov glede na skupino  
 
 
 

 
skupina 

 
 
 

 
N 

 
 
 

 
Mean 

Std. 

Deviation 

95 % Confidence 
Interval for Mean 

 
 
 

 
Minimum 

 
 
 

 
Maximum 

Lower 
Bound 

 
Upper Bound 

 

A 
 

20 
 

49,6 
 

13,5 
 

44,04 
 

55,26 
 

21,0 
 

67,0 

 

B 
 

20 
 

47,3 
 

10,5 
 

41,96 
 

52,91 
 

27,0 
 

63,0 
 

C 
 

20 
 

46,5 
 

13,3 
 

40,94 
 

52,16 
 

24,0 
 

70,0 

 

ANOVA 

razvrščanje 

 Sum of 
Squaree 

 
df 

 
Mean Square 

 
F 

 
Sig. 

Between groups 104,6 2 52,32 0,3332 0,718 

Within groupst 8950,0 57 157,0   

Total 9054,9 59    
 

Postavili smo ničelno hipotezo, da med raziskovanimi skupinami ni značilnih razlik. 

Z izračunano verjetnostjo 0,718 ničelne hipoteze ne moremo zavrniti. 
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5 RAZPRAVA 

 
Večina raziskav, ki so bile objavljene s področja razvrščanja pacientov, je vključe- 

vala kritične presoje obstoječega triažnega sistema (Snooks, 2004; Newgard et al., 

2005), analize dogodkov z večjim številom poškodovanih ali obolelih oseb in upora- 

bljenih triažnih sistemov (Kilner, 2002; Paul et al., 2009; Purtill et al, 2008), kritič- ne 

presoje objavljenih raziskav in iskanje novih rešitev (Jenkins et al., 2008; Al Kha- 

laileh, 2010). Redke raziskave, ki so primerjale uspešnost razvrščanja pacientov, so 

navadno izhajale iz preverjanja istega triažnega sistema in so uspešnost izvajalcev 

ugotavljale po usposabljanju ali določenem časovnem odmiku (Husum et al., 2003; 

Buma, 2005; Lyle et al., 2009). Zato se pri razpravi ne bomo v tolikšni meri osre- 

dinili na uspešnost razvrstitve pacientov po učinkovitosti, ampak iskali le značilne 

razlike med skupinami. Pri lažje poškodovanem odraslem pacientu je izračunana 

verjetnost s pomočjo 2-testa nižja od 5 % (p < 0,05), kar pomeni, da lahko zavr- 

nemo ničelno hipotezo. Yatesov popravek 2-testa pa prikazuje večjo verjetnost od 

5 % (p = 0,12922) in to preprečuje. Težava je v premajhnih vrednostih v 20 % celic 

kontingenčne tabele opazovanih in pričakovanih frekvenc. Vzorca ne moremo pove- 

čati, prav tako ne moremo uporabiti natančnega Fisherjevega testa, ki se uporablja 

pri kontingenčnih tabelah 2 x 2. Zato smo v statistično obdelavo dodali še porabljen 

čas za izvedbo primarne in sekundarne obravnave. Statistični rezultat in izračunana 

verjetnost (2  = 11,723; df = 6; p = 0,06844) ne dovolita zavrnitve ničelne hipoteze. 

 
Srednje hudo poškodovanega pacienta je že na prvi pogled skupina A ocenila precej 

drugače kot skupini B in C. Statistična obdelava je potrdila verjetnost primerljivosti 

s populacijo na manj kot 5 % (p = 0.0055), kar pomeni, da lahko zavrnemo ničel-  no 

hipotezo. Ustreznost razvrstitve srednje hudo poškodovanih pacientov v triažne 

kategorije je med skupinami značilno različna. To pomeni, da lahko potrdimo alter- 

nativno hipotezo, da med skupinami obstajajo značilne razlike. Skupini B in C sta si 

po rezultatih zelo podobni, izstopa pa skupine A, ki je ustrezno razvrstila najmanj 

pacientov. 

 
Podoben vtis dajejo tudi rezultati razvrščanja najtežje poškodovanih pacientov. V tej 

tabeli so najustrezneje razporejeni pacienti v skupini A. Statistična obdelava potrjuje 

vtis, saj je verjetnost precej manjša od 5 % in ničelna hipoteza je lahko zavrnjena. 

Potrdili smo alternativno hipotezo, ki predvideva, da so med skupinami značilne razlike 

v ustreznosti razvrščanja pacientov v triažne kategorije. Največji delež pre- nizko 

vrednotenih pacientov je v skupini B (40,51 %), nekaj manj v skupini C (22,62 

%), v skupini A pa le 13,16 %. Za najtežje poškodovane paciente lahko trdimo, da jih 

napačna razporeditev neposredno življenjsko ogroža. Iz statistične interpretacije in 

analize kritičnih napak lahko trdimo, da so paciente najbolj neustrezno razporedili 

udeleženci iz skupin B in   C. 

 
Katera skupina je torej najuspešnejša pri razvrščanju odraslih pacientov v ustrezne 

triažne kategorije? Pri lažje poškodovanih ni razlik, pri srednje poškodovanih je bila  
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skupina A manj uspešna, pri najtežje poškodovanih pa sta bili slabši skupini B in C. 

Zato smo zaradi interpretacije uspešnosti razvrščanja odraslih pacientov združili  re- 

zultate vseh treh obravnav. Statistični rezultat 2-testa (2 = 3,108; df = 4; p = 0,5399) 

in izračunana verjetnost nam ne dovolita zavrniti ničelne hipoteze. 

 
Ker smo želeli zmanjšati omejitve analize podatkov, smo dodali še izračun anali-   ze 

varianc, v katerem smo upoštevali vse pridobljene podatke vseh raziskovalnih 

skupin. Tudi analiza varianc ni narekovala zavrnitve ničelne hipoteze, kar pomeni, 

da nismo uspeli dokazati značilnih razlik med skupinami v ustreznosti razvrščanja 

pacientov tudi ob upoštevanju vseh razvrščenih pacientov. 

 

 
6 SKLEP 

 
V raziskavi smo primerjali tri triažne sisteme, od katerih je tudi sistem, ki ga je iz- 

bralo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Namen tako ni bil poiskati najpri- 

mernejšega triažnega sistema za uporabo v Sloveniji, ampak potrditi primernost in 

uporabnost izbire. Omenjeni sistem ima vključen tudi podsistem za razvrščanje pa- 

cientov na mestu dogodka, za katerega smo ugotovili, da je dovolj preprost in učin- 

kovit, da so ga vključili v celostno obravnavo zapletenega dogodka, kot je reševanje 

velikega števila pacientov od mesta dogodka do zadnje obravnave v bolnišničnem 

okolju. Triažni sistem, ki je vključen v ukrepanje služb nujne medicinske pomoči v 

Sloveniji, je sistem SIEVE-SORT-PPT. 
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IZVLEČEK 

 
Teoretična izhodišča: Temeljni postopki oživljanja (TPO) so izredno pomembni, ker skoraj 

podvojijo preživetje pacientov, če se oživljanje začne v prvi minuti ali vsaj v prvih štirih 

minutah po srčnem zastoju. Z raziskavo smo želeli ugotoviti seznanjenost izvajalcev zdrav- 

stvene nege s temeljnimi postopki oživljanja. 

 
Metoda: Uporabili smo kvantitativno metodo dela, metodo deskripcije in tehniko anketi- 

ranja. Za zbiranje podatkov smo kot instrument uporabili nestandardizirani anketni vpra- 

šalnik, ki smo ga oblikovali na podlagi pregleda literature. Uporabili smo neslučajnost-      ni 

priročni vzorec. Raziskava je potekala v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec med izvajalci 

zdravstvene nege na internem oddelku. Od 96 razdeljenih anketnih vprašalnikov smo  dobili 

vrnjenih 70, kar predstavlja 72,9 % realizacijo vzorca. Podatki so bili analizirani s pomočjo 

statističnega programa SPSS 18.0. 

 
Rezultati: Dobra polovica (55,7 %) izvajalcev zdravstvene nege na internem oddelku Sploš- 

ne bolnišnice Slovenj Gradec se je strinjala, da pozna temeljne postopke oživljanja. 31 (44,3 

%) anketiranih je odgovorilo, da bi radi o njih vedeli še več. 66 (94,3 %) izvajalcev zdrav- 

stvene nege je mnenja, da so dolžni izvajati temeljne postopke oživljanja (TPO) pri pa- 

cientih, ki to potrebujejo. 

 
Razprava: Dobra polovica izvajalcev zdravstvene nege je seznanjena s TPO. Izvajalci zdrav- 

stvene nege so dokaj dobro seznanjeni s TPO, čeprav bi jih morali obvladati v celoti. Zave- 

dajo se pomanjkljivosti svojega znanja in si želijo kontinuiranega dodatnega strokovnega 

izpopolnjevanja v okviru bolnišnice ali izven  nje. 

 
Ključne besede: oživljanje, temeljni postopki oživljanja, izvajalci zdravstvene nege, 

medicinska sestra, evropske smernice ERC 
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ABSTRACT 

 
Introduction: Basic life support (BLS) procedures are extremely important because they ne- 

arly double the survival of patients, especially if procedures start in the first minute or at 

least in the first four minutes of cardiac arrest. With the research we wanted to establish the 

familiarity of nursing care providers with basic life support procedures. 

 
Method: We used a quantitative method of work, a method of description, and a survey 

technique. For gathering of information we used non-standardized survey questionnaire as 

an instrument that was designed on the basis of literature overview. We used non-inciden- 

tal convenient sample. The survey took place in General Hospital Slovenj Gradec amongst 

nursing care providers in internal department. From 96 survey questionnaires that were 

distributed 70 were returned, which represent 72.9 percent sample realization. The data 

were analyzed by the SPSS 18.0 statistical programme. 

 
Results: A little more than half (55.7 %) of nursing care providers in internal department  of 

General Hospital Slovenj Gradec agreed that they are familiar with the basic life support 

procedures. 31 (44.3 %) interviewees answered that they would like to know more about 

the procedures. 66 (94.3 %) nursing care providers are convinced they are obliged to per- 

form basic life support procedures (BLS) in patients who need them. 

 
Discussion: A little more than half of nursing care providers are familiar with BLS. Nursing 

care providers have a pretty good knowledge of BLS although they should wholly master 

them. They are aware of their poor knowledge and they want to attend continual professi- 

onal training within or outside the hospital. 

 
Key words: life support, basic life support procedures, nursing care providers, nurse, 

European resuscitation council guidelines (ERC) 

 

 

1  TEORETIČNA  IZHODIŠČA 

 
Človeško življenje je unikatna pravica vsakega od nas in zato ga moramo varovati, 

zdraviti in ob grozeči smrti poskušati reševati. Zato potrebujemo znanje (Hribar & 

Vlahovič, 2013). Anderle-Cotić (2011) navaja, da sta v zadnjih letih postali kakovost 

obravnave in varnost pacientov zelo pomembni. Urgentna dejavnost je področje, kjer 

zaradi narave dela prihaja do številnih kritičnih situacij. H kakovosti in varnosti ob- 

ravnave pacientov prispevajo izdelani protokoli in smernice. Dober primer smernic 

za oživljanje pacientov so smernice Evropskega sveta za reanimacijo. 

 
Evropski svet za reanimacijo je v letu 2010 izdal nove smernice za kardiopulmonal- 

no oživljanje otrok in odraslih. Največji poudarek je še vedno na zgodnji  prepoznavi 

hudo bolnih, kar ostaja temelj uspešnega zgodnjega zdravljenja in preprečevanja 

srčnega zastoja (Kupnik, Vičič & Roškar, 2013). Smernice iz leta 2010 za izvajanje 
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temeljnih postopkov oživljanja in uporabo avtomatičnega defibrilatorja na prvi pog- 

led ne prinašajo večjih novosti (algoritma ostajata enaka). Poudarek je na prepoz- 

navi srčnega zastoja s strani zdravstvenega osebja in predvsem na kakovostnejši 

zunanji masaži srca (Gradišek, n. d.). 

 
Temeljne postopke oživljanja izvajamo pri osebi, ki je nezavestna (neodzivna), ne 

diha oziroma ne diha normalno in se ne premika. Če pri prizadetem opazimo ob- 

časne neučinkovite poskuse »lovljenja« sape, moramo posumiti, da je prišlo do 

srčnega zastoja in pričeti s temeljnimi postopki oživljanja (Milovanović, 2013). Kljub 

posodobitvi navodil in razvoju tehničnih pripomočkov za oživljanje je smrtnost pri 

zastoju srca/dihanja še vedno prevelika. Del zastojev srca/dihanja ni nenaden in ne- 

pričakovan dogodek. Pogosto lahko nekaj časa pred tem opazimo poslabšanje sploš- 

nega stanja. Marsikatero življenje bomo lahko rešili, če bomo pravočasno opazili 

opozorilne znake srčnega zastoja in pravilno ukrepali. Zastoj srca je lahko posledica 

dogajanja na srcu, ali kar je bolj pogosto v bolnišnicah, zapore dihalne poti, neza- 

dostnega dihanja in motenj v krvnem obtoku (Gradišek, n. d.). Temeljni postopki 

oživljanja vključujejo določene postopke, kot so zagotavljanje varnosti reševalca in 

žrtve, preverjanje, ali se žrtev odziva, kaj storiti, če se žrtev premakne ali na vpra- 

šanje odgovori oziroma če se ne odziva. Prav tako s temeljnimi postopki oživljanja 

preverjamo, ali žrtev diha in kako, če ne diha, kako in kako dolgo oživljamo (Nolan 

idr., 2010; cited in Robič, 2012). Gradišek in Vlahović (2014) navajata, da so temeljni 

postopki oživljanja ukrepi za vzdrževanje proste dihalne poti, podporo dihanju in 

krvnemu obtoku. 

 
Rajapakse (2008) pravi, da je bilo v svetu opravljeno več populacijskih raziskav, ki so 

z različnih vidikov obravnavale problem izvajanja TPO s strani tistih, ki so bili priča 

izvajanju. V raziskavah so bili zajeti podatki o preteklem učenju oživljanja, njihovem 

znanju o TPO, odnosu do oživljanja in pripravljenosti anketiranih nuditi prvo pomoč 

ter o tem, kdaj in kako začeti TPO. Večina raziskovalcev v teh raziskavah ugotavlja, 

da je poznavanje TPO s strani laikov nezadovoljivo. Delež tistih, ki so se učili oživl- 

janja, se v mednarodnem merilu razlikuje, vendar narašča. 

 
Na podlagi opredeljenega raziskovalnega problema smo oblikovali naslednji razis- 

kovalni vprašanji: 

Raziskovalno vprašanje 1: Kakšna je seznanjenost izvajalcev zdravstvene nege s 

temeljnimi postopki oživljanja pacientov? 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali so izvajalci zdravstvene nege seznanjeni s smernica- 

mi za oživljanje Evropskega sveta za reanimacijo (ERC 2010)? 

 

 

2 METODA 

 
Uporabili smo kvantitativno metodo dela in metodo deskripcije. Za zbiranje pri- 

marnih podatkov smo kot instrument uporabili anketni vprašalnik, ki je vseboval  
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vprašanja zaprtega, odprtega in kombiniranega tipa. Anketni vprašalnik smo obli- 

kovali na podlagi pregleda literature. Uporabili smo neslučajnostni priročni vzorec. 

V vzorec so bili vključeni izvajalci zdravstvene nege, zaposleni na oddelku za interno 

medicino v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Razdelili smo 96 anketnih vprašalni- 

kov. Vrnjenih je bilo 70 anketnih vprašalnikov, kar pomeni 72,9 % realizacijo vzorca. 

Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno in anonimno. Upoštevali smo vse etične 

vidike raziskovanja in usmeritve Oviedske konvencije. V raziskavi je sodelovalo 95,7 

% oseb ženskega in tri osebe moškega spola (4,3 %). S srednješolsko izobrazbo je 

sodelovalo 45 (64,3 %) izvajalcev zdravstvene nege in z visoko strokovno izobrazbo 

25 (35,7 %) anketiranih. 

 

 

3 REZULTATI 

 
Analiza zbranih podatkov je pokazala, da je 39 (55,7 %) izvajalcev zdravstvene nege 

seznanjenih s temeljnimi postopki oživljanja, 31 (44,3 %) izvajalcev si želi več izve- 

deti o njih. 53 (75,7 %) izvajalcev zdravstvene nege je bilo s temeljnimi postopki 

oživljanja seznanjenih v srednji šoli. V bolnišnici s pomočjo tečajev je bilo seznan- 

jenih 41 (58,6 %) anketiranih. 21 (30 %) izvajalcev zdravstvene nege je bilo s te- 

meljnimi postopki oživljanja seznanjenih na visoki šoli ali na fakulteti in 18 (25 %) 

se jih je z njimi seznanilo v avto šoli. 2 (2,9 %) sta se s temeljnimi postopki oživl- 

janja seznanila na višji šoli. 

 
66 (94,3 %) izvajalcev zdravstvene nege je mnenja, da so dolžni izvajati temeljne 

postopke oživljanja pri pacientih, ki to potrebujejo, 1 (1,4 %) je mnenja, da ni po- 

trebno izvajati temeljnih postopkov oživljanja pri pacientih, ki to potrebujejo. Da je 

potrebno izvajati temeljne postopke oživljanja pri pacientih, ki to potrebujejo samo 

v službi, je mnenja 1 (4 %) izvajalec zdravstvene nege. 2 (2,9 %) sodelujoča v razis- 

kavi sta mnenja, da je potrebno izvajati temeljne postopke oživljanja pri pacientih, 

ki to potrebujejo samo v službi, vendar kot člani zdravstvenega tima. 

 
Tabela 1: Poznavanje vrstnega reda algoritma TPO z vidika izvajalcev zdravstvene 

nege 

 n=70 % 

neodziven  pokličite na pomoč  odprite dihalno pot  ne diha normalno  po- 
kliči 112 30 stisov prsnega koša  2 vpiha, 30   stisov 

 

47 
 

67,1 

neodziven  odprite dihalno pot  ne diha normalno  pokličite na pomoč  30 
stisov prsnega koša  2 vpiha, 30 stisov  pokliči   112 

 

18 
 

25,7 

neodziven  pokličite 112  odprite dihalno pot  ne diha normalno  pokličite 
pomoč  30 stisov prsnega koša  2 vpiha, 30    stisov 

 

5 
 

7,1 

 

Tabela 1 prikazuje algoritem temeljnih postopkov oživljanja pri odraslem. 47 (67,1  

%) izvajalcev zdravstvene nege pozna pravilen algoritem temeljnih postopkov oživ- 

ljanja pri pacientih, ki to potrebujejo, med tem ko 23 (32,9 %) izvajalcev pravilnega 
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algoritma  ne pozna. 

 
45 (64,3 %) izvajalcev zdravstvene nege pozna uporabo AED, vendar ga še niso 

uporabljali. 11 (15,7 %) izvajalcev ne zna uporabljati AED. 10 (14,3 %) anketiranih je 

bilo prisotnih pri uporabi AED in 4 (5,7 %) so odgovorili, da znajo uporabljati  AED. 

 

 
Tabela 2: Poznavanje TPO z vidika izvajalcev zdravstvene nege 

 PV SO modus (%) 

ABCDE je metoda hitre ocene stanja  ponesrečenca. 4,4 1,1 5 (68,6) 

Najprej oskrbimo stanja, ki neposredno ogrožajo življenje, in šele nato na- 
daljujemo s temeljnimi postopki oživljanja. 

 

4,3 
 

1,3 
 

5 (68,6) 

Zgodaj pokličemo na pomoč drugo  osebo. 4,6 0,9 5 (78,6) 

Če se ponesrečeni ne odziva, takoj pokličemo 112. 2,3 1,6 1  (48,6) 

Če se ponesrečeni ne odziva, takoj zakličemo: »Na    pomoč!« 4,5 1,1 5 (78,6) 

Pred nudenjem prve pomoči najprej zavarujemo  sebe. 4,6 0,9 5 (80,0) 

Pred nudenjem prve pomoči najprej zavarujemo   poškodovanca/pacienta. 2,5 1,6 1  (42,9) 

Oživljanje lahko prekinemo za največ 10   sekund. 2,5 1,5 1 (41,4) 

Oživljamo, dokler obstaja ritem za defibrilacijo 3,9 1,3 5 (48,6) 

Pri utopitvah oživljanje lahko izvajamo v globoki vodi. 1,5 0,9 1  (67,1) 

Pacient navaja bolečine za prsnico, ki izžareva v zgornji del trebuha ali levo ramo in 
roko, spodnjo čeljust, hrbet ter ne popušča v mirovanju. Takoj pričnemo z 
oživljanjem. 

 
1,3 

 
0,8 

 
1  (81,4) 

Razmerje med vpihi in masažo pri otroku in dojenčku je 30 pritiskov, 2 vpiha. 3,0 1,8 5 (41,4) 

Razmerje med vpihi in masažo pri otroku in dojenčku, ki jo izvajajo zdrav- 
stveni delavci, je: 5 vpihov na začetku, nato 15 pritiskov, 2 vpiha. 

 

4,0 
 

1,4 
 

5 (61,4) 

Razmerje med vpihi in masažo pri novorojenčku, ki jo izvajajo zdravstveni delav- 
ci, je: 5 vpihov na začetku, nato 3 pritiski, 1 vpih. 

 

3,5 
 

1,5 
 

5 (41,4) 

Laiki lahko uporabljajo avtomatski eksterni defibrilator (AED/AZD). 4,5 0,9 5 (70,0) 

Če smo sami in je naprava v bližini (1-2 min), NE smemo zapuščati pacienta, 
ampak pokličemo 112. 

 

2,7 
 

1,6 
 

1  (50,0) 

Defibriator uporabljamo v primerih nenadne smrti. 3,7 1,5 5 (50,0) 

Sprožimo defibrilator in ga damo polniti. Brez preverjanja ritma nadaljujemo z 
oživljanjem. 

 

2,1 
 

1,4 
 

1  (52,9) 

Nezavestnega, ki spontano diha, takoj pričnemo oživljati. 1,3 0,6 1  (74,3) 

Hitrost stiskov/minuto na prsni koš je pri odraslem in otrocih 100 do 120 
stiskov/minuto. 

 

4,1 
 

1,3 
 

5 (57,1) 

Umetno dihanje pri otroku izvajamo tako, da nežno zvrnemo glavico in začnemo  
z začetnimi 5 vpihi ter nadaljujemo 30 pritiskov, 2 vpiha. 

 

3,7 
 

1,5 
 

5 (50,0) 

PV: povprečna vrednost, SO: standardni odklon, modus: najpogostejša    ocena  

 
Iz tabele 2 je razvidno poznavanje temeljnih postopkov oživljanja z vidika izvajalcev 

zdravstvene nege. Vedo, da je metoda ABCDE metoda hitrega ocenjevanja stanja 

ponesrečenca (PV = 4,4). Izvajalci zdravstvene nege se zavedajo, da je potrebno 

zgodaj na pomoč poklicati drugo osebo (PV = 4,6), in če se ponesrečeni ne   odziva,  
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takoj zaklicati: »Na pomoč!« (PV = 4,5). Da je potrebno pred nudenjem prve po- 

moči najprej zavarovati sebe, so anketirani namenili povprečno vrednost (PV = 4,6). 

Tudi trditev »Razmerje med vpihi in masažo pri otroku in dojenčku, ki jo izvajajo zdrav- 

stveni delavci, je: 5 vpihov na začetku, nato 15 pritiskov, 2 vpiha« so ocenili visoko s PV 

= 4,0. Izvajalci zdravstvene nege so namenili visoko oceno (PV = 4, 5) trditvama, da 

lahko avtomatski eksterni defibrilator uporabljajo tudi laiki in da je hitrost stiskov/ 

minuto na prsni koš pri odraslem in otrocih 100 do 120 stiskov/minuto (PV = 4, 1).  

 

 

4 RAZPRAVA 

 
V bolnišnicah je pogostost srčnega zastoja manjša kot izven nje. Pomembno je, da 

smo izvajalci zdravstvene nege dobro seznanjeni in poučeni o temeljnih postopkih 

oživljanja, saj je naša dolžnost pomagati osebam, ki so pomoči potrebne.  

 
Izvajalci zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so dokaj dobro seznan- 

jeni s temeljnimi postopki oživljanja, čeprav jih slaba polovica želi o njih vedeti še 

več. Dobra polovica izvajalcev zdravstvene nege se je strinjala, da pozna temeljne 

postopke oživljanja. Tudi raziskava Hari (2011), ki je bila narejena med laiki, je po- 

kazala, da je skoraj polovica anketiranih oseb zadovoljna s svojim znanjem o TPO, ki 

ga je pridobila med opravljanjem vozniškega izpita, čeprav po večini menijo, da je to 

minimalno, kar kažejo tudi zaskrbljujoči podatki glede odgovorov iz njene raziskave. 

Večina izvajalcev zdravstvene nege, zaposlenih na internem oddelku Splošne bolniš- 

nice Slovenj Gradec, se je s temeljnimi postopki oživljanja seznanila v srednji šoli ali 

v bolnišnici s pomočjo tečajev. Tretjina anketiranih se je z njimi seznanila na visoki 

šoli ali fakulteti. Polovica izvajalcev zdravstvene nege je imela možnost samostoj - 

nega izvajanja temeljnih postopkov oživljanja, kar kaže na to, da jih poznajo, saj se 

jih v primeru, da jih ne bi obvladali, ne bi lotili. Hari (2011) je v raziskavi med laiki 

ugotovila, da je dobra tretjina izvajalcev zdravstvene nege izvajala temeljne postop- 

ke oživljanja pri sočloveku. Prav tako jih je polovica ta postopek pripravljena izvajati. 

Izvajalci zdravstvene nege (94,3 %), ki so sodelovali v naši raziskavi, so prepričani, 

da so kot izvajalci zdravstvene nege dolžni izvajati temeljne postopke oživljanja  pri 

pacientih, ki to potrebujejo. Da so izvajalci zdravstvene nege dobro seznanjeni  s 

postopki, lahko sklepamo tudi po tem, ker sta dve tretjini odgovorili, da poznajo 

algoritem oživljanja pri odraslih. Pri temeljnih postopkih oživljanja je pomembno 

tudi poznavanje uporabe avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Slabih pet 

odstotkov izvajalcev zdravstvene nege zna uporabljati AED in so ga že uporabljali, 

med tem ko ga dobra polovica anketiranih zna uporabljati, vendar za to še niso imeli 

priložnosti. V manjšem deležu pa ugotavljamo, da ga izvajalci zdravstvene nege   ne 

znajo uporabljati. Iz tega lahko sklepamo, da izvajalci zdravstvene nege dobro 

poznajo temeljne postopke oživljanja. Skoraj vsi izvajalci zdravstvene nege poznajo 

lokacije, na katerih so izven bolnišnice nastanjeni avtomatski eksterni defibrilatorji. 

Ko so ocenjevali trditve, ki se nanašajo na temeljne postopke oživljanja, smo ugoto- 

vili, da jih dobro poznajo, saj so trditev, da je metoda ABCD metoda hitrega ocenje- 
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vanja stanja ponesrečenca, ocenili visoko s povprečno oceno nad štiri (PV = 4,4). Da 

obvladajo temeljne postopke oživljanja, so dokazali tudi s trditvijo, da je potrebno 

zgodaj na pomoč poklicati drugo osebo. Tudi to trditev so ocenili zelo visoko (PV 

= 4,6). Če se ponesrečeni ne odziva, je potrebno takoj zaklicati: »Na pomoč!«, je 

naslednja trditev, ki nakazuje na dobro poznavanje temeljnih postopkov oživljanja 

izvajalcev zdravstvene nege (PV = 4,5). 

 
V večini so se (PV = 4,5) strinjali s trditvijo, da lahko avtomatski eksterni defibrilator 

uporabljajo tudi laiki. Milovanović (2013) navaja, da je naprava sposobna prepoznati 

srčni ritem in ugotoviti pojav migetanja prekatov, ki ga lahko zdravimo le z  električ- 

nim šokom. Zato te naprave lahko uporabljajo tudi laiki v okviru TPO. 

 
Raziskovalno vprašanje, ali so izvajalci zdravstvene nege seznanjeni s smernicami 

za oživljanje Evropskega sveta za reanimacijo (ERC 2010), smo primerjali glede na 

izobrazbo. Pri vseh trditvah, ki so se nanašale na poznavanje smernic za oživljan- 

je Evropskega sveta za reanimacijo (ERC 2010), so večje znanje pokazali izvajalci 

zdravstvene nege z visoko strokovno izobrazbo ali več, kar ne pomeni, da izvajalci 

s srednješolsko izobrazbo smernic ERC 2010 ne poznajo, saj smo že pri prejšnjem 

raziskovalnem vprašanju pokazali, kje so večja odstopanja v poznavanju le-teh. Tr- 

ditev »Vrstni red TPO« kaže na dobro poznavanje smernic, saj je večina izvajalcev 

zdravstvene nege označila pravilno. Tudi ostale trditve, ki so se nanašale na pozna- 

vanje TPO, so bile s strani izvajalcev zdravstvene nege v visokih odstotkih ocenjene 

kot pravilne. »Pred nudenjem prve pomoči najprej zavarujemo sebe.« To trditev so 

skoraj vsi izvajalci zdravstvene nege s srednješolsko izobrazbo označili kot pravilno, 

izvajalci zdravstvene nege z visoko izobrazbo ali več pa so ponovno pokazali več 

znanja. »Najprej oskrbimo stanja, ki neposredno ogrožajo življenje, in šele nato na- 

daljujemo s temeljnimi postopki oživljanja« je kot pravilno označila večina izvajalcev 

zdravstvene nege s srednješolsko izobrazbo in nekoliko manj izvajalcev zdravstvene 

nege z visoko strokovno izobrazbo ali več. »Zgodaj pokličemo na pomoč drugo ose- 

bo« je pravilno označila trditev več kot dobra polovica izvajalcev zdravstvene nege 

in skoraj večina izvajalcev zdravstvene nege z visoko strokovno izobrazbo. O potrebi 

po dodatnem izobraževanju in poznavanju smernic za oživljanje Evropskega sveta za 

reanimacijo (ERC 2010), potrjuje trditev da po defibrilaciji nadaljujemo z oživljanjem 

brez preverjanja ritma, saj so na to trditev odgovori napačno. Tudi s pomočjo dru- 

gega raziskovalnega vprašanja lahko z gotovostjo trdimo, da so izvajalci zdravstvene 

nege v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec na internem oddelku dobro seznanjeni s 

smernicami za oživljanje Evropskega sveta za reanimacijo (ERC 2010). 

 

 

5 SKLEP 

 
Izvajalci zdravstvene nege so razmeroma dobro seznanjeni s temeljnimi postopki 

oživljanja (TPO), čeprav bi jih morali obvladati v celoti. Tudi sami se zavedajo po - 

manjkljivosti svojega znanja in si želijo kontinuiranega strokovnega izpopolnjevanja. 
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Predlagamo, da se v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec na internem oddelku organi- 

zirajo praktična in teoretična izobraževanja iz temeljnih postopkov oživljanja, ki bi 

bila obvezna za vse zaposlene. Izvajala bi se enkrat letno. 

 
Smiselno bi bilo, da bi se v bolnišnici ustanovil karierni center, ki bi organiziral stro- 

kovna izpopolnjevanja za zaposlene. S pomočjo teh bi glavne medicinske sestre od- 

delkov uvedle matrike oz. zemljevide znanja, saj bi na oddelku, kot je interni, morali 

biti vsi strokovno usposobljeni za nudenje varne in kakovostne zdravstvene nege. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Evropsko združenje za oživljanje (ERC) določa, da je potrebno začeti z 
oživljanjem v vseh primerih nenadnega srčnega zastoja izven bolnišnice in v njej, razen  če 
obstajajo jasne kontraindikacije. Namen prispevka je ugotoviti, ali študenti ob zaključ- ku 
študija zdravstvene nege poznajo postopke kardiopulmonalne reanimacije, prepoznajo 
motnje srčnega ritma, ki jih je potrebno defibrilirati, in ali so se že soočili s postopki reani - 
macije na kliničnem usposabljanju. 

 

Metoda: V prispevku je bila uporabljena opisna ali deskriptivna metodo dela. Podatki so bili 
zbrani s kvantitativno tehniko zbiranja podatkov, z anketnim vprašalnikom. V vzorec   so bili 
vključeni študenti 3. letnika rednega in izrednega študija zdravstvene nege Fakultete za 
zdravstvene vede. Anketo je izpolnilo 70 študentov, in sicer v obdobju od 11.02.2015 do 
13.02.2015. 

 

Rezultati:. Študentje delno poznajo postopke kardio pulmonalne reanimacije, ne prepo- 
znajo pa motenj srčnega ritma na elektrokardiogramu, ko je potrebno pacienta defibrilirati. 
42 anketiranih študentov se je že srečalo z reanimacijo. Študentje 3. letnika rednega študija 
so se največkrat srečali z oživljanjem v času študija, to je na kliničnem usposabljanju, štu - 
denti izrednega študija pa so se največkrat srečali z oživljanjem na svojih delovnih mestih. 

 

Razprava: Študenti bodo morali postopke kardio pulmonalne reanimacije ponoviti, osve- 
žiti. Zaskrbljujoče je, da študenti zaključnega letnika ne prepoznajo motenj srčnega ritma, 
ko je potrebno pacienta defibrilirati. Pojavlja se vprašanje, zakaj jim je to znanje izpuhtelo. 

 

Ključne besede: študent, soočenje, poznavanje, reanimacija, klinično usposabljanje.  
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ABSTRACT 
 

Theoretical background: European Resuscitation Council (ERC) provides that it is neces- sary 
to start the CPR in all cases of a sudden cardiac arrest outside and inside the hospital, unless 
there are clear contraindications present. The purpose of this paper is to determine whether 
graduate students of nursing care are familiar with procedures of the cardiopul- monary 
resuscitation, if they can identify arrhythmias, which need to be defibrillated, and whether 
they have already been confronted with the procedures of the resuscitation on their clinical 
training. 

 

Methods: A descriptive method of work has been used in the research. Data were obtained 
by using the quantitative technique for data collection, a survey questionnaire. The sample 
included third-year full-time and part-time students of the Nursing Care programme at 
Faculty of Health Sciences Novo mesto. 70 students responded during the period from 11 – 
13 February 2015. 

 

Results: The students are partially familiar with the CPR procedures, however, they do not 
recognize arrhythmias on the electrocardiogram when a patient needs to be defibrillated. 
42 respondent students have already experienced reanimation. Full-time third-year stu- 
dents have met with the CPR during their studies on clinical trainings, whereas the part- 
time students most frequently met with the CPR at their workplace. 

 

Discussion and conclusion: Students are required to repeat the resuscitation procedure, and 
refresh their knowledge. The fact, that the final-year students do not recognize ar- 
rhythmias on the electrocardiogram when a patient needs to be defibrillated, is alarming. 
The question which arises is, why has their knowledge dissipated. 

 

Key words: student, confrontation, familiarity, reanimation, clinical training 
 
 
 

1 UVOD 
 

Najpogostejši vzrok smrti v svetu je ishemična srčna bolezen. V Evropi so vzrok za 
40% vseh smrti srčno - žilne bolezni pri ljudeh, ki so mlajši od 75 let (Vlahović, et 
al., 2010 v Robič, 2012). Srčni zastoj največkrat nastane doma in ta ima najslabši 
končni izid. Preživetje pri zunaj bolnišničnem zastoju je odvisno od sposobnosti in 
ukrepov očividca, tj. da prepozna znake srčnega zastoja, klic na pomoč, izvajanje 
temeljnih postopkov oživljanja (TPO), ki vključuje masažo srca in umetno dihanje. 
Če očividci ne začnejo pravočasno z oživljanjem, nastanejo hude okvare možganov 
že pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči (Isbye, et al., 2007 v Robič, 2012). 

 

Namen prispevka je bil ugotoviti, ali študenti 3. letnika zdravstvene nege na Fakul-   teti 
za zdravstvene vede Novo mesto poznajo postopke kardio pulmonalne reani- macije, 
prepoznajo motnje srčnega ritma, ki jih je potrebno defebrilirati, in ali so se   že soočili 
s postopki reanimacije na kliničnem     usposabljanju. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2.1 Postopki reanimacije 
 

Če povzamemo ERC -ev splošni algoritem za dodatne postopke oživljanja, vidimo, da vsi 
postopki oživljanja potekajo podobno. Če je oseba neodzivna ali pa ima samo 
posamezne vzdihljaje, najprej poskrbimo za varnost nas in pacientov. Nato čim prej 
pokličemo reanimacijski tim oziroma, če smo izven bolnišnice, 112. Sprostimo  di- halno 
pot, preverimo dihalno pot, preverimo dihanje in tipamo pulze. Če oseba ne diha /nima 
srčnega utripa, pričnemo s kardio pulmonarnim oživljanjem (KPO). Čim prej pričnemo z 
masažo srca (frekvenca približno 100/min), ter na vsakih 30 kompresij prsnega koša, naredimo 
dva učinkovita vpiha usta na usta/usta na nos. Posamezni vpih naj traja        1 sekundo. 
Dokler ne pride reanimacijska ekipa ali reševalci NMP-ja, izvajamo TPO      v razmerju 
30:2. Ko ekipa prispe, le ta priklopi defibrilator/monitor (TPO se zaradi  tega ne 
prekinja). S pomočjo naprav se oceni srčni ritem (Nolan, et al., 2010). 

 
2.2 Motnje srčnega ritma, ki jih defibriliramo 

 

Defibrilacija pomeni dovajanje električnega toka srčni mišici, bodisi neposredno 
skozi odprto prsno steno ali posredno preko prsne stene, z namenom prekinitve VF 
(ventrikularna fibrilacija)/ VT (ventrikularna tahikardija) brez pulzov (Crockett, et al., 
2000). European Resuscitation Council (ERC) v Smernicah za oživljanje Evrop- skega 
sveta za reanimacijo 2010 (Nolan, et al., 2010) v svojih algoritmih opredeljuje, da se 
oceni ritem na elektrokardiogram (EKG) monitorju. Algoritem deli bolnike v srčnem 
zastoju glede na ritem na monitorju v dve veliki skupini: 

 

 ritmi, ki zahtevajo defebrilacijo (ventrikularna fibrilacija, ventrikularna ta- 
hikardija brez pulza - prikazana na sliki 1), 

 

 ritmi, ki ne zahtevajo defebrilacije (asistolija - prikazana na sliki 3 in elek- 
trična aktivnost brez utripa - prikazana na sliki 2). 

 
 
 

Slika  1:  Ventrikularna tahikardija 
 

 

(Vir: Practical Clinical Skills, 2015) 
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Slika 2: Električna aktivnost brez pulza 
 

 

(Vir: Practical Clinical Skills, 2015) 
 

Slika 3: Asistolija 
 

 

(Vir: Practical Clinical Skills, 2015) 
 
 

2.3 Zdravila, ki se uporabljajo pri reanimaciji 
 

Adrenalin je zdravilo prvega izbora za zdravljenje srčnega zastoja, ne glede na vzrok. 
Uporablja se vsakih 3-5 minut oživljanja. Naslednje zdravilo je Amiodaron, kateri  se 
daje pri VF in VT brez pulzov. Če VF/VT vztraja po tretjem defibrilacijskem šoku, 
damo 300 mg Amiodarona v bolusu ali razredčenih v 20 ml 5% glukoze. ERC je v 
sodelovanju s Slovenskim združenjem za urgentno medicino na seznam zdravil uvr- 
stil še kisik, Lidokain in Magnezijev sulfat, med ostala zdravila pa spadajo še Atropin 
(indikacija za Atropin je asistolija in bradikardija s frekvenco < 60/min), kalcij, na- 
trijev bikarbonat in tekočine (Soar, et al., 2006). 

 
2.4 Klinično usposabljanje 

 

Klinično usposabljanje je s študijskim programom predpisana oblika študija v učnem 
zavodu. Učni zavod je zdravstveni ali drugi zavod, ki z odločbo pristojnega ministr-  stva 
pridobi naziv učni zavod in je sklenil pogodbo o izvajanju kliničnega usposa- bljanja z 
določeno fakulteto (Pravilnik o izvajanju kliničnega usposabljanja, 2014). Študent  na  
kliničnem usposabljanju: 

 

 spoznava pomen zdravstvene nege za pacienta, 
 

 spoznava naravo poklica, za katerega se izobražuje, značilnosti delovanja in 
organiziranost procesa zdravstvene nege, 

 

 poglobi in pridobi novo znanje s področja zdravstvene nege, 
 

 zna osvojeno teoretično in praktično znanje uporabiti pri delu s pacienti, 
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 postane sposoben holistične, individualne in problemske obravnave paci- 
enta, 

 

 zna ob obstoječih materialnih pogojih izvajati kakovostno in varno zdra- 
vstveno nego, 

 

 pridobi spretnosti za izvajanje diagnostičnih in terapevtskih posegov, 
 

 razvije ustrezne oblike terapevtskega komuniciranja, 
 

 izpolni in odda ustrezno dokumentacijo, 
 

 postane sposoben zaznati potrebo po zdravstvenem izobraževanju pacienta, 
izbrati in uporabiti ustrezno metodo vzgojno-izobraževalnega dela, 

 

 sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci, 
 

 spoznava timsko delo, multidisciplinarni pristop ter razvija veščine vključe- 
vanja in dela v timu, 

 

 razvije ustrezen odnos do sebe, pacienta, strokovnih delavcev, sodelavcev in 
drugih udeleženih pri delovanju na področju zdravstvene    nege, 

 

 razvija sposobnosti kritične presoje med teoretičnimi izhodišči in obstoječo 
prakso zdravstvene nege ter zna reflektirati svoje delo, 

 

 postane sposoben sprejemanja odgovornosti za svoje delo in pridobi po- 
trebne delovne navade prakso (Pravilnik o izvajanju kliničnega usposablja- 
nja, 2014). 

 
2.5 Seznanjenost študentov z reanimacijo 

 

Ena izmed poglavitnih nalog Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov     v 
urgentni medicini je priprava in izvedba kontinuiranih strokovnih izobraževanj    iz 
urgentne zdravstvene nege (Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  v 
urgenci, 2015). Študenti 2. letnika Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto imajo 
izvedena predavanja in kabinetne vaje iz predmeta nujna medicinska pomoč in 
zdravstveno varstvo v posebnih razmerah in v 3. letniku osvojijo znanje o mo- tnjah 
srčnega ritma pri predmetu zdravstvena nega internističnega bolnika z inter- no 
medicino (Predmetnik Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, 2015). Rdeči križ 
Slovenije izvaja vrsto tečajev prve pomoči. Med programi najdemo tudi 6-urni 
obnovitveni tečaj prve pomoči. Predavanje poteka ob uporabi sodobnih didaktičnih 
orodij in pripomočkov ter s prikazom praktičnih vaj, temeljnih postopkov oživlja- nja 
na lutki ter prikazom uporabe AED (avtomatski zunanji defibrilator) (Rdeči križ 
Slovenije, 2015). 

 

Zanimalo pa nas je, kakšno je njihovo dejansko znanje študentov v zadnjem letniku 
študija. Postavili smo si raziskovalna vprašanja:  
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Raziskovalno vprašanje 1: Ali študenti 3. letnika Fakultete za zdravstvene vede Novo 
mesto poznajo postopke kardio pulmonalne   reanimacije? 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali študenti 3. letnika Fakultete za zdravstvene vede Novo 
mesto prepoznajo motnje srčnega ritma, ki jih je potrebno defibrilirati? 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali so se študenti 3. letnika Fakultete za zdravstvene vede 
Novo mesto že soočili s postopki kardio pulmonalne reanimacije na kliničnem uspo- 
sabljanju? 

 
 
 

3 METODA 
 

V prispevku smo uporabili opisno ali deskriptivno metodo dela. Opravili smo pregled 
literature ter uporabili naslednje ključne besede: reanimacija/oživljanje, soočenje, 
poznavanje/seznanjenost, študent, klinično usposabljanje. Za instrument razisko - 
vanja smo uporabili kvantitativno tehniko zbiranja podatkov, to je anketni vpra- 
šalnik, ki smo ga razvili za potrebe raziskave. Uporabljen je bil zaprti tip vprašanj z 
večstransko izbiro, kjer so bili podani besedni odgovori, odgovori v obliki dihotomne 
izbire, ki ponujajo možnosti da /ne in lestvice stališč, pri čemer ocena 1 pomeni, da 
se z napisano trditvijo nikakor ne strinjajo, ocena 3 predstavlja popolno strinjanje. 
Uporabili smo neslučajnostni namenski vzorec. K sodelovanju smo povabili vse štu- 
dente 3. letnika, rednega in izrednega študija Fakultete za zdravstvene vede Novo 
mesto. Vzorec je zajel 53 študentov 3. letnika rednega študija in 55 študentov izre- 
dnega študija. Razdeljenih je bilo tako 108 vprašalnikov, 4 ankete so bile neveljavne, 
34 anket je ostalo neizpolnjenih. Skupno je pravilno izpolnilo anketo 70 študentov, 
kar je 65 %. Raziskava ni etično sporna. Študente smo seznanili z namenom razi- 
skave in jih zaprosili za sodelovanje in pomoč. Anketiranje je bilo anonimno, pote- 
kalo je v obdobju od 11. 02. 2015 do 13. 02. 2015. Pridobljeni podatki so analizirani 
s pomočjo računalniškega programa Excel. 

 
 
 

4 REZULTATI 
 

Anketo  je  rešilo  59  študentk  (84,3  %)  in  11  študentov  (15,7  %).  50       študentov  
(71,5%) je starih med 19 in 25 let, 8 študentov (11,4 %) je starih med 26 in 31 let, 
prav tako jih je 8 starih med 32 in 40 let, 4 študenti (5,7 %) so stari med 40 in 50 let. 
Nihče ni odgovoril, da je star več kot 50 let. 90% študentov rednega študija je 
odgovorilo, da trenutno niso nikjer zaposleni, medtem ko so študentje izrednega 
študija v 86,4% odgovorili, da so v delovnem razmerju, le 13,6 % jih je odgovorila, 
da v času izrednega študija ne delajo nikjer. 42 anketiranih (60 %) se je že srečalo   z 
reanimacijo, 28 anketiranih (40 %) tega še ni doživelo. Študentje 3. letnika re- dnega 
študija so se največkrat srečali z oživljanjem v času študija, to je na kliničnem 
usposabljanju (KU), in sicer 7 študentov (27 %) v bolnišnici in 7 študentov (27 %) v 
domu starejših občanov (DSO), sledi KU s področja nujne medicinske pomoči (NMP), 
kjer se je srečalo z oživljanjem 5 študentov (19 %). 4 študentje (15 %) so se srečali z 
oživljanjem v zdravstvenem domu, 3 (12 %) študentje pa so se srečali z  oživljanjem 
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na svojem delovnem mestu. 15 študentov (71,4 %) 3. letnika izrednega študija se je 
največkrat srečalo z oživljanjem na svojem delovnem mestu. 2 študenta (9,5%) iz- 
rednega študija sta se srečala z oživljanjem na KU z NMP, 2 študenta (9,5%) na KU v 
bolnišnici, 2 študenta na KU v DSO. Na vprašanje, kako vpliva neuspešna reanimacija 
na študente, je največ študentov (49,3 %) rednega in izrednega študija odgovorila, 
da se počutijo potrtega. 6,7 % vseh anketiranih občuti glavobol, prav tako 6,7 % trdi,  
da so nespečni. Nihče od študentov zaradi neuspešnega oživljanja ne pretirava z 
alkoholom ali cigareti. 

 

53,6 % vseh anketiranih je odgovorilo, da so osnovna zdravila pri reanimaciji Adre- 
nalin, Atropin in Amiodaron. 1,5 % vseh anketirancev je navedlo, da so osnovna 
zdravila pri reanimaciji Aspirin, Morfij in Atropin. 26,1 % je odgovorilo, da se pri 
reanimaciji uporabljata dve zdravili, in sicer Adrenalin in Amiodaron, 18,8 % anke- 
tirancev pa je mnenja, da so osnovna zdravila pri reanimaciji Atropin, Adrenalin in 
Nitrolingual. Pri navajanju motenj srčnega ritma, ki jih je potrebno defibilirati, so 
anketiranci izbirali med ponujenimi odgovori. V največji meri navajajo, da je po- 
trebno defebrilirati ventrikularno fibrilacijo (42,8 %), ventikularno tahikardijo brez 
tipnih puzov (35,9 %), sledi asistolija (8,9%), električna aktivnost brez pulza (8,9  
%) in nazadnje sinusni ritem (3,5 %). Na vprašanje, koliko mg zdravila vsebuje ena 
ampula adrenalina, jih je največ (66,6%) odgovorilo, da vsebuje 1 mg. Da ampula 
Adrenalina vsebuje 2 mg zdravila, je odgovorilo 31,9 %, 1,5 % pa je odgovorilo, da 
ena ampula vsebuje 3 mg zdravila. Študentje, navajajo da je motnja srčnega ritma, 
prikazana na sliki 1, ventrikularna tahikardija (47,8 %), sledi odgovor ventrikularna 
fibrilacija (31,9 %), sinusni ritem (8,7 %), električna aktivnost brez pulza (7,4 %) in 
nazadnje sledi odgovor asistolija (4,3 %). 

 

Za sliko 2 anketiranci navajajo, da je sinusni ritem ali električna aktivnost brez pulza 
(54,5%), sledi odgovor sinusna tahikardija (23,5 %), asistolija (8,7 %), ventrikularna 
tahikardija (7,4%) in nazadnje sledi odgovor ventrikularna fibrilacija (5,9 %). Štu- 
dentje so največkrat odgovorili, da je na sliki 3 asistolija (77,9 %), okvara ekg mo- 
nitorja (10,3 %), srčni ritem PEA (7,3 %), nato sledi odgovor sinusni ritem z (1,5%), 
ventirkularna fibrilacija (1,5 %) in sinusna tahikardija (1,5 %). 82,5 % študentov 
rednega in izrednega študija je mnenja, da bi diplomirana medicinska sestra potre- 
bovala več kompetenc pri oživljanju, 17,5 % študentov pa jih je mnenja, da jih ne 
potrebuje. Največ študentov (52 %) je mnenja, da bi diplomirana medicinska sestra 
potrebovala dodatno kompetenco pri oživljanju, tj. da bi lahko samostojno aplicirala 
zdravila, sledil je odgovor za orotrahealno intubacijo (33,3 %). 

 

Da je uspešnost oživljanja pacient odvisno od strokovnosti osebja se popolnoma 
strinja 30 % študentov, strinja 20 %, delno strinja 28,6 % študentov, 10 % študen- 
tov pa se ne more opredeliti. Tej trditvi delno nasprotuje 1,4 %, nasprotuje 4,3 % in 
popolnoma nasprotuje 7 % študentov. S trditvijo, da če pacientu med oživljanjem 
povzročimo zlom reber, reanimacijo takoj prekinemo, se popolnoma strinja 7,1 %, 
strinja 1,4 %, delno strinja 1,4 % študentov, 12,9 % se ne more opredeliti. Tej tr- 
ditvi delno nasprotuje 2,9%, trditvi nasprotuje 7,1% in popolnoma nasprotuje 67,1 
% študentov. S trditvijo, da je kvalitetna masaža srca pomembnejša od umetnega 
dihanja, se s trditvijo popolnoma strinja 52,9 % anketirancev, strinja 18,6 %, delno 
strinja 4,3 %, 15,7 % se ne more opredeliti. Tej trditvi delno nasprotuje 2,9 %, na- 
sprotuje 1,4% in popolnoma nasprotuje 4,3 % anketirancev. 
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Da si študenti želijo dodatnih izobraževanj s področja oživljanja pacienta, se po- 
polnoma strinja 64,3 %, strinja 14,3 %, delno strinja 4,3 % študentov, 10 % se ne 
more opredeliti. Tej trditvi delno nasprotuje 2,9 %, nasprotuje 1,4 % in popolnoma 
nasprotuje 2,9 % študentov. 

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

Menimo, da imajo študenti 3. letnika Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto po- 
manjkljivo znanje o postopkih kardio pulmonalne reanimacije. Študenti bodo morali 
postopke kardio pulmonalne reanimacije ponoviti, osvežiti, saj se bodo v svojem po- 
klicu srečevali s hudo bolnimi in z osebami, pri katerih bo potrebno hitro ukrepanje 
ob poslabšanju zdravstvenega stanja. Le to je osnova za zaposlitev, saj se brez tega 
znanja ne da delati v zdravstveno – socialni ustanovi, ker se nikoli ne ve, na katerem 
koraku nas lahko pričaka pacient z motnjo srčnega ritma. To znanje pa je potrebno 
že zdaj, saj študenti opravljajo klinično usposabljanje v učnih zavodih, kjer se bodo 
lahko na novo ali ponovno srečali z oživljanjem. Študenti se bodo morali učiti in se 
naučiti, si zapomniti določena osvojena znanja iz nujne medicinske pomoči, jih do- 
datno podkrepiti s strokovnimi izobraževanji, kar si tudi glede na rezultate raziskave 
želijo. Zaposleni izredni študenti se lahko udeležijo strokovnega izpopolnjevanja s 
področja urgence, ki ga organizira Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih teh- 
nikov v urgenci. 

 

Reanimacija je zelo pomemben dejavnik v zdravstvu in vsak zdravstveni delavec 
mora zelo podrobno poznati postopke reanimacije, zdravila, ki se pri tem upora- 
bljajo, in ukrepe pri komplikacijah. Za vse to je osnova branje EKG zapisa oziroma 
prepoznavanje srčnega ritma, torej, kdaj je potrebno zagnati preplah in pravilno  ter 
hitro ukrepati, da se reši človeško življenje. Prav tako je na nas, zdravstvenikih, 
nekakšno nevidno breme, da svoje znanje širimo med laike, se vsakodnevno učimo 
in izpopolnjujemo svoje znanje. Glede na to, da se smernice oživljanja na nekaj let 
spremenijo, moramo biti na tekočem o novostih. Zaskrbljujoče je, da študenti 3. 
letnika ne prepoznajo motenj srčnega ritma, ki jih je potrebno defibrilirati. Sprašu- 
jemo se, kam jim je izpuhtelo to znanje, saj jim je bila podana snov v 2. letniku pri 
predmetu Nujna medicinska pomoč, in sicer so pridobili tako teoretična kot praktič- 
na znanje. Poleg tega je bilo precej slišanega o motnjah srčnega ritma in EKG zapisih 
pri predmetu Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino v prvem 
semestru tretjega letnika. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Predlagamo razširitev raziskave tudi na študente ostalih visokih šol oziroma fakultet 
s področja zdravstvene nege, saj bi tako prejeli celotno sliko znanja in poznavanja 
postopkov kardio pulmonalne reanimacije s strani študentov. Le s poznavanjem po- 
stopkov kardio pulmonalne reanimacije bomo lahko nudili strokovno pomoč tistim, 
ki jo potrebujemo. 

 
 
 

  62  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 

LITERATURA IN VIRI 
 

1. Crockett, P.J., 2000. Defibrilacija Kaj morate vedeti. Ljubljana: Aform, pp. 9-10. 
 

2. Nolan, J.P., Soar, J., Zideman, D.A., Biarent, D., Bossaert, L.L., Deakin C, et al., 2010. 
Smernice za oživljanje 2010 Evropskega sveta za reanimacijo. Ljubljana: Slo- venski 
svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino. 

 

3. Practical Clinical Skills, 2015. Dostopno na: http://www.practicalclinicalskills. 
com/ekg.aspx  [01.03.2015]. 

 

4. Pravilnik o izvajanju kliničnega usposabljanja študentov, 2014. Dostopno na: 
http://fzv.vs-nm.si/sl/o_fakulteti/pravni_akti/   [27.02.2015]. 

 

5. Predmetnik Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, 2010. Dostopno na: 
http://fzv.vs-nm.si/sl/program_1_stopnje/zdravstvena_nega/  [27.02.2015]. 

 

6. Robič, G., 2012. Razlike v uspešnosti izvajanja temeljnih postopkov oživljanja med 
mladostniki in odraslimi. Diplomsko delo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego  
Jesenice. 

 

7. Rdeči križ Slovenije, Osnovni tečaj prve pomoči, 2015. Dostopno na: http:// 
www.prva-pomoc.si/osnovni-tecaj-prve-pomoci.html  [01.03.2015]. 

 

8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v  urgenci, 2011. Dostopno  na:  
http://www.urgenca.org/index.php?page=predstavitev  [27.02.  2015]. 

 

9. Soar, J., Nolan, J., Perkins, G., Scott, M., Goodman, N., Mitchell, S., 2006. Začetni 
postopki oživljanja. Priročnik tečaja, 2. izdaja. Ljubljana: Slovensko združenje za 
urgentno medicino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  63  

http://fzv.vs-nm.si/sl/o_fakulteti/pravni_akti/
http://fzv.vs-nm.si/sl/program_1_stopnje/zdravstvena_nega/
http://www.prva-pomoc.si/osnovni-tecaj-prve-pomoci.html
http://www.urgenca.org/index.php?page=predstavitev


 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 
 

STALIŠČA REŠEVALCEV DO PRISOTNOSTI SVOJCEV MED 
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IZVLEČEK 

 
Teoretična izhodišča: Številne raziskave govorijo o pozitivnih učinkih prisotnosti svojcev 

med oživljanjem, saj jim je na ta način omogočeno lažje soočanje s smrtjo bližnjega in je 

posledično prilagoditev na njegovo izgubo manj boleča. V Sloveniji prisotnost svojcev med 

oživljanjem še ni ustaljena praksa. Namen raziskave je bil preučiti stališča reševalcev do 

prisotnosti svojcev med oživljanjem. 

 

Metoda: Izvedena je bila kvantitativna empirična raziskava na vzorcu 53 reševalcev. Ra- 

ziskavo smo izvedli s pomočjo vprašalnika, ki je bil oblikovan in validiran v predhodnih 

raziskavah. Osrednji del vprašalnika sestavlja 30 trditev, na katere so anketiranci  odgo- 

varjali s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice. Raziskava je potekala od meseca maja do 

oktobra 2014. Rezultati so prikazani v obliki deležev in povprečnih vrednosti. Zanesljivost 

kot notranja konsistentnost lestvice je bila potrjena tudi v pričujoči raziskavi (Cronbachov 

alfa = 0,75). 

 

Rezultati: Raziskava je pokazala, da imajo reševalci s prisotnostjo svojcev med kardiopul- 
monalnim oživljanjem precej izkušenj (88,7 %), vendar so do te prakse v veliki večini še vedno 

negativno naravnani ( �̅=2,53; Mo=1). Menijo, da je v reanimacijskem timu prema- 

lo oseb, ki bi lahko med oživljanjem skrbeli tudi za družinske člane in jim nudili ustrezno 

čustveno  podporo  (�̅=2,36;  Mo=1).  Večji  delež  anketirancev  se  je  strinjal  s  trditvijo, da  je 
verjetnost tožbe zoper zdravstveno osebje s prisotnostjo družinskih članov med oživljanjem 

večja (�̅=3,31; Mo=4). 
 

Razprava: Reševalci niso naklonjeni prisotnosti družinskih članov med kardiopulmonalnim 

oživljanjem. V prihodnosti bo za polno implementacijo tovrstne prakse potrebno vpeljati 

izobraževanja zdravstvenih delavcev s področja nudenja podpore svojcem med reanimacijo 

in poenotene protokole vodenja reanimacije, ko svojci želijo prisostvovati reanimaciji svo - 

jega bližnjega. 

 
 

  64  

mailto:igor.karnjus@fvz.upr.si


 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 
 

Ključne besede: družinski člani, oživljanje, nujna medicinska pomoč, zdravstvena 

nega 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Background: Numerous studies have demonstrated positive effects of the family presence 

during resuscitation, as this experience enables them to cope with the death of their loved 

ones easier and therefore the adjustment to their loss is less painful. The family presence 

during resuscitation is not yet a customary practice in Slovenia. The purpose of the research 

is to examine the views of paramedics regarding the family presence during resuscitation. 
 

Methods: A quantitative empirical study on a sample of 53 emergency medical service pro- 

viders was performed. The research has been performed by means of in a previous resear- 

ches developed and validated questionnaire. Its main part consisted of 30 statements which 

respondents answered using a 5-point Likert scale.  The survey was conducted from May  to 

October 2014. The results are presented in the form of percentages and average values. 

Reliability, defined as the internal consistency of the scale was confirmed also in this study 

(Cronbach’s alpha = 0.75). 

 

Results: The study has shown that the paramedics have considerable experience with the 
family presence during CPR (88,7 %), but the vast majority of them still have negative at- 

titude towards this practice (�̅=2,53; Mo=1). In their opinion the reanimation team is un- 

derstaffed to be able to look after family members and provide an adequate emotional sup- 

port for them during cardiopulmonary resuscitation (�̅=2,36; Mo=1). The majority of  the 
respondents agreed that the probability of legal action against staff is higher when family 

members are present (�̅=3,31; Mo=4). 
 

Conclusions: Paramedics are reluctant to the presence of family members during cardi- 

opulmonary resuscitation. In the future it will be required to fully implement these practices 

into the education of health professionals in the field of providing support to families du- 

ring resuscitation protocols and standardized management resuscitation when the relati- 

ves wish to attend the reanimation of their loved one. 

 

Keywords: family members, resuscitation, emergency medicine, nursing care 
 
 
 
 
 

1 UVOD 
 

Prisotnost svojcev med kardiopulmonalnim oživljanjem (v nadaljevanju KPO) je 

kontroverzna tema že več kot dve desetletji. V Severni Ameriki so o njej razmišljali v 

80-letih, medtem ko je bila v Evropi prvič omenjena leta 1996 (Halm, 2005). Lite- 
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ratura navaja številne pozitivne učinke, ki jih prisotnost med KPO ima na družinske 

člane (Chapman, et al., 2014). Svojcem je zaradi prisotnosti ob oživljanju soočanje 

s smrtjo bližnjega manj boleča, prilagoditev na njegovo izgubo pa je hitrejša. Prav 

tako ob neuspešnem izidu oživljanja svojci vedo, da je bilo za njihovega bližnjega 

narejeno vse, kar je bilo v moči zdravstvenih delavcev, zato se ti lažje in hitreje 

spoprijemajo s fazami žalovanja (Köberich, et al., 2010). Zaradi teh ugotovitev so 

se številne zdravstvene organizacije in združenja odzvala na vprašanje prisotnosti 

svojcev med oživljanjem in izoblikovala lastna priporočila, s katerimi podpirajo pri- 

sotnost svojcev med KPO. Med slednje sodijo: Ameriško združenje medicinskih ses- 

ter v intenzivni terapiji (ang. Ameican Association of Critical – Care Nurses) 2004, 

Evropski svet za reanimacijo (ang. European Resuscitation Council) 2005, Združenje 

medicinskih sester v urgenci (ang. Emergency Nurses Association) 2005, Evropsko 

združenje medicinskih sester v intenzivni terapiji (ang. European federation of Cri- 

tical Care Nursing associations) 2007 idr. (Walker, 2008). 
 

Čeprav se o prisotnosti svojcev med KPO razmišlja že nekaj časa, večina raziskav,   ki 

so bile narejene med zdravstvenimi delavci tako v Združenih državah Amerike kot v 

Evropi kažejo, da so le-ti še vedno dokaj zadržani do tega vprašanja. Glavni zadržki, 

ki jih navajajo, so da je postopek KPO preveč stresen za družinske člane in lahko  kot 

tak pusti trajne psihične posledice. Zdravstveni delavci navajajo strah pred tem, da bi 

svojci posegli v njihovo delo in bili celo agresivni, kar bi posledično motilo izvajanje 

postopka KPO. Pojavljajo se bojazni v zvezi z nastankom napak, ki se lahko zgodijo 

med KPO, in posledično pravnih tožb zoper reanimacijski tim. Izpostavljajo tudi 

problem pomanjkanja kadra, saj je med KPO običajno prisotno premalo stro- 

kovnega osebja, da bi se lahko posvečali svojcem in jim nudili čustveno podporo med 

KPO njihovega bližnjega (Fulbrook, et al., 2005; Compton, et al., 2006; Köberich,   et 

al., 2010). 
 

Critchell in Marik (2005) navajata, da je mnenje zdravstvenih delavcev do prisot- 

nosti svojcev med oživljanjem različno; odvisno je od poklica, področja dela, de- 

lovne dobe in delovnih izkušenj predvsem na področju obravnave nujnih stanj. Če- 

prav raziskave kažejo, da so zaposleni v zdravstveni negi bolj naklonjeni prisotnosti 

svojcev med oživljanjem v primerjavi z zdravniki (Mangurten, et al., 2005; Walker, 

2008), je stališče reševalcev do tega vprašanja dokaj slabo raziskano. Zaradi narave 

dela in okoliščin, v katerih delujejo reševalci, so slednji velikokrat izpostavljeni nujni 

obravnavi pacientov v prisotnosti družinskih članov. Compton in sodelavci (2006) 

so ugotovili, da se je večina reševalcev, ki so bili vključeni v raziskavo, že srečala 

z oživljanjem v prisotnosti družinskih članov, kljub temu pa so bili mnenja, da je 

prisotnost svojcev med oživljanjem na terenu neprimerna. Reševalci so navajali, da 

ob prisotnosti svojcev občutijo nelagodje, tudi ogroženost, kar vpliva tudi na sam 

potek obravnave pacienta. Belpomme in sodelavci (2013) so ugotovili, da večina za- 

poslenih v prehospitalnih enotah v Franciji (vključeni so bili tudi zdravniki) podpira 

prisotnost družinskih članov med KPO, vendar se le manjši delež teh strinja, da bi to 

morala postati rutinska praksa. 
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V Sloveniji prisotnost svojcev med KPO še ni ustaljena praksa. Zaradi pozitivnih 

učinkov prisotnosti svojcev med reanimacijo (predvsem lažje spoprijemanje s smrtjo 

bližnjega) smo se odločili ta del obravnave podrobneje raziskati na specifični po- 

pulaciji zaposlenih v zdravstveni negi, ki se pogosto srečuje z nujnimi stanji pri pa- 

cientih. Namen raziskave je bil opisati in razložiti stališča reševalcev do prisotnosti 

svojcev med reanimacijo. 

 
 
 

2 METODA 
 

Cilj raziskave je bil odgovoriti na naslednji raziskovalni vprašanji: (a) kakšne izkušnje 

imajo reševalci s prisotnostjo svojcev med oživljanjem ter (b) kakšna so njihova sta- 

lišča do prisotnosti svojcev med oživljanjem. Z namenom pridobitve odgovorov na 

zastavljena raziskovalna vprašanja smo izvedli kvantitativno raziskavo. Uporabljena 

je bila deskriptivna metoda. 
 

2.1 Opis instrumenta 
 

Uporabljeni vprašalnik je prevod lestvice, ki so jo z namenom proučevanja stališč 

zdravstvenih delavcev do prisotnosti družinskih članov med reanimacijo oblikovali 

Fulbrook in sodelavci (2005). Pred začetkom raziskave smo za uporabo instrumenta 

pridobili soglasje vodilnega avtorja. Vprašalnik so avtorji raziskave prevedli v slo- 

venski jezik in s pomočjo neodvisnega strokovnjaka za angleški jezik še v angleški 

jezik. Ustreznost dvojnega prevoda je potrdil vodilni avtor vprašalnika. Osrednji del 

vprašalnika vsebuje 4 sklope vprašanj oz. trditev: 1) izkušnje zaposlenih v zdrav- 

stveni negi s prisotnostjo svojcev med KPO (6 vprašanj), 2) lestvica stališč glede 

odločanja o prisotnosti svojcev med oživljanjem (10 trditev), 3) lestvica stališč glede 

vpliva prisotnosti družinskih članov med KPO na izvajalce zdravstvenih storitev (10 

trditev), 4) lestvica stališč glede posledice prisotnosti družinskih članov/svojcev med 

oživljanjem na izvajalce zdravstvenih storitev (10 trditev). V prvem sklopu vprašanj 

so anketiranci odgovarjali z da ali ne. Pri ostalih treh sklopih so na posamezne tr- 

ditve anketiranci odgovarjali s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice (1 - se sploh 

ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - se niti ne strinjam niti strinjam, 4 - se strinjam, 

5 - se popolnoma strinjam). Stopnja notranje skladnosti lestvice (Cronbachov alfa 

koeficient) znaša 0,748. 

 

2.2 Opis vzorca 
 

Uporabljen je bil namenski vzorec. Raziskava je potekala med reševalci v petih 

zdravstvenih domovih Obalno-kraške regije. Skupno smo razdelili 96 vprašalnikov, 

vrnjenih jih je bilo 53 (55,2 % odzivnost). Med temi je 35 moških (66,0 %) in 18 žensk 

(34,0 %). Najstarejši anketiranec je imel 58 let, najmlajši pa 23 let; povprečna 
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starost vseh anketirancev je bila 38 let. Povprečna skupna delovna doba anketiran-  cev 

je znašala 17 let, najmanjša skupna delovna doba je znašala eno leto največja      pa kar 

38 let. Povprečna delovna doba na področju NMP vseh anketirancev je 12 let, najmanjša 

je eno leto, najdaljša pa 37   let. 

 

2.3 Opis poteka raziskave 
 

Raziskava je potekala od meseca maja do oktobra 2014. Anketiranje je bilo anonim- 

no (anketne vprašalnike so anketiranci odlagali v posebej za to namenjen zbiralnik), 

zaposleni so se prostovoljno vključevali v raziskavo. Raziskava je potekala v soglasju 

z zdravstvenimi ustanovami. Pridobljena so bila pisna soglasja za izvedbo raziskave. 
 

Pridobljene podatki smo obdelali z računalniškim programom SPSS različica 22 (IBM 

SPSS Statistic, Chicago, Il, USA). Naredili smo osnovno deskriptivno statistiko. Re- 

zultati so prikazani v obliki deležev, minimalnih, maksimalnih in povprečnih vred- 

nosti. Tabele so oblikovane s pomočjo računalniškega programa MS Office Word 

2007. 

 
 
 

3 REZULTATI 
 

V prvem sklopu vprašanj smo želeli izvedeti, kakšne so izkušnje reševalcev s pr isot-  

nostjo svojcev med oživljanjem. Rezultati raziskave so pokazali, da ima kar 88,7 % 

anketirancev izkušnje s prisotnostjo svojcev med reanimacijo. Prav tako je 49,1 % 

anketirancev odgovorilo pritrdilno, da so se že srečali s situacijo, ko so svojci izrazili željo 

po prisotnosti med oživljanjem bližnjega. Ostali rezultati tega sklopa vprašanj     so 

podrobneje prikazani v Tabeli  1. 
 

Tabela 1: Izkušnje reševalcev s prisotnostjo svojcev med    oživljanjem  

 

VPRAŠANJA (n=53) ODGOVORI 
(%) 

DA NE 

Ali ste do danes že imeli izkušnjo s prisotnostjo svojcev med oživljanjem pacienta?  88,7 11,3 

Ali je do danes že kak svojec izrazil željo do prisotnosti med oživljanjem bližnjega?  49,1 50,9 

Ali ste že kdaj povabili družinskega člana oz. svojca, naj bo prisoten med oživljanjem? 22,6 77,4 

Ali ima vaša institucija/oddelek sprejet protokol, ki ureja vprašanje prisotnosti svojcev med 
oživljanjem? 

0,0 100,0 

Ste do danes že imeli pozitivno izkušnjo s prisotnostjo svojcev med oživljanjem pacienta?  60,4 39,6 

Ste do danes že imeli negativno izkušnjo s prisotnostjo svojcev med oživljanjem pacienta?  54,7 45,3 
 

Drugi del vprašalnika je bil sestavljen iz treh sklopov trditev, ki so obravnavale sta- 

lišča reševalcev do: 1) odločanja o prisotnosti svojcev med oživljanjem, 2) vpliv pri- 

sotnosti družinskih članov med oživljanjem na izvajalce zdravstvenih storitev, 3) 

posledice prisotnosti družinskih članov med oživljanjem na izvajalce    zdravstvenih  
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storitev. Anketiranci so na 5-stopenjski lestvici izražali stopnjo strinjanja s posa- 

mezno trditvijo (1 - se nikakor ne strinjam, 5 - se popolnoma strinjam). V Tabeli 2 smo 

izpostavili le najpomembnejše rezultate posameznih sklopov. Rezultati so  prikazani 

v obliki minimalnih in maksimalnih ocen za posamezno trditev, povprečnih vred- 

nosti in modusa. 
 

Rezultati kažejo, da se anketiranci v veliki večini ne strinjajo s trditvijo, da  bi svojcem 
morali vedno ponuditi možnost, da so prisotni med oživljanjem svojega bližnjega 

(�̅=2,53; Mo=1). Velika večina je bila mnenja, da bi moralo biti odločanje 

o prisotnosti svojcev med KPO skupna odločitev vseh članov zdravstvenega tima 

(�̅=3,87;  Mo=5).  Anketiranci  prav  tako  izpostavljajo,  da  je  v  reanimacijskem  timu 
premalo oseb, ki bi lahko med oživljanjem skrbeli za družinske člane in jim nudili 

ustrezno čustveno podporo (�̅=2,36; Mo=1). Večji delež anketirancev se je strinjal s 
trditvijo, da prisotnost družinskih članov med KPO podaljšuje odločitev o prekinitvi 

oživljanja  (�̅=3,27;  Mo=4),  in  da  je  verjetnost  tožbe  proti  zdravstvenemu  osebju  v 

teh  primerih  večja  (�̅=3,31;  Mo=4). 

 

Tabela 2: Razpon odgovorov in povprečne vrednosti posameznih trditev drugega 

dela vprašalnika 

 

TRDITVE (n=53) min max � ̅ s Mo 

Odločanje o prisotnosti svojcev med oživljanjem 

Svojcem bi morali vedno ponuditi možnost, da so prisotni med 
oživljanjem svojega bližnjega. 

1 5 2,53 1,39 1 

Zdravniki si želijo, da je član družine prisoten med oživljanjem. 1 5 2,00 1,14 1 

MS/ZT ne želijo, da bi bil član družine prisoten med oživljanjem. 1 5 2,74 1,41 3 

Odločanje, ali so svojci lahko prisotni med oživljanjem bližnjega, bi 
morala biti skupna odločitev vseh članov zdravstvenega tima. 

1 5 3,87 1,44 5 

Vpliv prisotnosti družinskih članov med oživljanjem na izvajalce zdravstvenih  storitev 

Velika verjetnost je, da bi prisotni družinski člani vplivali na proces 
oživljanja. 

1 5 2,85 1,38 3 

Prisotnost družinskih članov bi imela pozitivne učinke na uspešnost 
zdravstvenega tima med oživljanjem. 

1 5 2,25 1,24 1 

Med oživljanjem lahko člani zdravstvenega tima povejo kaj, kar lahko 
vznemiri družinske člane. 

1 5 3,66 1,21 4 

Med KPO je na voljo dovolj osebja, ki bi lahko spremljali družinske člane 
in jim nudili ustrezno čustveno podporo. 

1 5 2,36 1,28 1 

V primeru prisotnosti svojcev med KPO bi moral biti v zdravstvenim timu 
prisoten član, ki skrbi le za družinske člane. 

1 5 3,45 1,42 4 

Posledice prisotnosti družinskih članov med oživljanjem na izvajalce zdravstvenih  storitev  

Prisotnost družinskih članov med KPO preprečuje, da si ti oblikujejo 
napačne predstave o postopku oživljanja. 

1 5 3,21 1,17 3 

Verjetnost tožbe proti zdravstvenemu osebju bi se s prisotnostjo 
družinskih članov med oživljanjem bližnjih povečala. 

1 5 3,31 1,19 4 

 
 

 

  69  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 
Prisotnost družinskih članov med KPO podaljšuje odločitev o prekinitvi 
oživljanja. 

1 5 3,27 1,24 4 

Prisotnost med oživljanjem ustvarja močnejše vezi med družino in 
zdravstveno negovalnim timom. 

1 5 2,56 1,07 3 

 

Legenda: MS – medicinska sestra, ZT – zdravstveni tehnik, KPO – kardiopulmonalno oživ- 

ljanje; �̅– povprečna vrednost; s – standardni odklon; Mo – modus 

 

 
4 RAZPRAVA 

 

Glavne ugotovitve raziskave so, da se je večina reševalcev vključenih v raziskavo že  

srečala s prisotnostjo svojcev med KPO, vendar je njihovo stališče do tega vprašanja 

zadržano. Prepričani so, da bi prisotnost svojcev lahko ovirala potek KPO.  
 

Podobne rezultate navajata tudi dve raziskavi, ki sta bili izvedeni med reševalci v tu- 

jini (ZDA in Francija). Raziskava Comptona in sodelavcev (2006), ki je bila narejena 

na vzorcu 128 reševalcev v ZDA, je pokazala, da se je večina teh (95,3 %) prav tako 

že srečala z oživljanjem v prisotnosti družinskih članov; večina (77,3 %) pa je na- 

vedla, da so se s tovrstno situacijo srečali v več kot dvajsetih primerih. Kljub izkuš- 

njam s prisotnostjo svojcev med KPO je 68,0 % reševalcev menilo, da je prisotnost 

svojcev med oživljanjem neprimerna. Podobno potrjuje tudi raziskava Belpomme in 

sodelavcev (2013), ki je bila narejena na vzorcu 2664 zaposlenih v prehospitalnih 

enotah v Franciji, saj je pokazala visoko pogostnost srečevanja s prisotnostjo svojcev 

med oživljanjem (kar 87,0 % anketiranih je navedlo, da so se srečali s tem). Izrazili 

so nizko podporo predlogu, da bi bila prisotnost svojcev ustaljena praksa (27,0 % 

strinjanje). Tudi v naši raziskavi nekaj več kot polovica reševalcev meni, da družin- 

skim članom ne bi smela biti vedno ponujena možnost, da so prisotni med KPO. 

Walker (2008) navaja, da zaposleni v urgentni dejavnosti zaznavajo tako negativne 

kot tudi pozitivne učinke prisotnosti družinskih članov med KPO, vendar dosedanje 

raziskave kažejo, da zaposleni v tem vidijo več tveganj kot koristi. Kot največjo skrb 

so v naši raziskavi reševalci izpostavili, da bi med oživljanjem člani zdravstvenega 

tima lahko povedali kaj, kar bi lahko vznemirilo družinske člane. Z navedeno trdit- 

vijo se je strinjala več kot polovica reševalcev, vključenih v našo raziskavo. Prav tako 

reševalci izpostavljajo, da prisotnost družinskih članov med KPO podaljšuje odloči- 

tev o prekinitvi oživljanja in da bi se verjetnost tožbe proti zdravstvenemu osebju 

s prisotnostjo družinskih članov med oživljanjem bližnjih povečala, saj bi ti lahko 

napačno razumeli nekatere postopke oz. dejanja zdravstvenega tima. 

 

Poleg omenjenega so v naši raziskavi reševalci izpostavili predvsem problem ne- 

zadostnega števila osebja, ki bi lahko svojcem med KPO nudilo ustrezno razlago 

in čustveno oporo. V raziskavi Köberich in sodelavcev (2010) se je kar tri četrtine 

vprašanih medicinskih sester strinjalo, da bi v reanimacijskem timu moral biti pri- 

soten dodaten član, ki bi bil odgovoren za družinske člane med KPO oz. bi za njih 
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skrbel in jim nudil čustveno podporo. V naši raziskavi je kar polovica reševalcev bila  

enakega mnenja. 
 

Tuje raziskave (Walker, 2008; Porter, et al., 2013; Chapman, et al., 2014) med po- 

membne dejavnike, ki vplivajo na kakovost izvedbe postopka reanimacije ob prisot- 

nosti svojcev, izpostavljajo potrebo po sprejetju enotnih stališč v ustanovi do tega 

vprašanja in vpeljevanje enotnih protokolov, s katerimi bi zaposlenim narekovali, 

kako ravnati, če svojci izrazijo željo po prisostvovanju med oživljanjem lastnih bližn- 

jih. Omenjene raziskave prav tako izpostavljajo potrebo po dodatnem usposabljanju 

na področju nudenja opore svojcem med reanimacijo. Kljub temu, da je oživljanje 

eno od najzahtevnejših stanj v obravnavi kritično bolnih, ne bi smela biti zanemar- 

jena komunikacija s svojci kot nepogrešljiv element celostne obravnave pacienta. 

 

Predstavljena raziskava stališč reševalcev do prisotnosti svojcev med KPO zaradi 

majhnosti in regionalne omejenosti vzorca ne omogoča veljavnega in zanesljivega 

posploševanja na celotno populacijo zaposlenih v zdravstveni negi na področju reše- 

valne dejavnosti. Kljub temu pa odpira možnosti nadaljnjega raziskovanja, predvsem 

v smeri proučevanja stališč do prisotnosti svojcev med KPO na širši populaciji zdrav- 

stvenih delavcev. Prav tako je potrebno za pridobitev popolnejšega razumevanja 

prisotnosti svojcev med KPO opisati in razložiti tudi doživljanje take prakse med 

samimi svojci. 

 
 
 

5 SKLEP 
 

Iz  naše  raziskave  je  razvidno,  da  reševalci  niso  naklonjeni  prisotnosti  družinskih članov 

med oživljanjem. Predvidevamo, da bi poenotenje stališč na  nivoju  sekcij  Zbornice 

zdravstvene nege Slovenije in društev ter izdelava enotnih protokolov o prisotnosti svojcev 

med reanimacijo pripeljali do boljše miselne naravnanosti zapos- lenih v zdravstvu do 

tega vprašanja. Prav tako bi bilo potrebno organizirati dodatna izobraževanja 
zdravstvenih delavcev z omenjeno tematiko. 
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IZVLEČEK 

 

Teoretična izhodišča: Dajalec prve pomoči (v nadaljevanju PP) se lahko sooči s primerom ve- 

čjega tujka v rani, ki ga v okviru PP ne odstranjujemo. Slovenska in evropska doktrina PP na- 

rekujeta učvrstitev tujka v rani. Dajanje PP je na terenu zahtevnejše, kot je to mogoče prika- 

zati na tečajih. Namen raziskave je ugotoviti, ali je učinkovitost učenja PP na primeru oskrbe 

rane s tujkom večja, če študentje vadijo s simuliranimi tujki, kot če slišijo le razlago postopka. 
 

Metode: Uporabljena je bila kombinacija deskriptivne in eksperimentalne metode dela. Zbi- 

ranje podatkov je potekalo s pomočjo ocenjevalnih listov pri anonimnih praktičnih preizkusih 

med študenti Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani v decembru 2014 in januarju 2015. 

Primerjani sta bili skupina študentov, ki je na vajah PP uporabila simulirane tujke (eksperi- 

mentalna skupina), in skupina študentov, ki je o postopku oskrbe rane s tujkom poslušala le 

razlago (kontrolna skupina). 

 

Rezultati: Pri praktičnem preizkusu so študentje eksperimentalne skupine pokazali več zna- 

nja kot študentje kontrolne skupine. Bolje so učvrstili tujek in naredili učinkovitejšo obvezo. 

Študentje obeh skupin niso bili dovolj pazljivi pri zagotavljanju varnosti z uporabo zaščitnih 

rokavic. 

 

Razprava: Obravnava poškodb mehkih tkiv je v PP pogost postopek. Med temi je eden zah- 

tevnejših oskrba rane s tujkom. Ustreznejši ukrepi PP na primeru tujka v rani pri študentih, ki 

so med vajami uporabljali simulirane tujke, kažejo na smiselnost uporabe le-teh pri praktič- 

nih vajah. 
 

Ključne besede: simulacija poškodbe, učni pripomočki, učenje prve pomoči 
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ABSTRACT 
 

Key words: injury simulation, learning tools, first aid  training 
 

Introduction: First aid (hereinafter FA) giver may come across a situation where a larger 

foreign body is embedded in the wound. A foreign body should be, according to FA guide- 

lines, left in the wound. Slovenian and European FA regulations require the stabilisation of 

the foreign body in the wound. Giving FA in the field is often more demanding than a FA 

demonstration during training courses. The aim of the research is to determine whether 

efficacy of FA training in case of a foreign body in the wound is higher if students practice 

management of simulated foreign bodies in comparison to acquiring theoretical knowledge 

only. 

 

Methods: A combination of descriptive and experimental methods was used. The data were 

collected between December 2014 and January 2015 among students of the Faculty of He- 

alth Sciences at the University of Ljubljana. A comparison was drawn between the experi- 

mental group, which practised managing of simulated foreign bodies and the control group 

which learned only the theory of wound management. 
 

Results: Practical testing revealed that students from the experimental group demonstra- 

ted more knowledge than students from the control group and they could stabilise and 

bandaged the simulated foreign body in the wound more effectively. 
 

Discussion: Treatment of soft tissue injuries is a common procedure in FA. Management  of 

foreign bodies in the wound is one of the most challenging tasks. Results of the testing 

indicate that practical management of simulated foreign bodies in the wound should be 

included in the FA training courses. 
 

Key words: injury simulation, learning tools, first aid  training 
 
 
 

1 UVOD 
 

Prva pomoč v nesreči je ukrep, ki pomaga, da poškodovanec v čim krajšem času dobi 

potrebno strokovno pomoč, saj je od tega odvisna njegova usoda. Ukrepati je treba 

naglo, pravilno, v pravem zaporedju in po svojih zmožnostih (Bilban, 2003). 

 

Mednarodna organizacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca po vsem sve- 

tu ozavešča ljudi o pomenu prve pomoči. Prizadeva si, da bi bilo učenje prve pomoči 

dostopno vsem skupinam ljudi – revnim in bogatim. Tudi v Sloveniji se znanje o prvi 

pomoči širi in ozavešča med različnimi ciljnimi skupinami laične javnosti. Pri tem ima 

veliko vlogo Rdeči križ Slovenije (Dolenc & Slabe, 2011). 
 

Danes se življenje ljudi odvija hitro in prav zaradi tega smo bolj izpostavljeni po- 

škodbam. Te nastanejo zaradi nepazljivosti ljudi pri vsakodnevnih opravilih: nesreče 
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v prometu, pri delu v delavnici, v gospodinjstvu itn. Tudi zato so poškodbe daleč 

najpogostejše področje v prvi pomoči. Resnejše poškodbe se lahko končajo tudi s 

smrtnim izidom (Derganc, 1994). 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Pravilna prva pomoč in oskrba rane pripomoreta k naravnemu celjenju rane in pre- 

prečevanju okužbe. Pri oskrbi rane je treba razlikovati med površinskimi ranami (ne 

segajo v debelino kože) in globinskimi ranami (segajo v podkožje, tkiva, kosti) (Ah- 

čan, 2006). Pri oskrbi se najprej odkrije ranjeni del telesa, kar omogoči boljši pregled 

nad celotno rano. Morebitno krvavitev je treba ustaviti. Kot navaja literatura (Kalin- 

šek, 1987; Derganc, 1994; Ahčan, 2006), se ran ne izpira, ampak le sterilno pokrije 

in nato povije s povojem ali trikotno ruto. Ranjeni ud ali del telesa je treba imobi- 

lizirati (Ahčan, 2006). Če so v rani prisotni površinski tujki, se jih lahko odstrani. 

Globlje zadrte tujke mora oskrbeti kirurg. Za preprečevanje okužbe je pomembno, da 

je tujek odstranjen v celoti (Halaas, 2007). 

 

Dajanje prve pomoči na terenu je običajno zahtevnejše, kot je to mogoče prikazati 

na tečajih ter prebrati v različnih priročnikih in knjigah. Velikokrat se ljudje dajanja 

prve pomoči ustrašijo (Webb, et al., 1998). Metode poučevanja so se skozi zgodovi- 

no spreminjale. Danes za najuspešnejšo velja poučevanje prve pomoči z realističnim 

prikazom poškodb in dobro imitacijo stanja poškodovanih. Pri takšnem poučevanju 

se tečajniki srečujejo z realnimi poškodbami (krvavitve, opekline, rane idr.). Pribli- 

žajo se jim realne situacije nesreč. Tak pristop je primeren za zdravstvene delavce 

in tudi za nestrokovno javnost. Vsi tečaji, ki potekajo v tej smeri (realistične pona- 

zoritve poškodb in imitacije poškodovanih), veljajo za kompleksno delo maskerja  in 

imitatorja. Zato veljajo kot za svojevrstno umetnost visoke kakovosti (Šutanovac, 

2012). 

 
 
 

3 METODA 
 

Uporabljena strategija raziskovanja je bila presečna študija. Najprej je bil opravljen 

pregled domače in tuje literature, in sicer s pomočjo bibliografske baze COBISS.si,  v 

kateri so bili iskani predvsem različni priročniki prve pomoči v slovenskem in angle- 

škem jeziku. Uporabljeni sta bili podatkovni bazi PubMed in CIHAHL with Full Text, 

v katerih je bilo opravljeno iskanje z definiranimi vključitvenimi kriteriji za izbor 

ustrezne literature, tj. izdaja v angleškem jeziku v zadnjih 20  letih. 
 

Kombinirali smo deskriptivno in eksperimentalno metodo dela. Zbiranje podatkov 

je potekalo med opazovanjem praktičnega preizkusa, in sicer s pomočjo ocenje- 

valnega lista. Ta je bil novembra 2014 testiran na vzorcu 12 študentov  sanitarnega  
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inženirstva na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Nato so bile dodane štiri 

kategorije in jasneje določeni kriteriji za točkovanje. 
 

Raziskava je bila izvedena decembra 2014 in januarja 2015 med študenti labora- 

torijske zobne protetike ter ortotike in protetike na Zdravstveni fakulteti Univerze  

v Ljubljani. Zajeti so bili študentje štirih skupin pri kabinetnih vajah, ki so bili za 

potrebe raziskave razvrščeni v dve skupini, in sicer v skupino 17 študentov, ki je med 

kabinetnimi vajami prve pomoči uporabila simulirane tujke (eksperimentalna 

skupina), in skupino 18 študentov, ki je o postopku oskrbe rane s tujkom poslušala 

le ustno razlago (kontrolna skupina). 

 

V okviru raziskave so bili izdelani simulirani tujki. Narejeni so bili iz različnih mate - 

rialov (les, kovina, tkanine …), vsi pa so imeli možnost pritrditve na telo, tako da so 

čim bolje posnemali poškodbe iz prakse. Med kabinetnimi vajami so bili uporabljeni 

z žebljem preboden copat in z žebljem prebodena delovna rokavica ter simulirani 

tujki noža, kosa lesa in škarij (slika 1). Pri praktičnem preizkusu je bil kot testni tujek 

uporabljen žebelj (slika 2). 

 

Slika 1: Simulacija tujka – škarje 

 

(Foto: Košorok & Slabe, 2014; vir: osebni    arhiv) 
 

Na sliki 1 so kot simulirani tujek prikazane škarje, ki jih lahko s pomočjo sprimnega 

traku namestimo na primer na roko, nogo ali na trebuh. 
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Slika 2: Simulacija tujka – žebelj (testni tujek) 
 

(Foto: Košorok & Slabe, 2014; vir: osebni    arhiv) 
 

Na sliki 2 je prikazan žebelj, ki je bil uporabljen kot testni tujek. Ukrivljen del se 

namesti v medprstni prostor. Tako nameščeni simulirani tujek daje videz z žebljem 

prebodene dlani. 

 

Pri praktičnem preizkusu so bili anketiranci po slišanem (za vse enakem) scena- riju 

naprošeni, da naj »ponesrečencu« s simuliranim tujkom pomagajo po svojih močeh. 

Pri tem so bili opazovani in ocenjeni s pomočjo ocenjevalnega lista z dva- najstimi 

kategorijami, ki je bil pripravljen na osnovi Ocenjevalnih pol za preverjanje 

usposobljenosti ekip prve pomoči (Slabe & Šutanovac, 2013) in predhodnega testi- 

ranja. Pri postopku so imeli udeleženci na voljo veljavni komplet prve pomoči, ki je 

del obvezne opreme vsakega motornega vozila (Pravilnik o delih in opremi vozil, 

2014). Postopek so opravili na prostovoljcu imitatorju. Sodelovanje v raziskavi je bilo 

prostovoljno in anonimno. 
 

Z ocenjevalnimi listi pridobljeni kvantitativni podatki so bili obdelani s pomočjo 

programa Microsoft Excel. Opisno in grafično so prikazani v poglavju Rezultati.  

 

Ob koncu praktičnega preizkusa so udeleženci prejeli kratek evalvacijski list; nanj so 

lahko zapisali svoje vtise o načinu obravnave oskrbe ran na vajah prve pomoči. 
 

Podobnih raziskav o znanju oskrbe rane s tujkom nismo zasledili, zato dobljenih 

rezultatov ne moremo primerjati z drugimi. 
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4 REZULTATI 
 

V raziskavi je sodelovalo 35 študentov in    študentk.  
 

Največjo razliko je skupina študentov, ki je med kabinetnimi vajami prve pomoči 

uporabila simulirane tujke (eksperimentalna skupina, n = 17), v primerjavi s skupino 

študentov, ki je poslušala le ustno razlago postopka oskrbe rane s tujkom (kontrolna 

skupina, n = 18), napravila pri preverjanju mehanizma nastanka poškodbe, torej  pri 

komunikaciji s ponesrečencem. Veliko bolje so študentje eksperimentalne skupine 

učvrstili tujek na zgornji strani dlani in pravilneje obvezali rano s tujkom na spo- dnji 

strani dlani (izhodno rano). Kontrolna skupina je boljšo oskrbo izvedla pri dveh 

kategorijah, in sicer pri zagotavljanju sterilne oskrbe na zgornji strani dlani ter pri 

imobilizaciji poškodovane roke. 

 

Graf 1 prikazuje uspešnost študentov pri izvajanju praktičnega preizkusa. Pri oce- 

njevanju je bilo mogoče pri posamezni kategoriji doseči dve točki, ki na grafu pred- 

stavljata 100 %. Skupaj je bilo mogoče doseči 24 točk; eksperimentalna skupina je 

dosegla povprečje 10,9 točke, kontrolna skupina povprečje 7 točk. Na grafu je pri- 

kazana primerjava povprečij doseženih točk med obema skupinama pri posamezni 

kategoriji. 
 

Študentje obeh skupin niso bili dovolj pazljivi pri zagotavljanju varnosti z uporabo 

zaščitnih rokavic. 

 

Graf 1: Odstotkovna primerjava uspešnosti izvedbe praktičnega preizkusa oskrbe 

rane s tujkom 
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5 RAZPRAVA 
 

Pri dajanju prve pomoči gre največkrat za oskrbovanje poškodb (Derganc, 1994); pri 

tem je posebej pogosta obravnava poškodb mehkih tkiv. Oskrba rane s tujkom spada 

med zapletenejše in zahtevnejše postopke, zato se na tečajih oziroma usposabljanjih 

prve pomoči obravnava kot posebno poglavje v sklopu oskrbe ran. Tujki so običajno 

ostri predmeti (igle, žeblji, bodala …), ki povzročijo vbodne rane (lahko tudi izho- 

dne), ki jih ne gre podcenjevati, saj resnosti poškodbe ni mogoče pravilno oceniti 

po velikosti rane na površini (Ahčan, 2006). Večjih tujkov iz rane se ne odstranjuje, 

ker lahko tako dejanje povzroči dodatne zaplete: razširjeno rano, hujšo krvavitev, 

poškodbo okolnih tkiv, povečano bolečino, povečano tveganje za okužbo …  (Webb, 

et al., 1999; Bannerman, 2014). Vsi študentje so v tem primeru ravnali pravilno, saj 

se nihče ni lotil izdiranja simuliranega tujka iz namišljene rane. Pri dajanju pomoči je 

treba vedeti, kako je do nesreče oziroma poškodbe prišlo, saj iz mehanizma sklepa- 

mo o morebitnih posledicah. Mehanizem nastanka poškodbe je mogoče razbrati iz 

okolice nesreče; dober vir so očividci, udeleženci in poškodovanci (Campbell, 2007). 

Večina študentov iz eksperimentalne skupine je to dejstvo upoštevala in tako na- 

tančno uvidela, za kakšno poškodbo gre. To je tudi vzrok za boljše posredovanje v 

nadaljevanju, ko je več študentov iz eksperimentalne skupine bolje učvrstilo tujek in 

obvezalo rano s tujkom z obeh strani. Tak je pravilen postopek v dotičnem primeru. 

Omenjeno je bilo, da je treba rane sterilno pokriti (Kalinšek, 1987; Derganc, 1994; 

Ahčan, 2006). Večina študentov obeh skupin je rano pokrila s sterilnimi zloženci; pri 

tem so bili nepazljivi in so onesterilili zložence ter tako izgubili točke pri ocenjevanju 

teh kategorij. 
 

Kljub nenehnemu poudarjanju pomena skrbi za varnost pri pomoči drugim in dej- stev, 

da so del kompleta prve pomoči in preprečujejo neposreden stik reševalca s 

poškodovanim (s krvjo in telesnimi tekočinami) (Slabe & Šterbenc, 2009), si nihče izmed 

udeležencev raziskave pri izvedbi praktičnega preizkusa ni nadel zaščitnih rokavic. 

 

Najspodbudnejši je rezultat v zadnji kategoriji; ta je od udeleženca zahtevala, da 

ponesrečencu zagotovi transport do strokovne oskrbe. Vsi udeleženci bi na tak ali 

drugačen način poskrbeli, da bi tako poškodovanega človeka prevzela ekipa nujne 

medicinske pomoči ali ekipa v urgentnem kirurškem     bloku.  

 

Pozitivni so tudi rezultati analize evalvacijskih listov, prek katerih so študentje  obeh 

skupin izrazili zadovoljstvo glede dinamičnosti kabinetnih vaj. Študentje eksperi- 

mentalne skupine so izpostavili še vaje na simuliranih prikazih poškodb, za katere 

so menili, da jim bodo olajšale delo pri resničnih nesrečah. 
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6 SKLEP 
 

Znanje prve pomoči je osnovno znanje, ki bi ga moral obvladati vsakdo. Veliko jih 

tečaje prve pomoči jemlje kot dodatno breme ali obveznost, ki jo morajo opraviti. 

Tako je veliko odvisno od organizatorja, še zlasti pa izvajalca tečaja, ki mora v ome- 

jenem časovnem okviru zagotoviti strokovnost in hkrati zanimivost tečaja. Rezultati 

raziskave kažejo, da bi lahko z uporabo simuliranih tujkov v rani tečaje prve pomoči 

popestrili in obenem izboljšali praktično znanje udeležencev na tem področju. 

 

Dulce cum utili. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Napake pri nudenju zdravstvenih storitev se dogajajo. Eden od učin- 

kovitih načinov preprečevanja škode za pacienta je tudi uporaba sodobne informacijsko- 

komunikacijske tehnologije. Namen raziskave je zmanjševanje tveganj za nastanek napak  v 

procesu nujne medicinske pomoči (NMP). Cilj raziskave je razvoj modela in programske 

rešitve, ki bo omogočila preprečevanje napak. 
 

Metode: Za analizo delovnega procesa smo uporabili metodo strukturirane analize. Za oce- 

nitev tveganj za nastanek napak v procesu smo uporabili metodo analize možnih napak in 

njihovih posledic, prilagojeno za zdravstvo. Za ugotovitev vzrokov za nastanek napak pa smo 

uporabili metodo analize temeljnih vzrokov. Z metodo prototipiranja smo razvili pro- totip 

za podporo predlaganemu modelu ter ga ocenili z matriko prednosti, pomanjkljivosti, 

priložnosti in nevarnosti. 
 

Rezultati: Analiza je pokazala, da se z uvedbo informacijsko-komunikacijske tehnologije 

lahko zmanjša tveganje za nastanek napak za 64 %. Predlagan model pozitivno vpliva na 

dejavnike tveganj za nastanek napak: komunikacijo, pozornost zaposlenih in kompleksnosti 

delovnih nalog, s tem pa na kakovost podatkov in posledično kakovost zdravstvene oskrbe. 

 

Zaključek: Prototipna rešitev ponuja uporabniku dostopnost do kakovostnih podatkov, ki so 

potrebni za realizacijo zastavljene naloge. Poleg tega pripomore k lažjemu in hitrejšemu 

sprejemanju vsakodnevnih odločitev, načrtovanju delovnega procesa in obdelavi statistič- 

nih podatkov. 

 

Ključne besede: zdravstvo, zdravstvena napaka, nujna medicinska pomoč, informa- 

cijsko-komunikacijska tehnologija, kakovost 
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ABSTRACT 
 

Introduction: In the health care errors do occur. One of the effective ways of preventing 

them is the use of modern information and communication technologies. A purpose of this 

research was to produce a model of information system whose use would diminish a risk of 

making new errors in the emergency medical care process. The purpose of the research was 

to reduce the risk of errors in the process of emergency medical service. The aim of  the 

research was to develop model and software solutions that will enable prevention of these 

errors. 

 

Methods: For the analysis of work processes, we used the method of structured analysis. In 

order to assess the risk of errors in the nursing process, we used the Healthcare Failure Mode 

and Effect Analysis. In order to determine the causes of errors, we used the method of Root 

Cause Analysis. The prototyping method was used for the development of software support 

process- Prototype was evaluated by the SWOT analysis (strengths, weaknesses, 

opportunities and threats). 
 

The results: The analysis showed that the introduction of ICT can reduce the risk of errors 

by 64%. The proposed model has a positive effect on the risk factors for the occurrence of 

errors: communication, attention, complexity of the tasks, and thus the quality of the data, 

and consequently the quality of health care. 
 

Discussion: The prototype solution provides the user with access to quality data that are 

necessary for the realization of the task. In addition, it helps to facilitate and speed up the 

adoption of everyday decisions, of planning the work process and the processing of stati- 

stical data. 

 

Key words: health, medical error, medical emergency, information and communi- 

cation technology, quality 

 
 
 

1 UVOD 
 

Zakon o pacientovih pravicah določa, da je kakovostna zdravstvena oskrba pravica 

vsakega pacienta (ZPacP, 2008). V letu 2011 je bila sprejeta Nacionalna strategija 

kakovosti in varnosti v zdravstvu za obdobje 2010–2020. Strategija omenja številne 

predloge in ukrepe, med katerimi zasledimo tudi pomembnost razvoja informacij- 

sko-komunikacijske tehnologije (IKT) v zdravstvu. Uporaba informacijskih rešitev   je 

navedena kot eno izmed področij, ki lahko pomembno vpliva na dvig kakovosti 

zdravstvene oskrbe. Aktivnosti na področju razvoja zdravstvene informatike podpi- 

rata tudi Svetovna zdravstvena organizacija in Evropska komisija v svojih strategijah 

in priporočilih (WHO, 2003; Evropska komisija, 2005; Council of Europe, 2006; Mi- 

nistrstvo za zdravje RS, 2010). Ob upoštevanju smernic in priporočil ter upoštevanju 

dejstva, da je področje zdravstvene oskrbe dandanes še vedno informacijsko  slabo 
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podprto, predstavlja snovanje in vpeljava informacijskih rešitev na tem področju 

nove priložnosti. Namen raziskave je zmanjševanje tveganj za nastanek napak v 

procesu »nujne medicinske pomoči« (NMP). Cilj raziskave je razvoj modela in pro- 

gramske rešitve, ki bo omogočila preprečevanje teh napak.  

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2.1 Zdravstvene napake 
 

V Sloveniji najdemo prve objave, povezane z napakami v zdravstvu, leta 2004, ko so 

bili prvič objavljeni rezultati dvoletnih opazovanj negativnih izkušenj pacientov  v 

slovenskih bolnišnicah (Robida, 2004). Od takrat naprej v medijih najdemo več 

diskusij in člankov na to temo. Termin »zdravstvena napaka« opredeljuje dogodek, 

ki se zgodi pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in pomeni odstopanje od priča- 

kovanih norm stroke (Ministrstvo za zdravje, 2014). Kljub izrazitejšemu poudarku   v 

preteklih letih na preprečevanju napak še vedno obstaja velik odstotek teh, ki se 

zgodijo pacientom med zdravstveno obravnavo. V skladu s tem po ocenah nekako- 

vostno izvajanje zdravstvenih storitev zdravstveno blagajno letno stane približno 

300 milijonov evrov (Robida, 2011). 

 
 
 

2.2 Dejavniki tveganj za nastanek napak 
 

Izvajanje zdravstvene dejavnosti je kompleksen proces. Izvajalci zdravstvenih sto- 

ritev so v stalni interakciji s pacientom. Na podlagi subjektivnih in objektivnih po- 

datkov nenehno pridobivajo, analizirajo ter ocenjujejo njegovo stanje. V posameznih 

fazah lahko pride do napak. Te se dogajajo zaradi različnih dejavnikov, ki so med 

sabo močno povezani. Te dejavnike delimo na človeške in sistemske. Strokovno 

pozornost, znanje, izkušnje, intuicijo ter sposobnost komunikacije uvrščamo med 

človeške dejavnike; kompleksnost delovnih nalog, delovne pogoje, zastarelo opre- 

mo, razpršenost in dostopnost podatkov pa med sistemske (Meyer & Lavin, 2005; 

Pronovost, et al., 2011; Hajdinjak & Meglič, 2012; Prijatelj, et al., 2012; Prijatelj, et 

al., 2013). Široko področje delovanja ter zunanji in notranji dejavniki, ki vplivajo na 

zaposlene v službi nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP), predstavljajo 

velike izzive pri zagotavljanju varne in kakovostne obravnave pacientov. 

 
 
 

3 METODA 
 

3.1 Analiza procesa NMP 
 

Za analizo delovnih procesov smo uporabili metodo strukturirane analize. Za oce- 
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nitev tveganj za nastanek napak v procesu zdravstvene nege pa metodo analize 

možnih napak in njihovih posledic, prilagojeno za zdravstvo (ang. Healthcare Failure 

Mode and Effect Analysis – HFMEA) (De Rosier, et al.,  2002). 

 

V nadaljevanju predstavljamo pomanjkljivosti v procesu nudenja NMP (označene so  

z ležečo pisavo) ter oceno tveganj za pacienta oz. kakšen bo vpliv na pacienta, če  se 

napaka zgodi. Osredotočili smo se na področja, ki smo jih ocenili z 8 ali več točk. 

 
l Pri sprejemu klica dispečer podatke zabeleži v obrazec »Sprejem nujne inter- 

vencije« (Pravilnik, 2008). Ti podatki so lahko nepopolni, napačni ali neberljivi 

(to smo označili z oznako napaka A). Ocena tveganja je 16 točk – katastrofalni 

dogodek. 

 
l Dispečer po prejemu podatkov o dogodku aktivira ekipo NMP. Opazili smo,   da 

bi včasih glede na prejete podatke lahko aktivacijo izvedel prej, kot to dejansko 

naredi (to smo označili z oznako napaka B). Ocena tveganja je 8 točk – srednje 

resen dogodek. 
 

l Vožnja ekipe NMP do kraja dogodka oz. do ustanove, ki ji bo pacient predan, 

poteka po poti, ki jo izbere voznik (z ali brez pomoči navigacijske naprave). 

Včasih se zgodi, da traja pot dlje od načrtovanega časa, saj vsebuje cestno zaporo oz. 

se je na cesti zgodil nepričakovan dogodek, o čemer voznik ni bil obveščen (to smo 

označili z oznako napaka C). Ocena tveganja je 8 točk – srednje resen dogodek. 

 
l  Oskrba pacienta na terenu se evidentira v papirnati obrazec »Protokol nuj-  

ne intervencije« (Pravilnik, 2008). Zaznali smo, da so podatki na obrazcu lahko 

nepopolni, napačni ali neberljivi (to smo označili z oznako napaka D). Ocena tve- 

ganja je 12 točk – resen dogodek. 
 

l Pacienta ekipa NMP pripelje v sprejemno ustanovo in ga skupaj s papirnim 

obrazcem preda ekipi v ustanovi. Opazili smo, da je lahko obrazec poškodovan, 

nepopolno izpolnjen, je neberljiv ali pa ga sploh ni (tudi to smo označili z oznako 

napaka D). Ocena tveganja je 12 točk – resen dogodek. 
 

Možne vzroke za nastanek napak smo opredelili z metodo analize temeljnih vzrokov 

(ang. Root Cause Analysis – RCA), ki raziskuje ne le vzroke tehnične narave, ampak 

tudi druge dejavnike, kot so človeški, okolje in organizacija (Portwood & Reising, 

2007). Ocenili smo, da lahko z uporabo sodobne IKT vplivamo na pozornost zapo- 

slenih in komunikacijo. 
 

3.2 Uporaba programske rešitve za podporo  procesu 
 

Med spoznavanjem procesa smo ugotovili, da je pretežni del aktivnosti v procesu 

NMP povezan z upravljanjem s podatki. Za izvedbo korektivnih ukrepov za odpravo 

oz. zmanjšanje tveganj v procesu NMP smo razvili računalniško aplikacijo e-NMP 
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in ponovno ocenili dejavnike tveganj. Aplikacija predvideva uporabo podatkovnih 

baz, s čimer smo zamenjali dokumente v papirni obliki. S tem se izboljša dostopnost 

do podatkov, zagotovi se njihovo arhiviranje, zagotovljena je varnost podatkov in z 

avtomatskim izpolnjevanjem že obstoječih podatkov se skrajša čas za evidentiranje 

posameznega pacienta v procesu nudenja NMP. 

 

V nadaljevanju je predstavljeno, kako rešitev vpliva na dejavnike tveganj:  
 

l Pri sprejemu klica vplivamo na pozornost dispečerja in eliminiramo napake pri 

izmenjavi informacij. Pogovor med prijaviteljem in dispečerjem poteka usmer- 

jeno, od najpomembnejših informacij pa do manj pomembnih. 

 
l Aktivacija ekipe se izvede avtomatično po evidentiranju nujnih podatkov o 

dogodku. S tem vplivamo na dostopnost informacij, saj jih ekipa NMP pridobi v 

najkrajšem možnem času. 

 
l Med vožnjo na kraj dogodka in vožnjo do sprejemne ustanove predlagana apli- 

kacija nudi vozniku podatke o stanju na cestah v realnem času. S tem vpliva- 

mo na dostopnost in pravočasnost informacij. 

 
l Oskrba pacienta se beleži v elektronski obrazec. Aplikacija ne dopušča mo- 

žnosti, da bi se zabeležili nepopolni ali sintaktično napačni podatki. Vneseni 

podatki v predpisane elektronske obrazce so dostopni tudi ekipi v sprejemni 

ustanovi, s čimer aplikacija zagotavlja dostopnost podatkov. 

 
l Pri predaji pacienta v sprejemni ustanovi z uporabo aplikacije preprečujemo 

napake pri prenosu in izmenjavi informacij. Obrazce smo zaščitili pred uniče- 

njem, prav tako uporaba aplikacije onemogoča beleženje neberljivih in sintak- 

tično napačnih podatkov. 

 
 
 

4 REZULTATI 
 

Po vpeljavi predlaganega modela smo ponovno ocenili dejavnike tveganj za napake 

A, B, C in D. Iz tabele 1 je razvidno, da za celoten sistem nudenja NMP znaša ocena 

verjetnosti za nastanek napak pred vpeljavo korektivnih ukrepov 44 točk. Po uvedbi 

korektivnih ukrepov smo verjetnost nastanka napak zmanjšali na 16 točk oz. kumu- 

lativno za 64  %. 
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Tabela  1:  Ocene tveganj 

 

NAPAKA PREDHODNA OCENA OCENA PO UVEDBI 
KOR. UKREPA 

ODSTOTEK IZBOLJ- 
ŠAVE 

A 16 4 75 % 

B 8 4 50 % 

C 8 4 50 % 

D 12 4 75 % 

Skupaj 44 16 64 % 

 

Vir: Ušen, 2014 
 

Pri ocenah vpeljanih korektivnih ukrepov imajo nekateri vzroki za napako kljub ele-  

ktronsko podprtemu procesu še vedno vrednost 4. Vrednost smo določili zato, ker je   v 

omenjenih primerih prisoten človeški dejavnik. Npr. pri napaki A lahko prijavitelj sporoči 

napačen naslov in dispečer zabeleži napačen podatek. Pri napaki B se lahko dogodi, da 

prijavitelj dogodka ne posluša dispečerjevih navodil in mu neustrezno odgovarja na 

zastavljena vprašanja. Tudi pri napaki C se zgodi, da pristojne službe   niso vnesle vseh 

potrebnih podatkov o stanju na cesti in bo ekipa NMP pripeljala do cestne zapore. Pri 

vzroku za napako D obstaja možnost njene pojavitve v primeru, ko bi se računalniška 

oprema v reševalnem vozilu poškodovala (Ušen, 2014). 
 

Ugotavljamo, da uporaba prototipne rešitve preprečuje izgubo informacij, zmanjšuje 

kompleksnost delovnih nalog, vpliva na višjo pozornost izvajalcev NMP ter izbolj- 

šuje komunikacijo. Z zmanjševanjem dejavnikov tvegaj v procesu NMP vplivamo na 

kakovost podatkov. S tem pa posledično vplivamo na dvig kakovosti zdravstvene 

oskrbe. 

 
 
 

5 SKLEP 
 

Pacientova varnost in kakovost zdravstvene oskrbe v procesu NMP je odvisna od 

kakovosti podatkov. Programska rešitev, ki je podpora predlaganemu modelu NMP, 

izboljšuje kakovost tistih področij, ki smo jih prepoznali kot potencialne  pomanjklji- 

vosti v sistemu, zaradi katerih prihaja do napak. Analiza je pokazala, da se z uved- 

bo informacijsko-komunikacijske tehnologije lahko zmanjša tveganje za nastanek 

napak za 64 %. Predlagan model pozitivno vpliva na dejavnike tveganj za nastanek 

napak: komunikacijo, pozornost zaposlenih in kompleksnost delovnih nalog, s tem 

pa na kakovost podatkov in posledično kakovost zdravstvene oskrbe. Prototipna 

rešitev ponuja uporabniku dostopnost do kakovostnih podatkov, ki so potrebni za 

realizacijo zastavljene naloge. Poleg tega pripomore k lažjemu in hitrejšemu spre- 

jemanju vsakodnevnih odločitev, načrtovanju delovnega procesa in obdelavi stati- 

stičnih podatkov. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Zdravstvena nega je interdisciplinarno raziskovalno področje na 

presečišču zdravstvenih in socialnih ved. Glavni raziskovalni vprašanji v prispevku sta: ka- 

kšna je razvojna pot in organizacija formalnega izobraževanja zdravstvene nege ter anali- 

tičen pregled njenega razvoja. 
 

Metoda: Da bi proučili, kako poteka trend razvoja zdravstvene nege, smo analizirali objave 

s tega področja v obdobju 1990-2014. Zajeli smo objave v bazah CINAHL, MEDILINE, CO- 

BISS.SI in elektronskem dostopu revije Obzornik zdravstvene nege ter jih analizirali z vidika 

števila objav. 

 

Rezultati: Analiza objav je pokazala, da se veča število prispevkov, posebe j prispevkov av- 

torjev iz evropskih in azijskih držav. Veča se tudi število in delež prispevkov, kjer so soavtorji 

iz različnih držav, kar kaže na trend razvoja raziskav v zdravstveni  negi. 
 

Razprava: Tekom proučevanega obdobja se kaže povečan trend objavljanja v revijah iz 

različnih kategorij CINAHL, MEDILINE, kar kaže na večanje interdisciplinarnosti raziskav na 

področju razvoja zdravstvene nege in njene profesionalizacije.  
 

Ključne besede: izobraževanje za zdravstveno nego, razvoj zdravstvene nege, pro- 

fesionalizacija. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Theoretical background: Nursing care is an interdisciplinary research field at the intersec- 

tion of health and social sciences. The main research questions are: what is the contribution 
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to the development and organization of formal education in nursing care, and an analytical 

review of its development? 
 

Method: In order to explore the development trend of nursing care, we have analysed the 

publications in this area of expertise, dated from 1990 to 2014. We used the data acquired 

from databases CINAHL, MEDILINE, COBISS.SI and from the electronic access to Slovenian 

Nursing Review journal. We analysed the acquired data according to the number of publi - 

cations. 

 

Results: An analysis of the publications showed that the number of contributions is inc- 

reasing, especially of the authors from the European and Asian countries. There is also an 

increasing number and proportion of contributions where the co-authors are from different 

countries, which reflects the trend of research development in nursing care. 
 

Discussion: During the research period, there was an increasing trend of publishing in ma- 

gazines from different categories of CINAHL, MEDILINE, suggesting an increased interdisci - 

plinarity in nursing care development and its professionalism. 

 

Key words: eduction for nursing, the development of nursing professionalization. 
 
 
 

1 UVOD 
 

Z zdravstveno nego, ki je danes poklicna dejavnost medicinskih sester, se srečujemo 

skoraj vsi. (Mednarodni svet medicinskih sester -International Council of Nurses 

–ICN, 2005) je zdravstveno nego definiral kot samostojno soodvisno in sodelujočo 

obravnavo posameznikov vseh starosti, družin, skupin in skupnosti, bolnih in zdra- 

vih ljudi v vseh okoljih. Vključuje tudi javno predstavitev zdravja, preprečevanje bo- 

lezni ter skrb za bolne, invalidne in umirajoče ljudi. Glavne naloge zdravstvene nege 

so še zagovarjanje in javno predstavljanje varnega okolja, raziskovanje, sodelovanje 

pri oblikovanju zdravstvene politike, poslovodnega vodenja zdravstvenih sistemov 

ter izobraževanja in vzgoje (Kvas & Seljak 2004). 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

»Ko zdravstvena nega postane plačana dejavnost, se pojavi potreba po določenih 

formalnih in javno priznanih oblikah usposabljanja in/ali izobraževanja za to de- 

javnost. Sprva je to potekalo v zdravstvenih ustanovah, kasneje pa se je preneslo v 

izobraževalni sistem. Prehod iz usposabljanja v izobraževanje se vpisuje v  družbene 

procese modernizacije v 19. in 20. stoletju. Namen »šol za sestre« je bil v začetku 

predvsem discipliniranje bolnikov in njihovih družin. Proces modernizacije je namreč 

proces discipliniranja, zapiranja, čiščenja, nadzorovanja in predalčkanja. Medicinske 

sestre so tu prevzele določeno obliko vloge novega družbenega materinstva, zadol- 
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ženega za »vzgojo« bolnikov, podobno kot učiteljice za otroke.« (Milharčič Hla- dnik 

cited in Pahor, 2006, p. 39). Prve zametke formalnega izobraževanja negovalk 

beležimo l. 1633, ko je bil ustanovljen negovalni red usmiljenk (Vincencij Pavelski). 

Prvo oblika usposabljanja za zdravstveno nego znotraj verskih redov se je začela na 

pobudo Florence Nightingale, leta 1860 v Londonu. Pomembna je bila skrb za fizič- 

ne in duhovne potrebe pacientov ter pomoč zdravniku pri zdravljenju (Nightingale, 

1970 cited in Pahor, 2006). Model izobraževanja Florence Nightingale se je razširil 

po vsej Evropi, bil pa je tudi osnova za dunajsko šolo kjer se je izobraževala prva 

slovenska šolana medicinska sestra, Angela Boškin. 
 

V zgodovini zdravstvene nege je posledično nastal drugačen pristop k zdravju in bo- 

lezni. Povod je bil zaposlitev prve šolane medicinske sestre na slovenskem, Angele 

Boškin in odprtje prve šole za sestre pri Zavodu za socialno higiensko zaščito dece v 

Ljubljani (Keršič Ramšak, 2003). Medicinska sestra je morala prevzemati vedno več 

odgovornih nalog na različnih delovnih mestih v zdravstveni službi. Nove naloge so 

zahtevale boljšo in višjo kvaliteto njenega izobraževanja. Da bi zapolnili to vrzel, so v 

Ljubljani l. 1951 ustanovili Višjo šolo za medicinske sestre, ki ni mogla v celoti pokriti 

vseh potreb po višje izobraženem kadru (Štebe, 1996). 
 

2.1 Opis sedanjega stanja 
 

Slovenija se je z vstopom v Evropsko unijo zavzela tudi k spoštovanju EU direktive 

za regularne poklice 2005/36/EC, kjer so opredeljeni minimalni kriteriji za izobra- 

ževanje poklicev:zdravnik, zobozdravnik, farmacevt, diplomirana medicinska sestra, 

diplomirana babica, veterinar, arhitekt. V dokumentu Strategije razvoja zdravstvene 

nege in zdravstvene oskrbe zdravstvenega varstva Republike Slovenije za obdobje 

od leta 2011 do 2020 (2011), je zapisano, da je temeljna usmeritev delovanja zdra- 

vstvene nege kakovostno, varno, učinkovito in humano zdravstveno nego za vse,  ki 

jo potrebujejo (Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdra- 

vstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje 2011-2020, 2011). Na področju 

razvojnega in raziskovalnega dela je v istem dokumentu zapisano, naj se ocenjuje 

usposobljenost šole na določenih področjih: razvoja novih programov, ki so druž - 

beno potrebni, izvajanju razvojnih programov, ki so usmerjeni v razvoj profesije   in 

izboljševanje pedagoškega procesa, na področju aktivnega raziskovalnega dela  

doma in v tujini ter mednarodni izmenjavi študentov kot učiteljev (Strategija razvoja 

zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za 

obdobje 2011-2020, 2011). 

 
 
 

3 METODE 
 

V prispevku želimo predstaviti potek razvoja zdravstvene nege in pot k profesionali- 

zaciji skozi sistem izobraževanja in raziskovanja kot elementa kakovostnega, učinko- 

vitega, varnega in humanega opravljanja dela zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi. 
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3.1. Tuja literatura 
 

Tujo literature smo iskali v bazi CINAHL & MEDELINE . Upoštevane so bile publika- 

cije, ki so omogočale dostop do celotnih besedil. Obdobje iskanja je bilo od 1997 do 

2014 leta. Uporabili smo kombinacijo naslednjih ključnih besed: Ob ključni   besedi 

»nursing care and reasrh« dobili smo 10 od 182,882 zadetkov. Ko smo dodali še  besedo 

»history«, smo dobili še 10 zadetkov od 97,882 od katerih je bilo glede na temo izbranih 5 

člankov. Ključne besede: »nursing care«, »reasrhc, history« so dale 4  zadetke. 

 
3.2 Slovenska literatura 

 
Do domače literature smo dostopali s pomočjo baz podatkov vzajemno bibliograf- 

sko- kataložne baze podatkov Virtualne knjižnice Slovenije (COBISS.SI) in elektron- 

skem dostopu revije Obzornik zdravstvene nege. V slovenskem jeziku smo uporabili 

kombinacijo naslednjih ključnih besed: »razvoj«, »zdravstvena nega«. Obdobje 

iskanja literature je segalo od leta 1990 do 2014. Število dobljenih zadetkov je bilo 

396. 

 
 
 

4 REZULTATI 
 

4.1 Tuja in slovenska literatura 
 

S pomočjo ključnih besed smo na podatkovni bazi CINAHL & MEDLINE našli 19 

znanstvenih člankov, ki so se nanašali na temo razvoja zdravstvene nege in izobra- 

ževanja. 13 člankov je zajelo predstavitev raziskav na določeno temo in 6 članka na 

osnovi predstavitev učnih programov za področje izobraževanja zdravstvene nege. 

Pregledali smo vsebino člankov. Iz vsebine besedila smo oblikovali kode. V sloven- 

skem prostoru je na temo razvoja in izobraževanja malo izvedenih raziskav, do leta 

2009, potem trend raziskovanja narašča. Glede na pregled slovenske literature in 

tuje smo oblikovali dva sklopa. 

 

Sklop 1- Zgodovina razvoja zdravstvene nege 
 

Motivi za razvoj zdravstvene nege segajo daleč v zgodovino so različni in komple- 

ksni. Prehod iz usposabljanja v izobraževanje se vpisuje v družbene procese moder- 

nizacije v 19. in 20. stoletju. Medicinske sestre prevzemajo določeno obliko vloge 

novega družbenega materinstva, zadolženega za »vzgojo« bolnikov, podobno kot 

učiteljice za otroke.« (Milharčič Hladnik, cited in Pahor, 2006a, str. 39). Prve za- 

metke formalnega izobraževanja negovalk beležimo 1633, ko je bil ustanovljen ne- 

govalni red usmiljenk (Vincencij Pavelski). Zgodovinski razvoj poklica zdravstvene 

nege je opredeljen s štirimi mejniki: intuitivno empirična doba (do začetka srednjega 

veka), doba organiziranega preučevanja (do leta 1860), doba modernega sestrinstva 

(do leta 1945) in doba sodobne zdravstvene nege (Štebe, 1996). 
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Kot poklicna in plačana dejavnost pa je zdravstvena nega povezana z nastankom 

bolnišnic kot osrednjih institucij zdravstvenega varstva v Franciji. V obdobju po me- 

ščanski revoluciji leta 1798. Pred tem so v srednjeveškem Parizu za bolne, za katere 

niso mogli poskrbeti doma, skrbeli verski redovi, ki so se ukvarjali bolj z duhovnimi 

kot telesnimi potrebami svojih varovancev. Po revoluciji 1789 so redove razpustili in 

odprli bolnišnice kot državne ustanove v skrbi za revne (Bally, 1995 cited in Pahor, 

2006b). Takrat so zdravniki želeli imeti zanesljive opazovalce, ki bi bili stalno ob 

bolniku, vendar so bile v bolnišnicah zaposlene služkinje, premalo izobražene za to 

odgovornost. Prišlo je do ločevanja negovalk sester od drugih služkinj. Organizira- 

nost zdravstvene nege je izhajalo iz modela premožnega patriarhalnega gospodinj- 

stva. Ta dejavnost je bila dosegljiva ženskam srednjega razreda, za katere je bila 

plačana zaposlitev sicer nesprejemljiva. Tvorile so tanek zgornji sloj novega poklica. 

V večini so ga zapolnjevale ženske iz delavskega razreda, ki so brez ugovarjanja 

sprejele podrejenost zdravnikom. Delo medicinskih sester je vključevalo urejenost 

okolja. Bolnikom se ni smelo goditi predobro, sicer nebi hoteli oditi domov. Zado- 

stovale so dve do tri medicinske sestre na 100 težjih bolnikov (Dingwal, 1991 cited 

in Pahor, 2006b). 

 

Sklop 2- Izobraževanje in raziskovanje v zdravstveni negi skozi zgodovino 
 

V zgodovini zdravstvene nege je posledično nastal drugačen pristop k zdravju in bo- 

lezni. Povod je bil zaposlitev prve šolane medicinske sestre na s lovenskem, Angele 

Boškin in odprtje prve šole za sestre pri Zavodu za socialno higiensko zaščito dece  v 

Ljubljani (Keršič Ramšak, 2003). V Sloveniji ima izobraževanje za zdravstveno nego 

že dolgo tradicijo. Leta 1923 je bila v Ljubljani ustanovljena Šola za medicinske se- 

stre. Šolanje se je kasneje iz enega leta razširilo na tri leta. Diplomantke so dobile 

naziv zaščitna sestra. Potreba po višje izobraženi medicinski sestri je zorela v praksi, 

saj je bilo delo v zdravstveni negi vedno bolj zahtevno. Nastajale so srednja šola za 

medicinske sestre leta 1948. Višja šola za medicinske šole pa je bila formalno usta- 

novljena leta 1954. Leta 1962 so se združile Višja šola za medicinske sestre, Višja 

šola za fizioterapevte in Višja šola za rentgenske pomočnike v Višjo šolo za zdra- 

vstvene delavce, ki je leta 1976 postala članica ljubljanske univerze. Leta 1993 se je 

šola preoblikovala v Visoko šolo za zdravstvo (Zaletel,  2009). 

 

Na področju razvojnega in raziskovalnega dela zdravstvene nege je zapisano, naj  se 

ocenjuje usposobljenost šole na določenih področjih: razvoja novih programov, ki so 

družbeno potrebni, izvajanju razvojnih programov, ki so usmerjeni v razvoj profesije 

in izboljševanje pedagoškega procesa, na področju aktivnega raziskovalnega dela 

doma in v tujini ter mednarodni izmenjavi študentov kot učiteljev (Strategija razvoja 

zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za 

obdobje 2011-2020, 2011). Elementi »nove« profesionalizacije zdravstvene nege so 

(Walby, 1994 cited in Pahor, 2006a): večja avtonomija zasnovana na teoretičnem 

znanju, premik od biomedicinskega k celostnemu pristopu, spodbujanje pacientovih 

lastnih potencialov v procesu zdravljenja, kar je terapevtska funkcija    zdravstvene 
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nege. Sant-Smith (2014), je mnenja, da se ob sprejemu integrativnih kurikuluma v 

izobraževalnih institucijah na področju zdravstvene nege povečajo sredstva za raz- 

iskave. McDonald (2014), v prispevku opozarja na napake, ki so zapisane o (Mary 

Seacole & Florence Nightingale), poskuša opozoriti, da so neustrezne informacije 

nedopustne in, da vplivajo na razvoj zdravstvene nege v svetovnem merilu. Opozar- 

ja, da je potrebna večja natančnost in poštenost pri poročanju o negovalnih junakih. 

Short (2011) v škotskem časopisu Medical Journal poroča, da s pomočjo primarnih 

virov, lahko pridobimo informacije o vplivu Seacole pri razvoju zdravstvene nege, na 

eni strani je predstavljala vodenje podjetja na drugi strani delovala kot pionir na 

področju zdravstvene oskrbe. 

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

Medicinskim sestram kariera pomeni razvoj, napredek, izobraževanje in nadgradnjo 

njihovega znanja v zdravstveni negi; s tem pa dosežejo večjo prepoznavnost v širši 

družbi. Brečkova (2006) poudarja, da to kar je skupno tradicionalnim in sodobnim 

opredelitvam kariere, je njeno bistvo: razvoj in napredovanje. Po mnenju Kvasove 

(2008) na karierni razvoj vplivajo številni dejavniki: njegove osebnostne lastnosti, 

vrednote, zadovoljstvo pri delu, podoba poklica v javnosti ipd. V raziskavi ugotavlja- 

mo, da so na poti razvoja medicinske sestre še ovire, ki bodo sčasoma postale vedno 

bolj premostljive. Premostil jih bo prihod bolj izobraženega kadra iz same stroke. K 

razvoju kariere medicinske sestre v prvi vrsti največ prispeva njena lastna želja po 

novem znanju in želja prispevati k napredku stroke. Na drugem mestu pomembno 

pripomore k temu delovna sredina in nadrejeni ter potrebe po izobraženem ka- dru. 

Razvoj kariere in s tem napredek zdravstvene nege pomembno vplivata na 

uspešnost medicinskih sester in hkrati na zadovoljstvo pacientov, saj zaradi tega 

kakovost v zdravstveni negi dosega večji nivo). S stopnjo izobrazbe se tudi veča 

prepoznavnost medicinskih sester v družbi in profesija zdravstvene nege. Pacient   s 

kompleksno zdravstveno nego pridobiva kakovostnejšo obravnavo, s tem pa se veča 

njegovo zadovoljstvo in zadovoljstvo medicinske sestre. .(Kelbič, et al., 2009). 

Bukovčeva (2008) meni, da medicinska sestra, ki pristopa k načrtovanju kariere sis- 

tematično in je zadovoljna sama s sabo in pri delu, kakovostno opravlja svoje delo, 

je motivirana in odprta za novosti. Takšna medicinska sestra prispeva h kakovostni 

zdravstveni negi in razvoju zdravstvene nege. 

 

S poznavanjem zgodovine razvoja zdravstvene nege, pridobivanjem znanja in iz- 

obraževanjem, lahko vplivamo na razvoj zdravstvene nege v sodobnem času. Da 

pridobimo določene informacije o kakovosti izvajanja negovalnih aktivnosti, je po- 

trebno imeti relevantne podatke. Le te dobimo, z raziskovanjem in doslednim do- 

kumentiranjem. Na razvoj raziskovanja med študenti zdravstvenih ved pomembno 

vpliva znanje, ki ga študenti pridobijo v času študija. Pomembno je, da se zavze- 

mamo k izboljšanju kakovosti raziskovanja, smo vešči pri opravljanju svojih nalog  in 

kooperativni. Namen sodobnega zdravstvenega sistema pa stremi k   izboljšanju 
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in nadgradnji zdravstvenih storitev, tudi z uporabo tehnologije v medicini. Le te 

namreč pripomorejo k manjši čakalni dobi, npr. pri operacijah, boljši natančnosti  in 

hitrejšemu okrevanju. to nam da vedeti, da je raziskovanje in izboljšanje nego- 

valnih aktivnosti pomemben korak k izboljšanju zdravstvenih storitev, zato naj se ne 

branimo raziskovanj, ki strmijo k raziskovanju, v prid človeka. Pomen znanja je na 

začetku 21. stoletja najverjetneje večji kot kadarkoli v zgodovini. Strojan et al., 

(2012) so mnenja, da je odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi 

pomemben dejavnik, ki vpliva na uspešen razvoj znanstvenoraziskovalnega dela v 

kliničnem okolju. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Za razvoj raziskovanja in dojemanje pomembnosti le-tega ima pomembno vlogo 

pedagoški proces, učitelj, študent in usposobljenost kliničnih mentorjev. Dejansko 

vključevanje študentov v raziskovalne procese in projekte je zagotovo prava pot k 

razvoju zdravstvene nege v praksi . V pedagoškem procesu visokošolskega študija 

se študenti srečajo z metodami raziskovanja v prvem letniku in v tretjem letniku z 

diplomskim seminarjem. Menimo, da se v okviru pedagoškega procesa, študentom 

nameni več kontinuiranega izobraževanja na področju raziskovanja in neposrednega 

vključevanja v raziskovalne projekte. 
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IZVLEČEK 

 

Teoretična izhodišča: Raziskovanje je temelj razvoja vsake stroke, tudi zdravstvene nege. V 

prispevku želimo predstaviti mnenje anketiranih glede raziskovanja v zdravstveni negi v slo- 

venskem prostoru. 
 

Metode: Uporabili smo deskriptivno in kvantitativno metodo. Podatke smo zbrali s pomočjo 

anketnega vprašalnika. V raziskavi je sodelovalo 178 anketirancev. Pridobljene podatke smo 

obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel. 
 

Rezultati: 98% anketiranih se zaveda, da je raziskovanje v zdravstveni negi pomembno. Na- 

logo raziskovanja so anketiranci največkrat pripisali medicinskim sestram z magisterijem ali 

doktoratom. 78% anketiranih bi bilo pripravljenih narediti raziskavo v korist razvoju zdra- 

vstvene nege. Večina anketiranih meni, da se v slovenskem prostoru ne raziskuje dovolj in bi 

bilo treba na tem področju še marsikaj narediti. 
 

Razprava: Pripisovanje raziskovanja magistrom v zdravtsveni negi in medicinskim sestram 

z doktoratom, kaže, da anketiranci izobraženost in znanje vidijo kot pomemben dejavnik, ki 

vpliva na raziskovanje. Zaostanka v razvoju raziskovanja v zdravstveni negi v Sloveniji se za- 

veda večina anketirancev, vendar je velik dejavnik, ki vpliva na to, tudi pomanjkanje interesa. 
 

Ključne besede: raziskovanje, zdravstvena nega, zaposleni, študenti, razvoj 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Theoretical background: Research is crucial for development of every field of expertise, in- 

cluding nursing care. This paper spotlights the participants’ opinion on the nursing care re- 

search in Slovenia. 
 

Methods: The descriptive and quantitative methods were used. The data were collected by a 

survey. There were 178 participants who took part in the survey. We analysed the acquired 

data with the Microsoft Excel software. 
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Results: 98% of respondents are aware of the importance of research in nursing care. Mo- 

stly their opinion is that research should be performed by nurses with a completed master’s 

degree or PhD. 78% of respondents would be prepared to collaborate in a research which 

may contribute to the development of the nursing expertise. Most respondents think that not 

enough research has been done in Slovenia, leaving us with the fact that a lot still needs to be 

done in this field. 
 

Discussion and conclusion: The respondents’ opinion that mainly nurses with a MD or PhD 

should be active in research indicates that a great importance is given to education and kno- 

wledge when talking about research. Most respondents are aware of the lack of research in 

nursing care in Slovenia; however, the lack of interest is an important factor, influencing the 

current situation. 
 

Key words: research, nursing care, employees, students, development 
 
 
 

1 UVOD 
 

Vsak strokovni delavec je dolžan spremljati najnovejša odkritja na področju svoje 

stroke in jih udejanjiti v praksi po svojih zmožnostih. Vsaka stroka potrebuje razvoj, 

ki temelji na raziskovalnem delu. Na podlagi raziskovanja lahko potrdimo, dopol- 

nimo ali ovržemo nekaj že poznanega ali nekaj na novo odkrijemo. Vsak dan se od 

medicinskih sester zahteva več znanja, ki je med drugim pridobljeno tudi na podlagi 

raziskovanja (Skela Savič, 2009a). Tudi Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi 

Slovenije nam v VII. načelu narekuje dolžnost raziskovanja in vpeljevanja rezultatov 

v prakso ter razvoj zdravstvene nege (Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slo- 

venija, 2014). Pahorjeva (1995) navaja da je raziskovalnega dela na področju zdra- 

vstvene nege v Sloveniji (pre)malo. Razlogi so različni, med njimi je gotovo pomanj- 

kljiva usposobljenost medicinskih sester za to delo, ki zahteva metodološko znanje. 

Skela Savič (2009a) na osnovi pregleda literature ugotavlja, da slovenski avtorji 

usmerjajo največ pozornosti na pomen raziskovanja v zdravstveni negi, s prispevki 

želijo opozoriti na pomembnost razvoja le-tega in opozarjajo na nekatere vzroke, 

med katerimi je v ospredju znanje o raziskovanju in zavedanje pomena raziskovanja 

pri medicinskih sestrah. Tuji avtorji so usmerjeni predvsem v prikaz rezultatov kli- 

ničnega raziskovanja in analizo pogojev za nadaljnji razvoj raziskovanja, poudarjajo 

pa tudi koristi raziskovanja. Pregled literature je pokazal, da smo v Sloveniji še v fazi, 

ko so v ospredju aktivnosti za predstavljanje pomena raziskovanja za zdravstveno 

nego in za odkrivanje ovir razvoja raziskovanja. 

 

Opredelitev zdravstvene nege 
 

Tradicionalna zdravstvena nega je bila usmerjena k pomoči zdravniku (in ne pacientu). 

Leto 1950 je bilo prelomno za zdravstveno nego, saj se je v tem obdobju začela raz- 

vijati v samostojno in avtonomno stroko. Od definicije zdravstvene nege po Florence 
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Nightgale do danes se je definicija zdravstvene nege nekajkrat spremenila, vendar je v 

osnovi še vedno enaka (Hajdinjak & Meglič, 2012). Najnovejša definicija ICN-a (Inter- 

national Council of Nurses) pravi, da zdravstvena nega zajema avtonomno skrb vseh 

sodelujočih za posameznike vseh starosti, skrb za družine, skupine in skupnosti, za 

bolne in zdrave v vseh okoljih. Zdravstvena nega vključuje promocijo zdravja, prepre- 

čevanje bolezni ter skrb za bolne, invalidne in umirajoče. Ključne naloge zdravstvene 

nege so tudi zagovorništvo pacientov, spodbujanje varnega okolja, raziskovanje, so- 

delovanje pri oblikovanju zdravstvene politike ter sodelovanje v obravnavi pacientov 

in upravljanju zdravstvenih sistemov in izobraževanje (ICN, 2002 cited in Hajdinjak & 

Meglič, 2012). 

 

Zgodovina raziskovanja v zdravstveni negi 
 

Do 20. stoletja ne najdemo nobenega razmaha raziskovanja na področju zdravstvene 

nege, z izjemo Florence Nightingale, ki je skrbela za ranjence v Krimski vojni in pri tem 

svoje delo sistematično opazovala, dokumentirala in analizirala učinke zdravstvene 

nege. V letih 1900 in 1940 se je zdravstvena nega osredotočila na izobraževanje me- 

dicinskih sester, med drugim so jih izobrazili tudi za raziskovalno delo. Revija Nursing 

Research je začela izhajati v 50. letih, kjer so medicinske sestre lahko objavile svoje 

prispevke, ki so jih napisale na podlagi raziskovanja v zdravstveni negi. V 60. letih se 

je v zdravstveno nego vključila tudi sociologija, psihologija in pedagogika. 70. leta so 

predvsem v znamenju raziskovanja medicinskih sester z doktoratom. Raziskovale so 

področje izboljševanja obravnave pacienta (načrtovanje, izvajanje, vrednotenje). V teh 

letih je raziskovalno delo postalo obvezen predmet v vseh študijskih programih zdra- 

vstvene nege, kar je posledica povečanja raziskovanja na področju zdravstvene nege. 

V 80. letih je bilo največ usposobljenih medicinskih sester raziskovalk do tedaj. Začela 

so se tudi raziskovanja na specifičnih področjih zdravstvene nege, npr.  raziskovanje 

urinske inkontinence, dekubitusa. Raziskovanje v zdravstveni negi v 90. letih je bilo 

usmerjeno predvsem na učinke zdravstveno negovalnih postopkov in na razvoj stan- 

dardiziranih instrumentov za merjenje učinkov postopkov. Danes, v 21. stoletju pa 

smo usmerjeni na raziskovanje stroškov, kakovosti in dostopnosti v zdravstveni negi 

(Webb, 2005, Pahor, 1995 & Polit, Hungler, 1995 cited in Vrbovšek, 2005). 
 

Kako poteka raziskovalno delo? 
 

Raziskovalno delo delimo na strokovno in znanstveno. Strokovnjak se ukvarja s kon- 

kretnimi problemi in ostaja na uporabni (aplikativni) ravni. Njegovo sklepanje je pra- 

viloma deduktivno (od splošnega k posebnemu). Znanstvenik pa išče še ne poznane 

odnose in pojave med raziskovalnimi objekti. Postavlja nove hipoteze, preverja že 

obstoječe znanje. Njegovo sklepanje je induktivno (od posebnega k splošnemu). Raz- 

iskovalno delo lahko poteka v skupini ali individualno. Oba načina imata prednosti in 

slabosti. Pomembno pa je, da vsako raziskovalno delo vnaprej načrtujemo, ker poteka 

po določenem zaporedju faz. V prvi fazi opredelimo raziskovalni problem, nakar ga 

skrajšamo na raziskovalno vprašanje, kar zahteva od raziskovalca veliko znanja in 

časa. Druga faza je namenjana iskanju literature. Prebrana literatura nam omogoča 
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smotrno načrtovanje raziskovanja. V tretji fazi načrtujemo raziskavo. Določimo kako 

in kje bo potekalo zbiranje podatkov, določimo spremenljivke, ki jih bomo podrobne- 

je proučevali in statistično metodologijo. Določimo tudi cilje raziskovanja, ki morajo 

biti merljivi, konkretni, natančno opredeljeni, dokazljivi. Pomembno je, da raziskavo 

načrtujemo tako, da lahko na podlagi zbranih podatkov odgovorimo na raziskovalno 

vprašanje oz., da lahko hipotezo potrdimo ali ovržemo. 4. faza ali izvedba raziskova- 

nja in zbiranje podatkov je najlažja faza raziskovalnega dela. V tej fazi lahko podatke 

zberemo sami ali uporabimo podatke, ki so že zbrani v druge namene. Podatke lahko 

zbiramo kvalitativno ali kvantitativno. Obdelava podatkov in razlaga rezultatov je 5. 

faza, ki zajema združitev rezultatov, primerjanje rezultatov z obstoječo teorijo, obli- 

kovanje nove teorije, spreminjanje obstoječe literature, itd. Zadnja faza raziskovalne- 

ga dela je objava rezultatov kot raziskovalno poročilo, znanstveni članek, strokovni 

članek, diplomsko delo, magistersko delo, itd. 6. faza zajema tudi povezovanje raz- 

iskovalnih rezultatov s prakso zdravstvene nege (Cenčič, 2002 cited in Kvas, 2005). 
 

Pri raziskovalnem delu je nedopustno prirejati rezultate, kajti tako ravnanje ima lah- 

ko hude posledice v praksi. Če dela raziskovalec raziskovalno delo v (zdravstveni) 

instituciji mora biti pri analizi podatkov toliko bolj previden, ker se lahko pokažejo 

odstopanja od potrebne kakovosti institucije, kar je lahko za institucijo ponižujoče. 

Pred začetkom raziskave je potrebno subjekt raziskave informirati o poteku, namenu, 

trajanju raziskave ter se prepričati, da je razumel povedano. Subjektu raziskave je 

potrebno povedati, da ima možnost kadarkoli prekiniti sodelovanje v raziskavi. Vsako 

novo odkritje, spoznanje ni vedno najbolj praktično. Zato je potrebno kritično oceniti 

kakovost in stopnjo uporabnosti v praksi (Hicks, 1994, Clark, 1991 & Sandelowski, 

1993 cited in Urh, 2005). 
 

Pomen raziskovanja za razvoj zdravstvene nege 
 

Raziskovanje je zelo pomembno področje razvoja vsake stroke. Filej (1996) navaja 

da raziskovanje v zdravstveni negi pomeni sistematično aplikacijo znanstvene meto- 

de, česar cilj je pridobivanje znanja, iskanje odgovorov na vprašanja in razreševanje 

problemov ter vzpostavljanja znanstvene osnove stroke zdravstvene nege. Zato je 

potrebno zagotoviti kompetentne raziskovalke – medicinske sestre, različne vire za 

izvajanje raziskovanja, povezanost raziskovanja s prakso, možnosti za posredovanje 

rezultatov raziskovanja v zdravstveni negi uporabnikov. Avtorica Skela Savič (2009a) 

navaja da se danes od vsake medicinske sestre pričakuje, da ve, zakaj je raziskovanje 

potrebno, da razume osnovne koncepte raziskovanja in da podpira raziskovanje. Ra- 

zumevanje zdravstvene nege kot profesije, izgradnja znanstvenoraziskovalnega dela, 

zagovarjanje pomena razvoja profesije s strani menedžmenta zdravstvene nege in 

medicinskih sester, prepoznavanje in izgradnja vrednot, z evropsko regulativo uskla- 

jen in kakovostno izveden študij na vseh bolonjskih stopnjah so ključnega pomena 

za vzpostavljanje zavedanja o pomenu zdravstvene nege v sistemu in družbi. Le ak- 

tivnosti menedžmenta in aktivnosti vsake medicinske sestre bodo danes prepoznano 

razvrednotenje zdravstvene nege lahko preusmerile v upoštevanje zdravstvene nege 
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kot pomembne akterke pri zdravstveni obravnavi posameznika in družbe ter pri na- 

črtovanju in vodenju zdravstvene politike (Skela Savič, 2009a). Grbec (2012) navaja, 

da ima raziskovalno delo cilj priti do novih spoznanj, ki bodo obogatila zdravstveno 

nego kot znanstveno disciplino in kot prakso, ki zvišuje kakovost dela in vnaša nova 

spoznanja. Zdravstvena nega danes gradi lastne teoretične modele, postavlja izho- 

dišča, oblikuje metodologijo, raziskuje in proučuje ter je ustvarjalna pri vsakdanjem 

delu. Pomembno je, da znamo razviti ustrezne metode in tehnike in ne le avtomatsko 

prevzemati že ustaljene prakse. Zato je nujno učenje znanstvenih pristopov, ki uspo- 

sobijo medicinsko sestro za samostojno in kompetentno delo. Uvajanje sprememb v 

prakso zdravstvene nege na osnovi raziskovalnih rezultatov je nujno, hkrati pa zelo 

zahtevno delo. 
 

Znanje 
 

Znanje je danes ena izmed najpomembnejših dobrin in vrednot pri razvoju sodobne 

družbe. Vsem nam je znan hiter razvoj zdravstva v razvitem svetu v zadnjem stoletju, 

ki je močno vplival na sposobnosti družbe kot celote. Ta razvoj temelji na povezovanju 

teorije in raziskovanja v vseh dimenzijah ter posledičnem izboljševanju prakse. Danes 

govorimo o na dokazih temelječem delovanju posamezne znanstvene discipline, ki 

delujejo v zdravstvenem sistemu. Razvoj vseh disciplin ni enakomeren iz številnih ra- 

zlogov, na drugi strani pa prihajajoče potrebe sodobne družbe po celoviti in integrirani 

zdravstveni obravnavi kažejo na to, da ne bo več dovolj, da je znanstvenoraziskovalno 

delo potrebno le v medicini, ampak bodo morale temu slediti tudi druge stroke in 

področja dela v zdravstvenem sistemu (Skela Savič, 2008). 

 

V tabeli 1 so prikazani nivoji izobraževanja medicinskih sester in uporabna vrednost 

znanja, ki ga bodo medicinske sestre pridobile na področju raziskovanja na vseh treh 

bolonjskih stopnjah, ki so v Sloveniji v razvoju. Vsaka stopnja izobrazbe prinaša medi- 

cinskim sestram nadgradnjo znanj na področju raziskovanja in jih postavlja pred nove 

odgovornosti na tem področju (Skela Savič, 2009a). 

 

Tabela 1: Nivoji izobraževanja v zdravstveni negi in uporabna vrednost znanja o raz- 

iskovanju. 

 

1. stopnja: 180 ECTS, najmanj 90 
ECTS  klinične  prakse 

2. stopnja: 120 ECTS 3. stopnja: 180  ECTS 

 Usmerjeno v izobraževanje, 
usposabljanje za klinično delo. 

 
 Diplomirana medicinska sestra 

razume pomembnost razisko- 
vanja in spremljanja lastnega 
dela. Vključena je v raziskovalne 
time, je mentorica študentom 
1.stopnje, itd. 

 Naloga diplomirane medicin- 
ske sestre z magisterijem je 
sistematično spremljanje in iz- 
boljšanje kliničnega dela, po- 
stavljanje raziskovalnih vpra- 
šanj, vodenje in sodelovanje v 
raziskavah na oddelku, vodenje 
timov za izboljšanje klinične 
prakse,  mentorstvo študentom 
1. stopnje, poučevanje na viso- 
košolskih šolah, pisanje stro- 
kovnih in znanstvenih člankov. 

 Naloga diplomirane medicinske 
sestre z doktoratom je skrb za 
razvoj in aplikacijo temeljnega 
znanja s področja zdravstvene 
nege, vodenje in usmerjanje kli- 
ničnih in temeljnih raziskav za 
postavitev standardov, smernic, 
teorij, pisanje znanstvenih član- 
kov, povezovanje potreb klinič- 
nega okolja in temeljnega znan- 
ja profesije, poučevanje na 2. in 
3. stopnji, prenos znanstvenega 
mišljenja in dokazov v nepo- 
sredno delo. 

Vir: Skela Savič, 2009a  
  102  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 

Dejavniki, ki vplivajo na raziskovanje v zdravstveni negi 
 

Zdravstvena nega v Sloveniji ni priznana znanstvena disciplina in ni v šifrantu razi- 

skovalnih področij. Zdravstvena nega se mora usmeriti v izboljševanje klinične pra- 

kse, saj se bo le na ta način v okviru študija pridobljeno znanje o raziskovanju in 

znanje pridobljeno v okviru vseživljenjskega učenja, usmerilo v zaznavanje kliničnih 

problemov in prevzemanje odgovornosti za njihovo reševanje s pomočjo na dokazih 

preverjenih metod in lastnega raziskovalnega dela. Ta razvoj morajo močno podpreti 

managerji in vodje v zdravstveni negi ter poklicna združenja, ki morajo znatni delež 

sredstev nameniti razvoju raziskovanja (Skela Savič, 2009b). Skela Savič (2009b) 

opozarja, da dejavniki razvoja raziskovanja v zdravstveni negi niso povezani samo z 

možnostjo pridobivanja sredstev za raziskovanje na razpisih, potrebno je vzpostaviti 

interes za raziskovanje in ga pričeti razvijati z lastnimi sredstvi. Estabrooks s sode- 

lavci (2003 cited in Strojan et al., 2012) je identificiral šest kategorij potencialnih 

individualnih dejavnikov, ki vplivajo na raziskovanje v zdravstveni negi: odnos in 

prepričanja o raziskovanju, sodelovanje pri raziskovalnih aktivnostih, iskanje infor - 

macij, strokovne značilnosti medicinskih sester, izobrazba in drugi socialno-eko- 

nomski dejavniki. Pajnkihar (2010) navaja težave za doseganje prakse, osnovane  na 

znanstvenih dokazih, ki se pojavljajo v praksi zdravstvene nege: 

 

- pomanjkanje povezave med prakso, izvajanjem raziskovanja in aplikacijo raz- 

iskovalnih dokazov v obravnavi pacientov, 
 

- povezava med prakso, raziskovanjem in izobraževanjem, 
 

- nezmožnost medicinskih sester za iskanje, vrednotenje in aplikacijo rezulta- 

tov v prakso, 
 

- jasna opredelitev področja dela, sprejemanje trdnih in zanesljivih odločitev ter 

odločanje in kontrola nad izvajanjem dela in avtonomija. 

 

Za dosego in ohranitev naštetega je potrebno vseživljenjsko izobraževanje in razvoj, 

kar mora biti zavedanje ter cilj vsake medicinske sestre. V slovenski zdravstveni negi 

gre za problem pomanjkanja izvajanja raziskovanja in pomanjkanje rezultatov za 

aplikacijo v praksi (Pajnkihar, 2010). Razlogi za to  so: 
 

- pomanjkanje medicinskih sester, ki imajo pogoje za vodenje raziskovalnih 

projektov na nacionalnem nivoju, 

 

- preobremenjene medicinske sestre na področju izobraževanja in prakse za ra- 

zvoj raziskovanja in edinstvenega jedra znanja, 

 

- zdravstvena nega v Sloveniji ni opredeljena kot veda in mora s prijavami raz- 

iskovalnih projektov vstopati v vedo medicine ali interdisciplinarno področje, 
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- pomanjkanje vezi med raziskovanjem in prakso, ustanovitev nacionalnega 

raziskovalnega inštituta in inštitutov v okviru kliničnih  institucij, 
 

- raziskovanje v zdravstveni negi je premalo promovirano za uporabo rezultatov 

v praksi, 

 

- pomanjkljivo edinstveno jedro znanja za razvoj discipline zdravstvene nege 

(Pajnkihar, 2010). 

 
 
 

2 METODE 
 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kvantitativno metodo. Anketni vprašalnik 

je vseboval dva sklopa. Prvi sklop je spraševal po demografskih podatkih, drugi sklop 

pa je bil sestavljen iz sedmih vprašanj odprtega in zaprtega tipa, z možnostjo izbire 

enega ali več ponujenih odgovorov. Razdeljenih je bilo 178 anketnih vprašalnikov, 

vrnjeni so bili vsi med katerimi eden ni bil pravilno izpolnjen. V analizi podatkov je 

bilo uporabljenih 177 pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Med 177 anketi- 

ranci je bila večina študentov zdravstvene nege (88 %) in nekaj zaposlenih izvajalcev 

zdravstvene nege (12 %). Od tega je bilo 26 moških (15 %) in 151 žensk (85 %). An- 

ketirani študenti zastopajo 1. letnik v 36 %, 2. letnik v 24 %, 3. letnik v 28 % in za- 

posleni zajemajo 12 % vseh anketiranih. 12 (57 %) zaposlenih izvajalcev zdravstvene 

nege ima več kot 20 let delovne dobe, 14 % jih ima 0-5 let delovne dobe, 19 % jih 

ima 16-20 let delovne dobe, 5 % zaposlenih ima 11-15 let delovne dobe, 5 % pa 6-

10 let delovne dobe. Izobrazba zaposlenih anketirancev je bila različna, 18 (85 %) jih 

ima srednješolsko izobrazbo, 2 (10 %) sta diplomirani medicinski sestri ter ena 

anketiranka (5%) je diplomirana medicinska sestra, ki ima končano univerzitetno 

stopnjo izobrazbe. Anketni vprašalnik je bil anonimen. Anketiranje se je izvajalo  od 

1. 12. 2014 do 16. 12. 2014. Pridobljene podatke iz anketnega vprašalnika smo uredili 

in obdelali s pomočjo programa Microsoft   Excel. 

 
 
 

3 REZULTATI 
 

Večina anketirancev (98 %) je bila mnenja, da je raziskovanje v zdravstveni negi 

pomembno, 2 % oziroma 4 anketiranci ne vedo, če je raziskovanje v zdravstveni negi 

pomembno. Celoten 1. in 2. letnik študentov zdravstvene nege ter vsi zaposleni 

anketiranci menijo, da je raziskovanje v zdravstveni negi pomembno. V 3. letniku je 

bilo takega mnenja 45 (92 %) študentov, ostali 4 (8 %) študenti pa se niso  opredelili 

ali je raziskovanje v zdravstveni negi pomembno. 

 

Anketiranci so morali tudi oceniti pomembnost raziskovanja v zdravstveni negi, pri 

čemer je število 1 pomenilo nepomembno, 5 pa zelo pomembno. 47 (26 %)   anke- 
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tirancev meni, da je raziskovanje v zdravstveni negi zelo pomembno. Z oceno 4 je 

pomembnost raziskovanja v zdravstveni negi ocenilo največ anketirancev, in sicer 

99 (56 %). 30 (17 %) vseh anketiranih meni, da je raziskovanje v zdravstveni negi 

zmerno pomembno in 1 (1 %) anketiranec meni, da raziskovanje v zdravstveni negi 

ni pomembno. Študenti 1. letnika so v 56 % obkrožili oceno 4 glede pomembnosti 

raziskovanja v zdravstveni negi. Takšnega mnenja so bili tudi študenti 2. in 3. le- 

tnika. 62 % zaposlenih meni, da je raziskovanje v zdravstveni negi pomembno in so 

obkrožili oceno 4. 1 (5 %) zaposlen pa je mnenja, da raziskovanje v zdravstveni negi 

ni pomembno. 
 

Zanimalo nas je mnenje anketiranih, čigava je naloga raziskovanja v zdravstveni 

negi. Med danimi odgovori je bil največkrat zastopan odgovor, da je raziskovanje v 

zdravstveni negi naloga zaposlenih medicinskih sester s končanim magisterskim ali 

doktorskim študijem, in sicer jih tako meni 124 (70 %) anketiranih. 121 (68 %) an- 

ketiranih je mnenja, da je raziskovanje naloga profesorjev, ki poučujejo v zdravstveni 

negi. 113 (64 %) vseh anketiranih meni, da je raziskovanje v zdravstveni negi naloga 

nadrejenih v negovalnem timu. 98 (55 %) anketirancev se je med drugim odloči-  lo, 

da je raziskovanje naloga študentov zdravstveni ved. Najmanj, in sicer 89 (50 

%) anketiranih je mnenja, da je raziskovanje naloga zaposlenih medicinskih sester        s 

srednješolsko ali visokošolsko strokovno izobrazbo. Nobeden anketiranec ni bil mnenja, 

da raziskovanje ni naloga nikogar od naštetih. Študenti zdravstvene nege 1.   in 3. letnika 

so bili v večini mnenja, da je raziskovanje naloga zaposlenih medicin-   skih sester s 

končanim magisterskim ali  doktorskim študijem. Študenti 2. letnika so  bili v 81 % 

največkrat mnenja, da je raziskovanje naloga profesorjev, ki poučujejo v zdravstveni 

negi. Zaposleni pa so največkrat obkrožili odgovor, da je raziskovanje naloga študentov, 

in sicer jih tako meni 85 %. 

 

Na vprašanje, če bi bili anketiranci sami pripravljeni narediti kakšno raziskavo, ki bi 

bila v korist razvoju zdravstvene nege jih je kar 78 % odgovorilo pritrdilno. 4 % vseh 

anketiranih je odgovorilo, da ne bi naredili nobene raziskave. 32 (18 %) anketira- nih 

pa ne ve, ali bi se odločili izvesti kakšno raziskavo v korist razvoju zdravstvene nege. 

Pri študentih zdravstvene nege vseh treh letnikov je bilo največ pritrdilnih 

odgovorov, kar pomeni, da so pripravljeni opraviti kakršnokoli raziskavo v korist 

razvoju zdravstvene nege. Medtem ko je 67 % zaposlenih anketirancev odgovori-  lo 

pritrdilno, jih je 28 % odgovorilo, da ne vedo ali bi naredili kakšno raziskavo, ki  bi 

bila v korist razvoju zdravstvene nege. Ostalih 5 % pa je trdno odločenih, da ne želijo 

opravljati nobenih raziskav. Tisti, ki so odločeni, da ne želijo opraviti nobene 

raziskave na področju zdravstvene nege so navedli različne razloge zakaj je temu 

tako. Največkrat zastopani odgovori so bili: »ni časa«, »sem len«, »preobreme- 

njenost«, »razen, če bi dobil plačilo«,    itd. 

 

Anketirance smo vprašali tudi po mnenju ali se v slovenskem prostoru na področju 

zdravstvene nege dovolj raziskuje? Več kot polovica (56 %) jih meni, da se v sloven- 

skem prostoru na področju zdravstvene nege ne raziskuje dovolj. Medtem ko jih  je 
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29 (16 %) mnenja, da se v slovenskem prostoru dovolj raziskuje na področju zdra- 

vstvene nege. 50 (28 %) anketiranih pa ne ve koliko se raziskuje na področju zdra- 

vstvene nege. Študenti 1., 2. in 3. letnika so največkrat zastopali mnenje, da se na 

področju zdravstvene nege v slovenskem prostoru ne raziskuje dovolj. Zaposleni pa 

so bili največkrat mnenja, da ne vedo ali se raziskuje dovolj na področju zdravstvene 

nege v slovenskem prostoru, in sicer je bilo takega mnenja 9 (43 %) zaposlenih. 

 

V anketnem vprašalniku smo našteli nekatere dejavnike in prosili anketirance, da 

obkrožijo tiste, ki po njihovem mnenju pomembno vplivajo na raziskovanje medi- 

cinskih sester v zdravstveni negi. Med naštetimi je bil največkrat obkrožen interes 

za raziskovanje, in sicer kar v 78 %. Naslednji dejavnik, ki ga je obkrožilo 122 (69 %) 

anketiranih je čas. 115 (65 %) anketiranih je mnenja, da tudi izobraženost in znanje 

pomembno vplivata na raziskovanje medicinskih sester. Na 4. mestu po pomemb- 

nosti je možnost pridobivanja sredstev za raziskovanje, takšnega mnenja je bilo 55 

% anketiranih. Pobude in zahteve kot dejavnik, ki pomembno vpliva na raziskovanje 

medicinskih sester v zdravstveni negi, je obkrožilo 74 (42 %) anketirancev. Dosto- 

pnost do informacijske tehnologije je obkrožilo 66 (37 %) anketirancev. Najmanj, 

samo 9 % anketiranih meni, da je pomemben dejavnik tudi starost raziskovalcev. Po 

mnenju študentov 1., 2. in 3. letnika so najpomembnejši dejavniki: interes za razi- 

skovanje, izobraženost in znanje ter čas. Zaposleni pa menijo, da so izobraženost  in 

znanje, interes za raziskovanje ter podube in zahteve, najpomembnejši dejavniki,  ki 

vplivajo na raziskovanje medicinskih sester v zdravstveni negi. 

 

Na vprašanje, kako bi anketiranci sami vzpodbudili oziroma pritegnili študente in 

zaposlene k raziskovanju na področju zdravstvene nege, smo dobili različne odgovo- 

re. Največkrat se je pojavil odgovor, da bi jih vzpodbudili z denarno nagrado. Pogosto 

so se pojavili tudi odgovori: »z večkratnimi spodbudami«, »z zanimivimi temami 

raziskovanja«, »z dobrim vzorom«, »z ugodnim prilagajanjem študijskim/delov- 

nim obveznostim«, »z dodatnimi točkami na izpitu«, itd. 

 
 
 

4 RAZPRAVA 
 

Iz zbranih podatkov je razvidno, da se 98 % anketiranih zaveda pomena raziskova- 

nja v zdravstveni negi in ve, da je to temelj za razvoj zdravstvene nege. Velik pomen 

raziskovanju pripisuje tudi avtorica Skela Savič (2009a), ki pravi, da je raziskovanje 

temelj za pridobivanje znanja, ki koristi razvoju zdravstvene nege. Raziskovanju v 

zdravstveni negi v povprečju niso pripisali najpomembnejše vloge, kar se zdi razu- 

mljivo. Domnevamo, da je na prvem mestu pacient. Raziskovanje so anketirani po- 

stavili na 2. mesto pomembnosti. Anketiranci so nalogo raziskovanja v zdravstveni 

negi največkrat pripisali medicinskim sestram z dokončanim magisterskim ali dok- 

torskim študijem. Diplomirane medicinske sestre se tekom šolanja naučijo le osnove 

raziskovalnega dela, na magisterski in doktorski stopnji izobraževanja pa osvojijo 

širša znanja, ki so potrebna za kvalitetno raziskovanje in predstavljanje rezultatov. 
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Tudi avtorica Skela Savič (2009b) opozarja, da imajo magistri v zdravstveni negi 

pomembno nalogo v vodenju, izvajanju in objavljanju raziskav. Zanimivo, je bilo mnenje 

zaposlenih, da je naloga raziskovanja v zdravstveni negi, naloga študentov zdravstvene 

nege. Tudi Filej (1996) navaja, da je raziskovanje študentov pomemben del razvoja 

raziskovanja zdravstvene nege. S svojimi diplomskimi in seminarskimi nalogami 

prispevajo velik del k razvoju zdravstvene nege, kar je potrebno v čimvečji meri 

upoštevati. 78 % anketiranih je pripravljenih narediti nekaj v korist razvoju zdravstvene 

nege, vendar jim manjka spodbude, znanja, časa, nagrade, sredstev za  raziskovanje, 

nenazadnje verjetno tudi začetne volje. Kot glavni dejavnik, ki vpliva     na raziskovanje 

medicinskih sester v zdravstveni negi, lahko na podlagi raziskave izpostavimo interes. 

Estabrooks s sodelavci (2003 cited in Strojan, et al., 2012) je vplive na raziskovanje v 

zdravstveni negi razdelil na 6 dejavnikov. Prvi od navedenih    je odnos in prepričanja o 

raziskovanju, kar se ujema z  našimi  rezultati  raziskave. Ostali dejavniki po mnenju 

Estabrooksa in sodelavcev (2003 cited in Strojan, et al., 2012) so še sodelovanje pri 

raziskovalnih aktivnostih, iskanje informacij, strokovne značilnosti medicinskih sester,  

izobrazba  in  drugi  socio-ekonomski  dejavniki.  Nič  ne preseneča, da bi anketiranci 

spodbudili interes raziskovanja medicinskih sester največkrat z denarno nagrado. 

Današnje finančne razmere niso idealne in marsika-  teri medicinski sestri bi dodatna 

vsota denarja olajšala vsakodnevne stroške. Tudi    čas so anketiranci velikokrat 

izpostavili, kot dejavnik, ki pomembno vpliva na raz- iskovanje medicinskih sester v 

zdravstveni negi. Medicinske sestre so danes veliko preobremenjene. Finančna stiska je 

omejila število zaposlenih medicinskih sester na določenih delovnih mestih in s tem še 

povečala preobremenjenost in pomanjkanje  prostega časa za izvajanje raziskav na 

področju zdravstvene nege. 

 
 
 

5 SKLEP 
 

Raziskovanje je naloga vseh nas. S tem si bogatimo naše znanje in izkušnje, od- 

krivamo nova znanja in jih poskusimo udejanjiti v praksi. Glede na to, da je razvoj 

zdravstvene nege v Sloveniji še veliko za razvojem zdravstvene nege v razvitejših 

državah, si moramo prizadevati za krepitev raziskovanja in uveljavitev zdravstvene 

nege kot znanstveno raziskovalne discipline, kar nam bo olajšalo razvoj zdravstvene 

nege. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Aktivnosti povezane s premeščanjem in dvigovanjem pacientov, 

predstavljajo največjo fizično obremenitev zaposlenih. Posledično imajo ti zdravstveni pro- 

fili dokazano več mišično - skeletnih obolenj kot številne druge poklicne skupine na drugih 

področjih. Temeljni namen je bil na podlagi pregleda dostopne domače in tuje strokovne 

literature ter izkušenj iz klinične prakse proučiti, katere tehnike in ergonomsko tehnični 

pripomočki, olajšajo delo zdravstvenega osebja pri premeščanju pacienta na invalidski vo- 

ziček. 
 

Metoda: Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela. Za osnovno zbiranje in analizo lite- 

rature je bil izbran pregled domače in tuje strokovne literature po bibliografsko - kataloški 

bazi podatkov slovenskih knjižnic (COBISS.SI) in mednarodnih bazah podatkov  (CINAHL, 

MEDLINE, PubMed, Cochrane Library, in Proquest Social Journals). Pregledane so bile smer- 

nice izdelane s strani American Nurses Association (ANA), Occupational Health and Safty 

(OHS, WorkSafe Victoria) Avstralija, Accident Compensation Corporation (ACC) Nova Ze- 

landija, Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) Kanada, OSHA Eu- 

ropa ter druge. 
 

Rezultati: Pojavnost mišično - skeletne bolečine v slovenskem prostoru je zelo visoka (nad 

90 %). Številne države razvijajo smernice za premeščanje pacienta z uporabo različnih 

ergonomsko tehničnih pripomočkov. V Angliji se zavzemajo za smernice brez dvigovanja 

pacienta. Da bi poskusili preprečiti in omiliti poškodbe ter posledično bolniške odsotnosti 

medicinskih sester, so oblikovane smernice za premeščanje pacienta.  
 

Razprava: Ob pregledu literature ugotovimo, da je zelo malo strokovnih in znanstvenih 

prispevkov, ki bi obravnavali smernice za varno premeščanje pacienta v slovenskem pro- 

storu. Glede na ugotovitve         rezultatov raziskav o pojavu skeletno – mišične bolečine, je 
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treba ohranjati zdravje in varnost zaposlenih. V ta namen razvijamo okvirne smernice, ki bi 

omogočile bolj varno delo in kakovost delovnega okolja.  
 

Ključne besede: varnost pacienta, varnost medicinske sestre, tehnike premeščanja, 

ergonomska načela, invalidski voziček. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Theoretical background: Activities related to transferring and lifting the patient present the 

biggest physical stress for the employees. Therefore they suffer more from musculoske- letal 

disorders then many other professionals. The main objective is that by using available 

literature and clinical experience to examine which techniques and ergonomic technical aids 

would ameliorate the effort of the nursing staff when transferring the patient to a 

wheelchair. 
 

Methods: A literature review of the available domestic and foreign database was perfor- 

med as a stand-alone form of qualitative research. The data were retrieved from the bibli- 

ographic catalogue database covering Slovenian libraries (COBISS.SI) and CINAHL, MEDLI- 

NE, PubMed, Cochrane Library and ProQuest Social Journals. The guidelines from American 

Nurses Association (ANA), Occupational Health and Safety (OHS, WorkSafe Victoria) Au- 

stralia, Accident Compensation Corporation (ACC) New Zealand, Canadian Centre for Occu- 

pational Health and Safety (CCOHS) Canada, OSHA Europe and others were evaluated. 

 

Results: The incidence of musculoskeletal pain in Slovenian area is very high (over 90%). 

Many countries are developing guidelines for handling patients using a variety of ergo- 

nomic technical aids. In England they are even preparing a no-lift policy. In order to try  and 

prevent or mitigate the damage and the consequential sick leave, we have developed 

guidelines for the handling of the patient. 
 

Discussion and conclusion: According to our overview of the available scientific literature 

on safe transfer of the patient in Slovenia, we found out that there is very little available 

literature on the topic. 
 

The results of studies show that we need to protect the health and safety of the employees 

in health care more efficiently. Thus, we are preparing the guidelines that would enable a 

more secure work and quality environment. 
 

Key words: patient safety, nursing safety, patient handling, transferring, ergonomic 

principles, wheelchair 
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1 UVOD 
 

Na osnovi na praksi temelječih kliničnih dokazov je vidno, da več znanja prinaša višjo 

kakovost dela, manj zapletov, večje zadovoljstvo uporabnikov in s tem več prihran- 

kov pri zdravstveni obravnavi. Na osnovi izkušenj ugotavljamo, da smo medicin- ske 

sestre (MS) premalo nosilke raziskovalnih projektov oziroma vključene v samo 

raziskovalno delo, ki pokriva področje dela MS. Le primerna formalna izobrazba in 

želja po razvoju zdravstvene nege (ZN) lahko omogočita večjo kakovost dela in pre- 

poznanje naše odgovorne vloge pri obravnavi pacientov. S tem pa tudi priznanje in 

dodano vrednost naše vloge med ostalimi profili v zdravstvu. 

 

Pri pregledu predvsem tuje literature zasledimo, kako si Anglija, Nova Zelandija, Av- 

stralija, skandinavske dežele in del Evrope prizadevajo za boljše delovne pogoje in za 

znižanje poškodb pri delu. V nekaterih državah izhajajo iz dejstva, da je obremenitev 

zaposlenih odvisna od številnih drugih dejavnikov, in da je teža bremena samo en 

podatek v analizi obremenitev zaposlenih. Oceno tveganja zato prepuščajo presoji 

pristojnih strokovnjakov. Ker se delodajalci zavedajo, da bi morali v primeru okvare 

zdravja zaposlenemu plačati visoko odškodnino, si zelo prizadevajo, da te okvare 

preprečijo. K temu pa jih spodbujajo tudi zavarovalnice, saj incidenca pojavnosti 

poškodb pri delu, vpliva na višino prispevne stopnje (Teržan, 2014). 
 

Obstaja več dejavnikov, zaradi katerih so dejavnosti premeščanja pacientov nevarne 

in povečajo tveganje za nastanek poškodb pri MS. Ti dejavniki so povezani z raz- 

ličnimi vidiki premeščanja. 

 

1. Tveganja, povezana z opravilom (EU-OSHA, 2008): 
 

- sila: količina fizične sile, ki je potrebna za izvajanje določenega opravila (kot 

je dviganje, vlačenje in potiskanje težkih bremen) ali ohranjanje nad- zora 

nad opremo in orodjem, 

 

- ponavljanje: neprekinjeno ali pogosto izvajanje istega giba ali zaporedja gi- 

bov med delovnim dnem, 
 

- prisilna drža: zavzemanje položajev, ki povzročajo telesni stres, kot so nagi- 

banje prek postelje, klanjanje ali zasuk trupa med dvigovanjem. 

 

2. Tveganje povezano s pacientom (ANA, 2006): pacientov ne moremo dvigovati   kot 

običajna bremena; ne moremo jih držati privite ob svoje telo; nimajo ročajev za 

držanje; dogodkov med ravnanjem s pacienti ne moremo predvideti; pacienti, ki 

potrebujejo pomoč, so pogosto  okorni. 

 

3. Tveganje povezano z okoljem (EU-OSHA, 2008): nevarnost zdrsov, spotikov   in 

padcev; nevarne delovne površine; prostorske omejitve (majhna soba, veliko 

opreme). 
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4. Druga tveganja (EU-OSHA, 2008): dodatna pomoč ni na voljo; neprimerna 

oprema; neprimerna obutev in obleka; pomanjkanje znanja in    usposabljanja! 

 
 
 

Zaposleni v ZN spadajo med rizično skupino delavcev za poškodbe hrbtenice (Gold- 

man et al., 2000). V rehabilitacijski ustanovi kot je URI - Soča so hospitalizirani 

najtežje gibalno ovirani pacienti, zato ni presenetljiv podatek, ki sta ga v raziskavi 

odkrili Petkovšek - Gregorin in Vidmar (2014), da je prisotnost kakršne koli skele- 

tno - mišične bolečine, zelo pogosta (93,1 %). Bolečino v hrbtenici opisujejo števil- 

ni avtorji (Van Tulder et al., 1995; Ramšak, 2000; Nelson, 2005; Markovič, 2007; 

Nelson et al., 2007; Workers‘ Compensation Board of British Columbia, 2012) kot 

najbolj pogosto bolečino pri zaposlenih v ZN. Tudi izvedena raziskava v URI Soča je 

dokazala, da je bolečina v hrbtu najbolj pogosta bolečina v 76,4 %. Prav tako ni pre- 

senetljiv podatek, da so poškodbe pri delu utrpeli številni zaposleni (55,6 %) ali 20,8 

poškodovanih na 100 delavcev zaposlenih v ustanovi. Dobljeni rezultati so bistveno 

višji, kot jih opisujejo D‘Arcy et al. (2011) (15,8 poškodb na 100 zaposlenih v Kanadi) 

oziroma Ramšak (2000), ki opisuje 40 % poškodb med delom. Workers‘ Compen- 

sation Board of British Columbia (2012) opisuje bolniško odsotnost z delovnega 

mesta 60,1 dni. Dobljeni rezultat raziskave Petkovšek - Gregorin & Vidmar (2014) je 

višji, saj znaša bolniška odsotnost z delovnega mesta pri nas kar 91,5 dni. Rezultat 

je zaskrbljujoč, saj dolga odsotnost predstavlja veliko finančno breme za zdravstvo. 

Spodbudno pa je, da se je za bolniški stalež odločilo manj zaposlenih (20,8 %), kot  je 

opisano število zaposlenih, ki so utrpeli poškodbo. 

 

Ročno dvigovanje pacientov je potrebno zmanjšati in odpraviti, kjer je mogoče. Vod- 

je so dolžne spodbujati uporabo pripomočkov za premeščanje, ki so lahko v veliko 

pomoč. Pogosto se pri presedanju ali vstajanju pacienta ne uporabljajo pripomočki, 

ko pa se namesti pas z ročkami, je poseg izveden bolj varno in udobno. Z uporabo 

pripomočkov se zmanjšajo tudi poškodbe rok (Nelson & Baptiste, 2004). Stričeviće- 

va (2010) je ugotovila, da imajo zaposleni na oddelkih, kjer se pogosteje uporablja- 

jo ergonomski tehnični pripomočki, statistično pomembno manj težav s hrbtenico. 

Ugotovila je tudi, da se pripomočki, če so na voljo, tudi uporabljajo. Podobno sta 

odkrili tudi Petkovšek - Gregorin in Vidmar (2014) v svoji raziskavi. Zaposleni v ZN 

nimajo odklonilnega stališča do uporabe pripomočkov za lažje premeščanje pacien- 

tov in jih v veliki meri tudi uporabljajo, predvsem desko za presedanje in ambu lift. 

Pomembno pa je, da jih pravilno uporabljamo. 

 
 
 

2 VARNA BIOMEHANIČNA NAČELA 
 

Pri premeščanju pacienta se upoštevajo varna biomehanska načela in je hrbtenica v 

nevtralnem položaju. S tem se pri obremenitvi zmanjša sila, ki deluje na vretenca in 

sklepe (ACC, 2005; EU-OSHA, 2008). Ta načela   so: 
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1. Kadar ima pacient posteljo, ki se lahko dvigne (električno, hidravlično), se 

jo prilagodi glede na višino izvajalca (delovno površino). Postelja naj bo v 

višini medenice MS, ne sklanja se nad pacienta. 

 

2. Pred začetkom vsakega premeščanja stojimo čim bliže pacientu. Noge so 

razmaknjene za širino ramen, z eno nogo rahlo pomaknjeno naprej, za 

boljše ravnotežje. 
 

3. Pozorni smo, da sta rami in medenica v ravni liniji, in se izogibamo zasu- 

kom ter ukrivljenju hrbta. 

 

4. Rahlo upognimo kolena in ohranjamo naravno krivuljo hrbtenice. 
 

5. Komolce imamo ob sebi in se izogibamo stegovanju. Bolj ko je breme od- 

daljeno od telesa in se stegujemo, večja je verjetnost, da se poškodujemo. 
 

6. Pacienta vedno primemo s celo roko, ne le s prsti. Primemo ga za mesta,      ki 

omogočajo dober prijem npr. okoli medeničnega predela, pasu, lopatic. 

Včasih ga moramo prijeti tudi za hlače pižame, še bolje pa je, da uporabimo 

poseben pas z  ročaji. 
 

7. Pred naporom napnemo trebušne mišice in si tako podpremo hrbtenico. 
 

8. Med premeščanjem imamo glavo dvignjeno. Uporabljamo mišice nog in bokov 

tako, da kolena med dvigovanjem počasi iztegujemo. Lahko se s  koleni 

naslonimo tudi na rob   postelje. 
 

9. Pozorni smo, da se gibljemo gladko in prenašamo svojo težo vedno v smeri 

giba, ki ga izvajamo. 

 

10. V procesu premeščanja je zelo pomembna pravilna obutev z dobrim opri-  

jemom ter primerna obleka, ki ne ovira premikov    MS. 

 
 
 

Načinov premeščanja pacienta na invalidski voziček je v praksi več. MS izbere način  

glede na zdravstveno stanje in sposobnosti pacienta. Tehnike premeščanja predsta- 

vljene v tem prispevku, so v skladu z mednarodno priznano prakso, zbrane s pregle- 

dom tuje in domače literature in osnovane na primerih dobre prakse. Za kakovostno  in 

varno premeščanje pacienta te smernice niso dovolj, izvajalci potrebujejo dodatno 

izobraževanje, učenje - demonstracije, ki ga nudijo izkušene MS iz prakse. 
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Priprava medicinske sestre pred premeščanjem 
 

Najprej MS preveri medicinsko in negovalno dokumentacijo. Morebitne posebno- 

sti in zdravnikova navodila, ki lahko vplivajo na potek premeščanja (zdravila, rane, 

okvare, dreni idr.). Ugotovi, če so potrebni posebni ukrepi glede pacientovega po- 

ložaja in obračanja. Oceni stanje in potrebe po številu osebja, ki bo poseg izvajalo 

(ali lahko pacienta premesti ena oseba ali jih je potrebno več in kateri pripomočki 

so potrebni) (Jeruc Tanšek, et al., 2010). MS pripravi dovolj prostora za postopek, 

odstrani vse ovire in v dosegu pripravi spravne pripomočke ter invalidski voziček. 
 

MS pacientu pred začetkom vsakega premeščanja razloži postopek. S tem si pridobi 

njegovo soglasje, zaupanje in ga prosi za sodelovanje. Spodbuja ga k čim večjem 

sodelovanju, saj s tem pridobiva na moči in spretnosti, MS pa z usmerjanjem vodijo 

gibanje. MS oceni pacientovo odvisnost, raven neugodja, zmožnost dojemanja, gi- 

bljivost, starost. Prosimo ga, da pove, če ima kakršne koli težave s kožo ali bolečine  

(Stričević,  2010). 

 

MS miselno osveži potek premeščanja. V primeru, ko pacienta premešča več oseb 

se dogovorijo, kdo je vodja. Namesto premeščanja na besede ena, dva, tri, je bolj 

priporočljivo (ACC, 2005), da se opisno pove besede »pripravljeni, pozor, zdaj«, da 

se prepreči da npr. pri dva začne premeščanje, drugi pa šele po tri, opisno pa jasno 

pove »zdaj« (Moving and handling people, 2012). 

 
 
 

3 SMERNICE ZA PREMEŠČANJE PACIENTA S POSTELJE NA INVALIDSKI 

VOZIČEK 

Tehnike premeščanja s pomočjo ene ali dveh oseb so primerne za paciente, ki lahko 

stopijo vsaj na eno nogo. Če pacient tega ni sposoben, je potrebno uporabiti dvi-   galo 

za premeščanje. Pacient, ki ima prizadeto polovico telesa ali ohromelo nogo,      se 

vedno premešča proti zdravi strani telesa (Waters, et al., 2009). Površina kamor     se 

pacienta premešča, naj bo malce nižja ali vsaj enako visoka, da se praviloma ne 

premešča na višjo  površino. 

 

MS uporablja vrtljivi krožnik za premikanje pacienta z zasukom na invalidski vo - 

ziček, stol ali posteljo. Pomembno je, da pacient lahko stoji, kljub temu, da težje 

premika nogi. Za večjo stabilnost pacienta se uporabi pas z ročaji. Bolj pogosto kot 

vrtljivi krožnik, je v uporabi deska za premeščanje (ravna ali ukrivljena), ki se jo 

dobro in varno namesti pod zadnjico pacienta in na površino, kamor se premešča.  

 

Med posameznimi fazami premeščanja so MS pozorne na pacientovo počutje, ker je 

možen pojav vrtoglavic, potrebuje več časa, da lahko vzpostavi ravnotežje.  

 

Kadar bo MS med katero koli fazo premeščanja morala dvigniti več kot 16 kg, mora  
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uporabiti pripomoček in pacienta smatrati za odvisnega pri premeščanju (Waters, 

2007). Pacientov ne dvigujemo, temveč   le drsamo po    podlagi!  
 

3.1 Premeščanje delno pokretnega pacienta s postelje na invalidski voziček s pomočjo ene 

osebe 

 

Temeljna pravila pri premeščanju delno pokretnega pacienta s postelje  na  invalid-  ski 

voziček s pomočjo ene osebe so (Križanec, et al., 2008; Moving and handling people, 

2012; Hočevar Posavec,  2014): 
 

- stojimo na strani, kamor se bo pacient    obrnil, 
 

- pacient obrne glavo v smer, kamor se bo obrnil, notranjo roko (je na strani  MS) 

odmakne od sebe ali jo prekriža čez prsa, da se nanjo ne uleže, 

 

- zunanjo nogo pokrči v kolenu (če tega ne zmore, prekriža nogi pri gležnju), 
 

- pacienta primemo pod rame in kolk (pozorni smo na svoj položaj!), rečemo 

pripravljeni, pozor, obrat in svojo težo prenesemo iz sprednje noge na za- 

dnjo, pozorni smo, da ne obračamo s silo rok, pač pa s pomočjo spodnjega 

dela telesa, 

 

- če je na boku, na robu postelje, zunanjo roko položi z dlanjo na posteljo ob 

komolec notranje roke in se odriva od podlage, odriva se tudi s komolcem 

notranje roke, pokrčene noge pa premika proti robu postelje in jih spušča 

proti tlom (sila teže nog potiska zgornji del telesa k dvigovanju), 
 

- če je potrebno pacientu pomagamo, da se dvigne v sedeči položaj, s tem da 

mu noge spuščamo na tla, če ima električno posteljo, nam pri tem pomaga 

dvignjeno vzglavje, saj se pacient lažje odrine z rokama od podlage. Prema- 

kne se tako, da s stopali doseže tla, posteljo spustimo na višino invalidskega 

vozička. 

 

- Invalidski voziček namestimo v višino zgornje 1/3 postelje, tako, da s poste- 

ljo oklepa kot 450, pritrdimo zavore, dvignemo podnožnika in odstranimo 

stranico, ki je ob postelji, 
 

- pod zadnjico mu namestimo desko, pod noge pa lahko vrtljiv krožnik, 
 

- z ustreznim prijemom (kratka ročica ali s pomočjo pasu) ga nagnemo na- 

prej, tako, da je zgornji del telesa pred nogami, 
 

- vodilno nogo položi pacient v smer premeščanja, 
 

- z roko se prime za stranico vozička ter se s potiskom in drsenjem prestavi 

na invalidski voziček, 
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- odstranimo pripomočke, podnožnika namestimo v prvotni položaj in paci- entu  

nanj  namestimo noge, 
 

- v primeru, ko pacientu namestimo pas za dvigovanje, se nas prime pod 

lopaticama, primemo ga za ročaja in dvignemo, ter zasukamo proti inva- 

lidskem vozičku, 

 

- za presedanje je potrebna dobra stabilizacija trupa, ki je pri pacientih z 

okvaro hrbtenjače okrnjena, zato moramo biti še bolj pozorni pri preme- 

ščanju. 

 

3.2 Premeščanje delno pokretnega pacienta s postelje na invalidski voziček s pomočjo 

dveh oseb 
 

Temeljna pravila pri premeščanju delno pokretnega pacienta s postelje na invalid- 

ski voziček s pomočjo dveh oseb so (ACC, 2005; Križanec, et al., 2008; Work Safe 

Victoria, 2009; Moving and handling people, 2012; Hočevar Posavec, 2014):  
 

- pacienta pripravimo za obračanje na bok na rob postelje, glavo obrne v smer 

obračanja, 

 

- notranjo roko odmakne od telesa, lahko jo dvigne nad glavo in položi na 

vzglavnik ali pa jo prekriža na prsa, da se med obračanjem ne uleže   nanjo, 

 

- zunanjo nogo pokrči v koleni (lahko tudi obe) in jo pokrčeno obrača v smeri 

obrata, če nog ne more pokrčiti, mu jih lahko prekrižamo nad gležnjem, 
 

- zunanjo roko pacientu prekrižamo na prsa, z odprto dlanjo ga primemo pod 

ramo in na bok, 

 

- pomočnik prime komolec in koleno, da ju bo nežno vodil med obratom, 
 

- glasno povemo pripravljeni, pozor, obrat, ter ga zasukamo proti sebi, pozorni 

smo na pravilni položaj našega telesa, kot je predhodno navedeno, 

 

- vodja stoji ob postelji v višini pacientove prsnice z nogami razmaknjenimi za 

širino ramen, 
 

- pacient se z rokami odriva od podlage, kot je že opisano in pri tem mu poma- 

gamo, tako, da mu noge premestimo proti robu postelje in nato proti tlom, 

 

- invalidski voziček namestimo ob vzglavju, 
 

- z ustreznim prijemom (Rautkov prijem) dveh oseb, ga prestavimo na in- 

validski voziček in si pomagamo s pripomočki kot so: drseča deska, pas za 

dvigovanje, trak iz rjuhe ipd. 
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3.3 Premeščanje nepokretnega pacienta s postelje na invalidski voziček s pomočjo pro- 

stostoječega sobnega dvigala 
 

Temeljna pravila pri premeščanju delno pokretnega pacienta s postelje na inva- 

lidski voziček s pomočjo prostostoječega sobnega dvigala so (Stričević, 2010; 

Moving and handling people, 2012; Fink & Kobilšek, 2013; Hočevar Posavec, 2014): 

 

- k postelji pripeljemo prostostoječe sobno dvigalo ter invalidski voziček in 

fiksiramo  zavore, 
 

- mrežo namestimo pod pacienta z enim obratom, tako da leži na robu po - 

stelje na boku, mrežo prepognemo na pol, da so nalepke in zanke na zunanji 

strani, namestimo jo pod celo hrbtenico proti glavi (zajame le 1/2 zadnjice, 

drugače bo med dvigovanjem omahne še globje v mrežo, kar je lahko ne- 

varno), če ima oporo za vrat jo namestimo pod vrat, 
 

- zgornji del mreže spodvijemo pod pacienta, pozorni smo, da ima zgornjo  in 

spodnjo zanko pravilno spodvito, pazimo, da ima hrbtenico na sredini mre- 

že, ko ga obrnemo na hrbet, 

 

- zgornjo zanko potegnemo izpod vratu, 
 

- pacienta obrnemo na hrbet in mrežo povlečemo izpod hrbta s pomočjo zank 

za noge in roke ali pa ga obrnemo na drugi bok, kot je že opisano zgoraj in 

s tem lažje poravnamo mrežo, MS mrežo potegneta proti sebi, ko je pacient 

na hrbtu, in sta pozorni, da je mreža pod pacientom pravilno nameščena 

(preverimo položaj glave) in raztegnjena, 

 

- ročico dvigala spustimo nad pacientovo prsnico, ves čas jo držimo, da ga ne 

udarimo, 

 

- zanki mreže pri nogah prekrižamo ter nato pritrdimo na prostostoječe pre- 

mično dvigalo in preverimo njeno    stabilnost, 
 

- pacient   ima roke ob telesu ali se oprime   mreže, 
 

- malenkost ga dvignemo ter prosimo, da se dobro namesti, s tem pridobi 

zaupanje v poseg, da lahko preverimo, če so zanke pravilno nameščene in je 

dvigalo stabilno, v primeru, da potrebuje fiksacijo glave, prosimo za pomoč 

sodelavca, uporabljamo električno stikalo sobnega dvigala in     postelje, 

 

- primemo pacientove noge in jih usmerimo iz postelje (da ne omahnejo  same), 

 

- pacienta z rokami na lahko potisnemo za koleni in gre z zadnjico nazaj ter  s 

tem usmerimo smer gibanja in pravilne namestitve, 
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- pacienta premestimo nad invalidski voziček, 
 

- ko ga spuščamo proti vozičku, vedno držimo ročico dvigala, če se pacient ne 

more sam namestiti na voziček, nam pomočnik pomaga, tako da mrežo 

potegne v pravilni položaj nad voziček, medtem ko ga spuščamo, 

 

- ko že sedi, preverimo ali sedi pravilno in če ne, ga rahlo dvignemo z dviga- lom, 

popravimo in ponovno  preverimo, 

 

- mrežo odpnemo iz dvigala in jo odstranimo. 
 

Naloge MS po vsakem premeščanju  pacienta 
 

MS popravi svojo držo in stoji vzravnano. Ugotovi, ali je postopek varno izveden,       kaj 

bi spremenili, izboljšali. Pacienta  vpraša,  kakšno  se  mu  je  zdelo  premeščanje, kaj bi 

spremenili in če se je počutil varno. MS primerja, ali je v negovalni dokumen-  taciji 

pravilno ocenjena stopnja odvisnosti (Moving and handling people, 2012). O morebitnih 

odstopanjih ali poslabšanju pacientovega zdravstvenega stanja, poroča  sodelavcem, 

obvesti zdravnika in zabeleži v negovalno dokumentacijo. Pacient je po končanem 

premeščanju nameščen tako, da ima pravilno držo, da je prizadeti ud v pravilnem 

položaju (preprečevanje kontraktur, pravilen položaj za spastični ali flak- cidni  ud)  

(Ivanuša  &  Železnik, 2008). 

 
 
 

4 SKLEP 
 

Na vseh področjih kliničnega delovanja se MS neprestano trudijo za boljšo kakovost 

in varnost dela, ki pa je pogosto osnovana le na podlagi izkušenj in prenosa znanja 

med zaposlenimi. Iz tega izhaja dejstvo, da je zelo pomembno akcijsko raziskovanje 

kliničnega dela MS. Le na osnovi »Evidence based« dokazov o vplivu in pomenu 

intervencij ZN ter razvoju in uvajanju novih spoznanj na tem področju, bomo razvili 

temelje za priznanje ZN kot znanstvene discipline. Tako bomo utemeljeno podprli 

delovno prakso in uvajali spremembe, ki bodo vplivale na boljšo varnost in kakovost 

dela. S tem pa tudi na boljšo stroškovno učinkovitost, s čimer si bomo lažje zagoto - 

vili podporo pri menedžerjih in vodjih. 

 

Premalo je še zavedanja o teži bremena, ki ga MS preložijo vsak delovnik in o po- 

škodbah, ki nastanejo z vlečenjem ali dvigovanjem pacienta na nepravilen način. 

Potrebo je spodbujanje k uporabi pripomočkov in osvajanju novih tehnik. Na začetku 

res vzame več časa, kot zdravju nevarno, zastarelo dvigovanje, toda dolgoročno je to 

mnogo bolj varen način. MS si mora za premeščanje vzeti potreben čas, zagotoviti 

zadostno število osebja ter uporabiti pripomočke, ki so na voljo. Najpomembnejše 

je spodbujanje izobraževanja zaposlenih v obliki učnih delavnic in slediti sodobni z 

dokazi podprti ZN. Le tako bomo razvili proces ZN varen za paciente in za MS. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Raziskovanje je izziv, ki ga želijo in morajo v določeni meri osvojiti vsi 

študentje. Učenje metodologije raziskovalnega dela pa je dolgotrajen proces in cilj doseže 

le peščica študentov. Potrebe sodobne družbe od študentov zahtevajo več znanja. Po vzoru 

razvitih držav bo vedno bolj potrebno specialno znanje stroke. Danes poudarjamo, da mora 

stroka temeljiti na dokazih. Odnos študenta do raziskovanja v času študija je pomemben 

dejavnik, ki vpliva na uspešen razvoj znanstvenoraziskovalnega dela. Temelj razvoja  znanja 

je raziskovalno delo. Za razvoj raziskovanja na fakulteti in dojemanje le-tega ima 

pomembno vlogo visokošolski učitelj oziroma mentor. Cilj raziskave je bil preučiti, kako 

študentje vidijo vlogo visokošolskih učiteljev pri spodbujanju raziskovanja  študentov. 

 

Metoda: Uporabljena je bila kvantitativna metoda raziskovanja: anketiranje na vzorcu 102 

študentov iz ene izmed fakultet za zdravstveno nego. Uporabljen je bil namensko razvit 

inštrument. Ugotovitve so bile dopolnjene s kvalitativno metodo: polstrukturirani intervju z 

visokošolsko učiteljico iz iste ustanove. 
 

Rezultati: Na podlagi analize zbranih podatkov je bilo ugotovljeno, da študentje imajo 

interes za raziskovanje, le niso prepričani v svoje znanje in ne vidijo svojih možnosti. Želijo si 

več spodbude s strani fakultete in visokošolskih učiteljev. Tako bi se več odločali za 

raziskovanje. 
 

Razprava: Raziskovanje študentov je potrebno za razvoj stroke, da pa bodo študentje sploh 

raziskovali, je potrebna podpora fakultete in visokošolskih učiteljev. Študentje nimajo že od 

nekdaj vseh potrebnih znanj za raziskovanje, zato tu nastopijo visokošolski učitelji. S svojim 

znanjem, spodbudo in motivacijo lahko veliko pripomorejo k raziskovanju študentov in tako 
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vzgojijo nove raziskovalce. 
 

Ključne besede: raziskovanje študentov, podpora fakultete, visokošolski učitelj 

mentor, raziskovanje v zdravstveni negi. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Theoretical background: Research is a challenge that students want and have to complete 

in a certain amount. Studying methodology of research is a long-term process, only a few of 

them master it. The needs of modern society are becoming more demanding when it gets to 

knowledge of the students. Following the guidelines of developed countries, a special 

knowledge of the profession will be needed. Today we emphasize that the profession should 

be based on the evidence. Relationship between a student and a research during their time 

of studying is an important factor affecting the successful development of scientific 

research. The foundation for the development of knowledge is research. For the 

development of research at the faculty and its perception, an important roles are that of a 

university teacher, professor or mentor. 
 

Methods: In this paper we wanted to explore how students see the role of higher education 

teachers in promoting the student research. We used the quantitative method of research in 

the form of a questionnaire, on a sample of 102 students from one of the faculties of nursing 

care, using a specially developed instrument. Findings were supplemented with qualitative 

method. Semi-structured interview with a college teacher from the same faculty. 
 

Results: By analysing the results of the survey we found that students do have an interest in 

research, but are not confident in their knowledge and they do not see their possibilities. 

They want more support from the faculty and teachers, as when having that, more of them 

would decide for research. 
 

Discussion and conclusion: Research of students is necessary for the development of the 

profession, but for students to even start the research they need the support of faculty and 

its teachers. Students have not always had all the necessary skills for research, so here is 

where the teachers come in. With their knowledge, encouragement and motivation they 

can make a significant contribution to research of the students and thus educate new 

researchers. 

 

Key words: student research, faculty support, higher education teacher mentor, 

research in nursing care. 

 
 
 

1 UVOD 
 

Raziskovanje vsakega od nas se je začelo s prvim vdihom ob rojstvu in od takrat  
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zavedno ali nezavedno neprenehoma raziskujemo. Raziskovanje je del nas. Zbiramo 

informacije, jih preverjamo in na koncu iz vsega tega potegnemo svoje zaključke. 

Človek tekom zgodovine s trudom počasi odkriva svet in ga pri tem še zdaleč ni 

izčrpal, nasprotno, z vsakim novim odkritjem se hkrati odpirajo mnoga nova vpra- 

šanja in neodkrita področja. Vedno znova in znova na vseh področjih znanosti,  tako 

naravoslovnih kot družboslovnih odkrivamo, spoznavamo, poglabljamo, sklepamo 

in ugotavljamo nove pojave, fenomene, procese in spremembe v naravi in družbi. 

Raziskavo je mogoče opredeliti kot iskanje znanja, s katero lahko predstavimo  nova 

dejstva, rešujemo obstoječe težave, pridemo do novih zamisli, razvijemo nove te- 

orije, skratka, da sistematično ustvarjamo, pridobivamo, poglabljamo in razširimo 

znanje o določeni stroki (Strojan, et al., 2011). 
 

Kot mnoge cilje, načrte, ki si jih zadamo v življenju, je tudi v tem primeru pri ra- 

ziskovalnem delu pomembno slediti vzorcu korakov, ki nas uspešno privedejo do 

zaključka. Tako kot je namen znanosti preko teorij pojasniti, opisati in pomagati 

razumeti naravo pojavov in dogodkov, tudi zdravstvena nega preko raziskovanja in 

teorij gradi telo znanja, povezano s pacientom, zdravstveno nego, okoljem in zdrav- 

jem. Znanje in raziskovanje je tesno povezano z avtonomijo delovanja, ki je eden 

bistvenih elementov profesionalizacije poklicne skupine. Avtonomno in neodvisno 

delovanje pomeni tudi prevzemanje odgovornosti, zato je pot do priznavanja stroke 

tesno povezana z znanjem (Strojan, et al., 2011). Raziskovanje študenta v času štu- 

dija je zelo pomemben del izobraževanja. Daje priložnost študentom, da s  pomočjo 

visokošolskega učitelja (mentorja) pridobivajo teoretično znanje in ga tako povežejo 

z delom v kliničnem okolju, kar je bistveno za delo s pacientom. Pomembno je, da 

izobraževalna inštitucija s svojimi mentorji strmi k izboljševanju kakovosti učnega 

programa (Braden, 2000 cited in Satler, et al., 2009). Fakulteta za zdravstvene vede 

Novo mesto ima v svoji viziji opisano, da želi postati center najnovejših spoznanj, 

znanja in raziskovanja s področja zdravstvenih ved. Znanje, temelječe na rezultatih 

raziskovanja, bo prenašala v klinično in družbeno okolje. Zavod se bo mednarodno 

povezoval s podobnimi institucijami ter ustvarjal pogoje za izmenjavo znanja (Stra- 

tegija razvoja 2011-2015, 2011). 

 

Sodelovanje visokošolskih učiteljev pri raziskovanju študenta ima zelo veliko vlo- go. 

Od mentorja se pričakuje znanje, strokovnost, profesionalna kompetentnost in 

osebnostna zrelost. Naloga mentorja je, da nudi študentom čim več možnosti aktiv- 

ne vključitve v raziskovalni proces in pri tem upošteva učne cilje vzgojno izobraže- 

valnega programa, potrebe znotraj raziskovalnega načrta ter svoje resurse, resurse 

študenta in fakultete. Mentorji morajo znati ustvariti takšno okolje, da se študentje 

počutijo varne in primerno zaposlene s strokovnimi problemi, da dobivajo konstruk- 

tivne povratne informacije, imajo lahek dostop do informacij in da imajo pristojnosti 

primerne njihovim odgovornostim. Mentor je vzor študentom, kar pomeni, da govori 

resnico, drži obljube, spoštuje obveze (Braden, 2000 cited in Satler, et al., 2009). 

Tako podpora mentorja, kot podpora same fakultete pa je pri razvijanju znanja in 

pridobivanju izkušenj študenta na področju raziskovanja zelo pomembna. 
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1.1 Raziskovanje v zdravstveni negi – paradigme in metode 

 
Pomen znanja je v 21. stoletju najverjetneje večji kot kadarkoli v zgodovini. Temelj 

razvoja znanja je raziskovalno delo. Raziskovanje je sistematično poizvedovanje, pri 

čemer se uporabljajo raziskovalne metode, ki omogočajo poiskati odgovore na razis- 

kovalna vprašanja. Končni cilj raziskovanja je razvoj novega znanja in redefinicija ob- 

stoječega znanja v procesu raziskovanja (Skela Savič, et al., 2008). Ločimo naslednje 

vrste raziskovanja (Kališnik, et al., 2006 cited in Skela Savič, 2009): 

 

1) Temeljno (bazično) raziskovanje prispeva nova znanja o osnovnih pojavih in 

opazovanih dejstev, ne da bi imeli v mislih kako posebno uporabo. Znan- 

stveniki proučujejo zakonitosti, pri tem pa ne razmišljajo o koristnosti izdel- 

kov. Izsledki nimajo nobene uporabne vrednosti. Pri tem uporabljamo analizo 

lastnosti, struktur in razmerij, da bi preverili hipoteze, teorije, zakone. Re- 

zultati so čiste temeljne raziskave in usmerjene temeljne raziskave. Vendar, 

ko spoznanje podrobneje proučimo, se izkaže tudi kakšna uporabna vrednost. 

Zato se bazična znanost lahko hitro spremeni v drugo znanost. 

 

2) Uporabno (aplikativno) raziskovanje je znanost, katere izsledki so uporab- 

ni v vsakdanjem življenju, s katerim pridobimo novo znanje, je usmerjeno  v 

določene praktične cilje ali namene. Osnova za aplikacijo so ugotovitve te- 

meljnih raziskav. Pri tem razvijamo nove metode ali načine doseganja vnaprej 

opredeljenih ciljev raziskave. Tako raziskovanje je lahko splošno ali specifično 

usmerjeno. 

 

3) Razvojno (inovacijsko) raziskovanje izvajajo strokovnjaki v praksi kot izvajan- 

je dosežkov uporabnega znanstvenoraziskovalnega dela v prakso. 
 

Raziskovanje zaznamujeta dve raziskovalni metodi (Campbell et al., Parahoo, 2003 & 

Polit, Beck, 2008 cited in Skela Savič, 2009): 

 

1) merjenje – kvantitativna metoda (uporaba merljivih indikatorjev) – kriterij 

kakovosti kvantitativne raziskave je stopnja zanesljivosti posplošitve rezulta- 

tov na populacijo, ki je bila zajeta v vzorcu, 

 

2) opazovanje – kvalitativna metoda – kriterij kakovosti je ponovljivost, kar 

pomeni, da je raziskava tem bolj zanesljiva, čim bolj podobne rezultate dobi- 

mo pri njenih ponovitvah. Pri tem raziskovanju so pomembni kompleksnost 

človeka in njegove izkušnje, dinamika, celovitost in pričakovanje posamezni- 

ka. Zbiramo in analiziramo kvalitativne materiale, ki so pripovedne in opazo- 

valne narave, rezultati temeljijo na osnovi dejanskih izkušenj vključenih ljudi, 

 

3) kombinacija obeh. 
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Neglede na izbrani pristop je raziskovanje izjemnega pomena za uresničevanje ciljev 

razvoja zdravstvene nege kot znanstvene discipline. V zdravstvu je zlasti na področ- 

ju medicine v ospredju kvantitativno raziskovanje, medtem ko je zdravstveni negi 

bližje kvalitativno raziskovanje. 

 

1.2 Osnovni temelji za razvoj raziskovanja pri študentih zdravstvene nege v Sloveniji 
 

Na vseh strokovnih področjih smo vedno bolj izpostavljeni vedno večjim zahtevam. 

Od pedagoških strokovnjakov se pričakuje večja učinkovitost in uspešnost, ki jo mo- 

rajo prenesti na študente. Od študentov se pričakuje, da delujejo raziskovalno, da  v 

čim krajšem času diplomirajo, da pridobijo čim več teoretičnega in praktičnega 

znanja. Da lahko študent deluje raziskovalno, mora poznati metodologijo strokov- 

nega in raziskovalnega dela, čemur je namenjen poseben predmet. Tudi predavatelji 

strokovnih predmetov so dolžni, da opravijo v okviru svojih predmetov del priprav 

na raziskovalno delo. Študenti so motivirani za raziskovalno delo že s seminarskimi 

nalogami. Pri pripravi le-teh je potrebno povezati teoretično znanje z raziskoval- nim 

delom. Pri prvih poskusih ni šlo za zahtevno raziskovalno delo, je pa bil izziv   za vse 

sodelujoče študente, da so iskali primeren način in vsebino za potrjevanje  ali 

zavračanje postavljenih hipotez (Podhostnik, 2009). Trenutno se imamo mož- nost 

raziskovalno izpopolnjevati tudi skozi projekte »Po kreativni poti do znanja«, ki 

potekajo na različnih področjih delovanja izvajalcev zdravstvene nege: Priprava 

učne platforme za program elektronske podpore zdravstvene nege, E-beleženje ak- 

tivnosti zdravstvene nege neposredno v bolniški sobi, Preprečevanje razjed zaradi 

pritiska pri dolgotrajno hospitaliziranih bolnikih, Razvijanje kompetenc za izvajanje 

integralne nege in oskrbe pacienta: »Sestra, moj čaj,  prosim«. 
 

Slovenski avtorji, ki pišejo o raziskovanju v zdravstveni negi, največ pozornosti 

usmerjajo v pomen raziskovanja v zdravstveni negi. Študentje in njihovi mentorji, 

ki imajo pomembno vlogo pri raziskovanju, želijo s svojimi prispevki opozoriti na 

pomembnost razvoja le-tega in opozarjajo na nekatere vzroke, med katerimi je v 

ospredju znanje o raziskovanju in zavedanje pomena raziskovanja pri študentih fa- 

kultete za zdravstvene vede. Pregled literature pokaže, da smo v Sloveniji še v fazi, 

ko so v ospredju aktivnosti za predstavljanje pomena raziskovanja za zdravstveno 

nego in za odkrivanje ovir razvoja raziskovanja (Skela Savič, 2009). Pojavlja pa se 

tudi vprašanje, kako študentje zdravstvene nege vidijo vlogo visokošolskega učitelja 

pri razvoju njihovega znanja in sposobnosti za znanstvenoraziskovalno delo. 
 

1.3 Namen, cilji in raziskovalno vprašanje 
 

Temeljni namen raziskave je bil pridobiti vpogled v vlogo visokošolskega učitelja kot 

mentorja študentu pri raziskovalnem delu. Za cilj smo si zastavili ugotoviti, kako 

študentje zdravstvene nege vidimo vlogo visokošolskih učiteljev – mentorjev pri 

spodbujanju raziskovanja študentov. Zastavili smo si sledeče raziskovalno vprašanje: 

»Kakšna je vloga visokošolskega učitelja pri razvoju študentovega znanja in spo - 

sobnosti za raziskovalno delo študentov?« 
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2 METODE 
 

V raziskavi smo uporabili kvalitativno metodo: anketiranje. Za namene raziskave smo 

namensko razvili anketni vprašalnik. V vzorec smo vključili študente zdravstvene 

nege vseh treh letnikov dodiplomskega rednega in izrednega študijskega programa 

zdravstvena nega na fakulteti, kjer aktivno delujemo. Odzvala sta se 102 študenta. 

Ugotovitve so bile dopolnjene s kvalitativno metodo: polstrukturirani intervju z 

visokošolsko učiteljico iz iste ustanove. 

 
 
 

3 REZULTATI 
 

V kvantitativnem delu raziskave je sodelovalo 64 (62,7 %) študentov prvega letnika, 

17 (16, 7 %) študentov drugega in 21 (20,7 %) študentov tretjega letnika. Od tega je 

bilo približno polovica rednih študentov in polovica izrednih. V 68,6 % so  anketirani 

odgovorili, da jih raziskovanje zanima in večini, kar 83,4 % se zdi raziskovanje s strani 

študentov povprečno ali nadpovprečno pomembno. Da je raziskovanje manj 

pomembno, je odgovorilo 17 študentov (16,6 %). 
 

Na odprto vprašanje, zakaj se jim zdi raziskovanje pomembno, so odgovorili:  
 

- »pomembno je tako za zdravstveno nego kot za vsakega   posameznika,« 

 
- »raziskovanje je za disciplino pomembno zato, da se razvija, ker z 

raziskovanjem odpravljamo pomanjkljivosti na področju zdravstvene nege, 

odkrivamo oziroma iščemo nove podatke, ki jih v prakso tudi vključimo,« 

 

- »posameznik se s tovrstnim izzivom nasploh nauči raziskovati, skozi 

raziskovanje spozna nove stvari, se nauči veliko novega in krepi že osvojeno 

znanje,« 

 

- »možnost druženja, povezovanja in iskanje mnenj ostalih študentov.« 

 
Glede vključevanja v raziskovalno delo študentje v eni petini (20,6 %) menijo, da   za 

to niso primerni študentje prvega letnika, 10,8 % jih meni, da zato niso primerni niti 

študentje drugega letnika, in 7,8 % jih pravi, da temu niso kos niti študenti tretjih 

letnikov. 80,4 % anketiranih opaža, da je na fakulteti veliko zanimanja za 

raziskovanje, 38 vprašanih (37,3 %) vidi tudi dovolj možnosti za raziskovanje, 37 

anketiranih pa se glede vprašanja ni opredelilo. Nekaj več kot polovica vprašanih – 

58,8 %, kljub opažanju zanimanja študentov za raziskovanje meni, da bi fakulteta 

morala študente bolj spodbujati k raziskovanju in da je podpora študentom s  strani 

fakultete potrebna (88,2 %). Menijo, da je spodbuda potrebna, ker: 
 

- »bi bilo še več zanimanja za raziskovanje,« 
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- »bi se naučili raziskovati in pravilno narediti raziskavo,« 
 

- »pridobili bi več znanja in izkušenj,« 
 

- »bi ustvarili potencialno literaturo, se naučili odgovornosti in  samostojnosti,« 
 

- »bi bilo pomembno tudi za samo fakulteto, za njeno prepoznavnost in ugled.« 
 

Kar 90,2 % vprašanih meni, da bi raziskovanje študentov pripomoglo k prepoznavnosti 

fakultete. Za raziskovanje bi se odločili predvsem, če bi bili povabljeni s strani šole 

(36,3 %). Za raziskovanje bi se odločili tudi sami, če bi imeli dobro idejo (30,4 %)   ali 

čas (20,6 %). Pri tem skoraj dve tretjini študentov (61,8 %) meni, da izredni študentje 

dodiplomskega študija zdravstvene nege nimajo enakih možnosti kot redni  

študentje. Ugodnosti, ki jih fakulteta ponuja, v veliki večini ne poznajo, poznajo le 

plačilo za sodelovanje v projektu v 15,7 %. V največji meri si želijo finančne podpore  

za izvedbo raziskave (48 %), zdi pa se jim pomembno tudi, da se jim dodeli 

kompetentnega mentorja (37,3 %), podporo v dodatnem znanju pa vidi le 14,7 % 

študentov. 
 

Vprašani so bili najbolj enotni glede nagrajevanja. 92,2 % vprašanih jih meni, da bi 

fakulteta študenta raziskovalca morala nagraditi, ostalih 8 vprašanih pa je mnenja,     da 

ne, ker je to v interesu študenta. Njihovo mnenje o vrsti nagrade je predstavljeno   v 

tabeli 1. 

 

Tabela 1: Ustreznost posamezne vrste nagrade za študenta – raziskovalca 

 

Vrsta nagrade f f (%) 

kreditne točke 31 33 % 

denarna nagrada 29 30,9 % 

knjižna nagrada 2 2 % 

financiranje seminarja 13 13,8 % 

financiranje izobraževanja 15 16 % 

drugo 4 4,3 % 
 

V 91,2 % študentje želijo in pričakujejo podporo visokošolskega učitelja, ti pa to 

razumejo kot: 

 

- »da se prebije kriza,« 

 
- »ker je to tabu sistem,« 

 
- »naj se fakulteta zaveda, da niso vsi za raziskovanje,« 

 
- »potrebno je veliko potrpljenja, veliko znanja in če nisi vztrajen, zelo hitro 

obupaš,« 
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- »ni nujno, da je to finančna nagrada, že nagrada s pohvalo je lahko zadovoljstvo 

za  študenta.« 

 

Študentom se zdi sodelovanje visokošolskih učiteljev pri raziskovanju za na dokazih 

temelječe delovanje v 23 % zelo pomembno, v 37 % pomembno, v 30,4 % pa 

povprečno pomembno. Za razvoj sposobnosti študenta za raziskovalno delo se jim 

zdi sodelovanje visokošolskih učiteljev še pomembnejše (30,4 % zelo pomembno, 

40,2 % pomembno, 20,6 % povprečno pomembno). K raziskovanju bi jih spodbudilo 

tudi motiviranje visokošolskih učiteljev (52,9 %), predstavitev dobrih lastnosti 

raziskave (20,6 %), da bi bila izvedena raziskava priznana kot opravljena seminarska 

obveznost pri enem predmetu (15,7 %), dober zgled visokošolskega učitelja (8,8 

%). Vlogo visokošolskega učitelja vidijo v usmerjanju (47,1 %), spodbujanju (15,7 

%), navodilih (15,7 %), povezovanju s strokovnjaki (13,2 %) in pri določitvi teme 

raziskovanja (7,8 %). 
 

Ugotovitve na podlagi kvalitativnega dela raziskave predstavljamo ključne misli, 

sintetizirano v alinejah: 

 

- »študentje bi se morali absolutno več ukvarjati z raziskovanjem,« 
 

- »pri predmetih s področja zdravstvene nege je ogromen poudarek tudi na 

raziskovanju,« 

 

- »brez raziskovanja, pisanja prispevkov in člankov ne moremo govoriti o 

razvoju stroke in tukaj je potrebno še veliko narediti«, 
 

- »najtežje napisati prvi izdelek, potem ko to enkrat osvojiš, pa je pravzaprav  le  

še vaja,« 

 

- »koliko se posamezni študent vključuje v raziskovanje, je odvisno od njega 

samega, tega se bojijo zaradi neznanja, največkrat gredo po liniji najmanjšega 

odpora,« 

 

- »zaradi morebitnega neznanja ali pomanjkanja znanja se nekaterim morda 

zdi, da mlajši študentje niso najbolj primerni za raziskovanje, tudi pri izrednih 

študentih se včasih pokaže problem na tem področju,« 
 

- »problem je diplomski seminar, ker ni konkretnih metodoloških navodil, 

potreben pa bi bil tudi izbirni predmet/modul s področja metodologije 

raziskovanja,« 
 

- »vloga visokošolskega učitelja je v tem, da pripravi študenta do te mere, da je 

aktiven, da je dosegljiv in dostopen, gre za partnerski odnos,« 

 

- »z izboljšanjem raziskovanja in vključevanjem študentov v raziskovanje bi se 

povečal tudi ugled fakultete.« 

 
 

  130  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 

4 RAZPRAVA 
 

Na podlagi rezultatov je možno sklepati, da študente zdravstvene nege raziskovanje 

zanima, predvsem pa se zavedajo njegovega pomena za osebni profesionalni razvoj 

ter za razvoj zdravstvene nege. V Kodeksu etike zdravstvene nege in oskrbe je na- 

mreč področju raziskovanja namenjeno posebno načelo (2014, 7. načelo). Kaže se 

zavedanje, da je za raziskovanje potrebno znanje, zato menijo, da so bolj primerni za 

vključevanje v raziskovanje študenti višjih letnikov. Prevladalo je prepričanje, da bi 

morala fakulteta bolj spodbujati vključevanje študentov v raziskovanje, ter zato štu- 

dente nagraditi, čeprav nekaj študentov le priznava, da je vključevanje v raziskovanje 

dobro za njih osebno in kakršna koli materialna spodbuda ne bi bila potrebna. Sicer 

pa najpogosteje menijo, da bi bilo kritje materialnih stroškov smiselno in potrebno. 

Pri spodbujanja raziskovanja med študenti jih kar ena tretjina vidi kot motivator- 

ja ovrednotenje raziskovanja s kreditnimi točkami ali dodeljeno denarno nagrado, 

le šestina bi se jih zadovoljila z plačilom seminarja ali druge oblike izobraževanja. 

Glede potrebe po podpori visokošolskih učiteljev pri raziskovanju so bili študentje 

dokaj enotni in opredelili, da je le-ta potrebna, saj na tem področju še nimajo dovolj 

izkušenj, da bi bili popolnoma suvereni. Vlogo visokošolskega učitelja vidijo predv- 

sem v usmerjanju, le malo pa si jih želi, da bi le-ti definirali temo raziskovanja, kar 

je nekoliko presenetljiva ugotovitev. Tudi mnenje visokošolske učiteljice se sklada 

s predstavljeno oceno študentov. Njen pogled je kritičen do kakovosti obstoječega 

načina razvoja znanja in spretnosti na področju raziskovanja študentov in predlaga 

razvoj izbirnega predmet/modula. Poudari pa tudi pomen partnerskega odnosa med 

visokošolskim učiteljem in študentom za uspešnejšo raziskovalno delo. 
 

Na vprašanje, kako študentje zdravstvene nege vidijo vlogo visokošolskega učitel- ja 

pri razvoju njegovega znanja in sposobnosti za raziskovalno delo, smo pridobili 

odgovor. Visokošolski učitelj kot mentor študentu pri raziskovalnem delu prevzame 

predvsem vlogo motivatorja, usmerjevalca ter veznega člena s strokovnjaki klinič- 

nega okolja, ne nazadnje pa tudi s fakulteto za urejanje morebitne materialne pod- 

pore v raziskovanju. Medsebojno sodelovanje študenta in visokošolskega učitelja v 

raziskovalnem procesu je sicer zahtevno, vendar pa prinaša dodano vrednost za vse 

vključene deležnike. Po pregledu informacij preko svetovnega spleta pa je možno 

kupiti tudi knjigo Understanding Research for Nursing Students (Ellis, 2013), ki bi 

gotovo prinesla na fakulteto nova znanja in spoznanja iz tega področja. 

 
 
 

5 SKLEP 
 

Raziskovanje študentov je potrebno za razvoj stroke, da pa bodo študentje sploh 

raziskovali, je potrebna podpora fakultete in visokošolskih učiteljev. Študentje nimajo 

že od nekdaj vseh potrebnih znanj za raziskovanje, zato tu nastopijo visokošolski 
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učitelji. S svojim znanjem, spodbudo in motivacijo lahko veliko pripomorejo k 

raziskovanju študentov in tako vzgojijo nove raziskovalce. 
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IZVLEČEK 

 

Teoretična izhodišča: Po prebolelem raku dojke se pri 42 % žensk razvije limfedem zgorn- 

jega uda. Celostna obravnava limfedema je fizioterapevtski pristop, ki se uporablja pri pre- 

prečevanju in zdravljenju limfedema. Manualna limfna drenaža je del celostne obravnave 

limfedema. Namen prispevka je prikazati učinkovitost obravnave limfedema po prebole- 

lem raku dojke z manualne limfno drenažo ali brez nje. 

 

Metoda: Za pregled literature so bile uporabljene podatkovne iskalne baze Dikul, PEDro, 

Scopus, Cochrane, Cinahl, Pub Med in Science Direct. Za analizo so bile uporabljene litera- 

tura objavljena med letoma 2004 in 2014 v slovenskem, angleškem in v italijanskem jeziku, 

študije, v katerih je bila podana definicija limfedema in naveden način evalvacije limfedema 

ter študije, katerih ocena po lestvici PEDro je dosegla oceno šest ali več. 
 

Rezultati: Za analizo je bilo uporabljenih sedem randomiziranih kontrolnih študij. Štiri so 

obravnavale zdravljenje limfedema po prebolelem raku dojke, tri njegovo preprečevan- 

je. Pri analizi študij, ki so preučevale preprečevanje limfedema, je bila kot glavni rezultat 

upoštevana kumulativna incidenca, pri preostalih pa zmanjšanje volumna zgornjega uda. 

Statistično značilno večjo učinkovitost obravnave (p < 0,05), ki je poleg osnovne terapije 

vključevala tudi manualno limfno drenažo, sta potrdili dve študiji, ki sta preučevali prepre- 

čevanje limfedema in dve (p < 0,05), ki sta preučevali zdravljenje. 

 

Razprava: Ugotovljene so bile izrazite metodološke razlike pri izvedbi raziskav, ki so one- 

mogočale primerjavo študij in posledično ugotavljanje učinkovitosti obravnave. Na podlagi  
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rezultatov pregledanih študij ni bilo mogoče ugotoviti, ali je obravnava limfedema po pre- 

bolelem raku dojke učinkovitejša z manualno limfno drenažo ali brez nje.  
 

Ključne besede: limfedem, manualna limfna drenaža, rak dojke, celostna obravnava 

limfedema 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: Among women treated for breast cancer 42% experience the lymphedema of 

the upper limb. Holistic approach is recommended in its prevention and treatment. Manual 

lymph drainage is a treatment modality used to treat lymphedema. The purpose of this 

paper was to provide a review of the literature pertaining to the therapeutic efficacy of 

manual lymph drainage in treating lymphedema related to breast cancer. 

 

Methods: A search to identify trials investigating manual lymph drainage using Dikul, Pe- 

dro, Scopus, Cochrane, Cinahl, Pub Med and Science Direct database was conducted. The 

papers published between 2004 and 2014 in Slovene, English and Italian language, with 

definition and mode of evaluation of lymphedema, were reviewed. Methodological quality 

of selected studies was graded by six points or more according to PEDro scale. 
 

Results: Seven randomized clinical trials were identified. Four studies discussed treatment 

of lymphedema after breast cancer and three its prevention. Studies dealing with treat- 

ment of lymphedema measured volume reduction of the upper limb, and studies focused on 

prevention of lymphedema measured cumulative incidence. Statistically significant (p 

< 0, 05) higher evidence of positive effects of manual lymph drainage was found in two 

studies focused on prevention of lymphedema and in two studies investigating treatment of 

lymphedema (p < 0,  05). 

 

Discussion: This review highlights high methodological differences among studies which 

made direct comparison difficult. Analysis of these studies revealed that there is lack of 

evidence to support the use of manual lymph drainage in management of lymphedema. 

 

Key words: lymphedema, manual lymph drainage, breast cancer, complete decon- 

gestive therapy 

 
 
 

1 UVOD 
 

Rak dojke je najpogostejši rak pri ženski populaciji pojavlja se v 23 % od vseh rakov 

in je glavni povzročitelj smrti zaradi raka (14 % vseh smrti zaradi raka). V času živ- 

ljenja ena izmed vsakih osmih žensk zboli za rakom dojke. Število primerov letno 

narašča predvsem zaradi podaljšane življenjske dobe, povečanja števila prebivalstva 

in zaradi nezdravih življenjskih navad. Novi dosežki na področju medicine omogočijo 
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preživetje osmim od desetih žensk, ki zbolijo za rakom dojke (Jemal, et al., 2011). 

Primarnega pomena so programi ozaveščanja in preventivni programi, ki pripomo- 

rejo k zgodnjemu odkrivanju. Zdravljenje vključuje kombinacijo obsevanja, opera- 

tivnega in sistemskega zdravljenja (Box, 1998; Penttinen, et al., 2011). Operativni 

poseg in obsevanje lahko povzročita nastanek limfedema zgornjega uda, ki se pojavi 

pri 42 % žensk po prebolelem raku (Hildegard, 1998; Jemal, et al., 2011). Nastanek 

limfedema lahko povzroči tudi samo obsevanje, pri čemer so zaradi vnetja, fibro- ze 

ali brazgotinjenja velike možnosti okvare bezgavk. Pri kombinaciji operativnega 

posega z odstranitvijo bezgavk in obsevanja je možnost nastanka limfedema trikrat 

večja kot samo pri uporabi obsevanja (Hildegard, 1998). 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Limfedem je zastajanje tekočine v medceličnini, ki nastane zaradi motenj v delovan- 

ju limfnega sistema (Bentivoglio, et al., 2001; Wittlinger, et al., 2011). Limfedem po 

prebolelem raku dojke je značilna oblika limfostatičnega edema, za katerega je zna- 

čilna zmanjšana transportna kapaciteta limfnega sistema (Kumar, et al., 2005). Ta 

povzroča izgubo funkcije zgornjega uda, bolečino in neudobje ter posledično vpliva 

na dobro psihološko počutje (Huang, et al., 2013). Predpogoj za uspešno obravnavo 

limfedema je sodelovanje med zdravnikom in fizioterapevtom skupaj s pacientko. 

Pri pacientkah, ki so podvržene nastanku limfedema, ima pomembno vlogo tudi 

preprečevanje, ki poteka dejansko vse življenje (Kisner & Colby, 2007). 

 

Z izrazom celostna obravnava limfedema (COL) se opisuje terapija, ki jo fiziotera- 

pevti uporabljajo pri preprečevanju in zdravljenju limfedema. Ta vključuje manualno 

limfno drenažo (MLD), kompresijsko povijanje, elevacijo uda, terapevtsko vadbo in 

nego kože (Kisner & Colby, 2007). Glavni namen posameznih terapij v sklopu COL je 

spodbujati transport limfe (Wittlinger, 2011). Manualna limfna drenaža je posebna 

vrsta manualne terapije. Izvajajo se krožni, počasni in ponavljajoči se gibi z majhnim 

pritiskom, ki sledijo točno določenemu zaporedju. Glavni namen MLD je zmanjšanje 

limfedema s spodbujanjem drenaže zastajajoče tekočine. Drenaža se izvaja v smeri 

regionalnih bezgavk s potiskom od distalnega proti proksimalnemu delu telesa (Kis- 

ner & Colby, 2007). Pri izvajanju MLD je primarnega pomena uporabljeni pritisk, ki 

mora biti zelo nadzorovan (30–45 mmHg), da se prepreči stisk površinskih limfnih 

žil in posledično prekinitev toka limfe (Turk & Khorshid, 2011; Wittlinger, et al., 

2011). Terapija, ki traja več mesecev, lahko izboljša transportno kapaciteto limfnih 

žil in omogoči tvorbo novih kolateralnih limfnih žil v območju povrhnjega dermal- 

nega limfnega pleteža. Tvorba anastomoz pri limfedemu po prebolelem raku dojke 

je eden glavnih ciljev terapije (Macleod & Koelling, 2011). Terapija pri limfedemu po 

prebolelem raku dojke se deli na dekongestivno in vzdrževalno fazo. Dekongestivna 

faza traja od tri do šest tednov; med njo se MLD izvaja enkrat ali dvakrat dnevno po 

eno uro. Trajanje in frekvenca sta odvisni od stanja limfedema. V vzdrževalni fazi se 

MLD izvaja od enkrat do dvakrat tedensko (Wittlinger, et al., 2011). 
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Namen prispevka je ugotoviti učinkovitost obravnave limfedema po prebolelem raku 

dojke z MLD ali brez, in sicer na podlagi pregleda obstoječe literature. 

 
 
 

3 METODA 
 

Za pregled literature so bile uporabljene računalniške podatkovne zbirke Dikul, PED- 

ro, Scopus, Cochrane, Cinahl, PubMed in Science Direct. Ključne besede v sloven- 

skem, angleškem in v italijanskem jeziku so bile: manualna limfna drenaža, rak 

dojke, limfedem, celostna obravnava limfedema, manual lymph drainage, breast 

cancer, lymphedema, complete decongestive therapy, linfodrenaggio manuale, can- 

cro della mammella, linfedema, terapia complessa decongestiva. V pregled literatu- 

re so bili vključeni randomizirani kontrolirani poskusi, ki so preučevali učinkovitos t 

fizioterapevtske obravnave pri preprečevanju in zdravljenju limfedema po  prebole- 

lem raku dojke z MLD ali brez. Pregled literature je bil omejen na objavo med letoma 

2004 in 2014, na poskuse, v katerih so bile vključene pacientke po prebolelem raku 

dojke, morala je biti bila podana definicija limfedema, naveden je moral biti način 

evalvacije limfedema, potrebna pa je bila metodološka kakovost študij, ocenjena po 

lestvici PEDro (angl. Physiotherapy Evidence Database) z izpolnjevanjem šestih ali 

več kriterijev od 10. Ocenjevalna lestvica PEDro upošteva dva vidika kakovosti 

poskusov in sicer zaupanje (angl. believability ali notranja veljavnost poskusa) in   ali 

poskus vsebuje dovolj statističnih podatkov, da ga je mogoče interpretirati. Ne 

ocenjuje smiselnosti (angl. generalisability oziroma zunanje veljavnosti) poskusa  ali 

velikosti učinka zdravljenja. Vsi razen dveh postavk lestvice PEDro temeljijo na 

osnovi seznama Delphi, ki so ga razvili Verhagen, et al. (1998). Pregled literature   ni 

vključeval študij, izdanih pred letom 2004, študije, pri katerih skupine niso bile 

randomizirane, študije, v katerih je metodološka kakovost po lestvici PEDro  znašala 

manj kot šest, študije, v katerih ni bil obravnavan limfedem po prebolelem raku 

dojke in študije, ki so bile izvedene na živalih. 

 
 
 

4 PREGLED LITERATURE 
 

Iskalnim pojmom je ustrezalo 73 študij. Iz pregleda smo za analizo izločili 63 študij 

in sicer: šest študij ni imelo randomiziranih skupin, 16 študij je raziskovalo učinko - 

vitost drugih metod zdravljenja in preprečevanja limfedema, dve študiji sta bili izve- 

deni na živalih, sedem študij ni obravnavalo limfedema po prebolelem raku dojke, 

10 študij ni doseglo več kot šest točk po lestvici PEDro. Iz pregleda smo izločili tudi 

dvaindvajset sistematičnih pregledov in tri klinične smernice. Vključitvenim kriteri- 

jem je tako ustrezalo sedem randomiziranih kontrolnih poskusov (tabela 1). 
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Značilnosti študij 
 

Metodološka kakovost študij po lestvici PEDro je prikazana v tabeli 1.  
 

Tabela 1: Metodološka kakovost študij po lestvici PEDro (Verhagen et al., 1998)  

 

Analizirane 
študije 

 
 

 
Kriteriji PEDro 

 
McNeely, 

 
et al. 
(2004) 

 
Didem, 

 
et al. 
(2005) 

 
Castro 
Sànchez, 
et al. 
(2010) 

 

 
Gurdal, et 
al. (2010) 

 

 
Devoog, et 
al. (2011) 

 
 

Zimmer- 
mann, et 
al. (2012) 

 

 
Daye, et 
al. (2013) 

randomizacija + + + + + + + 

prikritost razpo- 
reditve kontrol- 
ni/in-tervencij- 
ski skupini 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

izhodiščna pri- 
merljivost med 
skupinama 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

prikrivanje ude- 
ležencem 

 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 

prikrivanje tera- 
pevtom 

 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 

prikrivanje 
ocenjevalcem 

 

+ 
 

– 
 

+ 
 

– 
 

+ 
 

– 
 

– 

primeren % 
analiziranega 
vzorca 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

izvedba name- 
ravane terapije 

 

+ 
 

– 
 

+ 
 

– 
 

+ 
 

– 
 

+ 

primerjava sku- 
pin 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

ocenjene vred- 
nosti in varia- 
bilnost 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

kriterij vzorčenja + +  + + + + 

Ocena 8 7 8 6 7 7 6 
 

Študije so bile objavljene med letoma 2004 in 2013; v njih je sodelovalo od najmanj 

30 do največ 158 preiskovank. V posameznih raziskavah je terapijo končalo od  78,4 

% do 100 % vključenih oseb. Vse preiskovanke so prestale enostransko operacijo   raka 

dojke z odstranitve bezgavk ali brez odstranitve. Štiri študije so obravnavale zdravljenje 

in tri preprečevanje limfedema po prebolelem raku dojke. V študijah, ki    so 

obravnavale zdravljenje limfedema, je bilo trajanje obravnave z MLD podobno    (od 4 

do 6 tednov), število tedenskih terapij pa se je med posameznimi študijami razlikovalo 

(od 3 do 5 terapij tedensko). V študijah, ki so obravnavale preprečevanje limfedema, je 

bilo trajanje obravnave z MLD daljše (od 4 do 32 tednov). Pri analizi študij,  ki  so  

preučevale  preprečevanje  limfedema,  je  bila  kot  glavni  rezultat  upo- 
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števana kumulativna incidenca, pri tistih, ki so obravnavale zdravljenje limfedema, 

pa zmanjšanje volumna zgornjega uda, izraženo v odstotkih ali mililitrih (tabela  2).  
 

Tabela 2: Značilnosti analiziranih študij 

 
 

 
Avtorji 

 
 

Vrsta 
štu- 
dije 

 
 

 
Vključitveni 
kriteriji 

 
Terapija 
(število pre- 
iskovank) 

 

Terapija z MLD 

F/T 

 

 
Starost 

 
Zmanjšanje 
limfedema/ 
kumulativna 
incidenca 

Študije, ki so obravnavale  zdravljenje limfedema z merjenjem zmanjšanja volumna ZU 

 RKp >10 % razlike K (46): kom- F 5/4 tedne K: 59 ± 17 volumen ZU 

  v volumnu ZU presijska   K: 143 ml 

Dayes, et   oblačila  I: 61 ± 25  
al. (2013)      I: 250 ml 

   I (57): K +    
   MLD    
 RKp Aksilarna K (24): kom- F 3/6 tednov K: 58 ± 13 volumen ZU 

  disekcija; 150 presijsko   K: 246 ml 

McNe- 
ely, et al. 
(2004) 

 ml razlike v 
volumnu ZU 

povijanje ter 
skrb in nega 
kože 

 I: 63 ± 13 I: 260 ml 

   I (21): K +    
   MLD    
 RKp >2 cm razlike K (26): kom- F 3/4 tedne K: 54,7 ± 12,1 obseg ZU 

  v obsegu ZU; presijsko   K: 36 % I: 

  limfedem >kot 
12 mesecev 

povijanje, 
terapevtska 

 I: 53,1 ± 3,05 55,7 % 

Didem, et   vadba, skrb    
al. (2005)   in nega kože,    

   elevacija uda    
   I (27): K +    
   MLD    
 RKp 200 ml S1(15): MLD in F 3/4 tedne 41–69 volumen ZU 

   kompresijsko   S1: 14,9 % 

Gurdal, et  razlike v vo- povijanje   S2: 12,2 % 

al. (2010)  lumnu ZU     
   S2 (15): IPK in    
   SLD    
Študije, ki so obravnavale preprečevanje limfedema z oceno kumulativne inci- 
dence razvoja limfedema 

 RKp pacientke po K (81): na- F 1-3/24 tednov K: 54,5 ± 11,1 Kumulativna 

  prebolelem vodila za   incidenca: 
 

Devoogdt, 
et al. 
(2011) 

 raku dojke preprečevanje 
nastanka 
limfedema, 
terapevtska 
vadba 

 I: 55,8 ± 12,5 K: 24 % 
I: 19 % 

   I (77): K +    
   MLD    
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Zimmer- 
mann, et 
al. (2012) 

RKp pacientke po 
prebolelem 
raku dojke 

K (34): te- 
rapevtska 
vadba, samo 
masaža 

 
I (33): K + 
MLD 

F 2/4 tedne K: 58,6 ± 12,2 

 
I: 60,3 ± 8,2 

Kumulativna 
incidenca: 
K: 70,6 % 

 
I: 0 % 

 RKp pacientke po K (24): F 5/32 tednov K: 49,28 ± Kumulativna 

  prebolelem   10,1 incidenca: 

  raku dojke zdravstvena   K: 25 % 

Castro   vzgoja, skrb  I: 42,23 ± I: 4,15 % 

Sànchez, et   in nega kože  9,42  
al. (2010)       

   I (24): K +    
   MLD + elas-    
   tične ortoze    

 

Opombe: RKp: randomizirni kontrolirani poskus, K: kontrolna skupina; I: intervencijska sku- 
pina; ZU: zgornji ud, NFNIE: nizkofrekvenčna nizkointenzivna terapija, IPK: intermitentna 
pnevmatska kompresija, SLD: samo limfna drenaža F: frekvenca – število tedenskih terapij; 
T: trajanje obravnave z MLD 

 

Kumulativna incidenca limfedema z MLD ali brez 
 

Pri ocenjevanju kumulativne incidence limfedema avtorji v eni študiji niso ugotovili  
večje učinkovitosti terapije, ki je poleg osnovne terapije vključevala tudi MLD; razlika 
med kumulativnima incidencama skupin po enem letu ni bila statistično značilna.  V 
drugih dveh študijah je bila kumulativna incidenca pri preiskovankah kontrolne 
skupine statistično značilno različna od intervencijske skupine (p < 0,05; p < 0,042) 
(tabela 3). 

 

Tabela 3: Kumulativna incidenca limfedema z MLD ali brez 

 

Avtorji Intervencijska skupina Kontrolna skupina RT (95 % IZ) p 

KUI N KUI N 

Devoogdt, et al.  (2011) 15 77 18 81 1,26 [0,69, 2,32] 0,45 

Zimmermann, et al. (2012) 0 33 24 34 n. p. 0,05 

Castro Sànchez, et al. (2010) 1 24 6 24 n. p. 0,042 
 

Opombe: KUI: kumulativna incidenca; N: število preiskovank; IZ: interval zaupanja; RT: re - 
lativno tveganje; p: p-vrednost; n. p.: ni podano 

 

Odstotno zmanjšanje in zmanjšanje volumna limfedema z MLD ali brez 
 

V dveh študijah so ugotovili večjo učinkovitost obravnave, ki je poleg osnovne tera- 
pije vključevala MLD, izraženo kot odstotno zmanjšanje limfedema (intervencijska 
skupina 55,7 %, kontrolna skupina 36 %; p < 0,05) in pri primerjavi zmanjšanja 
volumna v ml (p = 0,03), ne pa tudi v odstotkih (p = 0,34). Ena študija, ki je poleg 
osnovne terapije vključevala še MLD, ni potrdila večje učinkovitosti izražene z vo- 
lumnom zgornjega uda (tabela 4). 
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Tabela 4: Odstotno zmanjšanje (%) in zmanjšanje volumna (ml) limfedema z MLD 
ali brez 

 

Avtorji Intervencijska skupina Kontrolna skupina PR (95 % IZ) p 

X SO N X SO N 

McNeely, et 241 ml 228 ml 21 
al. (2004) 

224 ml 197 ml 24 3.00 [–128,38, 122,38] > 0,05 

Didem, et al. 55,7 % n.p. 27 
(2005) 

36 % n.p. 26 n.p. < 0,05 

Dayes, et al. 
(2013) 

29 % 38,6 % 51 

 
250 ml 293 ml 

22,6 % 26,0 % 52 

 
143 ml 169 ml 

6,4 % [–6,8 %, 20,5 %]   0,34 

 
107 [13, 203] 0,03 

 

Opombe: X: povprečno ali odstotno zmanjšanje limfedema; SO: standardni odklon; N: število 
preiskovank; PR: povprečna razlika; IZ: interval zaupanja; n. p.: ni  podano 

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

S pregledom literature smo želeli ugotoviti učinkovitost obravnave limfedema po 

prebolelem raku dojke z MLD ali brez. Analizirali smo sedem randomiziranih kon- 

trolnih poskusov, ki so ustrezali vsem vključitvenim kriterijem. Tri analizirane študi- 

je so preučevale preprečevanje in štiri zdravljenje limfedema. Devoogdt, et al. (2011) 

so preučevali učinkovitost kombinacije terapevtske vadbe z navodili za prepreče- 

vanje limfedema z MLD ali brez. Po šestmesečni terapiji rezultati niso pokazali, 

da je MLD prispevala k učinkovitejšemu izidu terapije. Avtorji so navedli določene 

omejitve študije in sicer da primerjava volumnov zgornjih udov pri nekaterih pa- 

cientkah ni bila veljavna, ker je na meritev vplivala oteklina zdravega zgornjega uda, 

ki je nastala zaradi venske tromboze po implantaciji centralnega venskega katet- 

ra za kemoterapijo, ter da se je pri nekaterih pacientkah razvil limfedem takoj po 

operaciji. Nasprotno pa so rezultati preostalih dveh študij dokazali večjo učinkovi- 

tost obravnav, ki so poleg osnovne terapije vključevale še MLD. Zimmermann, et 

al. (2012) so ugotovili, da se v intervencijski skupini, vkateri so poleg terapevtske 

vadbe in SLD izvajali tudi MLD, limfedem ni razvil. V kontrolni skupini se je pri 70,6 

% pacientkah limfedem razvil. Tudi Castro Sànchez, et al. (2010) so poročali, da je 

bila kumulativna incidenca razvoja limfedema v intervencijski skupini, ki je poleg 

zdravstvene vzgoje in nege kože prejemala tudi MLD ter elastične ortoze, nižja (4,15 

%) od incidence v kontrolni skupini (25 %). Zimmermann, et al. (2012) in Castro 

Sànchez, et al. (2010) so med omejitvami za primerjavo rezultatov med študijama 

navedli razlike v času trajanja terapije (4 tedne, 32 tednov) in različna obdobja ter 

število merjenja učinkov terapije (6 mesecev po končani terapiji, takoj po končani 8 

mesečni terapiji). 
 

V nadaljevanju so navedene analizirane študije obravnavale zdravljenje limfede - 

ma. McNeely, et al. (2004) so primerjali učinkovitost kompresijskega povi janja in 

nege kože z MLD ali brez. Med skupinama niso ugotovili statistično značilnih  razlik  
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pri zmanjšanju limfedema. Kot omejitev študije so avtorji navedli, da so meritve 

opravljali takoj po končani enomesečni terapiji. V študiji Didem, et al. (2005) je 

intervencijska skupina dosegla povprečno večje zmanjšanje volumna limfedema. Ta 

je v primerjavi s kontrolno skupino poleg kompresijskega povijanja, elevacije uda, 

terapevtske vadbe in nege kože prejemala tudi MLD. Avtorji niso navedli omejitev 

študije, ki bi lahko vplivale na izid fizioterapevtske obravnave. Dayes, et al. (2012), 

ki so ugotavljali učinkovitost kompresijskega povijanja z MLD ali brez, so zmanjšanje 

volumna limfedema merili na dva načina, in sicer kot odstotno ter kot absolutno 

zmanjšanje volumna zgornjega uda. Analiza absolutnega zmanjšanja volumna  zgor- 

njega uda je prikazala statistično pomembno razliko (p = 0,03) pri zmanjšanju lim- 

fedema med skupinama v prid intervencijski skupini, ne pa tudi odstotnega zman- 

jšanja limfedema. Avtorji so izpostavili, da način merjenja limfedema zelo vpliva na 

izid, zato so poudarili potrebo po dodatnih raziskavah, v katerih bi preučili standar - 

dizacijo načina ocenjevanja za merjenje limfedema po prebolelem raku dojke. Gur- 

dal, et al. (2010) so primerjali učinkovitost MLD in kompresijskega povijanja z IPK in 

s SLD. Po šesttedenski terapiji je prišlo do statistično pomembnega zmanjšanja 

limfedema v obeh skupinah, vendar avtorji niso navedli, katera posamezna terapija 

je značilno prispevala k izboljšanju. 
 

Pri analizi pregledanih študij smo zasledili več metodoloških razlik pri izvedbi. Ena 

izmed njih je bila število tedenskih terapij in trajanje obravnave z MLD, druga, raz- 

lična definicija in načini ocenjevanja zmanjšanja limfedema. Linearne in absolutne 

meritve, ki definirajo spremembo volumna uda v ml ali cm, niso primerne za pri- 

merjanje spremembe volumna med posamezniki, katerih antropometrične razsež- 

nosti se razlikujejo. Metodološko razliko smo ugotovili tudi v tem, da so študije 

primerjale učinkovitost različnih fizioterapevtskih postopkov z MLD ali brez.  
 

Rezultate analiziranih študij v tem prispevku smo primerjali z rezultati podobnih 

pregledov literature, ki niso bili vključeni v našo analizo, in ugotovili, da so tudi drugi 

avtorji prišli do podobnih ugotovitev. Huang, et al. (2013) ter Mioc & Pan- tea (2013) 

so poudarili, da iz nekaterih pregledanih študij izhaja, da MLD omogoča bistveno  

boljši izid terapije, iz drugih pa, da je fizioterapevtska obravnava brez upo- rabe MLD 

enako učinkovita. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Na podlagi pregleda analiziranih študij smo ugotovili, da so se rezultati učinkovitosti 

obravnave limfedema po prebolelem raku dojke z MLD ali brez razlikovali. Nekatere 

študije so dokazale večjo učinkovitost obravnave, ki je poleg osnovne terapije vklju- 

čevala tudi MLD, druge ne, tako da ne moremo zaključiti, ali je obravnava limfedema 

po prebolelem raku dojke učinkovitejša z MLD ali brez. Potrebne so dodatne razis- 

kave, ki bi potrdile, da je MLD učinkovit del fizioterapevtske obravnave limfedema 

po prebolelem raku dojke. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: V prispevku je predstavljen pomen uporabe modificiranega zgodnje- 

ga opozorilnega točkovnika (MEWS) za prepoznavo ogroženosti pacientov na kirurških od - 

delkih Splošne bolnišnice Celje. 

 

Metoda: Teoretični del temelji na deskriptivni metodi dela s študijem domače in tuje lite- 

rature in drugih virov. V empirično raziskavo smo vključili 200 zdravstvenih dokumentacij 

pacientov z 2 kirurških oddelkov in 10 medicinskih sester s 5 kirurških oddelkov. Podatke smo 

retrospektivno analizirali in statistično obdelali. 
 

Rezultati: Ugotovili smo majhen delež pacientov, ki smo jih s pomočjo točkovnika MEWS 

prepoznali kot ogrožene po operativnem posegu. Od pacientov, ki smo jih na osnovi MEWS- 

a prepoznali kot ogrožene, ni bil nihče premeščen v enoto za intenzivno nego ali intenzivno 

terapijo. Kljub temu se je izkazalo, da s pomočjo MEWS-a lahko pravočasno prepoznamo 

ogrožene pacienta po operativnem posegu. Tako lahko takoj sprožimo ukrepe za zagota - 

vljanje ustrezne pomoči pacientu. 
 

Razprava: Kljub dobremu poznavanju točkovnika MEWS s strani medicinskih sester, ugo- 

tavljamo, da bi za nadaljnjo učinkovitejšo uporabo točkovnika MEWS na kirurških oddelkih 

potrebovali natančnejša navodila za zdravstvene delavce. S pomočjo MEWS-a se povečajo 

tako kakovost opazovanja in nadzor pacientovega stanja kot varnost pacienta. Točkovanje 

pripomore k dobri klinični oceni in zagotavljanju primerne pomoči pacientu.  
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Ključne besede: modificiran zgodnji opozorilni točkovnik (MEWS), pooperativni 

nadzor, ogrožen pacient, vitalne funkcije 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Theoretical background: The purpose of this diploma is to present the importance of the 

use of Modified Early Warning Score (MEWS) to identify the hazard of patients in the sur- 

gical departments of the  General Hospital in Celje. 
 

Work methods: The research is based on the descriptive method with studying Slovenian 

and foreign literature and other sources. 200 patients from two departments of surgery and 

ten nurses from five departments of surgery have been included in the research. All the data, 

acquired from patients’ documentation and interviews with the nurses, have been analysed 

and statistically processed. 
 

Results: We found out that only a small number of post-operative patients were identified 

by MEWS as endangered. None of the patients who, according to MEWS, were identified 

as endangered, needed to be transferred into the emergency unit or needed to be given 

emergency therapy. However, it was proved that with the help of MEWS endangered post- 

operative patients can be identified in time and all the necessary measures can be taken to 

ensure that the patients be offered suitable help. 
 

Discussion and conclusion: Despite the nurses’ good knowledge of MEWS score it can be 

concluded that in order to use the MEWS score further and even more efficiently, more pre- 

cise instructions for medical staff would be needed. With the help of MEWS the quality of 

observation, the control over patients’ state as well as the safety of the patients is higher. 

Scoring adds to a good clinical evaluation and ensures adequate help. 

 

Key words: Modified Early Warning Score (MEWS), post-operative control, endan- 

gered patient, vital functions 

 
 
 

1 UVOD 
 

Srčni zastoj je lahko primarni ali sekundarni. Primarni je najpogosteje posledica ko - 

ronarne bolezni, sekundarni srčni zastoj pa nastane kot posledica hudih bolezenskih 

stanj, ki na koncu prizadenejo tudi srce. Pričakovali bi, da je v bolnišnici pogostejši 

sekundarni srčni zastoj, vendar pa ima večji delež pacientov primarnega, kar pred- 

stavlja velik problem. Leta 2005 je Evropski svet za reanimacijo (ERC) v novih smer- 

nicah temu problemu namenil posebno poglavje (Kaplan, et al., 2010). 

 

Zgodnjo opozorilno lestvico za oceno ogroženosti pacientov so pričeli uvajati v bol-  

nišnice leta 2001. Najpogosteje je uporabljena lestvica, ki ji je bila dodana še ocena 
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zavesti – Modified Early Warning System (MEWS) (Brvar, 2014). 
 

Različne opozorilne lestvice so lahko zelo uporabne v praksi. Treba je predvideti 

konkreten namen uporabe, samo delovno okolje, kjer bomo izvajali merjenje, in 

doreči, kaj bomo storili z dobljenimi podatki. Sama meritev in opazovanje nista do- 

volj, če temu ne sledijo konkretni ukrepi. Če so vse poti natančno dorečene, lahko ti 

sistemi zagotavljajo večjo varnost za paciente in ob ustreznem dokumentiranju ter 

upoštevanju pravilnega načina izvajanja tudi varnost za zdravstveno osebje. Istoča- 

sno pa tako povečujemo kakovost zdravstvene oskrbe (Brvar, 2014). 
 

Z uporabo MEWS-a lahko zgodaj odkrijemo ogrožene paciente na navadnih oddel- 

kih. S pravočasnim in ustreznim ukrepanjem lahko stabiliziramo stanje in se izogne- 

mo potrebi po premestitvi na intenzivni oddelek. Kadar je premestitev neizogibna, 

je ta lahko pravočasna, še pred poslabšanjem stanja in zastojem dihanja ali srca 

(Parežnik, 2011). 

 

Spremljanje vitalnih funkcij pacienta zahteva razumevanje trenutnega bolezenskega 

stanja in sposobnost predvidevanja možnih zapletov. Nujno je natančno poznava- 

nje in razumevanje normalnih vrednosti spremenljivk in grafičnih prikazov vitalnih 

funkcij, ki predstavljajo izhodišče za prepoznavo odstopanj ali celo življenjsko ogro - 

žajočih bolezenskih stanj (Stjepanović Vračar, 2011). 

 

Usposabljanje in izobraževanje zdravstvenega osebja, vzpostavitev neprekinjene- 

ga nadzora, zgodnje prepoznavanje poslabšanja stanja, organiziran sistem za klic na 

pomoč ter tim, pripravljen, da se učinkovito odzove na ta klic, so pogoji, ki jih 

moramo izpolniti, če želimo preprečiti ali vsaj zmanjšati število srčnih zastojev v 

bolnišnicah (Vlahovič, 2011). 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Prepoznava ogroženega  pacienta  je  eden  izmed  poglavitnih  postopkov,  s  kate-  rim 

zvišujemo varnost pacientov, prav tako pa je pomemben kazalnik kakovosti v zdravstvu. 

S pravočasno prepoznavo ogroženih pacientov lahko preprečimo mnoge nepopravljive 

posledice in s tem rešimo marsikatero človeško življenje (Mravinec, 2013).  

 

Morbiditeta in mortaliteta kirurških pacientov sta še posebej odvisni od natančnega 

opazovanja, posebne nege in terapije v pooperativnem obdobju zdravljenja (Miksić, 

2010). 
 

Modificirani zgodnji opozorilni točkovnik   MEWS 
 

V bolnišnici Celje je bil točkovnik MEWS poskusno uveden januarja 2012 in se od 

tedaj redno izvaja na vseh kirurških oddelkih. 
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Modificiran zgodnji opozorilni točkovnik je točkovni sistem, namenjen odkrivanju 

ogroženih pacientov in sprožanju odziva zdravstvenega osebja. Obsega točkovanje 

vrednosti fizioloških spremenljivk, ki jih tudi sicer rutinsko spremljamo. V točkovni 

sistem MEWS so vključene naslednje fiziološke spremenljivke: arterijski tlak, pulz, 

frekvenca dihanja, temperatura, zavest (lestvica AVPU: Alert (buden), reacting to Voice 

(odziven na zvok), reacting to Pain (odziven na bolečino), Unresponsive (ne- odziven), 

diureza (Morgan, et al., 1997; Stenhouse, et al., 2000). 
 

Izboljševanje ali poslabševanje pacientovega stanja se kaže kot sprememba števila 

točk MEWS. Večje ko je število točk MEWS, bolj so fiziološke spremenljivke nenor- 

malne in bolj je pacient ogrožen. Ko število točk doseže določen prag (npr. 4 točke), 

je potrebna ocena pacienta s strani zdravnika (Parežnik, 2011). 

 

Pri vrednostih nad 5 je bil potreben sprejem na intenzivni oddelek (Subbe, et al., 

2002 cited in Jurca,  2006). 

 

Poleg opozorilnega točkovnika za oceno ogroženosti pacienta je treba za njegovo 

učinkovito uporabo v praksi natančno opredeliti odgovor na posamezne seštevke 

ocen, ki mora biti stopenjski (Vlahović,  2008). 

 

Vsak opozorilni sistem mora spremljati ustrezen algoritem za aktivacijo usposoblje- 

nega osebja. V tabeli 4 je prikazan algoritem ukrepanja, ki so ga izvedli v avstralski 

zasebni bolnišnici (Page, et al., 2008 cited in Parežnik, 2011). 

 

Tabela 1: Algoritem ukrepanja po   MEWS-u 

 
 

 
SEŠTEVEK MEWS 

 

 
UKREPI 

 

 
1  TOČKA 

- Izvajanje meritev na 1–2 uri. 

 
- Takojšnje  obvestilo  odgovorne  medicinske sestre. 

 
- Obvestilo nadzorne medicinske sestre, ki pacienta pregleda takoj, ko je to 

mogoče. 

 

 
2 ALI 3 TOČKE 

- Meritve vitalnih funkcij na eno   uro. 

 
- Takojšnje  obvestilo  odgovorne  medicinske sestre. 

 
- Klic nadzorne medicinske sestre, ki pacienta pregleda takoj, ko je to mo- 

goče. 

 
- Obvestilo odgovornega zdravnika. 
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Vir: Page, et al., 2008 cited in Parežnik, 2011 
 

Vrednost (MEWS) za prepoznavo ogroženih pacientov so ocenili na kirurških in in- 

ternističnih oddelkih.  Vsak  opozorilni  sistem  mora  spremljati  ustrezen  algoritem  za 

aktivacijo usposobljenega osebja. Ob uporabi takšnega algoritma so ugotovili 

zmanjšanje števila klicev urgentne ekipe in zgodnejše ter ustreznejše premeščanje 

pacientov na intenzivni oddelek (Parežnik,    2011). 
 

Uporaba MEWS-a 
 

Uporaba  MEWS-a lahko: 

 izboljša kakovost opazovanja in nadzora pacientov, 

 izboljša komunikacijo znotraj multidisciplinarne ekipe, 

 omogoča pravočasen sprejem na intenzivni   oddelek, 

 pomaga dobri klinični oceni, 

 služi kot pripomoček pri zagotavljanju primerne pomoči pacientu, 

 je dober kazalec nenormalne   fiziologije, 

 omogoča spremljanje trendov fizioloških motenj (Sims & Taylor, 2007). 
 
 
 

Za paciente, pri katerih se domneva, da je tveganje za razvoj kritične bolezni veliko,    

je treba čim prej začeti meriti MEWS. To    vključuje:  

 vse paciente, ki so v bolnišnico sprejeti urgentno, 

 nestabilne paciente, 

 paciente, katerih stanje zdravstvenemu osebju vzbuja skrb, 

 paciente, katerih stanje zahteva pogosto ali vedno pogostejše opazovanje, 

 paciente, ki imajo kronične bolezenske težave, 

 paciente, ki se jim zdravstveno stanje slabša oz. ne napreduje, 

 paciente po prestali operaciji (Sims & Taylor, 2007). 
 

Na podlagi MEWS točkovnika bi bilo treba vrednotiti tudi to, ali pacienta lahko  pre- 

mestimo na neki drug bolnišnični oddelek ali ga zaupamo izvajalcu storitev zdra- 

vstvenega varstva (Sims & Taylor,  2007). 
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Pri nekaterih pacientih uporaba MEWS-a ni primerna oz. ne pride v poštev. To so: 

 enodnevni pacienti, 

 pacienti, ki ne potrebujejo  opazovanja, 

 pacienti, ki so neozdravljivo bolni, 
 

 pacienti, za katere je načrtovan odpust iz bolnišnice (Sims & Taylor, 2007). 
 

Kljub temu da ima uporaba MEWS-a za večino pacientov pozitivne posledice, ima 

zdravnik pravico do odločitve, ali je potrebno, da pacienta ves čas spremljamo s po- 

močjo MEWS-a ali ne. Če zdravnik odloči, da MEWS ni primeren, potem mora biti to 

jasno zapisano na sprednjem delu opazovalne lestvice. Treba je zapisati tudi opom- 

bo, zakaj se je zdravnik odločil, da se pri določenem pacientu MEWS-a ne uporabi 

(Sims & Taylor,  2007). 
 

Opazovanje in rezultati MEWS morajo biti evidentirani na standardnih opazovalnih 

lestvicah. Vsi zapisi v pacientovi dokumentaciji morajo biti:  

 berljivi, 

 podpisani, 

 datirani, 

 časovno opredeljeni (Sims & Taylor, 2007). 
 

Za potrebe raziskave smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja:  
 

1. Kakšen pomen ima uporaba točkovnika MEWS za varnost pacienta v pooperativ- 

nem obdobju na kirurških oddelkih Splošne bolnišnice Celje? 
 

2. Kolikšen delež pacientov je bil na osnovi modificiranega zgodnjega opozorilnega 

točkovnika po operativnem posegu na kirurških oddelkih Splošne bolnišnice Celje  

prepoznan kot ogrožen? 

 

3. Kolikšen delež pacientov je bilo na osnovi modificiranega zgodnjega opozorilnega 

točkovnika treba premestiti v enoto za intenzivno nego ali intenzivno terapijo in 

kateri ukrepi so bili izvedeni pri ogroženem pacientu? 

 
 
 

3 METODA 
 

Uporabljena je kvantitativna in deskriptivna metoda s študijem domače in tuje lite- 

rature ter drugih virov in s pregledom medicinske dokumentacije pacientov. Upo- 

rabljena je bila tudi metoda intervjuja medicinskih sester. Dobljene podatke smo 

analizirali retrospektivno in jih statistično obdelali. Rezultati so sistematično urejeni 

in prikazani v grafih z uporabo računalniškega programa Microsoft Excel, s pomočjo 

katerega smo napravili analizo hi-kvadrat (p – vrednost ≤    0,050). 
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Podatke smo pridobili s pregledom zdravstvene dokumentacije ter uporabo bolni- 

šničnega informacijskega sistema BIRPIS. Pridobili smo naslednje podatke o pacien- 

tih: starost, spol, čas trajanja hospitalizacije, način sprejema, oceno  po točkovniku 

MEWS, izvedeni dodatni ukrepi in vrsta dodatnih ukrepov. 

 

V raziskavo je bilo vključenih 260 zaporednih hospitaliziranih pacientov in 10 medi- 

cinskih sester. Zaradi nepopolnih podatkov smo izločili 60 pacientov, zato smo  ana- 

lizirali podatke 200 pacientov. Od skupno 60 točkovnikov MEWS iz obeh oddelkov 

jih je bilo 38, ki so imeli nezadostno število zabeleženih meritev vitalnih funkcij.   V 

22. primerih so bile meritve izvedene samo enkrat zaradi kratkotrajne hospitalizaci- 

je pacientov. Na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo je bilo 100 pacientov in 

100 na travmatološkem oddelku. Od tega je bilo 92 žensk (46 %) in 108 moških (54 

%). Na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo je bilo več moških kot žensk, na 

travmatološkem oddelku pa je bil delež žensk večji. Povprečna starost pacientov je 

bila 61 let; najmlajši pacient je bil star 17, najstarejši pa 94 let. 

 

Podatke smo pri medicinskih sestrah pridobili s pomočjo intervjuja, v katerem smo 

zastavili dve vprašanji: 
 

1. Ali poznate točkovnik MEWS in kakšen namen ima njegova uporaba? 
 

2. Ali se vam zdi točkovnik MEWS na vašem oddelku uporaben? 
 
 
 

4 REZULTATI 
 

V povprečju so bili pacienti hospitalizirani 5,8 ± 4,3 dni. Na oddelku za splošno in 

abdominalno kirurgijo so bili pacienti v povprečju hospitalizirani 5,6 ± 4,6 dni, na 

travmatološkem oddelku v povprečju 6,0 ± 4,0 dni. 

 

Vrednosti po MEWS so bile naslednje: vrednost 0 je imelo 25 pacientov (12 %), vre- 

dnost 1 so imeli 103 pacienti (51 %), vrednost 2 je bila zabeležena pri 24  pacientih 

(12 %), vrednost 3 pri 31 pacientih (15 %), vrednost 4 pri 14 pacientih (7 %), vre- 

dnosti 5, 6 ali 7 pa je imel po en pacient (skupaj 3  %). 
 

Urgentno sprejetih je bilo skupno 110 (55 %) pacientov, 90 (45 %) pacientov pa ne- 

urgentno. Na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo je bilo urgentno sprejetih 

37 %pacientov, kar je manj kot neurgentno (63 %). Na travmatološkem oddelku je 

bilo urgentno sprejetih 73 % pacientov, neurgentno pa 27 %, kar prikazuje graf 1. 
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Graf 1: Število urgentno in neurgentno sprejetih pacientov v bolnišnico  
 

Iz 2 grafa je razvidno, da je bilo na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo  14  

% pacientov, ocenjenih z MEWS ≥ 4. Na travmatološkem oddelku je bilo le 3 % takih 

pacientov. Pacienti na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo so imeli 

pridružena še druga kronična obolenja. 

 

Graf 2: Število pacientov z MEWS < 4 in MEWS > 4 na oddelku za splošno in abdo - 

minalno kirurgijo in travmatološkem oddelku 
 

 

Na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo je bilo več pacientov, ocenjenih s 

točkami MEWS ≥ 4 kot na travmatološkem oddelku; razlike so statistično značilne 

(p  = 0,005). 

 

Tretji graf prikazuje število dodatnih ukrepov pri pacientih s točkami MEWS ≥ 4 in 

MEWS ≥ 4. Skupno so bili uvedeni dodatni ukrepi pri 17 pacientih. Pri 12 pacien- tih 

so bili uvedeni dodatni ukrepi, ko je bila ocena po točkovniku MEWS ≥ 4, in v     5 

primerih, ko je bila ocena MEWS < 4. V 5 primerih, ko je bil MEWS ≥ 4, dodatnih 

ukrepov ni bilo. 
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Graf 3: Število dodatnih ukrepov pri pacientih v primerih, kadar je MEWS ≥ 4       in  

< 4 
 

 

Na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo so bili uvedeni dodatni ukrepi (apli- 

kacija kisika, 0,9 % raztopina NaCl in analgetik) v primeru, ko je MEWS ≥ 4, in sicer 

pri 9 pacientih (64 %) od skupno 14 z MEWS ≥ 4. Pri 5 pacientih ukrepov ni bilo 

zabeleženih. 

 

Na travmatološkem oddelku so bili v primeru, ko je MEWS ≥ 4, uvedeni dodatni 

ukrepi, in sicer pri 3 pacientih (100 %) od skupno 3 z MEWS ≥  4. 

 

Na oddelku za splošno in abdominalno so bili v primeru, ko je bil MEWS < 4, dodatni 

ukrepi uvedeni pri 5 pacientih (4 %) od skupno 86 z MEWS < 4. Na travmatološkem 

oddelku v primeru, ko je bil MEWS < 4, dodatnih ukrepov ni bilo. 

 

Na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo so bili dodatni ukrepi izvedeni pri 

več pacientih kot na travmatološkem oddelku. Razlike so statistično značilne (p = 

0,005). 

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

Na podlagi opravljene raziskave in pridobljenih rezultatov lahko odgovorimo na za- 

stavljena raziskovalna vprašanja. 
 

Poleg kakovostne zdravstvene nege je prepoznava in preprečevanje poslabšanja pa- 

cientovega zdravstvenega stanja eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na 

varnost in kakovost pooperativnega zdravljenja. 

 

V Splošni bolnišnici Celje je bil januarja 2012 na kirurških oddelkih poskusno uveden 

modificirani zgodnji opozorilni točkovnik (MEWS), namenjen prepoznavi  ogroženo- 
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sti pacientov po operaciji, ki se redno uporablja še danes. Na oddelkih so bila podana 

pisna navodila za izpolnjevanje lestvice MEWS in navodila za izpolnjevanje protoko-   la. 

Redno beleženje in sledenje vitalnih funkcij (frekvenca srca, frekvenca dihanja, telesna 

temperatura, krvni tlak, ocena zavesti, diureza) se izvajata pred operacijo, v 

prebujevalnici in več ur po operaciji na   oddelku. 
 

Pomen uporabe točkovnika MEWS zmanjšuje dejstvo, da prihaja do velikega izpada 

podatkov. Kot posledica nepopolnega izpolnjevanja podatkov je lahko tudi manj do- 

datnih ukrepov, ki sicer v opazovalni raziskavi niso bili predpisani. 
 

Kadar je seštevek točk MEWS 4 ali več, menimo, da se je pacientovo zdravstveno 

stanje poslabšalo do te mere, da je pacient prepoznan kot ogrožen.  

 

V času raziskave je bilo na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo 11 % paci- 

entov, ki so imeli oceno MEWS 4. Vrednost 5, 6 in 7 točk je imel po 1 % pacientov. 

Na Travmatološkem oddelku so bili zabeleženi 3 % pacientov z oceno MEWS 4 toč- 

ke. Pacientov z oceno MEWS več kot 4 točke na travmatološkem oddelku ni bilo. 

Relativno malo ogroženih pacientov omogoča, da osredotočimo pozornost nanje in 

s pravočasnim ukrepanjem preprečimo poslabševanje njihovega stanja. Na oddelku 

za splošno in abdominalno kirurgijo je bilo 37 % nenačrtovanih (urgentnih) in 63 

% načrtovanih (neurgentnih) sprejemov. Pacienti, ki so bili načrtovani za operativni 

poseg, so dosegli manj točk MEWS kot nenaročeni (urgentni) pacienti. Takšni re- 

zultati so pričakovani zaradi boljše predoperativne priprave pacientov na načrtovani 

operativni poseg. Na travmatološkem oddelku je bilo več urgentno sprejetih paci- 

entov (73 %) kot na oddelku za abdominalno kirurgijo, kar je odraz narave dela, saj 

je sprejeme zaradi različnih poškodb, nesreč ipd. težko vnaprej predvideti. Pacienti 

na travmatološkem oddelku so imeli nižje število točk MEWS-a najverjetneje zaradi 

manj spremljajočih kroničnih bolezni. 

 

Podobne rezultate je pokazala študija, ki so jo naredili leta 2003 v zdravstveni usta- 

novi Addenbrooke‘s Hospital Cambridge v Veliki Britaniji. Rezultati so pokazali, da 

je 57 (17 %) od 334 pacientov doseglo MEWS kriterij 4 ali več točk. Pacienti, ki so 

bili naročeni na operativne posege (elektivni pacienti), so dosegli manj točk kot ne- 

naročeni, urgentni pacienti. V primerjavi z 22 % urgentnih pacientov, ki so dosegli 

4 ali več točk, je samo 8 % načrtovanih pacientov doseglo 4 ali več točk (Gardner 

Thorpe & Walsh, 2006). 
 

V času opravljene raziskave nismo zabeležili nobene premestitve zaradi poopera- 

tivnih zapletov v enoto za intenzivno nego in terapijo (EIT) na osnovi zgodnjega 

opozorilnega točkovnika. V EIT je bil po operaciji sprejet en pacient, še preden je bil 

sprožen kateri od dejavnikov za odkrivanje ogroženih pacientov. Kasneje je bil ome- 

njeni pacient premeščen nazaj na oddelek. Pacienti, ki so na oddelku za splošno in 

abdominalno kirurgijo imeli MEWS 5, 6 in 7 točk, so umrli. Do smrti ni prišlo zaradi 

prepoznega ukrepanja oz. prepozne reakcije zdravstvenega osebja, ampak zaradi 

narave bolezni. En pacient je imel napredovalo maligno obolenje in je bil deležen 
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paliativne oskrbe, pri ostalih 2 pacientih pa je prišlo do popuščanja vitalnih funkcij 

in smrti zaradi težjega kirurškega posega in številnih pridruženih internističnih obo- 

lenj. Vsi 3 pacienti so spadali v skupino starejših pacientov. 

 

Na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo so bili uvedeni dodatni ukrepi v 

primeru, ko je bil MEWS ≥ 4, in sicer pri 9 od 14 pacientov.  

 

Pri 7 pacientih je bil dodan kisik, pri 1 pacientu je bil dodan kisik in obveščen zdrav- 

nik, pri 1 pacientu pa dodana kisik in 0,9 % raztopina NaCl. Pri 5 pacientih ukrepov 

ni bilo zabeleženih. Pacienti, pri katerih ukrepi niso bili zabeleženi, so imeli MEWS 

oceno 4. Mejno znižano saturacijo (90 %−92 %) na pulznem oksimetru in zvišano 

frekvenco dihanja (18/min–25/min) so imeli 4 pacienti. En pacient je imel poleg nižje 

saturacije (92 %) in mejno povišane frekvence dihanja (16/min) povišano tudi 

frekvenco srca (108/min). 

 

Na travmatološkem oddelku so bili v primeru, ko je bil MEWS ≥ 4, uvedeni dodatni 

ukrepi pri 3 pacientih. Pri 2 pacientih je bil dodan kisik, pri 1 pacientu pa sta bila 

uvedena kisik in analgetik. 
 

Do porasta števila točk MEWS je največkrat prišlo zaradi mejno znižane saturacije 

(91 %, 92 %) na pulznem  oksimetru. 

 

Na oddelku za splošno in abdominalno so bili v primeru, ko je bil MEWS < 4, dodatni 

ukrepi uvedeni pri 5 pacientih. V 4 primerih je bil dodan kisik, v 1 primeru pa kisik in 

analgetik. Na travmatološkem oddelku v primeru, ko je bil MEWS < 4, dodatni 

ukrepov ni bilo. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Rezultati izvedene raziskave so pokazali, da je uvedba točkovnika MEWS na kirurških 

oddelkih v Splošni bolnišnici Celje dober projekt, ki zagotavlja večjo varnost, tako za 

paciente kot tudi za zdravstveno osebje. 

 

Z opravljeno raziskavo smo prišli do ugotovitev, ki so lahko spodbudne za izboljšanje 

uporabe točkovnika MEWS, ki ga zdravstveni delavci na kirurških oddelkih v praksi 

že izvajajo. 

 

Z ustreznim izobraževanjem in strokovnim usposabljanjem, upoštevanjem navodil, 

natančnostjo in izkušnjami bodo zdravstveni delavci pripravljeni na nepredvidljive 

situacije, ki se vsakodnevno pojavljajo pri zdravstveni obravnavi pacientov na od- 

delku. 
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Vsaka sprememba zahteva določen čas in napor. Uporabo točkovnika MEWS bo tre- 

ba v Splošni bolnišnici Celje sistemsko urediti. Pred izvajalci projekta in ostalimi 

zdravstvenimi delavci, ki izvajajo proces zdravstvene oskrbe pacientov, je zahtev- na 

naloga. Načrtno si morajo prizadevati za izboljšanje implementacije točkovnika 

MEWS v klinično okolje bolnišnice. 
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IZVLEČEK 

 

Teoretično izhodišče: Debelost je eden izmed največjih javno-zdravstvenih problemov tega 

stoletja. Kljub dokazanim zdravstvenim koristim ob izgubi telesne mase je stopnja neuspe- 

šnega zdravljenja debelosti še vedno visoka. Namen je pregled tehnik, ki jih dietetiki lahko 

uporabijo pri intervencijah s ciljem doseči spremembe v prehranskem vedenju. 
 

Metoda: Iskanje literature, kliničnih študij in preglednih člankov ter analiza obstoječe stro- 

kovne in znanstvene literature s področja zanimanja. Priprava izvlečka študij, in predstavi- 

tev vedenjsko kognitivno terapije kot najbolj učinkovito metode za vključitev v prehransko 

terapijo debelosti. 
 

Rezultati: Rezultati analize obstoječih študij kažejo, da se posamezniki pri zdravljenju s 

tehnikami vedenjsko kognitivne  terapije  naučijo,  kako  prepoznati,  izzvati  in  spremeni- ti 

svoja posebna disfunkcionalna prepričanja glede svojega lastnega telesa in prehranje - 

valnega nadzora. Ker se primarno merilo za uspešno zdravljenje debelosti osredotoča na 

izboljšanje zdravja namesto na znižanje telesne mase se tehnike vedenjsko kognitivne te- 

rapije izkažejo kot koristen pristop v pomoč odraslim in tudi mladostnikom, da izgubijo 

telesno maso. Glavna ugotovitev je, da je dodajanje tehnik vedenjsko kognitivne terapije 

skupaj z dietetičnim zdravljenjem debelosti povezano z dolgoročno izgubo telesne mase in 

njenim vzdrževanjem. 

 

Razprava: Zaradi pomanjkanja znanja, časa in sredstev dietetiki ter drugi strokovnjaki v 

preteklosti niso uspeli vplivati na uspešno zdravljenje debelosti. Z boljšim razumevanjem 

kompleksnosti narave te bolezni pridobivamo na znanju in virih z izboljšano učinkovitostjo 

in rezultati. Programi usposabljanja so nujno potrebni za širjenje tehnik vedenjsko kogni - 

tivne terapije v prehransko terapijo, centri za duševno zdravje, specializirani za vedenjsko 

kognitivno terapijo, pa bi morali odpreti svoja vrata za prekomerno težke in debele posa- 

meznike. 
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Ključne besede: debelost, debelost pri mladostnikih, prehranska terapija, vedenjsko 

kognitivna terapija, svetovanje v vedenjsko kognitivni terapiji. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: Obesity is one of the greatest public health challenges of this century. Despite 

the proven health benefits of losing weight, the rate of failure of treatment of obesity is still 

high. The purpose is to review the techniques that dietitians can use in interventions with 

the aim of achieving changes in food behavior. 

 

Methods: Search for literature, clinical studies and transparent articles and analysis of exi- 

sting technical and scientific literature in the area of interest. Preparation of extract studies, 

and presentation of the cognitive behavioral therapy as the most effective method for in- 

corporation in nutritional therapy of obesity 
 

Results: Individuals in the treatment of cognitive behavioral therapy techniques, learn how 

to recognize, induce and change their dysfunctional beliefs about their bodies and diet 

control. As the primary criterion for successful treatment of obesity focuses on improving 

health rather than on weight reduction, the techniques of cognitive behavioral therapy are 

proved to be a useful approach to help adults and young people to lose weight. The main 

finding is that the addition of cognitive behavioural therapy techniques in dietary treat- 

ment of obesity is associated with long-term weight loss and its  maintenance. 

 

Discussion: Due to lack of knowledge, time and resources in the past, other scientists and 

dietitians have failed to influence the successful treatment of obesity. Now that we un- 

derstand the more complex nature of this disease, we produce knowledge and resources 

with improved efficiency and results. Training programs are urgently needed to spread the 

techniques of cognitive behavioral therapy in nutritional therapy; mental health centers, 

specializing in cognitive behavioral therapy should open their doors for overweight and 

obese individuals. 
 

Keywords: obesity, nutrition therapy, cognitive behavioural therapy, counseling in 

cognitive behavioral therapy 

 
 
 

1 UVOD 
 

Debelost je eden izmed največjih javno-zdravstvenih problemov 21. stoletja (WHO, 

n. d.). Debelost ni povezana le z zdravstvenimi težavami (bolezni srca in ožilja (BSO), 

sladkorna bolezen tipa 2, rak) in ogromnimi gospodarskimi stroški, ampak tudi z 

različnimi psihološkimi težavami, socialnimi in okoljskimi dejavniki (Ament, et al., 

2009; Athealth n. d.; Munsch & Puder, 2010). Razširjenost debelosti se je potrojila 

v mnogih državah Evrope. Od leta 1980 število obolelih še naprej  narašča 
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na alarmantno stopnjo, zlasti med otroci (WHO, n. d.). Po ocenah Svetovne zdra- 

vstvene organizacije za leto 2008 je bilo več kot 50 % moških in žensk v evropski 

regiji prekomerno težkih, pri tem 23 % žensk in 20 % moških debelih. Na podlagi 

najnovejših ocen v državah Evropske unije prekomerna telesna masa prizadene 30 - 

70 % odraslih, debelost pa 10 - 30 % odraslih. Najmanj 2,8 milijona ljudi vsako leto 

umre zaradi prekomerne telesne mase in debelosti (WHO, n. d.). Debelost v otroštvu 

in adolescenci povečuje ogroženost pred debelostjo v odrasli dobi (Gabrijelčič & Šin- 

kovec, 2010). Debel trinajstletnik ima kar 50 % možnosti, da bo debel v odrasli dobi, 

osemnajst - letnik pa ima skoraj 80 % možnosti (Brennan, et al., 2008). Podatki 

Fakultete za šport kažejo, da je bilo leta 2007 prekomerno težkih in debelih že 28,9 

% fantov in 24,1 % deklet v starostnem obdobju od 6 do 19 let (Gabrijelčič & Šin- 

kovec, 2010). Na izbiro prehrane in gibalne - športne aktivnosti v otroštvu navadno 

vpliva njihovo okolje. Socialni in gospodarski razvoj kot tudi politika na področju 

kmetijstva, prometa, urbanizma, okolja, izobraževanja, predelava hrane, distribucije 

in trženja vplivajo na otrokove prehranjevalne navade in želje kot tudi na merilo 

gibalne in športne aktivnosti (WHO, n. d.). Raziskave Inštituta za varovanje zdravja 

in drugih slovenskih raziskovalcev kažejo na slabe prehranske navade pri slovenskih 

otrocih. Ti ne zaužijejo dovolj sadja in zelenjave ter redno uživajo sladkarije in slad- 

kane pijače. Poleg tega se prehranjujejo neredno, opuščajo zajtrk in zaužijejo manj- 

še število dnevnih obrokov od obstoječih priporočil (Gabrijelčič & Šinkovec, 2010). 

Sledenje debelosti iz otroštva v odraslost, v kombinaciji z neuspešnim zdravljenjem 

debelosti odraslih, kaže, da bi lahko z usmerjenim zdravljenjem na otroško popula- 

cijo učinkovito preprečevali debelost pri odraslih (Brennan, et al., 2008). 
 

Pri izvajanju prehranskih terapij se poudarja individualnost, pri čemer se možnosti 

zdravljenja določijo na podlagi indeksa telesne mase (ITM), obsega pasu in škodljivih 

posledic za zdravje, ki jih posameznik že doživlja oziroma obstaja za njih povečano 

tveganje v prihodnosti (Wyatt, 2013). Konceptualizacija debelosti kaže, da morajo 

biti intervencije raznolike in individualne (Epstein, et al., 1998). Popolnoma nesmi- 

selno je predpisovati standardiziran prehranski obrazec vsem debelim bolnikom. Za 

dosego želenega učinka je potrebno pristopiti individualno. Pri oblikovanju načrta 

pa je potrebno oceniti tudi trenutne prehranjevalne navade. Najbolj uporaben, prak- 

tičen in široko dostopen način je izpolnjevanje prehranskega dnevnika. Če je izpol- 

njen iskreno, lahko prehranski dnevnik prihrani čas med posvetovanjem, pomaga pri 

oblikovanju prehranskega režima in se uporablja kot dragoceno orodje za razpravo 

o vedenjskih spremembah. Dietetiki morajo spodbujati tudi gibalno in športno ak- 

tivnost in jo vključiti v program za obvladovanje telesne mase, saj je ta pomemben 

element hujšanja, še posebno pri dolgoročnem ohranjanju izgubljene telesne mase 

(Beattie, 2001). 
 

Delež neuspešnih intervencij je visok kljub dokazanim zdravstvenim koristim ob 

izgubi telesne mase. Danes je splošno znano, da je zgolj prehransko svetovanje ne- 

učinkovita metoda pri ohranjanju in izgubi telesne mase (Beattie, 2001). Vsak uspe- 

šen program za uravnavanje telesne mase bi moral zagotoviti ustrezne prehranske 
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nasvete in trajno spremembo vedenjskega ter življenjskega sloga. Poleg tega se pri- 

poroča tudi postavljanje realnih ciljev ter prilagajanje vadbe in gibalne in športne 

aktivnosti sposobnostim posameznika (Beattie, 2001). V odgovor na povečano do- 

kazljivost učinkovitosti vedenjsko kognitivne terapije (VKT) na področju psihologije 

so v intervencijah za hujšanje začeli vključevati tehnike VKT (Brennan, et al., 2008). 

Gre za metodo spremembe vedenja, ki omogoča in spodbuja posameznika, da pre- 

pozna vedenja povezana z debelostjo in prevzame odgovornost za izvajanje ustre- 

znih sprememb, da se takšno vedenje prepreči (Beattie, 2001). V ameriški študiji 

navajajo, da obstajajo trdni dokazi, ki podpirajo uporabo kombinacije vedenjske in 

kognitivne terapije pri zdravljenju debelosti odraslih, otrok in mladostnikov. Le ta 

naj bi lajšala spremembo usmerjenih prehranskih navad, ugodno vplivala na izgubo 

telesne mase in zmanjšala dejavnike tveganja za BSO ter sladkorne bolezni tipa 2 

(Epstein, et al., 1998; Branden, 2000). 

 
 
 

2 METODA 
 

Cilj prispevka je pregled literature s področja uporabe VKT kot metode zdravljenja 

debelosti. Namen je pregled tehnik, ki jih dietetiki lahko uporabijo pri intervencijah 

s ciljem doseči spremembe v prehranskem vedenju. 

 

Kljub dokazanim zdravstvenim koristim ob izgubi telesne mase je stopnja neuspe- 

šnega zdravljenja debelosti še vedno visoka. Znano je, da spremembe v vedenju 

dolgoročno izboljšajo prehranski režim in gibalne in športne aktivnosti. Ključna vlo - 

ga dietetika ni le v tem, da poda ustrezen prehranski nasvet, ampak tudi zagotovi 

stalno spremembo v vedenju in življenjskem slogu. Večina intervencijskih pristopov 

ni mogla vzdrževati dolgoročnih vedenjskih sprememb, potrebnih za trajno izgubo 

telesne mase, zato je cilj prispevka, predstaviti VKT kot najbolj učinkovito metodo 

za vključitev v prehransko terapijo debelosti tako pri otrocih in mladostnikih, kot 

tudi pri odraslih. 

 
 
 

3 PREGLED LITERATURE 
 

Debelost odraslih in otrok ter mladostnikov 
 

Debelost ima neposredno povezavo z obolevnostjo in umrljivostjo, vendar so kljub 

dokazanim zdravstvenim koristim ob izgubi telesne mase stopnje neuspešnega 

zdravljenja debelosti visoke. Debelost je zapletena bolezen in vsak uspešen pro- 

gram za uravnavanje telesne mase bi moral zagotoviti ustrezne prehranske nasvete 

ter zagotoviti trajno spremembo vedenjskega in življenjskega sloga. Programi za 

preprečevanje in zdravljenje debelosti bi morali biti prednostna naloga, kar je iziv 

javnega zdravja. 
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Dejavniki debelosti 
 

Debelost ni povezana le z zdravstvenimi težavami, ampak tudi z zelo velikimi fi- 

nančnimi stroški (skupni letni stroški zaradi debelosti v EU so bili leta 2002 ocenjeni   na 

32.8 bilijonov evrov). Debelost je obenem povezana z različnimi psihološkimi težavami, 

kot so intenzivna zaskrbljenost glede telesa, depresivno razpoloženje in zmanjšano  

samospoštovanje  (Ament  et  al., 2009). 
 

Socialni dejavniki, povezani z debelostjo zajemajo revščino in nizko stopnjo izo-  brazbe, 

čeprav debelost narašča tudi že med skupinami z višjimi dohodki. Poleg genetske 

dispozicije so tu še okoljski dejavniki, ki vključujejo; kaj pojemo, koliko smo aktivni. 

Politika na debelost vpliva na področju kmetijstva, prometa, okolja, izobra-  ževanja, 

predelava hrane, trženja. Vse to vpliva na prehrano, naše navade in želje. Starši so 

pomemben dejavnik, saj posredujejo svoj slog prehranjevanja in vplivajo na prehransko 

vedenje svojih  otrok. 

 

Prehranska terapija debelosti v praksi 
 

Najprej opredelimo možnosti zdravljenja na podlagi indeksa telesne mase (ITM), obsega 

pasu in škodljivih posledic za  zdravje,  ki  jih  posameznik  že  doživlja  oziro- ma obstaja 

za njih povečano tveganje v prihodnosti (Wyatt, 2013). Intervencije so raznolike in 

individualne, saj edinstvene sposobnosti dietetika omogočajo izdelavo  prehranskega 

načrta, prilagojenega potrebam posameznega bolnika. Da bi oblikovali načrt, pa je 

potrebno oceniti trenutne prehranjevalne navade (Beattie, 2001); najbolj uporaben, 

praktičen in široko dostopen način je izpolnjevanje prehranskega dnev- nika. Le ta 

prihrani čas med posvetovanjem, pomaga pri oblikovanju prehranskega režima in se 

uporablja kot dragoceno orodje za razpravo o vedenjskih spremembah (Beattie, 2001). 

Dietetiki tudi spodbujajo gibalne in športne aktivnosti in jih vključijo    v program za 

obvladovanje telesne mase. Podatki dosledno kažejo, da je za večino posameznikov za 

preprečitev pridobivanja telesne mase dovolj 60-minutna, zmerna dnevna aktivnost 

(kot je hitra hoja), in to več dni v tednu. 

 

Uspešen program za uravnavanje telesne  mase 
 

Trenutno so skoraj vse obravnave debelosti sestavljene iz strategij za zmanjšanje 

energijskega vnosa. Večina takih intervencij dosega kratkoročno izgubo telesne 

mase ter njeno ponovno pridobitev po koncu zdravljenja. 

 

Ker je zgolj prehransko svetovanje neučinkovita metoda pri spodbujanju in ohra- 

njanju izgube telesne mase in so spremembe v našem vedenju tiste, ki dolgoročno 

izboljšajo prehranski režim in gibalne in športne aktivnosti, so na povečano doka- 

zovanje učinkovitosti VKT na področju psihologije v intervencije za hujšanje začeli 

vključevati tehnike terapije (Brennan et al., 2008). 
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Vedenjsko  kognitivna terapija 
 

Vedenjsko kognitivna terapija je oblika psihoterapije, ki izhaja iz predpostavke, da  misli 

vplivajo na naša čustva, vedenje in telesne odzive. Je učinkovita metoda spre-  membe 

vedenja, ki spodbuja posameznika, da prevzame odgovornost za izvajanje ustreznih 

sprememb in da slabo vedenje   prepreči. 

 

Vedenjsko kognitivna paradigma se je razvila iz dveh smeri, behavioristične, ki pravi, 

da so naša vedenja naučena na podlagi preteklih izkušenj, in kognitivne  paradigme, 

ki pravi, da so misli tiste, ki so odgovorne za posameznikov odziv (Palekčić, 1985). V 

ameriški študiji so izvedli sistematičen pregled recenzirane literature v zvezi s 

teorijami o strategijah, ki se uporabljajo pri prehranskem svetovanju. Navajajo, da 

obstajajo trdni dokazi, ki podpirajo uporabo kombinacije vedenjske in kognitivne 

terapije (Branden, 2000). Ravno dodatek kognitivne terapije vedenjski je omogočil, 

da so učinki trajali tudi po koncu terapije. 
 

VKT je v Sloveniji dostopna, a se je učijo le psihologi in psihiatri,  drugim profilom  in 

strokovnjakom iz drugih poklicev terapija ni dostopna. Je pa VKT zelo uporabna in 

poznavanje elementov ter tehnik omogoča dietetikom boljše in uspešnejše delo. 

 

Tehnike svetovanja v vedenjsko kognitivni terapiji in njihova uporabnost v procesu 

prehranskega svetovanja 
 

Proces svetovanja je krajši kot psihoterapija in zajema največ šest srečanj, v katerih 

mora posameznik vzpostaviti distanco do problema ali pa problem rešiti (Fabjan, 

2007). 
 

Terapevtski odnos temelji na sodelovanju dveh enakopravnih partnerjev. Terapevt 

ni nikoli direktiven, ne ponuja odgovorov, ampak pomaga posamezniku, da pride do 

njih sam. Glavni namen terapevta je, da posameznika s pomočjo metod in teh- nik 

VKT opremi z znanjem, da si bo v bodoče znal pomagati sam (Tonkli, 2007). S 

pomočjo metod in tehnik VKT spreminja disfunkcionalne misli posameznika, pre- 

prečuje ponovitev. 
 

Svetovanje v VKT terapevtu omogoča svobodo, da lahko nenehno razvija in spre- 

minja načrt zdravljenja in posameznika nauči tudi sprejeti in se soočiti z majhnimi 

spodrsljaji (Beattie, 2001; Tonkli, 2007). Ena izmed bistvenih vlog je tudi pomoč in 

podpora posameznikom skozi vse faze v procesu sprememb (Beattie, 2001). 

 

Uporabnost vedenjsko kognitivnih tehnik v procesu prehranskega svetovanja 
 

Poleg tehnike relaksacije, treninga socialnih veščin, načrtovanje aktivnosti, »min- 

dfulness« in kognitivne restrukturacije sta bili najbolj učinkoviti tehniki samokon- 

trole in stimulusne kontrole (Ferbar, 2012; Novšek, 2007; Crowther, et al., 2008; 

Koren, 2007). 
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Lahko ju uporabimo že v začetni fazi, ko posameznik izpolnjuje prehranski dnevnik. 

Pri tehniki samokontrole posameznik vodi dnevne evidence vseh zaužitih živil, temu 

doda še evidenco okoliščin v zvezi s hranjenjem in vseh občutkov. Ti prehranski 

dnevniki se nato uporabljajo za raziskovanje: kje, kdaj in zakaj pride do prehranjeva- 

nja. Tehnike stimulusne kontrole so vključene v ugotavljanje in izvajanje sprememb, 

da bi se v prihodnosti izognili situacijam ali dejanjem, ki sprožijo take  odgovore. 

 

Primer tehnike, ki jo še lahko uporabimo v prehranskem svetovanju, je pisanje od- 

zivnih kartic. Na njih napišemo razloge, zakaj se za dieto odločimo. Če preberemo 

karte večkrat na dan, in sicer vsak dan, bodo ti razlogi že trdno v mislih, ko bo pri- 

šlo do skušnjave, da bi jedli nekaj, česar ne bi smeli (Beck, 2008). Ta tehnika se je 

v študiji izkazale za ključno orodje, ki pomaga spremeniti miselnost in negativne, 

destruktivne misli, ki ovirajo hujšanje. Odzivne kartice pomagajo pri vsakodnevni 

motivaciji, predvsem pa preprečujejo relaps (Beck, 2008). 

 
 
 

4 RAZPRAVA 
 

Ker se primarno merilo za uspešno zdravljenje debelosti osredotoča na izboljšanje 

zdravja namesto na znižanje telesne mase, se tehnike VKT izkažejo kot koristen pri-  stop 

v pomoč odraslim in tudi mladostnikom, da izgubijo telesno maso. Posamezni-    ki se 

pri zdravljenju s tehnikami VKT naučijo, kako prepoznati, izzivati in spremeniti  svoja 

posebna disfunkcionalna prepričanja glede svojega telesa in prehranjevalnega nadzora. 

Nadaljna lastna uporaba naučenih tehnik jim omogoča ohranjanje zdravih  prehranskih 

vzorcev in preprečitev   relapsa. 
 

Na dolgi rok so tehnike VKT boljše od same dietetične obravnave. Posamezniki 

ohranijo izgubo telesne mase in učinki srečanj trajajo tudi po koncu zdravljenja. Ve- 

denjsko kognitivne intervencije so oblikovale temelj zdravljenja debelosti v zadnjih 

dveh desetletjih. Te tehnike so se pogosto v kombinaciji z dieto in gibalno in športno 

vadbo, izkazale kot uspešne. Za največji uspeh pa štejejo izgubo telesne mase do 

tiste točke, ko ta ne predstavlja več tveganja za zdravje (Dorsten & Lindley, 2011). 

 
 
 

5 SKLEP 
 

Glavna ugotovitev je, da je dodajanje tehnik VKT skupaj z dietetičnim zdravljenjem 

debelosti povezano z dolgoročno izgubo telesne mase in njenim vzdrževanjem. Za- 

radi pomanjkanja znanja, časa in sredstev dietetiki ter drugi znanstveniki v prete- 

klosti niso uspeli vplivati na uspešno zdravljenje debelosti. Zdaj ko bolje razumemo 

kompleksno naravo te bolezni, pridobivamo na znanju in virih z izboljšano učinko- 

vitostjo in rezultati. Programi usposabljanja so nujno potrebni za širjenje tehnik VKT 

v prehransko terapijo, centri za duševno zdravje, specializirani za VKT, pa bi morali 

odpreti svoja vrata za prekomerno težke in debele posameznike. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Nosečnost in dojenje sta obdobji, v katerih prehrana nosečnice ozi- 

roma matere močno vpliva na razvoj otroka. Manj stroge oblike vegetarijanstva so s strani 

zdravniške stroke še sprejemljive, veganstvo pa je odsvetovano. Namen prispevka je pred- 

staviti prehrano vegank in vegetarijank med nosečnostjo in dojenjem ter ugotoviti, ali je 

imel način prehranjevanja vpliv na pridobivanje telesne teže nosečnice, na donošenost 

otrok in porodno težo novorojenčka. 

 

Metoda: V raziskavi je uporabljena deskriptivna metoda ter kvantitativna tehnika zbiranja 

podatkov. Podatke smo pridobili s spletnim anketnim vprašalnikom. Sodelovalo je 45 žensk, 

ki so se med nosečnostjo in dojenjem prehranjevale vegansko ali  vegetarijansko. 

 

Rezultati: Vegetarijanke in veganke, ki so sodelovale v raziskavi, ne odstopajo od splošne 

slovenske populacije kar se tiče pridobivanja telesne teže nosečnice, gestacijske starosti in 

teže novorojenčka ob rojstvu. Kot glavni vir informacij za pravilno prehranjevanje med no- 

sečnostjo in dojenjem so navedle internet ter knjige in revije. Veliko jih je doživelo negativne 

odzive zdravstvenih delavcev zaradi načina prehranjevanja. 
 

Razprava: Kljub temu, da se veganke in vegetarijanke poučijo o svojem načinu prehra- 

njevanja med nosečnostjo in dojenjem, takšen način prehranjevanja predstavlja določeno 

tveganje za mater in še bolj za otroka. Zdravstveni delavci bi morali k takšnim nosečnicam 

pristopati bolj pozitivno, jih pozorno spremljati in jim pomagati pri načrtovanju in uživanju 

pravilne prehrane in prehranskih dopolnil. 

 

Ključne besede: vegetarijanstvo, veganstvo, nosečnost, dojenje 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Theoretical background: Pregnancy and breastfeeding are periods in which the diet of a 
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pregnant woman or a neonatal mother strongly influences the development of the child. 

Less stringent forms of vegetarianism are still acceptable by the medical profession, howe- 

ver, vegan nutrition is not advisable. The purpose of this paper is to present the vegetarian 

and vegan diet during pregnancy and lactation and to determine whether the nutrition had 

an influence on the weight gain during pregnancy, the gestational age at birth and the 

weight of the newborn at birth. 

 

Methods: The descriptive method and a quantitative technique for data collection were 

used in the research. The data were obtained with a web survey questionnaire. There were 

45 women respondents who had vegan or vegetarian nutrition during pregnancy and bre- 

astfeeding. 
 

Results: Vegetarian or vegan pregnant women, participating in the survey, do not deviate 

from the general Slovenian population as far as weight gain during pregnancy, the ge- 

stational age at birth and the weight of the newborn. As the main source of information for 

proper nutrition during pregnancy and lactation have indicated the Internet and books and 

magazines. Many of them have experienced adverse reactions of health professionals 

because of their nutrition. 
 

Discussion and conclusion: Even though the vegetarian and vegan women educate them- 

selves about their nutrition during pregnancy, the mentioned nutrition represents a specific 

risk for the mother and, even more, the baby. Health care professionals should approach the 

pregnant vegetarian and vegan women more positively, closely monitor them and offer an 

assistance with planning the appropriate diet and nutritional supplements. 
 

Key words: vegetarianism, veganism, pregnancy, breastfeeding 
 
 
 

1 UVOD 
 

Prehrano ljudi ločimo na omnivorno (vsejedo) in vegetarijansko. Razlogi za  izključe- 

vanje živil živalskega izvora iz prehrane so različni: od moralno-etičnih, zdravstve- 

nih, verskih, ekonomskih do estetskih in filozofskih vzrokov. Nemalokrat vegeta- 

rijanci spremenijo tudi življenjski slog in postanejo bolj telesno aktivni (Sedmak, 

2012). Ločimo več oblik vegetarijanstva (Sedmak, 2012): delno vegetarijanstvo, pri 

katerem se ne uživa mesa kopenskih živali, poleg živil rastlinskega izvora pa se uživa 

mleko in mlečne izdelke, med, jajca ter ribe in druge vodne živali; lakto-ovo vegeta- 

rijanstvo, pri katerem se ne uživa mesa, uživa pa se poleg rastlinskih živil tudi mleko 

in mlečne izdelke, jajca in med; lakto vegetarijanstvo, pri katerem se ne uživa mesa 

in jajc, uživa pa se živila rastlinskega izvora, med ter mleko in mlečne izdelke; ovo 

vegetarijanstvo, pri katerem se ne uživa mesa ter mleka in mlečnih izdelkov, uživa 

pa se živila rastlinskega izvora, med in jajca; strogo vegetarijanstvo oz. veganstvo, pri 

katerem se ne uživa nobenih živil živalskega izvora (meso, mleko in mlečni izdelki, 

jajca, med), uživa se le rastlinska živila; presnojedstvo, pri katerem se ne uživa nobe- 
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nih živil živalskega izvora in nobenih toplotno obdelanih živil (kuhanih, dušenih ali 

pečenih), uživa se le surova, toplotno neobdelana živila rastlinskega izvora; fruta- 

rijanstvo, pri katerem se uživa le sadje; makrobiotika, pri kateri se uživa polnozrnata 

živila, lokalno pridelano sadje in zelenjavo, stročnice, semena ter oreščke, nekajkrat 

na teden pa se uživa manjše količine rib, rakov ali školjk in pa naravno sladkih živil 

(suho sadje), ponavadi pa se ne uživa drugih živil živalskega izvora, sladkorja, medu, 

čokolade idr. Poleg navedenih oblik se nekateri vegetarijanci prehranjujejo tudi dru- 

gače. Ena od oblik je dieta »surovo do štirih« oziroma angleško »raw till four«,  pri 

kateri se uživa surovo sadje do šestnajste ure, po tej uri pa le kuhana veganska hrana 

– obrok je po večini sestavljen iz ogljikovih hidratov (RawTill4,  2015). 

 

Pokorn (2003) navaja, da dobro sestavljena vegetarijanska kot tudi veganska pre- 

hrana vsebuje vse hranilne snovi, ki so potrebne za zdravo življenje. Vegetarijanska 

prehrana je lahko tudi slabo planirana in posledično pomanjkljiva. 

 

V obdobju nosečnosti mora nosečnica s pestro in uravnoteženo prehrano zadostiti 

lastnim energijskim potrebam, kot tudi potrebam razvijajočega se ploda, hranila 

pa se medtem v telesu shranjujejo tudi za čas laktacije (Prosen & Poklar Vatovec, 

2011). V tem obdobju se povečajo potrebe po vitaminih A, C, E ter po vitaminih iz 

skupine B-kompleksa, ključen pa je tudi zadosten vnos esencialnih maščobnih ki- 

slin ter mikro in makro elementov, zlasti železa, fosforja, magnezija, cinka in joda 

(Pokorn, 2004). Z lakto-vegetarijanskim načinom prehranjevanja lahko nosečnica 

zadosti vsem energijskim in hranilnim potrebam, problem pa predstavlja predvsem 

veganska prehrana, kjer je potrebno k prehrani dodajati vitamin B
12, 

D, kalcij in že- 

lezo (Pokorn, 2005). 
 

Z oceno prehranjenosti ženske pred nosečnostjo in na podlagi pridobljenih kilogra-  mov 

v nosečnosti, lahko sklepamo o poteku poroda kot tudi o dolgoročnem zdravju ženske 

in otroka (Prosen & Poklar Vatovec, 2011). Za ženske, katerih indeks telesne mase (ITM) 

pred nosečnostjo ni sodil v normalno območje (20-25), obstaja večja verjetnost, da med 

nosečnostjo ne bodo dosegle priporočenih vrednosti za pridobi- vanje na telesni teži v 

nosečnosti (Ricciotti, 2008 cited in Prosen & Poklar Vatovec, 2011). Za ženske s 

prenizkim ITM ob spočetju, obstaja večja verjetnost prezgodnjega poroda, kot tudi 

rojstva novorojenčka s prenizko telesno težo (Sebire et al., 2001  cited in Prosen & 

Poklar Vatovec, 2011). Za ženske s previsokim ITM ob spočetju, obstaja večja verjetnost 

nastanka gestacijskega diabetesa ter preeklampsije (Fowles, 2004 cited in Prosen & 

Poklar Vatovec,    2011). 
 

Prehrana matere med dojenjem zahteva podobne dodatke kot v času nosečnosti, 

zahteva pa tudi povečan vnos tekočine. Doječa mati potrebuje dodatnih 500 kcal 

energije dnevno. Omejitev vnosa energije lahko vpliva na izločanje mleka (Poličnik 

et al., 2009). Stroga vegetarijanska prehrana z izogibanjem vseh živil živalskega 

izvora pomeni tveganje za pomanjkanje več hranil: železa, cinka,  kalcija, joda, vita- 

minov B12, B2, A, D, n-3 dolgoverižnih večkrat nenasičenih maščobnih kislin, zlasti  

dokozaheksaenojske kisline (DHA), beljakovin in energije. Zato slovenski    strokov- 
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njaki odsvetujejo vegetarijansko prehrano za nosečnice, doječe matere ter dojenčke, 

predvsem vegansko in makrobiotsko (Bratanič et al., 2010; Fidler Mis & Orel, 2013). 

V kolikor je dojenček vseeno hranjen z vegetarijansko prehrano, mora uživati zado- 

stno količino materinega mleka ali mlečnih pripravkov z dodatkom železa, kašice z 

dodatkom železa in jajc. Otrok mora biti pod redno zdravniško kontrolo in po mo- 

žnosti kontrolo dietetika (Bratanič et al., 2010). Novorojenčki rojeni med 37. in 41. 

tednom gestacijske starosti so donošeni. Rojeni pred 37. tednom so nedonošeni. Po 

42. tednu so prenošeni. Vzroki za nedonošenost so različni, med drugimi je lahko 

vzrok tudi težka anemija matere in kronična podhranjenost. Povprečna porodna teža 

donošenih novorojenčkov je 3300 gramov. Teža pod 2500 gramov ne glede na ge- 

stacijsko starost, pomeni novorojenčka z nizko porodno težo. Zdrav dojenček nato 

podvoji porodno težo v 5. do 6. mesecu življenja, pri enem letu jo potroji (Zorec, 

2009). 

 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako so se veganke in druge vegetarijanke prehra- 

njevale v času nosečnosti in med dojenjem, ter ali je imel način prehranjevanja vpliv na 

pridobivanje telesne teže ženske med nosečnostjo, donošenost otrok, porodno težo 

novorojenčka ter na pridobivanje telesne teže dojenčka po porodu, v kolikor je mati 

dojila. Zanimalo nas je tudi, kje so nosečnice pridobile informacije o prehrani  med 

nosečnostjo in dojenjem, ter kakšen je bil odziv zdravstvenih delavcev in ljudi      iz  

domačega okolja na njihov način prehranjevanja v omenjenih obdobjih. 

 
 
 

2 METODA 
 

Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela ter kvantitativna tehnika pridobivanja 

podatkov. 

 

2.1 Instrument 
 

Na podlagi prebrane literature in virov je bil izdelan anketni vprašalnik, ki je vsebo - 

val 20 vprašanj. Prvi sklop se je nanašal na demografske podatke, drugi na podatke o 

nosečnosti in rojstvu otroka, tretji na prehrano med nosečnostjo in dojenjem in  če- 

trti na pridobivanje informacij o prehrani med nosečnostjo in dojenjem ter na odzive 

na prehranjevanje anketirank s strani zdravstvenih delavcev, družine ter prijateljev. 

V prispevku so predstavljeni le pomembnejši podatki. 

 

2.2 Vzorec 
 

Vzorec predstavlja 45 žensk, ki so izpolnile anketo in so se med nosečnostjo in do- 

jenjem  prehranjevale vegetarijansko. 
 

2.3 Pridobivanje in analiza podatkov 
 

Anketiranje je potekalo preko orodja za spletno anketiranje www.1ka.si. Povezava 
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do spletne ankete je bila objavljena na spletnem omrežju Facebook in posredovana 

preko e-mail naslovov. Anketiranje je potekalo v mesecu februarju 2015. Vsem an- 

ketirankam je bila zagotovljena anonimnost. 

 

Podatke smo analizirali s programom Excel. Uporabili smo opisno statistiko. Za 

ugotavljanje statistično značilnih razlik smo naredili t test (GraphPad Software  

QickCalcs, spletna stran http://www.graphpad.com/quickcalcs/ttest1/). Za  statistič- no 

značilne razlike smo upoštevali rezultate, pri katerih je bil p < 0,05.  

 
 
 

3 REZULTATI 
 

V raziskavi je sodelovalo 45 žensk, ki so se v času nosečnosti in med dojenjem pre- 

hranjevale vegansko ali vegetarijansko. Ena (2 %) je bila stara do 20 let, 8 (18 %) je 

bilo starih med 21 in 25 let, 16 (36 %) med 26 in 30 let ter 20 (44 %) nad 30 let.    29 

(62 %) jih je rodilo enkrat, 13 (27 %) dvakrat in 3 (7 %) so rodile tri- ali več-   krat. 

Podatki predstavljeni v nadaljevanju se nanašajo na prvo nosečnost. 18 (40 %) žensk 

se je pred nosečnostjo prehranjevalo vegetarijansko. Ena je spremenila  način 

prehranjevanja med nosečnostjo v veganskega in smo jo v nadaljevanju prišteli k 

vegankam. Vzrok za spremembo so bila moralno etična načela. 
 

Pred nosečnostjo se je 27 žensk (60 %) prehranjevalo vegansko. Sedem od teh jih  je 

med nosečnostjo vključevalo v svojo prehrano živila živalskega izvora in smo jih v 

nadaljevanju uvrstili v skupino vegetarijank. Vzroki za spremembo prehrane so bili 

pri štirih ženskah skrb za pravilni razvoj otroka, pri ostalih pa literatura o prehrani  v 

času nosečnosti, slabo počutje oziroma želja po določeni hrani (mlečni izdelki). 

Izmed 24 vegetarijank, se jih je med nosečnostjo 13 (55%) prehranjevalo lakto-ovo 

vegetarijansko, 8 (33%) se jih je lakto vegetarijansko, 2 (8%) sta se ovo vegetari- 

jansko in 1 (4%) makrobiotsko. Izmed 21 vegank, se jih je 20 (95%) prehranjevalo 

vegansko in 1 (5%) je pri prehrani uporabljala metodo »surovo do  štirih«. 

 

Veganke so v povprečju rodile v 39,9. ± 1,5. tednu gestacijske starosti otroka. 18 (90 

%) novorojenčkov je bilo donošenih in dva (10 %) prenošena. Vegetarijanke so rodile 

v povprečju v 39,6. ± 1,7. tednu. 21 (88%) novorojenčkov je bilo donošenih, 2 (8 %) 

prenošena in 1 (5 %) nedonošen (rojen v 34. tednu). Razlika med skupinama ni 

statistično značilna (t test = 0,58, p = 0,567). Novorojenčki vegank so v povprečju 

tehtali 3499 ± 282 g (minimum 2890 g, maksimum 3900 g). Novorojenčki vege- 

tarijank so ob rojstvu v povprečju tehtali 3327 ± 545 g (minimum 2100 g – gre za 

novorojenčka rojenega v 34. tednu, ostali so bili težji od 2500 g; maksimum 4600 g). 

Razlika med skupinama ni statistično značilna (t test = 1,3, p = 0,201). Pred za- 

nositvijo so veganke v povprečju tehtale 56,6 kg ± 7,1 kg. Vegetarijanke so tehtale 

58,8 kg ± 10,2 kg. Razlika med skupinama ni statistično značilna (t test = 1,3, p = 

0,201). Veganke, ki so imele pred zanositvijo prenizko telesno težo (ITM ≤ 20) so    v 

času nosečnosti v povprečju pridobile 16,6 kg. Veganke z normalno telesno   težo 
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(ITM = 20,1 – 25) pred zanositvijo, so med nosečnostjo v povprečju pridobile 13,1 

kg. Veganka s prekomerno telesno težo (ITM = 25,1 – 30) pred zanositvijo je v no- 

sečnosti pridobila 20 kilogramov. Vegetarijanke s prenizko telesno težo (ITM ≤ 20) 

pred zanositvijo so med nosečnostjo v povprečju pridobile 13,0 kg. Vegetarijanke, ki 

so pred zanositvijo imele normalno telesno težo (ITM = 20,1 – 25), so med noseč- 

nostjo v povprečju pridobile 16,1 kg. Vegetarijanka, ki je imela pred zanositvijo  ITM 

> 30, je v nosečnosti pridobila 10 kg. 
 

V prvih šestih mesecih po rojstvu otroka je 35 (78%) mater otroka dojilo. 10 (22%) 

jih je poleg dojenja uporabljalo tudi mlečne formule (5 vegank in 5 vegetarijank). 

Nobena ni otroka hranila le z mlečnimi formulami. Vse anketiranke (100 %) so 

navedle, da je bilo pridobivanje na teži dojenčka normalno. V času nosečnosti in do- 

jenja 8 (38%) vegank in 10 (42%) vegetarijank ni dodajalo nobenih prehranskih do- 

polnil. Med nosečnostjo je 10 (42%) vegetarijank k prehrani dodajalo folno kislino, 

8 (33%) jih je k prehrani dodajalo železo, 5 (21%) pa jih je dodajalo tudi vitamin B
12

. 

Med nosečnostjo je po 8 (38%) vegank k prehrani dodajalo folno kislino ter vitamin  

B
12

. V času dojenja je 6 (25%) vegetarijank je k prehrani dodajalo železo, 2 (8%) pa 

tudi vitamin B12. Med dojenjem pa je 9 (43%) vegank k prehrani dodajalo vitamin B12. 

Pri vegankah so na seznamu prehranskih dopolnil prisotne tudi alge (Chlorella, 
Spirulina), katerih vegetarijanke niso navajale. 

 
Na vprašanje, kako se bo prehranjeval otrok, 23 (51%) mater pravi vegansko, 5 (11%) 

lakto vegetarijansko, 5 (11%) lakto-ovo vegetarijansko, 4 (9%) ovo vegetarijansko,  

3 (7%) se bodo prehranjevali mesno, 5 (11%) pa jih pravi, da se bo otrok prehranjeval 

kot bo sam želel. Na vprašanje, kakšni so bili odzivi zdravstvenih delavcev na njihov 

način prehranjevanja v nosečnosti, 19 (42%) mater pravi, da so bili njihovi odzivi 

negativni, 15 (33%) jih pravi, da ni bilo nobenih posebnih odzivov, 8 (18%) jih pravi, 

da zdravstveni delavci niso vedeli o njihovem načinu prehranjevanja ter 3 (7%)  pra- 

vijo, da so bili njihovi odzivi vzpodbudni. 
 

Na vprašanje o odzivih svojcev in prijateljev na njihov način prehranjevanja v noseč - 

nosti, 25 (56%)  anketirank  odgovarja,  da  so  bili  odzivi  nevtralni,  brez  posebnosti, 

11 (24%) anketirank pravi, da so bili zaskrbljeni, prestrašeni, 5 (11%) jih pravi, da so  bili 

odzivi negativni, ter 4 (9%) navajajo, da so bili odzivi sprejemljivi, spodbudni. Na 

vprašanje, kateri je bil njihov glavni vir informacij o vegetarijanski prehrani v času 

nosečnosti in dojenja, jih je 24 (53%) odgovorilo, da je bil ta vir internet, 17 (38%)      jih 

kot glavni vir navaja knjige in revije, 2 (5%) sta informacije pridobile od drugih nosečnic, 

svojcev in prijateljev, 1  (2%) je dobila informacije iz strokovnih člankov in     1 (2%) od 

osebnega ginekologa. Največ mater, 32 (71%) je prepričanih, da so bile informacije 

glede prehrane v nosečnosti zadostne, 8 (18%) jih pravi, da ne vedo ter     da niso 

prepričane, in 5 (11%) jih meni, da te informacije niso bile zadostne. 
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4 RAZPRAVA 
 

V raziskavi je sodelovalo 45 žensk, ki so se prehranjevale vegetarijansko ali vegansko 

med nosečnostjo in dojenjem. Med njimi je bilo 21 vegank in ena, ki se prehranju- 

je makrobiotsko. Zdravniška stroka ta način prehranjevanja v teh dveh obdobjih 

odsvetuje (Fidler Mis & Orel, 2013). Posebej problematično je prehranjevanje po 

nepreverjenih dietah, kot je »surovo do štirih«, kar je navedla ena od anketirank.  V 

Sloveniji je bilo v obdobju 2002-2012 v povprečju 92 % živorojenih otrok rojenih 

med 37. in 41. tednom po gestacijski starosti (NIJZ, 2015), kar se sklada z našimi 

rezultati, kjer je v tem obdobju rodilo 90 % vegank in 88 % vegetarijank. Le en otrok 

je bil rojen kot nedonošenček (Kosec, 2009) in posledično z nizko porodno težo. 

Vzrok za prezgodnji porod v tem primeru ni poznan in ni nujno povezan z na- činom 

prehranjevanja matere. Ostali novorojenčki so bili težji od 2500 g. Povprečna 

porodna teža novorojenčkov vegetarijank in vegank je bila primerljiva s povprečno 

porodno težo donošenih novorojenčkov (Kosec, 2009). V povprečju so anketiranke 

pridobile na telesni teži v skladu s priporočili (Prosen in Poklar Vatovec, 2011). Vsi 

njihovi dojenčki so bili dojeni ali dojeni z dodatkom mlečnih formul. Anketiranke  so 

navedle, da so njihovi dojenčki normalno pridobivali na telesni teži. Pri slednjem 

nismo preverjali, koliko so dejansko pridobili na teži glede na porodno težo, ampak 

je šlo le za mnenje njihovih mater. 

 

Velika večina anketirank je prepričanih, da so bile informacije glede vegetarijanske- 

ga načina prehrane zadostne, vendar jih največ pravi, da so te informacije  pridobile 

iz interneta ter revij in knjig, kar je zaskrbljujoče. Zdravstveni delavci bi morali biti 

glavni vir informacij o zdravi prehrani v času nosečnosti. Grut (2009) navaja, da    se 

pri zdravstveno-vzgojnem delu z nosečnicami vegetarijankami priporoča indivi- 

dualni pristop, kjer glede na zdravstveno stanje nosečnice ugotavljamo ustreznost 

načina prehranjevanja. Potrebno je poznati vrste vegetarijanstva, kot tudi  vsebnost 

hranil v posameznih živilih. Nosečnico je potrebno opozoriti na morebitna pomanj- 

kanja hranil zaradi vegetarijanskega načina prehranjevanja, ji pojasniti načine na- 

domeščanja teh hranil ter izvajati redne zdravstvene preglede in krvne preiskave.  V 

času nosečnosti in dojenja je priporočljivo vodenje prehranskega dnevnika, kamor 

naj nosečnica vpisuje tudi morebitne prehranska dopolnila. Priporočljivo je tudi so- 

delovanje s pediatrom in dietetikom. 

 

Zaskrbljujoč je tudi podatek, da okoli 40 % anketirank ni dodajalo k svoji prehrani 

prehranskih dopolnil, kljub velikemu tveganju za pomanjkanje določenih hranil v 

prehrani vegetarijancev in veganov. Po priporočilih (Orel et al., 2014) naj bi noseče 

in doječe matere dodajale vsaj 200 mg DHA na dan, veganke pa še dodatek vita- 

mina B . Preverjati je treba tudi koncentracije vitamina B , železa in vitamina D v 

serumu ter metilmalonske kisline v urinu, da se ugotovi morebitno pomanjkanje. 

Pomembno je, da zdravstveni delavci spoštujejo odločitev posameznice glede načina 

prehranjevanja v času nosečnosti in dojenja, ter jo spodbujajo in podajajo koristne 

nasvete o sestavi obrokov (Grut, 2009). Vseeno kar 42 % anketirank navaja, da   so 

 

 

  173  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 
 

od zdravstvenih delavcev prejele negativne odzive. Nekaj anketirank svojega načina 

prehranjevanja sploh ni omenjalo zdravstvenim delavcem, saj so že vnaprej priča- 

kovale neodobravanje, kar je zaskrbljujoče, saj bi se morale nosečnice v prisotnosti 

zdravstvenih delavcev počutiti varne in jim na podlagi tega tudi zaupati. Odzivi 

svojcev in prijateljev so bili v večini sicer nevtralni, vendar jih je kar veliko odreagi- 

ralo tudi zaskrbljeno, prestrašeno ter negativno. Vegetarijanke in veganke v obdobju 

nosečnosti torej ne dobijo potrebne podpore bližnjih, kot tudi ne od zdravstvenih 

delavcev. 

 

Stroga vegetarijanska prehrana je za prehrano dojenčkov in otrok odsvetovana (Bra- 

tanič et al., 2010; Fidler Mis & Orel, 2013), saj lahko privede do pomanjkanja do- 

ločenih hranil, kar lahko povzroči različna resna zdravstvena stanja. Vseeno največ 

anketirank pravi, da se bo njihov otrok prehranjeval vegansko. Zato je še bolj po- 

membno, da matere iščejo informacije pri zanesljivih, strokovnih virih, saj lahko s 

tem pomembno vplivajo na zdravje otroka. Anketiranke niso navajale težav, ki bi 

jih imele one oziroma njihovi otroci zaradi načina prehranjevanja. Zaradi majhnega 

vzorca obstaja verjetnost, da so imele nekatere vegetarijanke in veganke težave, 

vendar jih v naš vzorec nismo zajeli. Za bolj relevantne rezultate, bi bilo treba razi- 

skavo ponoviti na večjem vzorcu. 

 
 
 

5 SKLEP 
 

Vegetarijanke in veganke, ki so sodelovale v raziskavi, se ne razlikujejo od slovenske 

populacije kar se tiče gestacijske starosti otroka ob porodu in porodne teže novoro- 

jenčka. Prav tako so nosečnice in njihovi dojenčki pridobivali telesno težo v skladu s 

priporočili. Nosečnice so v stanju pričakovanja dojemljive za razne zdravstvene 

napotke in priporočila. Problem se pojavi, ko nosečnica deluje nasprotno s priporočili 

zdravniške stroke, kamor spada tudi vegetarijanski/veganski način prehranjevanja v 

času nosečnosti in dojenja. Nosečnice vegetarijanke se v obdobju, ko potrebujejo 

največ podpore, spodbude, koristnih informacij in napotkov, srečujejo z negativnimi 

odzivi ali pa že vnaprej pričakujejo neodobravanje in načina prehranjevanja sploh ne 

omenjajo. Potrebna bi bila dodatna izobraževanja zdravstvenih delavcev v tej smeri, 

da bi se seznanili s perečo tematiko in se poučili o primerni zdravstveni vzgoji no - 

sečnic vegetarijank. V primeru raznih težav in vprašanj bi se nosečnice posledično 

obrnile na strokovno izobražen kader in ne na vprašljive internetne in druge vire. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: V sodobni družbi je velik poudarek na zdravem prehranjevanju, zato 

je izrednega pomena, da osnovnošolci razvijejo ustrezne prehranjevalne navade in da so 

seznanjeni s pomenom zdravega prehranjevanja. Namen raziskave je predstaviti prehran- 

jevalne navade osnovnošolcev in njihovo seznanjenost s pomenom zdrave prehrane.  

 

Metoda: Uporabljena je bila kvantitativna metoda raziskovanja, metoda deskripcije. Prido- 

bivanje podatkov je potekalo s tehniko anketiranja. Kot instrument smo uporabili anketni 

vprašalnik, ki smo ga razvili na podlagi pregleda literature. Uporabili smo neslučajni pri- 

ložnostni vzorec. V vzorec smo vključili 93 učencev, in sicer 48 iz 5. in 45 učencev iz 8. razre- 

da 1. osnovne šole v Rogaški Slatini. Vrnjenih je bilo 89 vprašalnikov, kar pomeni, da je bila 

realizacija vzorca 96 %. Podatke smo obdelali z računalniškim programom Microsoft Excel. 

 

Rezultati: Dnevno ima 4‒5 obrokov 20 deklet (51 %) in 31 fantov (62 %), od tega 31 v 5. 

razredu (68 %) in 17 osnovnošolcev (45 %). Vsak dan zajtrkuje 15 deklet (38 %) in 20 fan- 

tov (40 %), od tega 19 učencev 5. razreda (40 %) in 16 učencev 8. razreda (38 %). Sadje in 

zelenjavo uživajo v večini vsaj enkrat dnevno, večinoma pijejo vodo ali sok, in sicer 1‒2 litra 

dnevno. Izmed mesa najraje sega po perutnini 30 deklet (77 %) in 31 fantov (62 %), od tega 

31 učencev 5. razreda (66 %) in 30 učencev 8. razreda (71 %), pri izbiri kruha pa prevladuje 

bel kruh, in sicer tako navaja 19 deklet (48 %) in 33 fantov (66 %), od tega 28 v 5. razredu 

(59 %) in 24 v 8. razredu (57 %). Enkrat na teden uživa ribe ali morsko hrano 10 deklet  (25 

%) in 11 fantov (22 %), od tega 9 učencev 5. razreda (18 %) in 12 učencev 8. razreda (28  

%). Enkrat mesečno uživa ribe ali morsko hrano 12 deklet (30 %) in 16 fantov (32 %), od 

tega 14 učencev 5. razreda (29 %) in 14 učencev 8. razreda (33 %). 
 

Razprava: Odločitev o zdravem načinu prehranjevanja otroka je sprva predvsem odloči-  tev 

staršev, z leti pa postaja individualna. Prehranjevalne navade osnovnošolcev v  sodobni 
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družbi so precej slabe, kar se kaže med drugim tudi v tem, da se zvišuje odstotek osnov- 

nošolcev, ki imajo previsoko telesno težo oz. so predebeli. Čeprav so dobro seznanjeni s 

pomenom zdravega prehranjevanja in vpliva na zdravje, imajo premajhno motivacijo, da bi 

preoblikovali prehranjevalne navade, čeprav se zavedajo, da so slabe. 

 

Ključne besede: prehranjevalne navade, osnovnošolci, smernice zdrave prehrane 

osnovnošolcev,  zdravstvena vzgoja 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Theoretical foundations: In modern society there is a big emphasis on the importance of a 

healthy diet; therefore it is very important that the primary school pupils develop suitable 

eating habits and that they are acquainted with the meaning of a healthy diet. The purpose 

of this research is to present the eating habits of the pupils in primary schools and their 

acquaintance with the importance of a healthy diet. 

 

Methods: We used the quantitative research method, the descriptive method. Gaining data 

took place with the survey technique. We used survey questionnaire as an instrument; i t 

was developed on the basis of a literature check. We used non-accidental, chance pattern. 

We included 93 pupils in the pattern; 48 pupils from the fifth grade and 45 pupils from the 

eighth grade at 1st Primary school in Rogaška Slatina. 89 questionnaires were returned, 

which means that the realization of the pattern was 96%. We processed the data with com- 

puter program Microsoft Excel. 
 

Results: 20 (51%) girls and 31 (62%) boys have 4-5 meals a day; 31 (68%) of these pupils are 

in the fifth grade and 17 (45) are in the eighth grade. 15 (38%) girls and 20 (40%) eat 

breakfast every day; 19 of these pupils are in the fifth grade and 16 (38%) pupils are in the 

eighth grade. Most of the pupils eat fruit and vegetables at least once a day. They mostly 

drink water or juice, 1 or 2 liters a day. 30 (70%) girls and 31 (66%) 31 boys, 31 (66%) of 

them are in the fifth grade and 30 (71%) in the eighth grade, prefer chicken among meat 

products. The favorite type of bread is mostly white bread, it was the choice of 19 (48%) girls 

and 33 (66%) boys, 28 (59%) of them are in the fifth grade and 24 (57%) in the eighth grade. 

10 (25%) of girls and 11 (22%) boys eat fish or sea food once a week; 9 (18%) of them are in 

the fifth and 12 (28%) in the eighth grade. 12 (30%) girls and 16 (32%) boys eat fish or sea 

food once a month; 14 (29%) of them are in the fifth grade and 14 (33%) in the eighth grade. 

 

Discussion: Making decisions about a healthy diet is basically primarily a parental deci- 

sion, which later becomes an individual one. Eating habits of primary school pupils are in 

the modern society quite poor. This is shown in the growing percentage of primary school 

pupils who are overweight or fat. Although they are well acquainted with the meaning of a 

healthy diet and its influence on health, their motivation is too small to reshape their eating 

habits, even though they are aware that their habits are bad. 
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Key words: eating habits, primary school pupils, guidelines for healthy diet of pri- 

mary school pupils, health education. 

 
 
 

1 UVOD 
 

Prehranjevalne navade osnovnošolcev so v sodobni družbi aktualen problem, saj 

proces spreminjanja prehranjevalnih navad traja več let. Z ustreznim ukrepanjem bi 

lahko preprečili precej zdravstvenih težav in obolenj, povezanih s prehranjevanjem. 

Veliko nalogo pri promociji zdravega prehranjevanja ima medicinska sestra, ki ima s 

svojim znanjem in vedenjem možnost vpliva na oblikovanje prehranjevalnih navad, 

ki se oblikujejo ne le v družini, ampak tudi v vrtcih in kasneje v šolah. Veliko os- 

novnošolcev je prekomerno hranjenih oz. debelih, zato je nujno ukrepanje, da bi  se 

izognili posledicam nezdravega prehranjevanja v prihodnje. 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Galef (1996) navaja, da prehranjevalne navade posameznika niso odvisne samo od 

fizioloških procesov hranjenja, ki so značilni za posameznika, temveč na izbor hrane 

pomembno vpliva interakcija med posameznikom in naravnim in socialnim okoljem, 

v katerem se prehranjuje. 
 

Osnovnošolci potrebujejo zadostno količino pestre, mešane hrane za rast, razvoj in 

vsakodnevno delo. V času otroštva telo raste, se razvija in obenem tudi nepresta- 

no obnavlja. Za vse dejavnosti telo porablja energijo, ki jo v obliki hrane in pijače 

pojemo in popijemo vsak dan. Pomembno je, da otrok in mladostnik vnese s hrano 

dnevno toliko energije, kot jo tudi porabi. Če otrok ali mladostnik ne dobi dovolj 

kakovostne hrane, sta ovirana rast in razvoj (Babič, et al., 2011). Ključ do zdrave 

prehrane je uravnotežen pristop k hrani. »Dobra« ali »slaba« hrana ne obstajata. 

Pomembno je prehrano obravnavati kot celoto. Ko je prehrana neuravnotežena in 

vsebuje preveč »manj dobre« hrane, takrat postane nezdrava. Pri zdravi prehrani ni 

treba, da je določena vrsta hrane prepovedana (razen, če za to obstajajo posebni 

zdravstveni zadržki), čeprav je bolje nekatere vrste hrane uživati le občasno (Web- 

ster Gandy, 2013). Prepuščanje nadzora otrokom, ko gre za hrano, zahteva, da jim 

damo večjo vlogo pri pripravi hrane, jih učimo, kako postanejo pametni kupci, berejo 

nalepke na živilih in se na tej podlagi odločajo za zdravo hrano. Otrok, ki jé premalo 

ali ne jé dovolj zdrave hrane, je v nevarnosti, da postane nedohranjen. Otrok, ki pre- 

več jé, lahko pridobi preveliko telesno težo in se pridruži 30 % otrok,  ki se že borijo 

z odvečnimi kilogrami (Gavin, Dowshen & Izenberg, 2007). 
 

Različne raziskave so pokazale, da je vključevanje sadja in zelenjave pomembno za 

zdravje, saj vsebujeta številne za normalno rast in razvoj nujno potrebne snovi,   ki  
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obenem varujejo pred infekcijskimi obolenji in različnimi kroničnimi nenalezljivimi 

boleznimi v odrasli dobi. Redno uživanje glavnih dnevnih obrokov je temelj zdrave 

prehrane. Znano je, da pogosti in manjši dnevni obroki hrane znižajo vsebnost maš- 

čob v krvi in tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja ter ugodno vplivajo na raven 

glukoze v krvi in s tem na boljšo storilnost. Še zlasti pomemben je zajtrk, ki lahko pri 

otrocih in mladostnikih v prvih šolskih urah pomembno izboljša njihove kognitivne 

funkcije. Pri otrocih, ki niso zaužili zajtrka, se lahko delovna storilnost, tako telesne 

kakor duševne zmožnosti, v primerjavi z njihovimi vrstniki, ki so zajtrkovali, zmanj - 

ša do 20 % (Gabrijelčič Blenkuš, 2005). Webster Gandyjeva (2013) navaja pet skupin 

živil: sadje in zelenjava; kruh, žita, testenine in krompir (ogljikovi hidrati); meso, ribe 

in njihova alternativna živila (beljakovine); mleko in mlečni izdelki in živila, ki 

vsebujejo maščobe in sladkor. 

 

Da bi dosegli uravnoteženo prehrano, izbiramo živila iz prvih štirih skupin. Takšna 

prehrana bo zagotovila zadostne količine hranil, ki jih telo potrebuje. Živila iz pete 

skupine ne nudijo širokega spektra hranil, ampak bolj poskrbijo za večji užitek. Uži- 

vati jih smemo le v zmernih količinah (Webster Gandy, 2013). 

 

Rezultati raziskave Obnašanje v zvezi z zdravjem v šolskem obdobju in rezultati po - 

sameznih regijskih presečnih študij o prehranjevalnih navadah in prehranskem sta- 

tusu otrok in mladostnikov (Gabrijelčič Blenkuš, 2005, p. 13) v Sloveniji kažejo, da: 
 

 se mladostniki glede izbire živil prehranjujejo pretežno nezdravo; uživajo 

premalo sadja in zelenjave ter rib, dekleta pa tudi premalo mleka in mlečnih 

izdelkov ter mesa, pogosto pa segajo po sladkih in slanih prigrizkih ter ga- 

ziranih sladkanih pijačah in pijačah z nizkim sadnim deležem; 
 

 zaužijejo manjše število dnevnih obrokov od priporočenega, obenem se 

prehranjujejo neredno; najpogosteje opuščajo  zajtrk; 
 

 ima dobre 4/5 otrok in mladostnikov priporočene vrednosti indeksa telesne 

mase (ITM), delež otrok in mladostnikov s povečano telesno težo, podobno 

kakor kažejo tuji podatki, tudi v Sloveniji z leti počasi narašča. Hkrati pa 

opažamo, da imajo nižje vrednosti ITM predvsem  mladostnice.  Temu  so  tudi 

primerne prehranjevalne navade mladostnic, ki so izogibajo predvsem živilom,  

ki  lahko redijo. 
 

Dnevni jedilnik mladostnika  mora  vsebovati  zadostne  količine  sadja  in  zelenjave,  ki  sta 

bogat vir  vitaminov,  mineralov  in  vlaknin.  Priporoča  se  uživanje  svežega  sadja,  ker je 

bolj okusno, osvežujoče in ima nizko energijsko vrednost.  Prav  tako  se  pri-  poroča, da naj 

mladostnik uživa svežo zelenjavo, ker vsebuje več hranil kot kuhana  (Radiva, 2012).  

Evropska  raziskava,  v  kateri  so  raziskovali  prehranjevalne  navade otrok,  starih  od  11  

do  15  let,  je  pokazala,  da  v  vseh  evropskih  državah  manj  kot 50 

% otrok vsakodnevno uživa sadje in zelenjavo. Povprečno tretjina je povedala, da 

uživajo sadje in zelenjavo vsak dan (Šinkovec & Gabrijelčič Blenkuš, 2010). 
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Z zdravstveno vzgojo skušamo vplivati na ljudi, da postanejo dejavni, kajti le dejavno 

sodelovanje je temeljni pogoj, da lahko prevzamejo svoj del odgovornosti za lastno 

zdravje. To pa je mogoče le, če so ustrezno obveščeni in motivirani, zato morajo 

imeti dostop do informacij in možnost nadzirati dejavnike, ki vplivajo na zdravje 

(Hoyer, 2005). Neprimerna prehrana je eden ključnih dejavnikov tveganja za zdrav- 

je v otroštvu in mladostništvu ter posledično v odrasli dobi, saj vpliva na globalno 

naraščanje čezmerne telesne teže in debelosti v populaciji. Povečana telesna teža 

zmanjšuje kakovost življenja ter povečuje obolevnost in prezgodnjo umrljivost za- 

radi koronarne bolezni srca, aterosklerotičnih zapletov in nekaterih vrst raka (Reilly, 

2005). V mladostništvu hrana in vedenje, povezano s hranjenjem, nista pomembna 

samo zaradi telesnega razvoja in zdravja, ampak tudi s psihološkega vidika. Mla- 

dostnik povezuje hrano s svojo zunanjo podobo, s tem pa tudi posredno s svojim 

samospoštovanjem in občutjem svoje vrednosti. O simboličnem pomenu hrane pri- 

čajo tudi neustrezna vedenja, ki lahko privedejo do motenj hranjenja, kadar posku- 

ša mladostnik na škodljiv način razreševati svoje razvojne, čustvene in identitetne 

težave (Tomori, 2005). Podkrajškova in Gabrijelčič Blenkuševa (2011) poudarjata, 

da izvajalci zdravstvene vzgoje pri otrocih in mladostnikih na področju prehrane 

namenijo velik poudarek razjasnjevanju dilem in stališč v zvezi s telesno težo, oceni 

stanja hranjenosti in ukrepom za zmanjševanje debelosti. 

 

Namen prispevka je predstaviti prehranjevalne navade osnovnošolcev in njihovo 

seznanjenost s pomenom zdrave  prehrane. 

 

Na podlagi opredeljenega raziskovalnega problema smo oblikovali raziskovalni 

vprašanji: Kakšne so prehranjevalne navade osnovnošolcev in kakšna je seznanje - 

nost osnovnošolcev s pomenom zdrave prehrane?  

 
 
 

3 METODA 
 

Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja, metodo deskripcije. Za izved-  bo 

raziskave smo uporabili strukturiran instrument v obliki anketnega vprašalni-  ka. 

Anketni vprašalnik smo razvili na podlagi pregleda literature Gabrijelčič Blenkuš 

(2007); Sinčič, et al. (2010); Vražič, Lahe & Koch (2008). Uporabili smo neslučaj- 

nostni priložnostni vzorec. V vzorec je bilo vključenih 93 učencev, in sicer 48 učen- 

cev 5. razreda in 45 učencev 8. razreda 1. osnovne šole v Rogaški Slatini. Vrnjenih je 

bilo 89 vprašalnikov, saj 4 učenci (4 %) na dan anketiranja niso bili prisotni pri po - 

uku. Realizacija vzorca je bila 96 %; 50 anketiranih učencev (56 %) je bilo moškega 

in 39 (44 %) ženskega spola. V 5. razredu je bilo od 47 anketiranih 30 fantov in 17 

deklet. V 8. razredu pa je bilo od 42 anketiranih 21 fantov in 21 deklet. Pridobljene 

podatke iz anketnih vprašalnikov smo obdelali v programu Microsoft Excel. 
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4 REZULTATI 
 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj ključnih rezultatov iz opravljene raziskave.  
 

Čas zajtrkovanja, ločeno po spolu in razredu 
 

Vsak dan zajtrkuje 15 deklet (38 %) in 20 fantov (40 %), od tega 19 učencev 5. 

razreda (40 %) in 16 učencev 8. razreda (38 %); 3- do 5-krat na teden zajtrkujejo 

3 dekleta (7 %) in 2 fanta (4 %), od tega 4 učenci 5. razreda (8 %) in 3 učenci 8. 

razreda (7 %). Ob konceh tedna zajtrkuje 10 deklet (25 %) in 11 fantov (22 %), od 

tega 15 učencev 5. razreda (32 %) in 6 učencev 8. razreda (14 %). Kadar se spomni,  

zajtrkuje 5 anketiranih deklet (13 %) in 7 fantov (14 %), od tega 5 učencev 5. razre- 

da (10 %) in 7 učencev 8. razreda (16 %). Nikoli ne zajtrkujejo 4 dekleta (10 %) in 

6 fantov (12 %), od tega 4 učenci 5. razreda (8 %) in 6 učencev 8. razreda (14 %). 

Odgovora ni bilo pri 6 anketiranih dekletih (5 %) in 4 fantih (8 %), od tega pri 3 

učencih 5. razreda (6 %) in 3 učencih 8. razreda (7  %). 

 

Pogostost uživanja sadja med osnovnošolci glede na spol in razred 
 

Sadje uživa 1-krat na dan 12 anketiranih deklet (30 %) in 20 fantov (40 %), od tega 

15 anketiranih učencev 5. razreda (32 %) in 17 učencev 8. razreda (40 %). Sadje  

uživa 2-krat na dan 14 deklet (36 %) in 11 fantov (22 %), od tega 14 učencev 5. 

razreda (30 %) in 11 učencev 8. razreda (26 %); 3-krat na dan ali več uživa sadje 10 

deklet (25 %) in 7 fantov (14 %), od tega 10 učencev 5. razreda (21 %) in 7 učencev  

8. razreda (16 %); 2- do 3-krat na teden uživa sadje 1 dekle (2 %) in 3 fantje (6 %), 

od tega 2 anketirana učenca v obeh razredih (4 %); 4- do 5-krat na teden uživata 

sadje 2 anketirani dekleti (5 %) in 6 fantov (12 %), od tega 3 anketirani učenci v 5. 

razredu (6 %) in 5 učencev 8. razreda (12 %). Odgovora nikoli ni obkrožil nihče od 

anketiranih učencev, 3 fantje (6 %) odgovora niso podali, od tega 2 učenca 5. razre- 

da (4 %) in 1 učenec 8. razreda (2  %). 

 

Pogostost uživanja zelenjave med osnovnošolci glede na spol in razred 
 

Zelenjavo uživa 1-krat na dan 19 anketiranih deklet (48 %) in 17 fantov (34 %), od 

tega 21 učencev 5. razreda (44 %) in 15 anketiranih učencev 8. razreda (35 %). Ze- 

lenjavo uživa 2-krat na dan 8 deklet (20 %) in 15 fantov (30 %), od tega 12 učencev  

5. razreda (25 %) in 11 učencev 8. razreda (26 %); 3-krat na dan ali več pa 5 fantov 

(10 %) in nobeno deklet, od tega 4 učenci 5. razreda (8 %) in 1 učenec 8. razreda (2 

%). Zelenjavo uživa 2- do 3-krat na teden 6 deklet (15 %) in 1 fant (2 %), od tega 3 

učenci 5. razreda (6 %) in 4 učenci 8. razreda (9 %); 4- do 5-krat na teden uživajo 

zelenjavo 4 dekleta (10 %) in 8 fantov (16 %), od tega 4 učenci 5. razreda (8 %) in  

8 anketiranih učencev 8. razreda (16 %). Nikoli ne uživata zelenjave 2 dekleti (5 %), 

od tega 1 dekle v 5. razredu (2 %) in 1 dekle v 8. razredu (2 %). Na vprašanje niso 

odgovorili 4 fantje (8 %), od tega po 2 (4 %) v obeh   razredih. 
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Informiranost osnovnošolcev o zdravi prehrani, prikazana ločeno po spolu in razredu 
 

Učitelji predstavljajo vir informacij o zdravi prehrani za 11 deklet (28 %) in 22 fan- 

tov (44 %), od tega 20 učencem 5. razredov (42 %) in 13 učencem 8. razredov (30 

%). Prijateljev kot vir informacij ni navedlo nobeno dekle in 3 fantje (6 %), od tega  

1 učenec v 5. razredu (2 %) in 2 učenca v 8. razredu (5 %). Da jih o zdravi prehra-   ni 

informirajo starši, je navedlo 31 deklet (79 %) in 36 fantov (72 %), od tega 37 

učencev 5. razreda (78 %) in 30 učencev 8. razreda (71 %). Preko medmrežja izvedo 

največ o zdravi prehrani 4 dekleta (10 %) in 3 fantje (6 %), od tega 3 učenci (6 %)  

5. razreda in 4 učenci 8. razreda (9 %). Socialna omrežja predstavljajo vir informacij 

o zdravi prehrani za 4 fante (8 %) v 8. razredu (9 %). Medicinska sestra predstavlja 

vir informacij o zdravi prehrani za 1 dekle (2 %) in 1 fanta (2 %), po 1 (2 %) v po- 

sameznem razredu; 7 dekletom (18 %) in 14 fantom (28 %), od tega 13 učencem 5. 

razreda (27 %) in 8 učencem 8. razreda (19 %), pa predstavlja vir informacij o zdravi 

prehrani zdravnik. Spletnih forumov ni obkrožil nihče izmed anketiranih osnovno- 

šolcev, 1 fant v 5. razredu (2 %) je pod drugo navedel kot vir informacij o zdravi 

prehrani babico. 

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

Prehranjevalne navade osnovnošolcev so problem sodobne družbe, kar so pokazale 

številne raziskave na tem področju. Vsak dan zajtrkuje več fantov kot deklet, in sicer 

več v 5. razredu. Veliko osnovnošolcev zajtrkuje samo ob koncih tedna, kar lahko 

povezujemo z obremenjenostjo pri šolskih obveznostih. Zelenjavo uživa man j de- 

klet kot fantov, kar je presenetljivo, saj so dekleta bolj izpostavljena raznim dietam, 

pri katerih je uživanje zelenjave nujno za uspeh. Šinkovec in Gabrijelčič Blenkuševa 

(2010) navajata, da je po podatkih Fakultete za šport iz leta 2007 delež fantov in 

deklet, ki so prekomerno težki in debeli, pod 29 %. Delež prekomerno hranjenih  oz. 

debelih osnovnošolcev se iz leta v leto viša, kar potrjujejo tudi rezultati naše 

raziskave. Raziskava je pokazala, da ima manjše število dnevnih obrokov od pripo- 

ročenega več deklet kot fantov, in sicer več v 8. razredu. Izmed mesa osnovnošolci 

najraje segajo po perutnini, svinjini in govedini, kar lahko povezujemo s tem, da 

anketirani živijo bolj na podeželju. Ribe uživajo manj pogosto od priporočenega, 

uživajo predvsem bel kruh, večina jih pije vodo ali sok, in sicer 1,5 litra na dan. Visok 

je tudi delež osnovnošolcev, ki uživajo sladke gazirane pijače in t. i. fast food oz. hitro 

hrano vsak dan. Rezultati raziskave so primerljivi z rezultati raziskave posameznih 

regijskih presečnih študij o prehranjevalnih navadah in prehranskem statusu otrok 

in mladostnikov v Sloveniji. Gabrijelčič Blenkuševa (2005) navaja, da se mladostniki 

pretežno prehranjujejo nezdravo; uživajo premalo sadja, zelenjave in rib, segajo pre- 

težno po belem kruhu, zaužijejo manjše število dnevnih obrokov od priporočenega, 

pogosto opuščajo posamezne obroke, sploh zajtrk. Da bi izboljšali prehranjevalne 

navade otrok in mladostnikov, jih je treba neprestano ustrezno vzgajati, jih spodbu- 

jati in krepiti njihovo znanje o zdravi in uravnoteženi prehrani. V promociji zdravega 
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prehranjevanja otrok in mladostnikov je treba uporabiti enostavna in jasna sporočila  in 

jim na praktičnih primerih prikazati morebitne     posledice. 
 

Podatki kažejo, da osnovnošolci največ informacij o pomenu zdrave prehrane dobijo 

od staršev, učiteljev in od zdravnika. Starši imajo sploh v otroštvu ključno vlogo pri 

oblikovanju prehranjevalnih navad, ki se prenašajo v kasnejša življenjska obdob-  ja. 

Minimalen je delež osnovnošolcev, ki so navedli, da dobijo največ informacij o 

pomenu zdrave prehrane od medicinske sestre. Ta podatek je skrb vzbujajoč, saj  ni 

opaziti rezultatov zdravstveno-vzgojnega dela medicinskih sester pri promociji 

zdrave prehrane, kar je ena ključnih nalog medicinskih sester v preventivnem zdrav- 

stvenem varstvu in delu z otrokom in mladostnikom. Največ informacij o pomenu 

zdravega prehranjevanja prispevajo starši. Vražičeva in sodelavci (2008) poudarjajo, 

da so problemi prehranjevanja in obravnave nepravilnih vzorcev hranjenja ena od 

pomembnih nalog dispanzerske obravnave otrok in mladostnikov ter tudi odraslih. 

Na žalost je velik poudarek pri odraslih, izrazito premajhen pa v obdobju otroštva in 

adolescence, kar se kaže tudi v raziskavi. Skrb vzbujajoče je, da ni opaziti vloge me- 

dicinske sestre, kar se ne sklada s preventivnimi programi, kjer imajo glavno vlogo 

pri promociji zdravja ravno medicinske sestre. Na področju zdravstvene vzgoje glede 

oblikovanja prehranjevalnih navad ima medicinska sestra izrazito premajhen vpliv. 

Razlogi so lahko različni, eden od vzrokov pa je lahko preobremenjenost medicinske 

sestre pri izvajanju preventivnih pregledov. 

 

Prehrana in zdravje sta tesno povezana. Z ozaveščanjem otrok in mladostnikov o 

pomenu zdrave prehrane bi lahko povečali uporabo polnovrednih živil, ki sedaj pri 

otrocih in mladostnikih nimajo posebne vrednosti, čeprav so seznanjeni, da zdra- 

va prehrana vpliva na zdravje in dobro počutje. Backman, et al., (2002) prav tako 

ugotavljajo, da so starši, predvsem matere, za mladostnike najpomembnejše osebe, 

ki vplivajo na oblikovanje prehranjevalnih navad. Opažen je minimalen delež os- 

novnošolcev, pri katerih so mediji osnovni vir informacij o pomenu zdrave prehrane, 

kar je v nasprotju z navedbami Radive (2012), ki poudarja, da so mladostniki zelo 

podvrženi uporabi množičnih medijev (televizije, internet, družbena omrežje, revije 

ipd.), katerih oglaševanje hrane in pijače naj bi pomembno vplivalo na oblikovanje 

prehranjevalnih navad. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Oblikovanju prehranjevalnih navad je treba nameniti pozornost v že v zgodnjem ot- 

roštvu, saj se navade prenašajo tudi na kasnejša življenjska obdobja. Ključnega po- 

mena pri oblikovanju ustreznih prehranjevalnih navad so predvsem starši, ki lahko 

z ustrezno vzgojo in odnosom do hrane zelo veliko pripomorejo pri oblikovanju teh. 
 

Smiselno bi bilo povečati skrb za izvajanje zdravstveno-vzgojnega dela na pod- ročju 

zdravega načina prehranjevanja, saj lahko z uravnoteženo zdravo prehrano  
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zdravje varujemo in hkrati preprečujemo različne bolezni. Medicinska sestra deluje 

zdravstveno-vzgojno in s tem skuša poseči v nezdrav način prehranjevanja otrok in 

mladostnikov, pozna njihove vedenjske značilnosti v različnih življenjskih obdobjih, 

njihovo sposobnost dojemanja in različne pristope pri motivaciji za učenje in prido- 

bivanje zdravih prehranjevalnih navad (Podkrižnik, 2014).  
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Anoreksija nervoza (in tudi druge motnje hranjenja) govorijo o tem, 

kar je posameznik preživel v otroštvu in odraščanju. Je napad nase in je znak vdaje pred 

prehudimi notranjimi in zunanjimi pritiski. V dobi adolescence je zato pomembno pozitivno 

družinsko vzdušje, razumevanje in spodbuda, saj prav vsak od nas potrebuje varno zavetje. 

Namen raziskave je bil predstaviti mladostnika z anoreksijo nervozo ter vlogo staršev in 

medicinske sestre v procesu zdravljenja. 
 

Metoda: Uporabili smo deskriptivno metodo dela in kvantitativno metodologijo razisko- 

vanja. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 14 vprašanj. V 

raziskavo so bili vključeni 104 dijaki 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole Celje.  
 

Rezultati: Rezultat nam jasno pove, da anketirani dijaki premalo vedo o anoreksiji nervozi, 

saj jih je zgolj 23 (22 %) izbralo vse možne odgovore pri vprašanju o znakih bolezni, pri 

posledicah bolezni pa je bilo najbližje vsem odgovorom le 5 (5 %) anketiranih  dijakov. 

 

Razprava: Ugotovili smo, da dijaki zdravstvene šole niso dovolj poučeni o anoreksiji nervo- 

zi. Pri poučevanju in osveščanju odigra pomembno vlogo medicinska sestra, ki izvaja  zdrav- 

stveno vzgojno delo na primarni, sekundarni in terciarni ravni. 

 

Ključne besede: mladostnik, starši, samopodoba, anoreksija nervoza, medicinska 

sestra 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Theoretical Introduction: Anorexia nervosa (and other eating disorders) speak about many 

different things, about what was an individual spent in their childhood and adolescence. It 

is the attack to itself and is a sign of surrender before too severe internal and external pres- 
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sures. So in the period of adolescence it is very important to be in a positive family atmo- 

sphere, understanding and incentive, because every one of us needs a safe space.  
 

Method: We used a descriptive method. For the empirical part we used a qualitative method 

of work and an anonymous questionnaire, in which was included 104 students from third 

and the fourth year of “Srednja zdravstvena šola  Celje”. 

 

Results: The results has showed, that the students who took the survey, don’t know a lot 

about anorexia nervosa. Only 23 (22%) respondents students, chose all the possible an- 

swers on the survey about the signs of the disease. Only 5 (5%) students were close to the 

right answer about the consequences of the disease. 
 

Conclusion: We have found that students, who attend “Srednja zdravstvena šola Celje” 

aren’t enough informed about the disease anorexia nervosa. Nurse has a very important 

role for teaching and raising awareness and she carries for health educational work at the 

primary, secondary and tertiary levels. 

 

Key words: adolescent, parents, self-esteem, anorexia nervosa, nurse 
 
 
 

1 UVOD 
 

Motnje hranjenja govorijo o marsičem, o zavednih in nezavednih sporočilih, ki jih 

dobivamo v zvezi s samim seboj in našim telesom. Govorijo o preživetem otroštvu      in 

navadah hranjenja. Govorijo o vsem drugem, samo o hrani ne (Sternad, 2001, pp. 30–

31), so pripoved o obupu in porazu, so opozorilo na to, da je bilo posamezniku      v 

najpomembnejšem obdobju življenja onemogočeno izražanje sebe in svojih čustev 

(Sternad, 2001, p. 54). Motnje hranjenja predstavljajo v svetu vedno večji problem, 

zdravljenje le-teh pa je izjemnega pomena, saj med vsemi psihiatričnimi obolenji 

predstavljajo največji odstotek smrtnosti (Podjavoršek, 2004, p. 120). Motnje hran- 

jenja se pojavljajo pri obeh spolih, le da je število obolelih fantov do 20-krat nižje 

(Podjavoršek, 2004, p. 121). Najpogosteje se anoreksija nervoza pojavlja pri dekletih   v 

času adolescence, čeprav jo lahko zasledimo v  vseh  starostnih  skupinah  (Ster-  nad, 

2001, p. 18). Vzroki za nastanek bolezni so pri obeh spolih enaki, mnogo bolj 

zaskrbljujoče je dejstvo, da se pri fantih bolezen po navadi razvije skupaj s fizično 

zlorabo (Podjavoršek, 2004, p. 121). Večina anoreksij se začne kot povsem nedolžno 

hujšanje. Pomembno je, da mladim v času njihovega spoznavanja sveta pomagamo 

tako, da v družini, šoli in družbi več časa posvetimo njihovemu izobraževanju, in- 

formiranju in načrtovanju zdravega načina prehranjevanja ter sprejemanja samega  

sebe. Še posebej v dobi adolescence je pomembno, da se starši znajo pogovoriti z 

otrokom, mu dati občutek varnosti in zaupanja ter s tem preprečiti, da se otrok ne 

odmakne od družine in zapre vase (Bevc Stankovič, et al., 2003, p. 22). 
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2 MLADOSTNIK, NJEGOVA TELESNA SAMOPODOBA IN ANOREKSIJA NERVOZA 
 

Gabrijelčič Blenkuš (2001) opisuje adolescenco kot obdobje intenzivnega fiziološke- 

ga, psihosocialnega in kognitivnega razvoja, v katerem so prehrambene potrebe viš- 

je kot kadarkoli v življenju, saj gre za obdobje, ko se človeško telo najbolj spreminja. 

V obdobju odraščanja si mladostnik oblikuje odnos do svojega telesa, vrstnikov in 

staršev, prevzema spolno vlogo in si oblikuje lastno identiteto – samopodobo, torej 

vse tisto, kar si sami mislimo o sebi, da smo, in to, kar si želimo pokazati drugim, 

da smo (Horvat & Magajna, 1987 cited in Kobal Grum, 2000, p. 64; Žmuc-Tomori, 

1983 cited in Kobal Grum, 2000, p. 64). Pozitivna telesna samopodoba pripomore 

k zvišanju samospoštovanja in s tem k boljšim medosebnim odnosom, medtem ko 

negativna samopodoba spremeni pogled na lastno telo, katerega posledica je man- 

jša samozavest in zapiranje vase (Kuhar, 2004, p. 84). 

 

2.1 Anoreksija nervoza 
 

Anoreksija nervoza v Sloveniji ni več nobena redkost, ampak ravno nasprotno, saj je 

v velikem porastu (Gavin, et al., 2007, p. 162). Opredelimo jo lahko kot psihosomat- 

sko motnjo hranjenja, pri kateri gre za izraz globlje čustvene psiho-socialne stiske, 

čeprav navzven opazimo le shujšanost (Arzenšek, et al., 2005, pp. 269–270). Er- 

zar (2007) opisuje anoreksijo nervozo kot motnjo, pri kateri oseba pretirano hujša 

s stradanjem, v nekaterih primerih si lahko pomaga tudi s purgativnimi oblikami 

(bruhanje, odvajala, pretirana telesna aktivnost). Anoreksija nervoza se v največ pri- 

merih začne pri mladostnicah, ki so pretežke ali se tako samo doživljajo. Nadaljuje 

se s hujšanjem, ki hitro preraste v obsedenost s hujšanjem in z vitko postavo. 
 

Anoreksija in tudi druge motnje hranjenja so najjasnejši pokazatelj slabih odnosov. 

Družine, v katerih se pojavljajo motnje hranjenja, so najpogosteje opisane kot tiste, 

kjer vlada strog nadzor, nemir, napetost, žalost, čustvena hladnost, zelo veliko  dajo 

na zunanji vtis, predstavljajo se kot idealisti z visokimi zahtevami in ambicijami 

(Gostečnik, 2002, p. 46). Starši po navadi zelo pozno opazijo, da se z njihovim ot- 

rokom nekaj dogaja, saj oboleli zaradi občutka sramu in krivde to zelo dobro prikriva 

(Bevc Stankovič, et al., 2003, pp.  218–219). 

 
 
 

3 ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI 

MLADOSTNIKA Z ANOREKSIJO NERVOZO 

Pri zdravljenju anoreksije ima največji in ključni pomen družina, običajno pa zdravl- 

jenje sestavlja medicinska oskrba s pomočjo terapij (Podjavoršek, 2004, p. 123). Prej 

kot ukrepamo, boljše so možnosti za ozdravitev, v nasprotnem primeru se lahko 

bolezen spremeni v kronično obliko (Lanbein & Skalnik, 2007, pp. 26–27). Sodelo- 

vanje medicinskih sester in vseh drugih članov zdravstvenega tima je zelo  zahtevno 

in odgovorno. Medicinska sestra, ki je ves čas prisotna v procesu zdravljenja ter  se 
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z otrokom in njegovimi starši srečuje vsakodnevno, mora dobro poznati potek in 

načrt zdravljenja. Zelo zaželeno je, da ima dobre odnose tako z otrokom, kot tudi   z 

njegovimi starši, saj je to najuspešnejša podlaga za dobro sodelovanje pri zdravl- 

jenju (Peterka-Novak, 2002b, pp. 40–42). Pomembno je, da vsi, ki so vključeni v 

zdravljenje mladostnika, začutijo, kaj doživljata oboleli in njegova družina ter da so 

sposobni empatije, saj se sicer lahko zgodi, da družinski člani ne bodo pripravlje-  ni 

sodelovati v procesu zdravljenja. Zaradi prestrašenosti se lahko hitro zgodi, da 

začnejo zdravljenju nasprotovati, ali ga pretirano kontrolirati (Podjavoršek,    2004, 

p. 124). Na žalost je medicinska sestra pri svojem poklicu velikokrat izpostavljena 

lastnim emocijam, zato je pred obravnavo mladostnika pomembno, da predela last- 

na čustva, saj bo le tako lahko celostno pomagala posamezniku in družini (Peterka- 

Novak, 2002a, p. 347). 

 
 
 

4 METODA 
 

Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Kot instrument zbiranja podat- 

kov smo uporabili anketni vprašalnik. V raziskavo so bili vključeni 104 dijaki 3. in  

4. letnika Srednje zdravstvene šole Celje. Anketa je vsebovala 14 vprašanj, od tega 

3 vprašanja odprtega tipa in 9 vprašanj zaprtega tipa. Zastavili smo si eno razis- 

kovalno vprašanje: »Ali dijaki Srednje Zdravstvene šole Celje poznajo anoreksijo 

nervozo?« 

 
 
 

5 REZULTATI 
 

V raziskavi so sodelovali 104 dijaki, od tega 78 (75 %) žensk in 26 (25 %) moških.   53 

(51 %) anketirancev je bilo starih 17 let, 45 (43 %) jih je bilo starih 18 let, 4 (4 %) so 

bili stari 19 let in 2 (2 %) anketiranca sta bila stara 21  let. 
 

74 (71 %) anketiranih dijakov je že slišalo za anoreksijo nervozo, bulimijo nervozo in 

kompulzivno prenajedanje, 29 (28 %) anketiranih je slišalo samo za anoreksijo 

nervozo in bulimijo nervozo. Pri vprašanju o znakih anoreksije nervoze je 23 (22 %) 

anketirancev izbralo vse možne odgovore, tj. izguba telesne teže, pretirana telesna 

dejavnost, izostanek menstruacije, neprestano razmišljanje o telesni teži in pre- 

hrani, izogibanje družinskim obrokom ter tesnoba, zapiranje vase, zanikanje težav. 

Enako število anketiranih, 23 (22 %), je izbralo vse odgovore razen pretirane telesne 

dejavnosti. 12 (12 %) anketirancev je odgovorilo, da so znaki izguba telesne teže, 

neprestano razmišljanje o telesni teži in prehrani, izogibanje družinskim obrokom 

ter tesnoba, zapiranje vase, zanikanje težav. 5 (5 %) anketirancev je mnenja, da so 

znaki bolezni izguba telesne teže, izostanek menstruacije, izogibanje družinskim 

obrokom ter tesnoba, zapiranje vase, zanikanje težav. 4 (4 %) anketiranih znakov 

bolezni ne pozna. Na vprašanje, katere so posledice anoreksije nervoze, je 13 (12 
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%) anketiranih dijakov odgovorilo, da so to nezmožnost intimnih odnosov, depre- 

sivnost, otopelost, pomanjkanje koncentracije in zanimanja za okolico, omotica in 

omedlevica ter srčni zastoj –> smrt. 9 (8 %) anketirancev je odgovorilo, da so po- 

sledice nezmožnost intimnih odnosov, depresivnost, otopelost, pomanjkanje kon- 

centracije in zanimanja za okolico ter omotica in omedlevica. 8 (8 %) anketiranih 

dijakov je za odgovor izbralo depresivnost, otopelost, pomanjkanje koncentracije in 

zanimanja za okolico, omotica in omedlevica ter samomor. 7 (7 %) anketirancev je 

mnenja, da so posledice osteoporoza, izguba menstruacije, nezmožnost intimnih 

odnosov, depresivnost, otopelost, pomanjkanje koncentracije in zanimanja za oko- 

lico ter srčni zastoj -> smrt. 6 (6 %) anketirancev je mnenja, da so posledice os- 

teoporoza, izguba menstruacije, depresivnost, otopelost, pomanjkanje koncentracije 

in zanimanja za okolico, omotica in omedlevica ter samomor. 6 (6 %) anketirancev 

je mnenja, da so posledice izguba telesne teže, nezmožnost intimnih odnosov, dep- 

resivnost, otopelost, pomanjkanje koncentracije in zanimanja za okolico, omotica in 

omedlevica ter samomor. 5 (5 %) anketiranih je za odgovor izbralo le depresivnost, 

otopelost, pomanjkanje koncentracije in zanimanja za okolico ter omotica in omed- 

levica. 5 (5 %) anketirancev je za posledice izbralo vse odgovore razen nezmožnost 

intimnih odnosov. 5 (5 %) anketirancev je mnenja, da so posledice osteoporoza, 

izguba menstruacije, depresivnost, otopelost, pomanjkanje koncentracije in zani- 

manja za okolico, omotica in omedlevica, srčni zastoj -> smrt in samomor. 39 (38 

%) anketirancev pa je izbralo ostale kombinacije odgovorov. 
 
 
 

6 RAZPRAVA 
 

V raziskavi smo ugotovili, da je tri četrtine anketiranih dijakov že slišalo za ano- 

reksijo nervozo, bulimijo nervozo in kompulzivno prenajedanje, dobra četrtina pa le 

za anoreksijo nervozo in bulimijo nervozo. Sernec (2010) navaja, da so bile motnje 

hranjenja do pred kratkim znane zelo ozkemu krogu strokovnjakov, vendar so v za- 

dnjih desetletjih prerasle v bolezni moderne dobe. Sernec (2015) prav tako navaja, 

da se z motnjami hranjenja iz leta v leto srečuje vedno več ljudi. Anoreksijo nervozo 

opisuje kot tretjo najpogostejšo kronično bolezen med najstnicami, čeprav njena 

pojavnost in razširjenost v zadnjih desetih letih ne naraščata. Po podatkih tujih 

zdravstvenih registrov naj bi bilo vsako leto na novo odkritih 7 primerov anoreksije 

nervoze in 14 primerov bulimije nervoze na 100.000 prebivalcev. Sernec (2015, pp. 

33–35) navaja, da še posebno skrb zbuja podatek, ki govori, da ima približno 80 % 

debelih ljudi motnjo kompulzivnega prenajedanja. 
 

Malo manj kot četrtina anketirancev je navedla vse znake anoreksije nervoze. Le ti 

so: izguba telesne teže, pretirana telesna dejavnost, izostanek menstruacije, ne- 

prestano razmišljanje o telesni teži in prehrani, izogibanje družinskim obrokom ter 

tesnoba, zapiranje vase, zanikanje težav. Iz tega je razvidno, da zelo malo anketi- 

ranih dijakov resnično prepozna znake anoreksije nervoze, med njimi so bili tudi 4 

(4 %) anketiranci, ki so priznali, da znakov bolezni sploh ne poznajo. Brown, et al.  
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(2000) opisujejo pri ljudeh z anoreksijo naslednje znake: grozen strah pred pri- 

dobivanjem telesne teže, napačna predstava o svojem telesu, zunanjem izgledu in 

posledično zelo slaba samopodoba. Z gotovostjo se lahko govori o anoreksiji nervozi, 

ko mladostnici, ki pretirano hujša, izostane vsaj tretja zaporedna menstruacija, kar 

že imenujemo amenoreja, katere posledica je najpogosteje osteoporoza. Življenje  z 

anoreksijo nervozo je zelo težko, saj se vse vrti okoli tega, kako skriti in prikriti svoje 

navade. Oseba je obsedena s telesno težo in izgledom, zato se neprestano tehta in 

gleda v ogledalo, kjer vedno najde napake. Čeprav je veliko opozorilnih znakov, se na 

začetku bolezen še lahko prikrije, vendar tudi če najbližji družinski člani ali prijatelji 

posumijo, da nekaj ni v redu, mladostniki z anoreksijo to zelo dobro zanikajo. Najpo- 

gostejši odgovor, s katerim se oboleli lahko izognejo obrokom, je, da so že jedli pri 

prijatelju ali v šoli. Pogosto želijo svojo prenizko telesno težo prikriti s pitjem veliko 

tekočine in nošenjem prevelikih oblačil, navajata Smith & Segal (2014). 

 

Noben anketirani dijak ne pozna vseh posledic anoreksije nervoze, najbližje je bilo le 

5 % anketirancev, ki so kot posledice izbrali vse pravilne odgovore, razen odgovora 

nezmožnost intimnih odnosov. Sternad (2001, p. 52) govori o tem, da če smo zaradi 

svojega izgleda pretirano zaskrbljeni, lahko to pripelje do težav pri uveljavitvi na de- 

lovnem mestu, težav v ljubezenskem odnosu, omejitvi pri družbenih dejavnostih in 

tudi pri spolnih odnosih, lahko pa ima tudi nevarnejše posledice, saj lahko duševne 

motnje privedejo tudi do samomora. 

 

S pomočjo analize podatkov izvedene raziskave smo odgovorili tudi na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje: »Ali dijaki Srednje Zdravstvene šole Celje poznajo anorek- 

sijo nervozo?« Skozi podatke smo ugotovili, da so anketirani dijaki v večji meri že 

slišali za anoreksijo nervozo, vendar se je pri vprašanju o znakih in posledicah bolez- 

ni pokazalo, da jim veliki večini znanja o omenjeni bolezni še primanjkuje. 

 
 
 

7 SKLEP 
 

K »zdravemu odraščanju« največ pripomorejo starši, saj imajo v otrokovem in mla-  

dostnikovem življenju največjo in najpomembnejšo vlogo. Zelo pomembno je, da nudijo 

fizično, čustveno, duhovno in socialno podporo ter skozi pogovore ustvarjajo   in 

vzdržujejo pozitivno klimo v družinskih odnosih. Pomemben je odnos spoštovanja   in 

zaupanja v družini, ki pripomore k manjši verjetnosti za razvoj anoreksije (ali dru-  gih 

motenj hranjenja). V primeru nastanka bolezni je izredno pomembno, da prav starši 

veliko prispevajo k boljši prognozi, s tem ko otroka razumejo in spodbujajo, so 

potrpežljivi, pozorni in ga sprejmejo takšnega, kot    je. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Namen pregleda strokovne literature je predstaviti in analizirati re- 

zultate raziskav, ki so preučevale vpliv bariatrične kirurgije na prehransko stanje pacienta.  
 

Metoda: Za pregled in analizo so bile uporabljene primerjane, presečne in longitudinalne 

raziskave, ki so bile objavljene od leta 2002 do 2014 v elektronski bazi podatkov PubMed.  

 

Rezultati: V raziskavah, ki so vključevale pregled prehranske podpore bariatričnega  pa- 

cienta, so največji poudarek na spremembo življenjskega sloga podale uravnotežena pre- 

hrana s primerno konsistenco glede na tip opravljenega posega, ustrezen beljakovinski vnos 

ter multivitaminska podpora v obliki prehranskih dodatkov. 

 

Razprava: Izvedene raziskave so pokazale, da je ustrezna prehranska podpora po opravl- 

jenem posegu ključna za preprečitev razvoja beljakovinske podhranjenosti in preprečitev 

primanjkljaja elementov ter za dolgoročno učinkovito vzdrževanje telesne mase. 

 

Ključne besede: prehransko presejanje, prehranska terapija, bariatrična kirurgija, 

morbidna debelost 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: The aim of research, based on a literature review, is to present and analyse the 

results, the effects of nutritional therapies for bariatric patients. 

 

Methods: Comparative, cross – sectional and longitudinal researches, published in the last de- 

cade in electronic databases PubMed, have been used for literature review and analysis. 

 

Results: The results of the dietary therapy studies showed that the greatest emphasis on life- 

style changes was given to a healthy balanced diet for a long way treatment of morbid obesity. 
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Discussion and conclusion: Research carried out has shown that an adequate nutritional 

support after surgery is crucial to prevent the development of protein malnutrition and pre- 

vent deficits elements and is effective for long-term maintenance of weight loss. 

 

Key words: nutritional screening, nutritional therapy, bariatric surgery, morbid 

obesity 

 
 
 

1 UVOD 
 

Debelost je civilizacijska bolezen, ki je v porastu. Prevalenca morbidne debelosti z 

indeksom telesne mase (ITM) nad 40 kg/m2 se je v dvajsetih letih zvišala za 400 %. 

Posledice debelosti so povezane z nastankom kroničnih obolenj. Debelost privede 

do sladkorne bolezni tipa 2, hipertenzije, ishemičnih bolezni srca, obolenj mišic in 

skeleta, bolezni prebavil in možnosti nastanka različnih vrst raka. Debelost povzroča 

nezdrav življenjski slog, ki vključuje prevelik energijski vnos in nizko gibalno/špor- 

tno aktivnost. Poleg nezdravega življenjskega sloga so lahko razlogi za debelost: 

psihološki, socialni in genetski dejavniki (WHO, 2014; Strategija vlade RS, 2007; 

Statistični urad RS, 2010). 

 

Morbidna debelost zahteva multidisciplinarni pristop zdravljenja pacienta. Metoda, 

s katero lahko dosežemo visoko stopnjo uspeha pri zdravljenju debelosti, je bariat - 

rična kirurgija. Njeni učinki se kažejo v zdravljenju morbidne debelosti in izboljšanju 

spremljajočih bolezni. Poglavitna izboljšanja se kažejo pri sladkorni bolezni tipa 2, 

hipertenziji in povišanem holesterolu v krvi (Abela et al., 2011; Foster et al.,2003; 

Kushner, 2014). 

 

Da dosežemo dolgoročno uspešnost bariatrične kirurgije so potrebni večkratni po- 

sveti pri dietetiku, psihologu in športnem trenerju. Za ozdravitev morbidne debelosti 

je poleg posega potrebno korenito spremeniti življenjski slog (Abela et al., 2011). 

 

Bariatrični poseg je primeren za odrasle bolnike, ki imajo ITM vsaj 40 kg/m2, ozi- 

roma pri bolnikih z ITM 35 kg/m2, vendar z večjimi zdravstvenimi težavami, ki so 

povezani z debelostjo ( Jackson et al., 2014). 

 
 
 

2 METODA 
 

Narejen je bil pregled literature. Uporabili smo gradivo, ki smo ga poiskali s pomočjo 

baze podatkov PubMed. Pri iskanju se je izkazalo, da je izjemno pomembna iskalna 

strategija in terminologija oziroma uporabljene ključne besede, ki so bolj kot katero 

drugo vključitveno ali izključitveno merilo določale vsebino in število zadetkov. V 

PubMed smo vnesli ključne besede z uporabo Boolovega operatorja IN (angl. AND) v 
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različnih kombinacijah: bariatric surgery, nutrition and bariatric, diet and bariatric. 

Za pripravo članka je bila uporabljena deskriptivna metoda pregleda literature. 

 
 
 

3 PREGLED LITERATURE 
 

Bariatrična kirurgija 
 

Izbira metode bariatričnega posega je odvisna od različnih dejavnikov (ITM, spol, 

starost, prisotnost hipertenzije, sladkorna bolezen, sposobnost sodelovanja, opera- 

cijska varnost). Bariatrična kirurgija se ne izvede, kadar pri pacientu obstajajo zelo 

visoko anestetično tveganje, nezdravljena hujša oblika depresije, prisotnost zlorabe 

alkohola in drog, prisotnost jetrne insuficience, hujša miokardna poškodba, kronična 

obstruktivna obolenja in nezmožnost soočanja s pooperativnimi, prehranskimi in 

psihološkimi spremembami (Foster et al., 2003; Khwaja et al., 2010). 

 

Uporaba različnih metod bariatrične kirurgije povzroči potrebo po omejitvi velikosti 

obrokov, zmanjšano absorpcijo energije in izboljšano signaliziranje sitosti možga- 

nom  (Kerrigian, 2008). 

 

Poznamo dve glavni skupini bariatričnih operacij in kombinacijo le-teh: restriktivne 

in malabsorpcijske. Učinkoviti kirurški posegi so: gastrično prilagodljiv trak, verti- 

kalna gastroplastika s trakom, vzdolžna resekcija želodca, želodčni obvod, biliopan - 

kreatični obvod in biliopankreatični obvod z duodenalnim preklopom.  

 

Ustrezno metodo bariatrične kirurgije glede na pacientovo zdravstveno stanje do- 

loči kirurg. Kirurgova dolžnost je, da pacientu predstavi metodo in razloži postopek 

posega, možne zaplete in ustrezno zdravljenje le-teh (Pleslokovič, 2012; Pintar et 

al., 2013). 
 

Uporaba različnih metod bariatričnih posegov lahko povzroči zaplete, kot so: ma- 

labsorpcija, krvavitve iz šivne linije, stenoze, marginalni ulcer, erozija traku, nekroze 

ostalega dela želodca, poškodba vranice ali črevesja in smrt. Pacienti lahko doživijo 

zaplete zaradi anestezije, kirurške travme, pojav odvečne kože zaradi ekstremnega 

hujšanja in psihološke posledice zaradi posega. Ostale težave, ki lahko nastanejo po 

opravljenem posegu, so: sindrom hitrega praznjenja črevesja, pojav žolčnih kamnov, 

driska, zaprtje, težave s požiranjem, dehidracija in bruhanje. Določenih zapletov ni 

vedno možno preprečiti, vendar se lahko njihove posledice omilijo (Jaunoo et al., 

2010; Abela et al., 2011; Turner et al., 2011; Huang et al., 2006). 

 

Podhranjenost je eden izmed možnih zapletov, ki je pogosta pri pacientih, ki ne zaužijejo 

priporočene vsebnosti beljakovin, kar pa lahko vodi do slabšega celjenja    ran in 

povzroči okužbe operativnega mesta. Statistično 38 % operiranih pacientov doživi  

pomanjkanje albuminov (pod 20 mg/dl), 33 % se jih sooča s pomanjkanjem 
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vitamina A, 9,5 % s pomanjkanjem vitamina B
12 

in 32,6 % ima vrednost hemoglo- 

bina pod 12 g/dl. Glede na število operiranih pacientov jih ima 16,3 %  pomanjkanje 

železa in 12 % se sooča z nastankom policistične anemije (Pleskovič, 2012; Khwaja 

et al.,2010; Azagury et al., 2010; Nguyen et al., 2011; Sako et al., 2014; Lannoo et 

al., 2014). 
 

Pacienti po posegu izgubijo v povprečju 1,5 kg telesne mase/teden, kar pomeni, da 

morajo klinični dietetiki spremljati prehransko stanje pacienta, in sicer zaradi mož- 

nosti nastanka primanjkljaja makro in mikro hranil (Abela et al., 2011). Bariatrični 

kirurški poseg je uspešen takrat, ko pacient izgubi 50 % telesne mase in so spreml- 

jajoče bolezni poleg debelosti (visok krvni tlak, povišan holesterol itd.) ozdravljene 

(Baltasar et al.,  2009). 
 

Obravnava pacienta pri bariatrični kirurgiji 
 

Vloga dietetika je predstaviti spremembo načina prehranjevanja pred in po bariat- rični 

kirurgiji. Skupaj s pacientom si zastavita prehranske cilje, dietetik s pomočjo metode  

»prehranskega  dnevnika«  preuči  prehranske  navade  pacienta  in  pripra-  vi ustrezen 

prehranski načrt, ki vključuje primeren energijski vnos hrane, ustrezen časovni razpored 

obrokov in energijsko ter hranilno uravnotežene zdrave prigrizke (Gašič, 2011). 

Pacientom se po opravljeni bariatrični kirurgiji svetuje sprememba življenjskega sloga, 

ki vključuje tudi gibalne in športne aktivnost, ki naj bo v obliki aerobnega športa 

minimalno 150 minut/teden in z maksimalno obremenitvijo 350 minut/teden. 

Strokovnjaki svetujejo aerobni trening dva do trikrat tedensko (Me- chanick et al.,  

2013). 
 

Prehranska podpora pri bariatrični kirurgiji 
 

Prehranska obravnava zajema presojo dejanskega vnosa hrane in pijače bariatrič- 

nega pacienta. Pomanjkanja hranil po različnih posegih zahtevajo nujen posvet in 

spremljanje načina prehranjevanja pri dietetiku. Prehranska obravnava se začne že 

nekaj mesecev pred samo izvedbo posega, kjer dietetik oceni prehranski status pa- 

cienta, izvede individualno izobraževanje, načrt dela za spremembo obnašanja ter 

prehransko intervencijo. Izobraževanje pacienta je ključno orodje za ugoden kirurški 

izid operacije in dolgoročno vzdrževanje primerne telesne mase (Geraci et al., 2014; 

Ochner et al., 2012). 

 

Pomembno je, da pacient pred operacijo poskuša shujšati do ITM 40 kg/m2. Pacienta 

seznanimo z načini vrednotenja vnosa hrane. Izobrazimo jih, da dnevno vodijo pre-  

hranski dnevnik, ki jim je lahko v pomoč kot hitra ocena, ali se držijo prehranskih 

navodil. Pacient se mora pred posegom naučiti dobrega žvečenja hrane in počasnega 

prehranjevanja zaradi samih lastnosti in posledic metod bariatrične kirurgije. Prav  tako 

se mora pred posegom odpovedati visoko energijski hrani (Geraci et al., 2014; Ochner 

et al.,  2012). 
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Dietetik pacientu posreduje naslednje nasvete: izogibanje pitju tekočin med hran - 

jenjem, postopno uvajanje tekočinskih in kašastih obrokov, ki bodo del vsakdana 

pacienta po posegu. Omenjeni način prehranjevanja vpliva na dobre rezultate nad 

nadzorom energijskega vnosa hrane (Mechanick et al., 2013; Ochner et al., 2012). 

 

Prehranska navodila dietetika se razlikujejo glede na tip operacije. Prehranjevanje po 

operaciji se začne izključno s tekočinami: vodo, nesladkanim čajem in bistro juho. 

Dan po posegu pacienti zaužijejo tekočino v manjših količinah. Uživanju sladkorja se 

mora pacient po posegu izogniti, kar velja tudi za sadne sokove, ki imajo visoko 

vsebnost sladkorja. Če pacient dobro prenaša mleko, ga lahko začne piti po enem 

ali dveh dnevih, saj pomaga zagotoviti potrebne beljakovine. Pozornost moramo 

nameniti vsebnosti maščob in laktoze v mleku. Po želodčnem obvodu je primerno 

mleko z 2 % mlečne maščobe. Teden do dva po posegu lahko pacient začne uživati 

mehko, pasirano hrano, ki jo uživa približno dva tedna. Količinsko hrano pacientu 

postopoma povečujemo do prostornine, ki jo nova velikost želodca dovoljuje. Hrano 

trše konsistence lahko začne pacient uživati po mesecu dni od izvedenega kirurškega 

posega. Natančno doziranje hrane in sestava jedilnikov sta odvisna od posamezni- 

kovih značilnosti, metod in posegov bariatrične kirurgije in diagnoze zdravstvenega 

tima, ki nadzoruje pacientovo zdravljenje (Mechanick et al., 2013; Aills et al., 2008). 

 

Hranilne snovi 
 

Huda podhranjenost je najresnejši metabolični zaplet pri bariatrični kirurgiji. Pacienti 

običajno slabo prenašajo rdeče meso in če ne zaužijejo dovolj beljakovinsko bogatih 

živil (mleko, jogurt, jajca, ribe, perutnina), se pojavi velika možnost nastanka belja- 

kovinske podhranjenosti. Zmanjšani vnos beljakovin in znižana zmožnost absorpcije 

posebej pri malabsorbtivnih posegih vodita občasno v beljakovinsko podhranjenost. 

Bilopankreatični/duodenalni obvod primarno povzroči izgubo telesne mase, vendar 

lahko nastane tudi 25 % primanjkljaj beljakovin in 72 % primanjkljaj maščob (Aills et 

al., 2008). 

 

Beljakovinsko podhranjenost povzročijo zmanjšan vnos živil, bogatih z beljakovina - 

mi, anoreksija, bruhanje, driska, depresija, strah pred ponovno pridobitvijo telesne 

mase, zloraba drog in alkohola, socialno ekonomski status. Pri vseh bariatričnih 

pacientih obstaja možnost nastanka primanjkljaja beljakovin.  

 

Trenutna priporočila, ki opredeljujejo dnevni vnos beljakovin, znašajo 70 g/dan med 

procesom izgubljanja telesne mase. Po zaključenem obdobju hujšanja znašajo dne- 

vne potrebe po beljakovinah 50 g/dan. Dan po opravljenem posegu znašajo potrebe 

po beljakovinah 1,5 g/kg/idealne telesne mase. Pri pacientih z želodčnim obvodom 

vnos beljakovin leto dni po posegu znaša 1,1 g/kg/idealne telesne mase. Pri pacientih 

z biliopankreatičnim/duodenalnim obvodom vnos beljakovin znaša povprečno 90 g/ 

dan (Mechanick et al., 2013; Aills et al., 2008; Moize et al., 2013). 
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Dnevne potrebe po ogljikovih hidratih znašajo 130 g. Pomembna je pravilna izbira 

živil, ki so bogata z ogljikovi hidrati. Pacientom svetujejo izbiro živil z nižjim gli- 

kemičnim indeksom, ki aktivno sodelujejo pri uravnavanju krvnega sladkorja. Po - 

membno je, da se pacienti izogibajo raznim piškotom, tortam in ostalim živilom iz 

nabora sladkega programa. Vsebnost ogljikovih hidratov na obrok znaša 30 g/obrok 

(Escott, 2012). 

 

Elementi in vitamini 
 

Primanjkljaj mikro hranil nastane zaradi vnosa hrane z nizkimi vrednostmi hranil   in 

omejene količine vnosa hrane (zaradi zmanjšane prostornine želodca). Zato je 

uživanje vitaminov in elementov v obliki prehranskih dodatkov ključno pri pacientu 

po opravljeni bariatrični kirurgiji. Do možnosti primanjkljaja mikro hranil lahko pride 

pri želodčnem obvodu oziroma biliopankretičnem/duodenalnem obvodu. Najpogos- 

tejši primanjkljaji pri želodčnem obvodu so pomanjkanje vitaminov B skupine in v 

maščobah topnih vitaminov (A, D, E in K), ki imajo pomembno biološko vlogo pri 

zmanjševanju telesne mase (Aills et al., 2008; Soares et al., 2014; Miller et al., 2006; 

Pournaras et al., 2009). 
 

Trenutni podatki kažejo, da ima od 60 % do 80 % pacientov diagnosticiran priman- 

jkljaj vitaminov in elementov, zato dietetiki uživanje prehranskih dodatkov sve- 

tujejo takoj po odpustu iz bolnišnične oskrbe. Primanjkljaj kalcija vodi v zvišanje 

substance, znane pod imenom kalcitriol, ki v večini primerov vodi do metabolnih 

sprememb in skladiščenja maščob. Skupina B vitaminov ima pomembno vlogo pri 

metabolizmu ogljikovih hidratov in pri delovanju nevrološkega sistema, ki uravnava 

stopnjo apetita. Po posegu je lahko prisoten tudi primanjkljaj vitaminov (A, E, C), ki 

imajo antioksidativen učinek (Aills et al., 2008). 
 

Po bariatričnem kirurškem posegu morajo pacienti, ki imajo opravljen želodčn i ob- 

vod ali vzdolžno resekcijo želodca, v obdobju od treh do šestih mesecev uživati 

multivitaminske preparate vsaj dvakrat dnevno (vsaj 1200–1500 mg kalcija, 3000 IU 

vitamina D, vitamin B železo v 40–60 mg). Pacienti z gastričnim trakom morajo uži- vati 

enkrat dnevno multivitaminsko mineralno tableto (1200 mg kalcija, 3000 IU 

vitamina D, železo) (Mechanick et al., 2013). 
 

Živila, kot so rdeče meso, kruh, zelena in kokos, lahko pacientu povzročijo številne 

težave, vendar pa je stopnja težavnosti odvisna od posameznika. Uživanje tekočine 

med jedjo lahko povzroči bruhanje in drisko, hkrati pa povzroči, da pacient po obroku 

postane hitreje lačen. Hrano, bogato z beljakovinami, je treba uživati pred hrano, ki 

vsebuje ogljikove hidrate in maščobo, hkrati pa se je treba izogibati visoko energijski 

hrani in namesto tega uživati hrano z visoko hranilno vrednostjo (Aills et al.,  2008). 

 

Pitje tekočin naj bo v majhnih požirkih in po obrokih v časovnem razmiku 30 mi- nut. 

Dnevno priporočeni vnos tekočine za odrasle znaša 1500 ml (Mechanick et al., 

2013). Količino posameznega obroka določita v sodelovanju dietetik in kirurg zaradi 
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razlik v prostornini želodca. Priporočilo je, da pacienti po bariatrični kirurgiji dose- 

žejo prostorninsko omejitev vnosa hrane/obroka od 300 do 400 ml v šestih mesecih 

(Pata et al., 2013). Po operativnem posegu je sprva priporočana tekoča oziroma 

kašasta hrana, s katero preprečimo razširitev želodca. 

 

Energijski vnos 
 

Pacient po bariatričnem kirurškem posegu mora zadostiti energijskemu vnosu, ki 

znaša 4184 kJ/dan (1000 kcal/dan). Zelo nizek energijski vnos je povezan s samim 

učinkom bariatrične kirurgije, ki občutno zmanjša prostornino želodca, kar posle- 

dično povzroči tudi manjši vnos. Pacientom se priporoča tri glavne obroke (zajtrk, 

kosilo, večerje) in dva premostitvena obroka (dve malici). Obroki morajo biti  visoko 

beljakovinski (Escott et al., 2012). 
 

Natančen energijski dnevni vnos se prilagodi pacientovim potrebam. Pri pacientih        z 

ITM nad 35 kg/m2 znaša dnevni redukcijski odbitek od  energijske  potrebe  med 2092 

kJ (500 kcal) in 4184 kJ (1000 kcal), pri pacientih z ITM do 35 kg/m2 pa znaša redukcijski 

odbitek od dnevne energijske potrebe med 1255 kJ (300 kcal) in 2092        kJ (500 kcal). 

Pri izračunu dnevnih energijskih potreb pacienta je treba upoštevati  tudi, ali ima 

pacient v svojem spremenjenem življenjskem slogu vključeno gibalno/ športne 

aktivnosti, ki energijske potrebe še povečajo (Stoklossa et al., 2013; Rolfes     et  al. ,  

2009). 

 
 
 

4 RAZPRAVA 
 

Pooperativno svetovanje dietetika zajema predstavitev načina prehranjevanja po 

bariatričnem kirurškem posegu. Nasveti so sestavljeni iz prehranskega načrta, ki 

zajema vnos visokega deleža beljakovinskih živil. Prehranjevanje poteka na začetku 

s tekočo hrano, nato v obliki kašic in pasirane hrane. Dietetik pacientom svetuje 

izključitev pitja gaziranih pijač in sladkih pijač. Količino posameznega obroka določi 

kirurg glede na posebnosti pri opravljeni operaciji. Zaradi prehranske intolerance je 

možen nastanek beljakovinske podhranjenosti, do katere pride zaradi premajhnega 

uživanja beljakovinskih živil ter prenizkega vnosa sadja in zelenjave, kar lahko vodi 

do primanjkljaja mikro hranil, zato je priporočljivo uživanje vitaminsko-mineralnih 

prehranskih dodatkov (Escott et al., 2012). Pacient se mora zavedati, da sam kirurški 

poseg omogoči manjši prostorninski vnos hrane, vendar mu brez lastnega truda ne 

bo omogočil izgube telesne mase. Uživati mora hrano nizke energijske gostote bo- 

gato z beljakovinami, vitamini in elementi, kajti če pacient uživa energijsko bogato 

hrano, učinek izgube telesne mase, kljub bariatrični kirurgiji, ni uspešen (Aills et al., 

2008; Stoklossa et al., 2013). 

 
 
 
 
 

  200  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 

5 SKLEP 
 

Bariatrična kirurgija je uspešna metoda, ki morbidno in »super morbidno debelim« 

pacientom omogoči izgubo telesne mase, ki jim ob uporabi shujševalnih diet tega ni 

uspelo. Učinki različnih bariatričnih metod se kažejo tudi v daljšem časovnem ob- 

dobju in vplivajo na izboljšanje sladkorne bolezni tipa 2, izboljšanje hipertenzije, ki 

je prisotna pri večini pacientov, poleg tega se pacientom omogoči ponovno vzposta- 

vitev socialnega življenja. Izguba telesne mase izboljša tudi samopodobo pacientov 

in povzroči remisijo spalne apneje, če je prisotna. 

 

Ključno delo dietetika sta izobraževanje pacienta o spremembi obnašanja poveza- 

nega s prekomerno telesno maso in zagotavljanje zdravih uravnoteženih obrokov, 

ki bodo zadostili pacientovim potrebam po bariatričnem kirurškem posegu. Zaradi 

nevarnosti nastanka primanjkljaja makro in mikro hranil je pomembno, da pacient 

pozna možnosti nastanka zapletov in se pravilno odzove, zato je pomembno nado- 

meščanje hranil z uživanjem vitaminskih in mineralnih prehranskih dodatkov. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Hiperkinetična motnja ali sindrom ADHD (Attention Deficit-Hype- 

ractivity Disorder) je motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, ki jo velikokrat spregledamo. Na 

hiperaktivnost pomislimo, ko ima kdo težave v šoli ali pri delu, ker ne zmore sedeti pri miru 

ali nadzorovati svojega vedenja. Zdravljenje z zdravili ni izolirano, vendar v nekaterih pri- 

merih zdravila niso potrebna. Takrat je izjemno pomembna prehrana. Otrok naj uživa bolj 

ekološko hrano in naj se izogiba prehrani, ki vsebuje prehranske dodatke, kot so: umetna 

barvila, konzervansi in sladila. S člankom želimo pojasniti vlogo medicinske sestre pri pre- 

hranskem svetovanju takega otroka. 
 

Metoda: Metoda dela je deskriptivna. Narejen je sistematičen pregled slovenske in tuje 

strokovne in znanstvene literature, ki obravnava izbrano problematiko. Pri iskanju tuje li- 

terature so bile uporabljene podatkovne baze: CINAHL, MEDLINE – PubMed, ERIC, JUPSLINE, 

ScienceDirect in Medscape. Za iskanje slovenske literature je bil uporabljen bibliografski 

servis COBISS.SI. Uporabljena je tudi kavzalna-neeksperimentalna metoda – kot rezultat 

vzročne razlage odvisnih zvez, ki se pojavljajo pri preučevanju obravnavanega problema, 

je izdelana zloženka. 

 

Razprava in sklep: Velikokrat je težko prepoznati simptome, ki nas opozorijo, da otrok že 

nakazuje težave, da bi lahko govorili o hiperkinetični motnji. Strogo nadzorovana in ome- 

jena prehrana lahko vpliva na vedenje nekaterih otrok s hiperkinetično motnjo. Zavezanost 

k dieti lahko obravnavamo kot breme, saj je dieta težka in predstavlja precejšen pritisk na 

družino. Izdelana zloženka z opisom motnje ter opisom odsvetovanih in primernih živil pri 

Feingoldovi dieti, ki se uveljavlja v svetu, bi lahko izboljšala prehransko svetovanje in ob- 

ravnavo otroka s sindromom ADHD. Otroka ne moremo preprosto ozdraviti in spremeniti. 

Treba je iskati načine za premagovanje težav, ga razumeti, spodbujati, mu prisluhniti, nu- 

diti ljubezen in ga sprejeti takšnega, kot je. Pomembna je tudi podpora celotne družine. 
 

Ključne besede: hiperaktivnost otrok, prehrana pri hiperaktivnosti, aditivi v živilih, 

omega 3 in hiperaktivnost, zdravljenje hiperaktivnosti 
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ABSTRACT 
 

Theoretical background: Hyperkinetic disorder or ADHD syndrome (Attention Deficit-Hy- 

peractivity Disorder) is an attention disorder with hyperactivity, which is often overlooked. 

We think of hyperactivity when we notice a person, who has difficulty sitting still or con- 

trolling his or her behaviour at school or work. It is possible to treat ADHD with medica- 

tions; however, in some cases, diet plays a more important role in relieving the symptoms 

than medications. Children that need treatment should eat organic food rather than one 

containing food additives, such as artificial food colourings, preservatives and sweeten- ers. 

With this article we want to clarify the role of nurses at advising diets for children with 

ADHD. 

 

Methods: A descriptive method of research was used for this thesis, together with the re- 

view of Slovenian and foreign literature that deals with this topic, including technical and 

scientific literature. Foreign literature was accessed through following databases: CINAHL, 

MEDLINE - PubMed, ERIC, JUPSLINE, ScienceDirect and Medscape. For accessing Slovenian 

literature COBISS.SI - bibliographic database service was used. A causal-nonexperimen- 

tal method was also used and as a result of causal explanation of related associati- 

ons, that study the problem in question, a brochure was made as well. 
 

Discussion and conclusion: It is often difficult to recognize warning symptoms, which show 

that a child might have a hyperkinetic disorder. A controlled and restricted diet may influ- 

ence the behaviour of children with hyperkinetic disorder. However, having a very strict diet 

might also cause pressure on the patient’s family and therefore be considered as a burden. 

The brochure describes the disorder and includes the description of appropriate and inap- 

propriate foods which are important for the Feingold diet. This diet is well established in the 

world and could improve nutritional counselling and treatment of children with ADHD 

syndrome. Children with hyperkinetic disorder cannot be cured and changed in a simple 

way. Ways for overcoming child’s difficulties should be found. Children with ADHD need 

understanding and encouragement, they must be given love and attention. The support of 

the whole family is also important. 

 

Key words: children’s hyperactivity, diet during treatment of hyperactivity, food 

additives, omega 3 and hyperactivity, treatment of hyperactivity 

 
 
 

1 UVOD 
 

Z izrazom hiperkinetični sindrom se v današnjem času pogosto srečujejo starši in 

učitelji. To je mednarodno dogovorjena medicinska diagnoza, ki označuje posebno 

vrsto nemira pri otrocih in predstavlja razvojno težavo že v predšolskem obdobju, 

predvsem pa v obdobju osnovnega šolanja. Pri hiperkinetičnem sindromu se kom- 

binirajo trije vidiki motenj: pomanjkljiva pozornost, impulzivnost in motorični nemir 

(Žerovnik,  2004). 
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Benjamin Feingold, pediater in alergolog, je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja 

odkril, da lahko vedenje hiperaktivnih otrok bistveno izboljšamo s spremenjenim 

načinom prehrane. Z otroškega jedilnika je črtal vsa umetna barvila, arome, konzer- 

vanse, aditive in druge umetne snovi, ki jih najdemo v veliko živilih (Gordon & Joiner 

- Bey, 2005). Dokazano je, da določena hrana lahko začasno fizično in mentalno 

umiri osebe z ADHD. Nekaterim celo pomaga, da se bolje zberejo pri branju, učenju 

in pri gledanju televizije (Kesič Dimic,  2008). 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Čeprav hrane ne pojmujemo kot škodljive substance, pa to lahko postane. Otroci   z 

ADHD pogosto radi uživajo hrano, ki je bogata s sladkorjem in z rafiniranimi 

ogljikovimi hidrati (bomboni, piškoti, tortice, testenine) (Kesič Dimic, 2008). Močno 

sladek okus je postal nekaj čisto normalnega v vsakdanji prehrani, razne sladkarije so 

pogosto tudi nagrada za pridne otroke. Strokovnjaki so si edini, da problem otroške 

prehrane danes še zdaleč niso maščobe, ampak ogljikovi hidrati, predvsem s ladkor 

in prečiščen škrob, ki se skrivata v vedno pogosteje predelani hrani. Sladkor najdemo 

celo v nekaterih vrstah kruha in pekovskega peciva. Prekomerno uživanje sladkorja v 

hrani in pijači postaja globalni problem razvitega sveta (Kamenčić,  2009). 
 

Zdravljenje otrok in mladostnikov s hiperkinetično motnjo (HM) je najuspešnejše, če 

je multidisciplinarno, kar pomeni, da ob zdravljenju z zdravili izvajamo tudi psiho- 

loške, vedenjske in druge omenjene učinkovite načine pomoči (Maček in Anderluh, 

2011). Celostno zdravljenje je pristop k zdravljenju, ki povezuje telesno in duševno 

komponento bolezni (Beganovič in sod., 2011). 

 
 
 

3 METODE 
 

Metoda dela je deskriptivna. Narejen je sistematičen pregled slovenske in tuje stro- 

kovne in znanstvene literature, ki obravnava problematiko sindroma ADHD. Upo- 

rabljena literatura je iz obdobja od leta 2002 do leta 2013; le en vir je zaradi rele- 

vantnosti obravnavanega problema iz leta 1999. Vsebina je povzeta tudi iz različnih 

strokovnih člankov, revij, zbornikov in strokovnih knjig. Pri iskanju tuje literature so 

bile uporabljene podatkovne baze: CINAHL, MEDLINE – PubMed, ERIC, JUPSLINE, 

Science Direct in Medscape. Za iskanje slovenske literature je bil uporabljen bibli- 

ografski servis COBISS.SI. Uporabljena je tudi kavzalno-neeksperimentalna metoda 

– kot rezultat vzročne razlage odvisnih zvez, ki se pojavljajo pri preučevanju ob- 

ravnavanega problema, je izdelana zloženka za otroke s sindromom ADHD, njihove 

starše in za sodelujoče v multidisciplinarni obravnavi tega sindroma. 
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Hiperkinetični sindrom 
 

Prvi je sklop težav, ki vključujejo prekomerno aktivnost, impulzivnost in težave z 

vzdrževanjem pozornosti, opisal nemški zdravnik Hoffman leta 1954 in jih imenoval 

»hiperkinetični sindrom«. Danes se najpogosteje uporablja izraz motnja pozornosti 

s hiperaktivnostjo – ADHD (Žagar, 2012). 

 

Otroke s hiperkinetičnim sindromom in otroke s specifičnimi učnimi težavami v 

Sloveniji prepoznavamo že od leta 1970. Od začetka 70. let prejšnjega stoletja se    v 

Sloveniji uporablja zdravilo ritalin, najprej v okviru oddelka Službe za otroško 

psihiatrijo Pediatrične klinike v Ljubljani in pozneje v ambulantni pedopsihiatrični 

dejavnosti ter v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani 

(Passolt,  2002). 
 

Vzroki za nastanek hiperkinetične motnje 
 

O mogočih vzrokih HM obstaja vrsta različnih teorij in razlag. Običajno ne gre samo 

za en vzrok, ampak za kombinacijo različnih dejavnikov, ki prispevajo k nastanku 

motnje (Rotvejn Pajič, 2011). Ameriška analiza študij je pokazala, da so desni čelni 

reženj (del malih možganov) in vsaj dve izmed skupin živčnih celic, ki so skupaj zna- 

ni kot bazalni gangliji, bistveno manjši pri otrocih z ADHD. Zakaj so ti predeli mož- 

ganov manjši pri nekaterih otrocih, še ni povsem znano. Raziskovalci so opazovali 

mutacije v več genih, ki so aktivni v čelnem režnju in bazalnih ganglijih ter bi lahko 

igrali pomembno vlogo. Poleg tega so pomembni tudi nekateri negenetski dejavniki, 

ki so povezani z ADHD: prezgodnji porod, prenatalne nevrološke okvare, matere,   ki 

so med nosečnostjo uživale alkohol in tobak, ter visoka stopnja izpostavljenosti 

svincu po rojstvu (U. S. Department of Education, 2003). Dejanskega vzroka (ali 

vzrokov) ADHD ne poznamo. Kljub pomanjkanju podrobnega razumevanja vzrokov 

pa vemo veliko o tem, kako pri motnji pomagati (Strong & Flanagan, 2011). 
 

Simptomatika hiperkinetične motnje 
 

Poglavitne značilnosti te motnje so: nemirnost, prekomerna aktivnost, motnja po- 

zornosti, prekomerna čustvenost, impulzivnost ter težava z notranjo in zunanjo 

motivacijo (Nemanič, 2009). Simptomi morajo trajati vsaj šest mesecev in se mo- 

rajo pojaviti pred 7. letom starosti. Pri tem pa moramo izključiti druge psihiatrične 

in čustvene motnje, ki bi bile lahko primarni povzročitelj teh težav (Žagar, 2012). 

Duca (2010) navaja, da bo približno od 60 do 85 % otrok z diagnozo ADHD še na- 

prej imelo simptome v adolescenci in 60 % otrok bo imelo oslabitve v odrasli dobi. 

Otroci z ADHD imajo pogosto sočasno še druge diagnoze, kot so: motnje učenja, 

nasprotovalno-kljubovalna motnja (ODD), anksiozna motnja in depresija. 

 

Raziskovalci ocenjujejo, da ima tovrstne težave od 3 do 5 % otrok v šolski popula- 

ciji. Med njimi je več dečkov kot deklic (razmerje med spoloma se giblje od 3 : 1 do 

9 : 1), vendar ugotavljajo, da se motnja pri deklicah pogosto izraža drugače kot  pri  
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dečkih; zato je večkrat neprepoznavna ali neustrezno opredeljena (Rotvejn Pajič, 

2011). Raziskave kažejo, da je spregledanih 75 % deklic z motnjo ADHD; navajajo, da 

se deklice z ADHD trikrat pogosteje zdravijo za depresijo kot dečki. 14 % deklic, ki so 

jemale medikamentozno terapijo za ADHD, je bilo na medikamentih za depresijo 

pred odkritjem ADHD, pri dečkih pa je bilo takih le 5 % (Kesič Dimic,  2008). 
 

Prehrana pri hiperaktivnem otroku 
 

Prehrana v predšolskem obdobju je pomemben dejavnik za optimalni duševni in 

telesni razvoj otroka. Otroku je v tem obdobju treba zagotavljati pestro, mešano, 

prehrano, ki je po energijski in hranilni sestavi prilagojena starosti in stopnji telesne 

dejavnosti (Poličnik in sod., 2009). Veliko jih ugotavlja, da s spremembo prehrane 

ter razumno rabo vitaminov, zelišč in obogatenih živil precej ublažijo simptome 

ADHD (Strong & Flanagan, 2011). Vedno več je dokazov, da je veliko otrok z vedenj- 

skimi težavami občutljivih na eno ali več sestavin v živilih, ki negativno vplivajo na 

njihovo vedenje (Duca, 2010). 
 

Feingoldova dieta 
 

Predlogi, povezani s prehrano in z vedenjem, segajo že v leto 1920, vendar so postali 

bolj znani leta 1970 s Feingoldovo prehrano (slika 1). Ta je osredinjena na odpravo 

naravno prisotnega salicilata, umetnih arom, barve za živila in na konzervirani buti- 

lirani hidroksitoluen (Sinn, 2008). Učinkovitost Feingoldovega programa je potrdilo 

že veliko študij, vendar dieta še zmeraj ni uradno sprejeta med standardne obrav- 

nave ADHD. S Feingoldovo dieto skušamo izločiti salicilate, ki učinkujejo na encim 

fenol-sulfotransferazo (PST). Ta encim je potreben za presnovo umetnih barvil in 

arom (Strong & Flanagan, 2011). 
 

Prva faza Feingoldove diete 
 

Potrebna je popolna izločitev naravno prisotnih salicilatov, umetnih sestavin, kot so: 

arome, barvila in konzervansi (slika 2). Ta faza Feingoldove diete traja 4–6 tednov, 

vendar večina opazi ublažitev simptomov že v kakem tednu. Vztrajati je treba vsaj 

štiri tedne, saj vsakdo ne doživi tako hitrega izboljšanja (Strong & Flanagan,  2011). 
 

Druga faza Feingoldove diete 
 

Predstavlja življenje s polno dieto, postopoma pa se dodajajo živila s salicilatom. V 

nobenem primeru se v prehrano ne dodajajo umetne sestavine, kot so na primer 

arome, barvila, konzervansi. Treba je upoštevati natančna navodila za vnos priporo- 

čenih in odsvetovanih živil v dieti (slika 2) (Strong & Flanagan, 2011). 
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VPLIV HRANE NA MOŽGANE OTROKA Z  ADHD 
 

NEGATIVNI VPLIVI hranil so: priljubljenost hitre hrane, rafiniranega sladkorja, slad- 

kih dobrot, predelanih maščob ter pomanjkanje sadja in zelenjave v prehrani.  
 

POZITIVNI VPLIVI hranil na razvoj možganov so: cink, magnezij, vitamini in maš- 

čobne kisline. Dieta, ki je priporočena, je sestavljena iz sadja in zelenjave, polno- 

zrnatih živil, beljakovin in zdravih nenasičenih maščob omega 3 in omega 6.  

 

PREHRANA IMA POMEMBNO VLOGO PRI NASTANKU IN ZDRAVLJENJU 

SINDROMA ADHD 

HIPERKINETIČNA MOTNJA 
 

Hiperkinetična motnja ali sindrom ADHD je motnja pozornosti s hiperaktivnostjo.  
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Pri ADHD se kombinirajo trije vidiki motenj: 

 pomanjkljiva pozornost; 

 impulzivnost; 

 motorični nemir. 
 

Avtorica zloženke: Brankica Babić 
 
 
 

ODSVETOVANA ŽIVILA 
 

 Salicilati v prehranskih aditivih: 
 

 umetna barvila – njihove oznake so: E 102, E 104, E 110, E 122, E 124, E 129; 
 

 umetne arome – na embalaži živil so lahko navedene tudi kot samo »arome« 
ali s posebnim imenom ali opisom; 

 

 umetna sladila, na primer aspartam; 
 

 sintetični konzervansi, vključno z E 320 (BHA), E 321 (BHT) in E 319 (TBHQ), ki 
so na embalaži živil navedeni kot antioksidanti; 

 

 aspirin. 
 

 Salicilati v živilih: breskve, marelice, nektarine, pomaranče, mandarine, češnje, 

grozdje, rozine in izdelki iz grozdja (vino in vinski kis), jabolka in izdelki iz jabolk 

(jabolčni kis), jagodičevje, vključno z borovnicami, robidnicami, jagodami in z 

malinami, kava, klinčki (nageljnove žbice), kumarice (tudi vložene), mandlji, 

paprika (sladka in pekoča, čili) paradižnik, slive in suhe slive, šipek. 

 

 Sladkor: saharoza (beli/namizni sladkor), glukoza (dekstroza, grozdni sladkor), 

fruktoza (sadni sladkor), maltoza (sladni sladkor), glukozni in škrobni  sirup. 

 

 Industrijske pijače, kava in alkohol. 
 

 Industrijska živila (pekovski izdelki, zmrznjene jedi  …). 
 

 Enostavni ogljikovi hidrati (bel kruh, testenine, beli (poliran) riž, krompir, (pro- 

cesirani) kosmiči. 
 

PRIMERNA ŽIVILA 
 

 SADJE: banane, med, papaja, melona, kivi, hruške, limona, ananas, grenivka, 

mango, lubenica, datlji. 
 

 ZELENJAVA: fižol (vse vrste), cvetača, ohrovt, grah, zelena, krompir, leča, pesa, 
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špinača, brokoli, solata, sladka koruza, sladki krompir, zelje, gobe, korenje, če- 

bula, bučke. 
 

 Maščobne kisline omega 3 in omega 6 najdemo v ribah (losos, skuša, sardina, 

sardela, tuna), morskih sadežih, rastlinskih oljih (sojini, pšenični kalčki), orešč- 

kih (pinijeva semena, pistacije), žitih in v semenih (sončnična, lanena, bučna). 

 

 Posneto mleko in mlečni izdelki z manj maščob. 
 

 Pusta vrsta mesa (piščanec, puran, pusti kosi govedine). Peči na žaru ali v pečici 

in ne cvreti. 
 

 1–2 jajci tedensko. 
 

 Razumna raba začimb, vitaminov, cinka in magnezija. 
 

 Naravni sokovi (ne citrusi), čaji in voda. 
 

 Sestavljeni ogljikovi hidrati (polnozrnat kruh, leča, nepoliran (rjav) riž, stročnice, 

polnovredno žito). 
 

FEINGOLDOVA DIETA 
 

PRVA FAZA 
 

Popolna izločitev naravno prisotnih salicilatov, umetnih sestavin, kot so: arome, 

barvila in konzervansi. 

 

Ta faza traja 4–6 tednov, da bi opazili ublažitev  simptomov. 
 

DRUGA FAZA 
 

Življenje s polno dieto in postopoma dodajati živilo s salicilatom. V nobenem primeru 

pa ne dodajati umetnih sestavin. 

 
 
 

4 RAZPRAVA 
 

Hiperkinetična motnja kot najpogostejša psihiatrična diagnoza v otroštvu je neredko 

dolgotrajna in resna motnja psihičnega razvoja. Simptomi so: šibka pozornost, ne - 

mir in impulzivno vedenje. Začenja se v zgodnjem otroštvu, navadno pred sedmim 

ter pogosto pred petim in včasih celo pred drugim letom starosti. V Sloveniji je na 

težave otrok s tedaj imenovano minimalno cerebralno disfunkcijo (SMCD) opozorila 

zdravnica Anica Kos, ki je bila leta 1970 hkrati tudi pobudnica ustanovitve oddelka 

za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Skupaj s sodelavci je pomaga- 

la pri organizaciji in izobraževanju mentalno-higienske strokovne mreže po   Slove- 
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niji. Otroci s hiperkinetično motnjo imajo od takrat pri nas možnost visokostrokovne 

obravnave, vključno s psihostimulativno terapijo (Brecelj - Kobe, 2003). 
 

Številne raziskave so pokazale, da ni edina možnost zdravljenja samo psihostimula - 

tivna terapija. Vedno več ljudi posega po komplementarnih načinih zdravljenja, ker 

ti puščajo manj stranskih učinkov; so preprosta, poceni in varna oblika zdravljenja.  

 

Sodobna zdravstvena nega je zasnovana na konceptu individualizirane ter k otroku 

in staršem usmerjene zdravstvene nege. Cilj kakovostne pediatrične zdravstvene 

nege je vzpostaviti partnerski odnos med medicinsko sestro, otrokom in starši. V 

procesu zdravstvene nege je potrebno aktivno sodelovanje otrok, staršev ter seveda 

vseh članov zdravstvenega in negovalnega tima (Kegl & Brumec, 2007). Če ima otrok 

zaradi posebnosti zdravstvenega stanja spremenjene prehranske potrebe, pri 

katerih je treba izključiti določena živila, je uporaba različnih didaktičnih pripomoč- 

kov, s katerimi bomo izboljšali prehransko učenje, zelo dobrodošla. V ta namen smo 

izdelali zloženko, ki bo otroku z ADHD, njegovim staršem in vsem članom multi- 

disciplinarnega tima, ki sodelujejo pri obravnavi, na najbolj nazoren in slikovit način 

predstavila osnove Feingoldove diete. 
 

Vedno bolj je očitno, da prehrana igra pomembno vlogo pri nastanku ADHD, vendar 

pa po dolgoletnih raziskavah še vedno nimamo trdnih dokazov, da sladkor, sladila, 

aditivi, konzervansi in drugi dodatki vplivajo na nastanek ADHD. V vseh pogledih 

morajo biti starši svojemu otroku zgled. Otroci se učijo prek zgledov, zato se morajo 

starši potruditi, da bo otrok užival zdravo hrano in manj živil, ki njegovi bolezni  ško- 

dijo. Svetujemo, da družina skupaj preživlja prosti čas, ki naj ga zaznamujejo športne 

aktivnosti ter skupna priprava in uživanje obrokov hrane. 

 

V zdravstveni obravnavi pri načrtovanju in izvajanju zdravstvene nege vstopa v 

ospredje psihično in socialno stanje pacientov – poleg somatskega (biološkega) 

stanja. Razumevanje in povezovanje vseh stanj omogoča kakovostno in strokovno 

pristopanje k načrtovanju, izvajanju, dokumentiranju in k evalviranju procesa zdrav- 

stvene nege, s tem pa tudi k ocenjevanju duševnega zdravja otrok (Peterka Novak, 

2009). Otroci s hiperkinetično motnjo namreč potrebujejo veliko varnega prostora 

in časa za gibanje in rekreacijo. Otrok s hiperkinetično motnjo je slabo organiziran, 

zato je nadvse pomembno, da je družinsko okolje strukturirano, pretežno predvidl- 

jivo in stanovitno. Starše moramo spodbujati, da otroku omogočijo, da se razvija na 

tistih področjih, na katerih lahko dosega zadovoljive uspehe. To namreč ugodno 

vpliva na njegovo samopodobo in zmanjša negativni vpliv neuspehov, ki jih doživlja 

v šoli. Nemiren otrok v šolskem okolju pogosto doživlja neuspehe, življenjske stiske, 

spore in odklonitve, kar ogroža njegov razvoj in posredno vpliva na sindrom ADHD 

(Beganovič in sod., 2011). 
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5 SKLEP 
 

Lahko trdimo, da je motnja pozornosti s hiperaktivnostjo težava razvitega sveta, ki 

v svetu in pri nas narašča. V Združenih državah Amerike je bilo  nazadnje leta 2000 

diagnosticiranih 4–5 milijonov otrok z ADHD, večinoma šoloobveznih. Podatka, 

koliko je registriranih otrok z boleznijo ADHD v Sloveniji, žal nimamo. Bolezen je 

prikrita in velikokrat spregledamo simptome, ki nakazujejo, da je z otrokom nekaj 

narobe. Veliko staršev ne opazi prvih znakov; šele ko otrok začne hoditi v vrtec ali 

šolo, se težave pojavijo oziroma so vidnejše. Soočanje staršev z otrokovo boleznijo je 

velikokrat prehudo. Pravočasno prepoznavanje motnje in ustrezna strokovna pomoč 

bistveno pripomoreta k premagovanju težav in boljšemu izidu. 

 

Na izbrano temo je sicer dovolj literature, vendar pa vseeno premalo s področja pre- 

hranske zdravstvene vzgoje bolnika s hiperkinetično motnjo. Dokazano je, da strogo 

nadzorovana in omejena prehrana lahko vpliva na vedenje nekaterih otrok, vendar 

pa jih v celoti ne pozdravi, zato je treba bolezen zdraviti tudi z zdravili. Zdravila, s 

katerimi zdravimo otroke s hiperkinetično motnjo, imajo pogosto prisotne  stranske 

učinke in to privede starše v še večjo stisko. 

 

Zavezanost k Feingoldovi dieti lahko obravnavamo kot breme, saj je dieta težka in 

predstavlja precejšen pritisk na otroka in družino. Težava današnjega časa je, da nam je 

v trgovinah dostopna predelana hrana, ki pa vsebuje veliko aditivov in dodatkov.  Otroci 

imajo slabe prehranjevalne navade in vedno bolj posegajo po sladkarijah, zelo malo pa 

po sadju, zelenjavi in po ribah. Otroka ne moremo preprosto ozdraviti in spremeniti. 

Treba je iskati načine za premagovanje težav, ga razumeti, spodbujati,   mu prisluhniti, 

nuditi ljubezen in ga sprejeti takšnega, kot je. 
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IZVLEČEK 

 

Izhodišča: Sodelovanje je pomembno v vseh poklicih. V zdravstvu različni poklici med seboj 
največkrat sodelujejo znotraj timov. Pomembnost kakovostnega sodelovanja znotraj tima 
se odraža pri obravnavi uporabnikov. Z raziskavo smo ugotavljali, kakšno je sodelovanje 
delovnih terapevtov v domovih za starejše občane z drugimi člani tima. Udeleženci/preis- 
kovanci, vključeni v raziskavo, so bili diplomirani delovni terapevti, zaposleni v domovih za 
starejše občane. 

 

Metoda: Uporabili smo kvalitativno metodologijo. Podatke smo zbirali s polstrukturiranimi 
intervjuji. Vzorčili smo namensko. 

 

Rezultati in ugotovitve: Za uspešno sodelovanje sta pomembna predvsem dobra komu- 
nikacija in poznavanje vseh poklicev, ki sodelujejo v timu. Delovna terapija v domovih za 
starejše občane je predvsem zaradi pomanjkanja zgoraj omenjenih kvalitet sodelovanja 
zaznamovana z nepoznavanjem dela delovnega terapevta in neupoštevanjem pobud za 
enotne obravnave. 

 

Ključne besede: medpoklicno izobraževanje, delovna terapija, timsko delo, vloga, 
komunikacija 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Starting points: Collaboration is important in all professions. In health care, different 
professions mostly collaborate within a team. The importance of the quality collabora-  tion 
within the team is reflected in dealing with users. With this research, quality of oc- 
cupational therapists collaboration in the nursing homes with other team members was 
determined. Participants: The research involved eight graduated occupational therapists 
who work in nursing homes. 
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Method: We used the qualitative methodology. Data were collected through semi-structured 
interviews. We sampled on purpose. 

 

Results and conclusions: For successful collaboration, quality communication and knowl- 
edge of all professions that participate in the team are particularly important. Occupational 
therapy in the nursing homes is mainly, due to the lack of the above-mentioned qualities of 
collaboration, strongly marked by the lack of knowledge of what occupational therapists do 
and ignoring initiatives for uniform treatment. 

 

Key words: interprofessional education, occupational therapy, team collaboration, 
role, communication. 

 

 
1 UVOD 

Ljudje se vsakodnevno združujejo v skupine, ker se zavedajo, da to pomeni doseganje 
boljših rezultatov v primerjavi z individualnim delom posameznikov. Združevanje v 
skupine pa pomeni tudi druženje med seboj popolnoma različnih ljudi, z različnimi 
mišljenji, različno izobrazbo in z različnimi vrednotami (Leban in Drev, 2011). 

 

 
2 IZHODIŠČA 

Tschannen (2004) opredeljuje sodelovanje kot partnerstvo, v katerem ocenjuje posa- 
meznikovo moč, znanje in strokovnost za doseganje skupnih ciljev. Med posamezniki 
znotraj partnerstva mora prevladovati nehierarhična medsebojna komunikacija, ki po- 
teka med strokovnjaki z različnimi znanji in izkušnjami. Različen pogled posamezni- 
kov omogoča ustvarjalnejši razvoj rešitev. Med drugim navaja, da so najučinkovitejši 
tisti timi, v katerih imajo člani heterogena znanja ter enoten in poenoten pogled na 
vrednote, ki jih zagovarjajo. 

 

World Health Organization (2010) definira medpoklicno sodelovanje kot proces, v 
katerem sodeluje več različnih zdravstvenih strokovnjakov z različnih področij. Ti so- 
delujejo skupaj s pacienti, z družino, negovalci in s skupnostjo, da bi zagotovili najvišjo 
mogočo kakovost obravnave. 

 

To, da zdravstveni delavci med seboj učinkovito in uspešno sodelujejo, je odv isno 
od jasnih opredelitev odgovornosti posameznega člana, organizacijskega konteksta, 
v katerem se delo izvaja, in še posebej od osebnih odnosov med člani tima (Premik, 
2007). Za učinkovito sodelovanje je nujno potrebna komunikacija med zaposlenimi, 
ker sodelavci med seboj izmenjujejo pomembne informacije. Deljenje oziroma prenos 
informacij med zaposlenimi in strinjanje s cilji sta dobra temelja za izvajanje obravna- 
ve, a ju delovno okolje in različna mnenja posameznikov otežujejo (Weler et al., 2011). 

 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno je sodelovanje delovnih terapevtov v zdrav- 
stvenem timu v domovih za starejše občane (v nadaljevanju: DSO). Raziskovalno 
vprašanje, ki smo ga zastavili delovnim terapevtom v DSO-jih in na katero smo želeli 
dobiti odgovor, se je glasilo: »Kako vi kot delovni terapevt ocenjujete sodelovanje s 
preostalimi člani tima?« 
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3 METODE 
 

Med osmimi diplomiranimi delovnimi terapevti, ki so zaposleni v domovih za sta- 
rejše občane, smo izvedli polstrukturirane intervjuje, ki so trajali 45 minut, ter jih od 
intervjuja do intervjuja dopolnjevali in razvijali. Vzorčili smo namensko. Intervjuji so 
bili posneti z diktafonom. Vsi udeleženci so podpisali izjavo o prostovoljnem sodelo- 
vanju v raziskavi, s čimer jim je bila zagotovljena zaupnost podatkov, in dovoljenju za 
snemanje intervjuja. Podatke, zbrane z intervjuji, smo dobesedno zapisali in obdelali s 
kvalitativno vsebinsko analizo po Mescu (1998). Ker naša raziskava ni bila usmerjena 
v oblikovanje teorije, analiza ni vključevala odnosnega kodiranja. Z raziskavo smo 
želeli samo oceniti izkušnje s sodelovanjem in razumeti, zakaj je tako. Posnetke smo 
po analizi zbrisali. Anonimnost sodelujočih je zagotovljena, ker v članku ne navajamo 
domov za starejše, v katerih so zaposleni v raziskavi sodelujoči delovni terapevti. 

 
 
 

4 REZULTATI 
 

Tabela 1: Kode, podkategorije in kategorije (vir: lastna raziskava) 
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5 RAZPRAVA 
 

Medpoklicno sodelovanje je tema veliko diskusij in s svojimi spoznanji prispeva k 

učinkovitemu delovanju zdravstvenih strokovnjakov pa tudi strokovnjakov s pod- 

ročja sociale (Williamson et al., 2011). Kljub izjemnemu napredku znanosti in teh - 

nologije so medpoklicni odnosi v zdravstvu prežeti s tradicionalno hierarhijo, meni 

Ovijačeva s sodelavci (2006). 
 

Kategorija vloga delovnega terapevta (v nadaljevanju: DTH) kot člana tima 
 

V okviru raziskave smo ugotovili, da imajo drugi člani tima negativen pogled na naš 

poklic, kar je največkrat povezano z nerazumevanjem vloge DTH pri obravnavi upo- 

rabnika. Znotraj te kategorije sta se izoblikovali dve podkategoriji – podcenjevanje 

drugih in doživljanje poklicne identitete. 

 

Podkategorija podcenjevanje drugih 
 

Pogled preostalih članov tima na poklic delovnega terapevta najbolje ponazorimo  z 

naslednjimi besedami: neupoštevanje pobud za obravnavo, nespoštovanje dela in 

strokovnosti, podcenjevanje negovalnega osebja ter nerazumevanje vloge DTH ne- 

govalnega osebja in zdravnikov. Negovalno osebje in zdravniki se na uporabnika 

osredinijo z vidika medicinskega pogleda, medtem ko so vsi zgoraj našteti izrazi 

posledica nepoznavanja poklica DTH, kar ni nujno povezano z izobrazbo. »Odvisno 

je tudi od tega, da če imajo oni v povezavi s tem neko konkretno delo dodatno zaradi 

mojega dela, potem niso tako zadovoljni, me ne cenijo tako. Če pa moje delo ni za 

njih nič obremenjujoče, potem jim je pa čisto všeč.« Medicinski pogled na človeka 

in nepoznavanje poklica sta glavna dejavnika, ki največ prispevata k podcenjevanju 

delovne terapije. 

 

Raziskovalci (Soklaridis et al., 2007) navajajo, da so vloge in odgovornosti zdrav- 

stvenih delavcev (predvsem delovnih terapevtov) še vedno zelo nejasne,  dvoumne, 

kar vpliva na učinkovito medpoklicno sodelovanje. Zato je eden izmed glavnih izzi- 

vov pri medpoklicnem sodelovanju zagotavljanje jasnih opredelitev vlog in pričako- 

vanj določene stroke v povezavi s skupno oskrbo uporabnika. Razlogi za neučinko - 

vito medpoklicno sodelovanje, podani z raziskavo, so v pomanjkanju razumevanja, 

kako lahko določen poklic (npr. delovnoterapevtska obravnava) prispeva k izidom 

rehabilitacije/zdravljenja  uporabnika. 

 

Posameznik, ki v skupini vidi svoje delo kot težavnejše od dela drugih strok, začne 

na druge stroke gledati, kot da so manj vredne oziroma neprimerljive z njim (Huc- 

zyinski in Buchanan, 1991). Omenjeno spoznanje podkrepimo s kodo, ki se navezuje 

na podcenjevanje negovalnega osebja do delovnega terapevta. 
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Podkategorija doživljanje poklicne identitete 
 

Identiteta, navaja Hozjan (2006), je neločljivo povezana s socialnimi interakcijami 

med ljudmi, z medsebojnimi pripisovanji, s pričakovanji in z vsakdanjimi dejavnos- 

tmi, v katerih posameznik oblikuje in doživlja svojo življenjsko zgodbo kot smiselno 

celoto; je sorazmerno trajen socialni sistem posameznika, ki je pomenljiv zanj in za 

druge ljudi, s katerimi prihaja v stik. Vključeni v raziskavo so zagovorniki individual- 

nega načina dela, in sicer z vidika kakovosti dela in intenzitete pozornosti, namen- 

jene uporabniku. Spekter dela DTH v DSO je zelo obsežen in raznolik; vključuje vsa 

področja človekovega delovanja pa tudi celotno organizacijsko shemo dela. Širina 

pogleda DTH na uporabnika je tista, ki ga razlikuje od drugih strok v DSO. 
 

Kategorija sodelovanje v timu 
 

V tej kategoriji so se izoblikovale tri podkategorije: sodelovanje z drugimi, dejavniki 

kakovosti in poklicne kompetence. Da zagotovimo ustrezno kakovost dela in so- 

delovanja v DSO, mora DTH pri svojem delu sodelovati z vsemi zaposlenimi v DSO. 

Udeleženci raziskave večkrat navajajo pomanjkljivo in nekakovostno sodelovanje 

predvsem z zdravniki in negovalnim osebjem, kar je spet posledica nepoznavanja 

vloge DTH. 
 

Podkategorija sodelovanje z drugimi 
 

DTH v DSO pri svojem delu najpogosteje sodeluje z negovalnim osebjem in s fiziote- 

rapevti, med katerimi prihaja do trenj in dilem o kakovosti dela pa tudi do vzornega 

timskega sodelovanja, kar potrjuje citat: »S fizioterapevtko, zato ker sta si najini 

področji zelo podobni in mislim, da je moje delo v bistvu nadgradnja fizioterapije. 

Tudi najbolj se razumeva, kaj pravzaprav hočeva pri nekom.« Sodelovanje DTH z 

negovalnim osebjem ocenjujemo kot izjemno pomembno za dopolnjevanje dela in 

ohranjanje samostojnosti pri uporabnikih: »Če mi dosežemo eno samostojnost pri 

nekomu, da potem sestre oz. negovalno osebje to potem ne poruši, s tem ko na- 

mesto njih vse naredijo.« Do razhajanj, pomanjkljivosti oz. kvalitet med zaposleni- 

mi v zdravstvu po mnenju Tschudinove (2004) prihaja zaradi različnih osnov, ki so 

podlaga za oblikovanje temeljev medpoklicnega sodelovanja. 
 

Podkategorija dejavniki kakovosti 
 

Ustrezno in kakovostno medpoklicno izobraževanje na institucionalni ravni bo po 

mnenju intervjuvancev pripomoglo k oblikovanju temeljev. Vidnejši bo učinek v 

prepoznavanju in poznavanju delovne terapije, kar se bo odražalo na kakovostnem 

sodelovanju DTH z drugimi člani tima. Naše ugotovitve v celoti podpirajo izsledki 

raziskave Soklaridisa et al. (2007), ki navajajo, da so na ravni razumevanja posa- 

meznih strok udeleženci raziskave izrazili potrebo, da univerze razširijo medpoklic- 

no izobraževanje tudi na institucionalno raven. Predmet medpoklicno izobraževanje 

je splošni izbirni premet, ki je v zadnjih treh študijskih letih na voljo študentom 
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znotraj izbirnih vsebin na Zdravstveni fakulteti. Študentje se tu podrobneje seznani- 

jo z nalogami in s kompetencami posameznega zdravstvenega poklica ter z njegovo 

vlogo znotraj zdravstvenega tima, še preden so vključeni v tim (Študijski program 

delovna terapija, 1. stopnja, 2011). Glede vključevanja medpoklicnega izobraževanja 

v študijske programe so mnenja udeležencev raziskave deljena. Večina jih meni, da 

bi skupne obravnave na praksi vplivale na drugačen pogled drugih strok na DTH. Ena 

izmed intervjuvank je izpostavila, da to ni poglavitna rešitev, saj se težave naj- 

večkrat pojavljajo pri nižje izobraženih kadrih. 

 

Podkategorija poklicne kompetence 
 

Kadrovska politika zaposlovanja različnih profilov se vključuje tudi na področje mre- 

ženja med posameznimi profili znotraj ustanove pa tudi na področje dodeljevanja 

vlog in izoblikovanja odnosov med DTH in drugimi zaposlenimi. Tako npr. splošni 

zdravnik predpiše storitve, negovalni kader uporabnika pripravi na obravnavo in 

DTH obravnavo izvede. Zaradi nepoznavanja poklica delovnega terapevta se na ravni 

predpisovanja storitev DTH pojavljajo težave, kar posledično vpliva na DTH, ki se v 

DSO ne počutijo varnih, cenjenih in potrebnih. »Zdravniki poznajo predvsem fizi- 

oterapijo, delovne terapije pa ne, potem pa ne vejo sploh, kaj naj napišejo, in tako 

napišejo kar fizioterapijo.« Intervjuvanci so izpostavili, da so za to odgovorni pred- 

vsem DTH sami: »Tu si moramo sami potem narediti reklamo in si izboriti mesto, iti 

do zdravnika, jim predstaviti stroko, povedati, kaj lahko pišejo, koga lahko napotijo 

na delovno terapijo.« Podobno razmišlja Atwalove (2002), ki meni, da moramo 

delovni terapevti delovati znotraj multidisciplinarnih timov in nekaj svojega časa 

nameniti tudi izobraževanju o vlogah drugih članov tima. 
 

Kategorija ocena sodelovanja v  timu 
 

Posamezne kode omenjene kategorije podkrepijo rezultati raziskave med študenti 

medicine in študenti zdravstvene nege, ki jo je Peterletova (2006) izvedla z name- 

nom pridobivanja informacij o njihovem mnenju glede medpoklicnega sodelovanja, 

medpoklicnega izobraževanja in o odnosih v timskem delu. Zgovoren in skrb vzbu- 

jajoč je podatek, da je bila odzivnost študentov zdravstvene nege dvakrat večja kot 

odzivnost študentov medicine, kar podkrepimo s podkategorijo pomanjkljivosti so - 

delovanja v timu. Vsak član tima ima na delo v timu drugačen pogled, ki je velikokrat 

subjektiven. Nevključenost zdravnikov v tim in nekakovostno sodelovanje med člani 

tima so izsledki raziskav, ki se odražajo med študenti medicine (Peterle, 2006)       pa 

tudi v naši raziskavi. Izpostavljene značilnosti zdravstvenega tima so (Peterle, 2006) 

medsebojno sodelovanje in dopolnjevanje, kar podkrepimo s posameznimi kodami 

podkategorije prednosti sodelovanja v timu. 
 

Podkategorija prednosti 
 

Namen zdravstvenega tima je tudi sodelovanje prihodnjih zdravstvenih (so)delav- 

cev pri reševanju kliničnih problemov (Peterle, 2006), kar podkrepimo z  omenjeno  
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podkategorijo in njenimi kodami o enakovrednosti sodelujočih, prenosu znanja in 

dopolnjevanju v procesu obravnave. Sodelujoči v raziskavi vidijo prednost timskega 

sodelovanja v enakovrednosti vseh sodelujočih ter prenosu znanja med vsemi kadri    in 

dopolnjevanju v procesu obravnave. »Zdej ne morem jaz čisto po nekem svojem  delati, 

pa iti recimo njej v škodo, če je ona hotela nekaj drugega doseči. Po navadi imamo isti 

cilj pri ljudeh, potem pa v to smer skupaj delamo.« Zadnja omenjena prednost je tesno 

povezana z velikokrat pomanjkljivim prenosom informacij. 
 

Podkategorija pomanjkljivosti 
 

Neupoštevanje dogovorov med DTH in drugimi člani tima intervjuvanci najtesneje po- 

vezujejo s pomanjkanjem časa in doslednosti. Glede na spodnji citat ene izmed interv- 

juvank ponovno ugotovimo, da je vzrok za neupoštevanje tudi nerazumevanje vloge 

DTH. »Uporabljanje trapezov: me kot terapevtke uporabe trapeza pri osebi po kapi 

ne zagovarjamo, ker daje ravno obratno informacijo. To medicinskim sestram težko 

razložimo, da jim na ta način ne bojo pomagale.« Pomanjkanje kadrov posledično 

pomeni pomanjkanje časa, kar govori v prid neupoštevanju dogovorov negovalnega 

osebja z DTH. Slab prenos informacij je vzrok za nastajanje novih pomanjkljivosti. Po- 

sledično vodi v nove konfliktne situacije in neupoštevanje dogovorov. Izvor tovrstnega 

nekakovostnega sodelovanja med člani tima je predvsem v slabi komunikaciji, menijo 

udeleženci raziskave. Intervjuvanci so izpostavili dejstvo, da kljub vsem dogovorom 

velikokrat vsak posameznik znotraj tima sledi svojemu načinu doseganja zastavljenih 

ciljev – izbere svojo pot. Izrazili so željo in potrebo po kakovostnejšem sodelovanju 

s prav vsemi zaposlenimi, pri čemer glede na rezultate raziskave Ovijačeve (2012) 

postajata neprecenljiva znanje in poznavanje osnovnih komunikacijskih kompetenc, 

kot so: pozornost do sogovornika, aktivno poslušanje, spoštljivo izražanje lastnega 

mnenja, sprejemanje mnenj in argumentov  sogovornika. 
 

Podkategorija konfliktne situacije 
 

Konfliktne situacije v DSO se največkrat pojavljajo zaradi načina organiziranosti DSO: 

majhnost kadra, starost kadra (neizkušen ali iztrošen kader), nalaganje dodatnih 

zadolžitev in obveznosti. Kot smo omenili že v prejšnjem poglavju, so konflikti v tesni 

povezavi s pomanjkljivostmi v sodelovanju. Sem sodi tudi že omenjeni slab prenos 

informacij. Ta ugotovitev zavrže splošno prepričanje, da sta glavna vzroka konfliktov 

med zdravstvenimi delavci ignoranca in občutek večvrednosti, kar potr- jujejo tudi 

izsledki raziskovalcev Soklaridis et al. (2007). Drugi člani tima preprosto ne vedo, 

katera področja pokriva delovna terapija in kaj je npr. razlika med dvema poklicema. 

Mnenje, da je njihov poklic podcenjen, ne dovolj poznan, nepriznan in neupoštevan, 

je med delovnimi terapevti, sodelujočimi v raziskavi, prisotno v zelo veliki meri in 

delno vpliva tudi na konflikte, kar potrjujejo rezultati raziskave. To podkrepimo z 

rezultati raziskave Gregorčeve (2009). Izsledki primerjanja rezultatov med 

raziskavama se razhajajo v točki, ki obravnava izvor konfliktov. Z raziskavo smo 

ugotovili, da konflikti ne izvirajo iz stroke same, ampak bolj iz slabe komunikacije 

(prenos informacij) in načina organiziranosti ustanove. 
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6 SKLEP 
 

Končujemo z mislijo, da smo z različnimi v diskusiji omenjenimi avtorji in njihovimi 

raziskavami tudi sami prišli do podobnih ugotovitev in sklepov. Ugotovili smo, da        je 

delovna terapija še vedno zelo nepoznana stroka tudi med zdravstvenimi poklici,   pri 

čemer člani tima nimajo jasne predstave o vlogi delovnega terapevta v njem. 

Medpoklicno izobraževanje je po mnenju sodelujočih v raziskavi resnično potrebno, 

vendar v največji meri za prepoznavanje delovne terapije, ne pa toliko za prepozna- 

vanje drugih zdravstvenih poklicev med delovnimi    terapevti. 
 

Definiranje vlog in odgovornosti delovnih terapevtov bo okrepilo pozitivne elemente 

medpoklicnega sodelovanja in zmanjšalo nesporazume v povezavi s protokoli, z od- 

govornostjo in avtoriteto (Soklaridis et al., 2007). Če omenjenemu dejstvu dodamo 

še promocijo stroke, ne bo več nejasnosti in negativnih misli pri preostalih sodelu- 

jočih v timu. Predlagamo, da se posebno pozornost pri promoviranju in seznanjanju 

s kompetencami delovnega terapevta nameni zdravnikom in negovalnemu osebju. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Na mednarodni ravni je norveški zdravstveni sistem uvrščen med 

najboljše na svetu. Z raziskavo smo želeli primerjati strukturo negovalnega tima na inter- 

nem oddelku v Sloveniji in na Norveškem in prikazati razlike v njegovi sestavi ter aktivnostih 

in kompetencah diplomiranih medicinskih sester. 

 

Metoda: Uporabili smo opisno, analitično in primerjalno metodo s pregledom tako domače 

kot tuje strokovne literature, zakonodaje in internih dokumentov. 

 

Rezultati: V Bolnišnici Helse Fonna v Haugesundu na Norveškem uporabljajo sistem pri- 

marne zdravstvene nege, medtem ko v Sloveniji še vedno prevladuje funkcionalni sistem 

delitve dela s postopnim uvajanjem timskega modela dela. V Sloveniji, v Splošni bolnišnici 

Izola, se število zaposlenih spreminja od oddelka do oddelka. Na internem oddelku so v eni 

izmeni zaposlene največ tri diplomirane medicinske sestre, medtem kot so v Helse Fonna 

zaposlene najmanj štiri. Razlike so vidne tudi pri kompetencah in aktivnostih diplomiranih 

medicinskih sester. 

 

Razprava: V Sloveniji so potrebne organizacijske spremembe. Kvaliteta našega zdravstve- 

nega sistema ima veliko potenciala za izboljšanje. Potrebujemo več finančnih sredstev in 

izobraževanja na področju menedžmenta v zdravstvu. 
 

Ključne besede: zdravstveni sistem, medicinska sestra, menedžment v zdravstvu, 

organizacija tima. 
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ABSTRACT 
 

Theoretical background: At the international level the Norwegian health care system is 

ranked among the best in the world. The purpose of this study was to compare the structure 

of the nursing team at the internal medicine ward in Slovenia and Norway and to show dif- 

ferences in its composition and activities and competencies of registered nurses. 

 

Methods: We used descriptive, analytical and comparative method of systematic review of 

both domestic and foreign professional literature, legislation and internal documents. 

 

Results: In Hospital Helse Fonna Haugesund in Norway the system of primary health care is 

in use, while in Slovenia still dominates the functional system of division of labour, with  a  

progressive introduction of the team work model. In Slovenia, at Izola General Hospital, the 

number of employees varies from department to department. There are up to three 

registered nurses per shift, whereas in Helse Fonna there are at least four. Competences and 

activities of registered nurses are different as well. 
 

Discussion: In Slovenia organizational changes are necessary. The quality of Slovenian 

health care system has a lot of potential for improvement. More funding and education in 

the field of healthcare management is needed. 

 

Key words: health system, nurse, management in health care, team organization. 
 
 
 

1 UVOD 
 

Zdravstvena dejavnost je javna skrb, ki je organizirana za uresničitev zdravstvenega 

varstva. Kot celota je operativni sistem, ki mora poleg preventive, kurative in socialne 

medicine delovati tudi na področju znanstveno-raziskovalnega dela in izobraževanja 

(Hajdinjak in Meglič,  2006). 

 

Države razvitega dela Evrope so se že več kot pred sto leti začele močneje zanimati za 

organizirano zdravstveno varstvo in zdravje ljudi. Na področju javnega zdravja so države 

prve pomembne uspehe dosegle med obema svetovnima vojnama (Česen, 2003). 

 

V Sloveniji vsebino in opravljanje zdravstvene dejavnosti, javno zdravstveno službo ter 

povezovanje zdravstvene organizacije in zdravstvene delavce v zbornice in združenja 

ureja »Zakon o zdravstveni dejavnosti« (ZZDej,    1992). 
 

Na Norveškem je za zagotavljanje zdravja prebivalcev in enakopravnega dostopa do 

zdravstvenih storitev za vse prebivalce odgovorno Ministrstvo za zdravje. Ministrstvo 

zagotavlja te storitve z obsežno zakonodajo, letno dodeljenimi proračunskimi sredstvi 

in različnimi vladnimi institucijami (Ministry of health and care services, 2010). Na 

mednarodni ravni je norveški zdravstveni sistem uvrščen med najboljše na svetu (Lar- 

sen, 2008). 
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Zdravstvena dejavnost se opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Na sekun- 

darni ravni obsega specialistično ambulanto in bolnišnično dejavnost, kamor sodi tudi 

Interni oddelek (ZZDej, 1992). Na oddelkih deluje skupina oziroma tim, za katero je 

značilno, da sodeluje pri odločanju in v medsebojni pomoči pri opredeljevanju in dose- 

ganju ciljev (Lipičnik, 1998). V Sloveniji na sekundarni ravni delujejo zdravstveni tim za 

zdravstveno obravnavo, tim zdravstvene nege in zdravstveno oskrbovalni tim (Kadivec 

et al., 2013). 
 

Tako v Sloveniji kot na Norveškem še vedno ni strokovnih kriterijev, s katerimi bi lahko 

določili potrebni zdravstveni tim za posamezno storitev oziroma dejavnost. Predlog 

strokovnega sveta v Sloveniji, ki bi temeljil na preverjenih in mednarodno primerljivih 

kriterijih, še ni bil sprejet (Ingeborg et al., 2013). 

 
 
 

2 METODE 
 

Namen članka je s pomočjo opisne, analitične in primerjalne metode s pregledom 

tako domače kot tuje strokovne literature, zakonodaje in internih dokumentov pri- 

merjati strukturo negovalnega tima na internem oddelku v Sloveniji in na Norveškem 

in prikazati razlike v njegovi sestavi ter aktivnostih in kompetencah diplomiranih 

medicinskih sester. Prav tako smo želeli opisati slovenski in norveški zdravstveni 

sistem, potek izobraževanja medicinskih sester v Sloveniji in na Norveškem in na 

podlagi lastnih izkušenj, pridobljenih ob izmenjavi in s preučitvijo strokovne litera- 

ture, opisati organizacijo dela v zdravstveni negi. 

 

Pri iskanju literature smo uporabili podatkovne baze za naravoslovje in medicino 

(CINAHL, PubMed). Iskali smo s pomočjo naštetih ključnih besed v slovenskem jezi-   ku: 

tim, medosebni odnosi, menedžment v zdravstvu, organizacija tima, Norveška, 

zdravstveni sistem in v angleškem jeziku: team, interpersonal relations,  manage-  ment 

in health  care, organization of the team, Norway, health system. Literaturo  smo izbirali 

in prebirali pet mesecev, in sicer od 26.5.2013 do 15.10.2013. 

 
 
 

3 PREGLED LITERATURE 
 

Danes v svetu zasledimo veš različnih sistemov zdravstvenega varstva. Čistih sis- 

temov ne poznamo več, kajti države so teoretično prevzele tisti sistem, ki jim je bil 

najbližje glede na njene potrebe (Nalič in Šimenko, 2008). 
 

Slovenski zdravstveni sistem 
 

V Sloveniji je zdravstvo financirano prek obveznih prispevkov za zdravstveno za- 

varovanje. Imamo tako imenovani Bismarckov sistem, katerega prednosti so, da so 

 

 
  226  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 
 

sredstva za zdravstvo vnaprej določena. Prispevki se ne stekajo v državni proračun, 

ampak v posebno, za to namenjeno zdravstveno blagajno. Slabost sistema je, da ni 

možno pretakanje sredstev v času pomanjkanja. Zdravstvena blagajna je avtonomna 

in ravna s sredstvi tako, da je njeno finančno poslovanje vzdržno. V času krize je 

težko ohranjati vzdržno finančno poslovanje, saj sredstev ni dovolj (Toth,  2003). 
 

Norveški zdravstveni sistem 
 

Na mednarodni ravni se norveški zdravstveni sistem uvršča med najboljše na svetu, 

saj svojim državljanom omogoča uživati dolgo, kakovostno življenje. Je med drža- 

vami z največjim javnim financiranjem zdravstvenih storitev. Zdravstveni sistem je 

financiran v okviru finančne zavarovalne sheme prek davkov in transferjev države 

delno pa tudi s prispevki za socialno varnost. Parlament vsako leto določi zgornjo 

mejo deležev, ki jih plačajo pacienti. Ko je dosežena zgornja meja, se pacientu izda 

kartica, ki mu daje pravico do brezplačnega zdravljenja in ugodnosti za preostanek 

koledarskega leta (Larsen, 2008). 
 

Višje, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje 
 

Visokošolsko izobraževanje na Norveškem poteka tako kot pri nas v Sloveniji, po 

bolonjskem sistemu, ki je bil na Norveškem sprejet leta 2003. Tako v Sloveniji kot 

tudi na Norveškem poznajo in izvajajo vse tri stopnje študija. Razlika je v tem, da na 

Norveškem po zaključenem izobraževanju na prvi stopnji kandidati potrebujejo za 

vpis na drugo stopnjo vsaj dve leti delovnih izkušenj. Poleg tega se Norveškem izvaja 

tudi doktorski študij zdravstvene nege, medtem ko se v Sloveniji še ne (Ministry of 

Education and Research, 2007). 

 

Organizacija dela v zdravstveni negi in organizacija zdravstvene nege 
 

Sistemi delitve dela v zdravstveni negi se razlikujejo in so odvisni od usposobljenosti 

zdravstvenega osebja, načina organizacije in od novih spoznanj o možnostih zago- 

tavljanja kvalitetnejše zdravstvene nege. Z organiziranjem dela skušajo medicinske 

sestre doseči najvišjo kakovost zdravstvene nege in ekonomično porabo sredstev 

(Šmitek,  2000). 

V Sloveniji na sekundarni in terciarni ravni deluje zdravstveni tim za zdravstveno 

obravnavo, tim zdravstvene nege in zdravstveno oskrbovalni tim. Strokovni vodja 

na področju zdravstvene nege v Republiki Sloveniji je v skladu z navedenimi izho- 

dišči diplomirana medicinska sestra, poleg nje se v tim vključujejo še visokošolsko in 

srednješolsko izobraženi s področja zdravstvene nege (Klemenc et al., 2011). 

 

Na Norveškem statistično veljavna klasifikacija na oddelku deli diplomirane medi- 

cinske sestre v organizacijske modele, in sicer v vodjo tima, ki je dominantna v timu, 

primarno medicinsko sestro in v mešani model (Ingeborg et al., 2013). 

 

V Sloveniji in na Norveškem še vedno nimamo strokovnih kriterijev, s katerimi bi  
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lahko določili potrebni zdravstveni tim za posamezno storitev oziroma dejavnost. 

Predlog, ki temelji na preverjenih in mednarodno primerljivih merilih, še ni bil spre- 

jet (Ingeborg et al., 2013). 

 

Zdravstvene storitve v Sloveniji so organizirane na primarni, sekundarni in terciarni 

ravni (Rupel, 2010). Splošni zdravnik primarne ravni napoti pacienta na sekundarno 

raven specialistične ambulante in bolnišnične dejavnosti, kamor sodi tudi interni 

oddelek (ZZDej, 1992). 

 

Primerjava strukture negovalnega tima na internem oddelku 
 

Splošna bolnišnica Izola pokriva področja interne medicine in za lažjo primerja-    vo 

oddelkov smo izbrali oddelek za nevrologijo, ki ima 19 postelj, toliko kot tudi 

vzhodni blok in oddelek na Norveškem v bolnišnici Helse Fonna v Haugesundu, ki ga 

uporabljajo za paciente z različnimi boleznimi krvi, endokrinimi boleznim in za 

paciente s sladkorno boleznijo. 

 

V Bolnišnici Helse Fonna v Haugesundu na Norveškem uporabljajo sistem primarne 

zdravstvene nege, s katerim pristopajo do pacienta holistično. V Sloveniji zaenkrat 

prevladuje tako imenovani sistem ̋ funkcionalne delitve dela˝, kjer se delo razdeli na 

delovne naloge in timski model dela. Različni sistem delitve dela, ki jih uporabljamo 

v Sloveniji in na Norveškem, so za večjo preglednost prikazani v tabeli 1. 
 

Tabela 1: Sistem delitve dela med Slovenijo in    Norveško  

 
 
Sistem delitve dela 

 
Slovenija 

 
Norveška 

 
Sistem funkcionalne delitve dela 

 
Da 

 
Ne 

 
Sistem primarne zdravstvene nege 

 
Ne 

 
Da 

 
Timski sistem 

 
Se uvaja postopoma 

 
Da 

 

Število zaposlenih se v Sloveniji, v Splošni bolnišnici Izola (SBI), spreminja od oddelka 

do oddelka. Vendar so na oddelku v eni izmeni zaposlene največ tri diplomirane 

medicinske sestre, v Helse Fonna v Haugesundu na Norveškem pa je minimum za- 

poslenih diplomiranih medicinskih sester na oddelku – štiri, kar je prikazano tudi v 

Tabeli 2, kjer smo za isto število pacientov (19 postelj) ločili število zaposlenih glede 

na stopnjo izobrazbe (Tehnik zdravstvene nege - TZN, Diplomirana medicinska ses- 

tra - DMS), državo in izmensko delo. Rezultati so sledeči: 
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Tabela 2: Prikaz števila zaposlenih na internem oddelku (19 postelj) v Sloveniji in 

na Norveškem 

 

Država: Izmena: Jutranja: Popoldanska: Večerna: 

Slovenija 19 postelj 7.00-15.00 15.00-22.00 22.00-7.00 

 DMS 1 11 02 

 TZN 2 2 1 

Norveška 19 postelj 7.00-14.30 14.00-22.00 21.40-7.10 

 DMS 7 4 4 

 Asistent 1 0 0 
 

1V popoldanski izmeni je prisotna ena diplomirana medicinska sestra (DMS), vendar 

za dva oddelka interne medicine. 

 
2V nočni izmeni je dežurna samo ena diplomirana medicinska sestra za celotni in- 

terni oddelek. 
 

Pri izvajanju medicinsko tehničnih postopkov prihaja do razlik zaradi različnih kom- 

petenc. Na Norveškem diplomirane medicinske sestre na primer vstavljajo urinski 

kateter tudi moškim pacientom, medtem ko je v Sloveniji to kompetenca zdravni- 

kov. Negovalne aktivnosti v okviru samooskrbe pacienta (izločanje, odvajanje, hran- 

jenje, osebna higiena) v Sloveniji v praksi večinoma opravljajo tehniki zdravstvene 

nege, na Norveškem pa diplomirane medicinske sestre in osebje z opravljenim te- 

čajem oskrbe pacienta. 

 

Za pacientovo okolico v Sloveniji skrbi zdravstveno osebje, vendar smeti odnašajo 

čistilke, na Norveškem za okolico skrbijo diplomirane medicinske sestre, ki tudi od- 

našajo smeti in brišejo prah ter razkužujejo. Samo čiščenje tal pa prevzame čistilka.  

 

Za pacientove duševne potrebe (socializacija, pogovor) v Sloveniji primanjkuje časa, 

čeprav se trudimo to uskladiti z napornim urnikom. Na Norveškem to aktivnost 

izvajajo vsakodnevno, saj so medicinske sestre stalno prisotne ob pacientu. 
 

V Helse Fonna pri pacientih, pri katerih je potreba po zdravstveni negi in oskrbi 

večja, diplomirani medicinski sestri pomaga oseba, ki ima opravljen tečaj oskrbe 

pacienta, vendar ni del zdravstvenega tima. Naloga asistenta je tudi skrb za čistost 

kuhinje na oddelku. V Splošni bolnišnici Izola so v negovalnem timu poleg diplomi- 

ranih medicinskih sester tudi srednje medicinske sestre oziroma tehniki zdravstvene 

nege, ki imajo dokončano srednješolsko poklicno izobrazbo. 

 

Na Norveškem so pri dokumentiranju poročila o pacientu bolj obsežna kot pri nas. 

Sestanek predaje službe traja v Bolnišnici Helse Fonna 60 minut. V Splošni bolnišnici 

Izola traja predaja službe od 15 - 20 minut. 
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Same naloge diplomiranih medicinskih sester so na Norveškem določene ob predaji 

službe, vsaka diplomirana medicinska sestra ima poleg skrbi za pacienta še dodatne 

naloge, npr. urejanje shrambe z materialom in podobno. 

 

Tudi urejenost zdravstvenega osebja je na Norveškem drugačna kot v Sloveniji. Na 

Norveškem v Bolnišnici Helse Fonna vsi zaposleni nosijo enake uniforme. Zdravni- ki 

poleg uniforme nosijo še dolg bel plašč. Vsi zaposleni so si tako vsaj po videzu 

enakovredni in nosijo priponke, iz katerih je razvidno delovno mesto zaposlenega. 

V Splošni bolnišnici Izola barve uniforme določajo stopnjo izobrazbe oziroma poklic, 

ki ga zaposleni opravljajo. Vodstvo SBI v prihodnosti načrtuje enotne uniforme. Pa- 

cienti in obiskovalci se torej v Splošni bolnišnici Izola orientirajo po barvah  uniform, 

v Bolnišnici Helse Fonna pa po priponkah zaposlenih. 

 
 
 

4 RAZPRAVA 
 

V Bolnišnici Helse Fonna uporabljajo sistem primarne zdravstvene nege. V Sloveniji 

se na tak sistem privajamo postopoma, vendar je razlika očitna. Po pogovoru z me- 

dicinskimi sestrami na Norveškem in po lastnih izkušnjah ter kot ugotavlja Šmitek 

(2000) je sistem primarne zdravstvene nege zelo učinkovit, saj prihaja s tako  obrav- 

navo pacienta do manj stresa pri osebju in pacientih. 
 

Na Norveškem so pacienti večino časa v stiku samo z določeno diplomirano medi- 

cinsko sestro, nanjo se navežejo, jo sprejmejo in z njo delijo svoje strahove. Diplomi- 

rana medicinska sestra ima čas, da se s pacientom usede in pogovori. Pred vstopom 

v sobo osebje vedno najprej potrka. Pacienti se počutijo tam kot gostje, če nimajo 

predpisane diete, si lahko sami izberejo jedilnik, izbirajo lahko med tremi različnimi 

meniji. Na oddelku diplomirane medicinske sestre hrano pregledajo in izberejo se- 

stavine po željah pacienta ter jim postrežejo. 

 

S stalno prisotnostjo in večjo možnostjo socializacije zagotovijo boljše in hitrejše 

okrevanje pacientov, ker lažje prepoznajo znake negativnih čustev, depresij in nato 

hitro ukrepajo, še preden se bolezni razvijejo naprej. 

 

Z daljšo obravnavo pri predaji službe paciente podrobnejše obravnavajo in jim s tem 

zagotavljajo kvalitetnejšo zdravstveno oskrbo. Ne izmenjajo si samo informacij o 

spremembi stanja, ampak opišejo dan s tem pacientom: kako je jedel, kakšno je bilo 

njegovo počutje in tudi kratek opis stanja v preteklosti in napredek ter cilje v zdrav- 

stveni negi posameznega pacienta. 

 

Sistem primarne zdravstvene nege je med časom usposabljanja v Helse Fonna v 

Haugesundu prilagojen, kajti študenti vseh postopkov ne smejo samostojno izvajati. 

Opaziti pa je, da so pacienti bolj zadovoljni, mirni, med osebjem ne prihaja do zmede 

pri izvajanju nalog na oddelku – vsaka diplomirana medicinska sestra ima točno do- 
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ločene zadolžitve, ki jih mora izpeljati v okviru svojega delovnega časa. Diplomirane 

medicinske sestre so bolj povezane med seboj in lažje delujejo v timu, ker ne prihaja 

do konfliktov pri izvajanju zadolžitev. Velika razlika je tudi v sami sestavi tima in 

številu zaposlenih na oddelku (Tabela 2). 

 
 
 

5 SKLEP 
 

Norveška je med državami z največjim javnim financiranjem zdravstvenih storitev. 

Norveški finančni in nacionalni zavarovalni shemi že dolgo časa zagotavljata finanč- 

no zaščito za potrebe zdravstva, zdravstvenih storitev in zdravstvene nege. Sistem 

se financira predvsem prek davkov in transferjev s strani države, delno pa tudi s 

prispevki za socialno varnost. 

 

Parlament vsako leto določi zgornjo mejo deležev, ki jih plačajo pacienti neposredno 

zdravniku. Ko je dosežena zgornja meja, pacientu izdajo kartico, ki mu daje pravico 

do brezplačnega zdravljenja in ugodnosti za preostanek koledarskega leta. 

 

V Sloveniji je zdravstvo financirano prek obveznih prispevkov za zdravstveno za- 

varovanje. Imamo tako imenovani Bismarckov sistem, katerega prednosti so, da so 

sredstva za zdravstvo vnaprej določena in se prispevki ne stekajo v državni proračun, 

ampak v posebno, za to namenjeno zdravstveno blagajno. 

 

Na Norveškem uporabljajo tako imenovani ˝sistem primarne zdravstvene nege˝, s 

katerim pristopijo do pacienta holistično. S tem se izboljša sama kakovost zdrav- stvene 

nege, poveča se zadovoljstvo pacientov in zaposlenih. Medicinske sestre niso 

preobremenjene, zdravstvena nega se izvaja na visoki    ravni. 
 

V Sloveniji uporabljamo tako imenovani sistem ˝funkcionalne delitve dela˝, kjer se 

delo razdeli na delovne naloge in v njem prevladuje večinoma bolj tehnični vidik 

dela. Počasi se je začel uvajati tudi sistem tima, ki je dinamičen in vključuje pacienta, 

vendar potrebujemo za popolno realizacijo tega sistema več strokovno izobraženega 

kadra, finančnih sredstev in izobraževanja na področju menedžmenta v zdravstvu. 

Predvsem so potrebne organizacijske spremembe. Z več strokovno izobraženega 

kadra bi lahko tudi v Sloveniji vpeljali sistem primarne zdravstvene nege in s tem 

povečali kakovost. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Namen prispevka je bil preučiti vpliv organizacijskih dejavnikov na 

zadovoljstvo zaposlenih in načine motiviranja za povečanje zadovoljstva.  
 

Metoda: Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja. Za zbiranje podatkov smo kot 

instrument uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga oblikovali na podlagi pregleda litera- 

ture. 

 

Rezultati: Zaposleni na dveh oddelkih Splošne bolnišnice Celje so nezadovoljni z delitvijo dela  

in enakopravnostjo v timu zdravstvene nege. Komunikacijo v timu zdravstvene nege so 

ocenili kot dobro in kot najpomembnejši obliki komuniciranja izpostavili predajo službe in 

beleženje. Zadovoljni so z medsebojnimi odnosi v timu zdravstvene nege in z delom. Najbolj 

jih motivira varnost in stalnost zaposlitve ter vodenje. 

 

Razprava: Anketirani so nezadovoljni z delitvijo dela in enakopravnostjo v timu zdrav- 

stvene nege, kar pomeni, da timsko delo ni dobro. Obstaja razkorak med motivacijskimi 

dejavniki, ki zaposlene dejansko motivirajo, in med dejavniki, ki jih organizacija ponuja. 

Ugotovili smo, da imajo anketiranci dokaj dobre medsebojne odnose kljub temu, da se je 

stopnja zadovoljstva zmanjšala v primerjavi s prejšnjo raziskavo, kar pomeni, da bo mogoče 

izboljšati tako timsko delo kot motivacijo. 

 

Ključne besede: motivacija, komunikacija, medicinska sestra, negovalni team 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The theoretical starting points: The purpose of this thesis was to examine the influence of 

organizational factors on employees’ satisfaction and to find out which methods of    moti- 
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vation could be used to enhance it. 
 

Methodology: We used the quantitative research method. A questionnaire, developed on 

the basis of a literature review, was used for data collection 
 

Results: The employees of two departments of the General Hospital Celje are discontented 

with the division of labor and the equality in the nursing team. The communication in the 

nursing team was evaluated as good, and as the most important form of communication 

the handover of services and taking records was highlighted. The employees are satisfied 

with interpersonal relationships in nursing team and at work in general. Their biggest mo- 

tivation is security and continuity of employment and the management. 
 

Discussion: The respondents are discontented with the division of labor and equality in the 

nursing team, which means that the teamwork is not good. There is a gap between the mo- 

tivational factors that actually motivate employees and the factors that the organization 

offers. We found out that the respondents have fairly good relationships, yet despite this 

fact the level of satisfaction decreased compared to the previous survey, which means that 

it will be possible to improve both teamwork and motivation. 
 

Keywords: motivation, communication, nurse, nursing team. 
 
 
 

1 UVOD 
 

Vemo, da je organizacija živa, saj jo sestavljajo ljudje, ki so jim prav tako pomembni 

ljudje. Zato je lahko organizacija uspešna le takrat, ko ljudem daje koristi in te od 

njih tudi prejema kot povračilo (Filej, 2009). Treba se je osredotočati na ljudi, za- 

poslene v organizaciji, ter na delovne pogoje, odnose, pravilno komunikacijo itd. in 

tako ustvarjati delovno prijazno okolje. Le s takšnim delovanjem lahko dosežemo, da 

se bodo zaposleni na delu počutili dobro in bodo zadovoljni. 
 

Pomembni dejavniki uspešnosti medicinskih sester so predvsem njihove osebnostne 

lastnosti, psihofizične sposobnosti, zasebno življenje ter poklicna situacija (Kvas & 

Seljak, 2004). 

 

Na delovnem mestu preživimo skoraj polovico svojega časa, zato je pomembno, da    se 

pri delu počutimo dobro. Na zadovoljstvo posameznika vpliva mnogo dejavnikov. 

Raziskave kažejo, da so dobri oz. zadovoljivi medsebojni odnosi na delovnem mestu 

eden  izmed  najpomembnejših  dejavnikov  (Terseglav, 2010). 
 

Kot najpogostejši in najpomembnejši dejavnik zadovoljstva je bil zaslužek, ki ga je 

posameznik prejel za opravljeno delo. Dandanes se raziskovalci osredotočajo na širši 

vidik zadovoljstva pri delu in ga ne obravnavajo le kot zadovoljevanje osnovnih po- 

treb (Kvas & Seljak,  2004). 
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Zadovoljstvo pri delu in na delovnem mestu je močno pogojeno z motivacijo posa- 

meznika. Vsak posameznik je delno sam po sebi že motiviran. Poleg tega je pomem- 

bna in hkrati nujna motivacija zaposlenih s strani vodstva in neposrednih vodij, saj 

lahko ti posameznika usmerijo k doseganju določenega cilja (Robida, 2004). 

 

Komuniciranje je pomemben element vsake delovne organizacije ali skupine. Kjer je 

komuniciranje učinkovito, zaposleni bolje razumejo cilje organizacije in njihov 

pomen za blagostanje. Namen komuniciranja znotraj organizacije je poistoveten-  je 

zaposlenih z organizacijo, socializacija zaposlenih, informiranje in izobraževanje, 

reševanje problemov, prepričevanje in navduševanje, doseganje motivacije in razvi- 

janje pozitivnih medsebojnih odnosov med zaposlenimi (Možina, et al., 2004). V 

zdravstveni negi je pomen komuniciranja še večji, saj ne vpliva le na uspešnost 

organizacije, pač pa (lahko) odloča tudi o življenju in smrti. 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Delitev dela je značilnost sodobne družbe, z njo se naloga razčleni na sestavne dele,    ki 

so opravljeni ločeno. Z organizacijo zdravstvene nege in delitvijo dela v njej se poskuša 

doseči, kar se da veliko za korist pacienta in ekonomično porabo sredstev (Artnak, 

2000). Razmejitev zdravstvene nege je nastala zaradi potrebe po pregledu  nalog, ki jih 

opravljajo zdravstveni tehniki in medicinske sestre. V tim zdravstvene nege je 

doprinesla določila o pristojnostih, nalogah, načinu in delitvi dela v zdrav- stveni negi 

(Klemenc, et al., 2011). Pri samem sistemu delitve dela je pomembno upoštevanje, da 

je določeno delo namenjeno opravljanju le tistemu, ki na osnovi  svoje izobrazbe, 

izkušenj ter moralnih kakovosti  delo  obvlada.  Delitev  dela  mora  biti individualna in 

konkretna. Pri organiziranju delitve dela je treba pacienta in njegove potrebe postaviti 

na prvo mesto (Artnak, 2000). Zaradi stroge delitve dela     se pojavlja preobremenjenost 

medicinskih sester na  določenih  oddelkih.  Določen  del medicinskih sester je 

preobremenjen kljub temu, da opravljajo samo naloge, za  katere  so  kompetentne  

(Zaletel, 1999). 

 

Eden izmed pogojev za dobro delovanje tima je medsebojno komuniciranje, saj je 

komunikacija nosilec vseh socialnih in družbenih dogajanj (Drev, 2009). Komunici- 

ranje predstavlja dvosmeren proces, kjer si udeleženci izmenjujejo sporočila. Komu- 

nikacija je posebej pomembna na področjih, kjer nenehno poteka sodelovanje in de- 

lovanje z ljudmi. V to skupino dejavnosti sodi tudi zdravstvo. Komunikacija je osnova 

oz. temelj kakovostne zdravstvene nege. Učinkovitost komunikacije in njena uspeš- 

nost je pogoj za zadovoljstvo zaposlenih in pacientov. Med člani tima zdravstvene 

nege poteka strokovna komunikacija. Ta pomeni izmenjavo strokovnih informacij  o 

procesu zdravljenja in procesu zdravstvene nege pacienta. Znotraj tima zdravstvene 

nege se odvijajo formalne (sestanki, poročanje, beleženje, predaja službe ipd.) in 

neformalne (npr. klepet, naključni pogovori) oblike komunikacije (Balažic, 2012). 
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Medsebojni odnosi so pomembni v našem vrtincu življenja. Človek, ki ima v svojem 

življenju dobra in uspešna medsebojna razmerja, je po navadi uspešen in srečen. Če 

smo z vzpostavljanjem pozitivnih medsebojnih odnosov zadovoljni, je takšno tudi 

naše življenje. Prav zaradi navedenega so medsebojni odnosi pomembni v domačem 

okolju, službi in pri vseh interesnih dejavnostih. Medsebojni odnosi so osnova vsake 

delovne organizacije. Izhajajo in se razvijajo iz naših karakternih lastnosti, komu - 

nikacije z ljudmi in navad. Vsak človek je svojevrsten, zato tudi prihaja do razlik med 

odnosi. Z nekaterimi se tako bolje razumemo kot z drugimi. Slabi in slabši 

medsebojni odnosi so lahko vir ogrožanja solidarnosti ljudi. Na delovnem mestu so 

dobri medsebojni odnosi pomembni, saj zaposlenim nudijo veliko zadovoljstva. So 

pomemben motivator, ki zaposlenim povečuje njihovo storilnost in kakovost delov- 

nega življenja. 

 

Motivacija je duševni proces, ki poteka v človeku. Je usmerjanje človekove aktivnosti 

k želenim ciljem s pomočjo njegovih motivov. Z njo spodbujamo človekove motive, 

nastale v notranjosti ali njegovem okolju na podlagi potreb, ki usmerjajo njegovo 

delovanje k cilju. Predstavlja pripravljenost vložiti trud za dosego cilja, če vloženi 

napor zadovolji potrebe posameznika (Uhan, 2000). Motivirano oz. nemotivirano 

osebo z lahkoto ločimo. Motivirana oseba ima nasmeh na obrazu, je polna optimiz- 

ma, po navadi urejena in s pokončno držo. Demotivirana oseba pa ima vse naštete 

lastnosti ravno obratne. Motivacija zaposlenih je torej zelo pomembna za dosego 

skupnih ciljev organizacije in nudenje kakovostnih zdravstvenih storitev. Poleg last- 

ne motivacije posameznika je za učinkovito delovanje zaposlenih pomembno tudi 

spodbujanje s strani vodstva in neposredno nadrejenih oseb. S takšnim delovanjem 

(lahko) lažje dosežemo skupno zastavljene cilje in zaposlene usmerimo v delovanje 

za skupno dobro. Od motivacije je odvisno, v kolikšni meri delodajalec izkoristi po- 

tencial zaposlenih – v največji ali najmanjši (Robida, 2004). 

 
 
 

3 METODE 
 

Raziskava je temeljila na kvantitativnem raziskovalnem pristopu. Za raziskovalno 

metodo smo uporabili metodo deskripcije. Pridobivanje podatkov je potekalo s teh- 

niko anketiranja. Primarni viri so bili pridobljeni s pomočjo znanstvenih monogra- 

fij, strokovnih in znanstvenih člankov. Kot raziskovalni instrument smo uporabili 

anketni vprašalnik, ki je bil oblikovan posebej za namen naše raziskave, na osnovi 

pregleda literature (Artnak, 2000; Balažic, 2012; Brumec, 2010; Maze, 2008; Strni- 

ša, 2010). Vprašalnik je bil anonimen, z vprašanji zaprtega tipa. 
 

Uporabili smo neslučajni, priložnostni vzorec, v katerega so bili vključeni izvajalci 

zdravstvene nege Oddelka za bolezni prebavil ter Oddelka za splošno in abdominal- 

no kirurgijo v Splošni bolnišnici Celje. 
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4 REZULTATI 
 

Graf 1: Zadovoljstvo srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ter diplomi- 
ranih medicinskih sester in zdravstvenikov s trenutno delitvijo dela na oddelku 

 

 

Iz grafa 1 je razvidno, da med podanimi odgovori, pri anketiranih srednjih medicinskih 
sestrah oz. zdravstvenih tehnikih, prevladuje odgovor nezadovoljen, na katerega je od- 
govorilo 12 (46 %) anketiranih. Odgovor niti zadovoljen niti nezadovoljen jih je obkrožilo 
8 (31 %), 5 (19 %) anketiranih je izbralo odgovor zadovoljen. Odgovor zelo zadovoljen 
je izbral 1 (4 %) ter odgovor zelo nezadovoljen nihče izmed anketiranih. Zadovoljstvo s 
trenutno delitvijo dela na oddelku so anketirane srednje medicinske sestre oz. zdrav- 
stveni tehniki ocenili s PV = 2,8. 

 

Iz grafa 1 je razvidno tudi, da med podanimi odgovori, anketiranih diplomiranih me- 
dicinskih sester oz. zdravstvenikih, prevladuje odgovor zadovoljen, ki ga je izbralo 6 
(35 %) anketiranih. Odgovora niti zadovoljen niti nezadovoljen in nezadovoljen je izbralo 
po 5 (29 %) anketiranih, odgovor zelo zadovoljen 1 (6 %) ter odgovor zelo nezadovoljen 
nihče izmed anketiranih. Zadovoljstvo s trenutno delitvijo dela na oddelku so anketi- 
rane diplomirane medicinske sestre oz. zdravstveniki ocenili s PV = 3,2. 

 

Graf 2: Vrste komuniciranja v timu, razvrščene po pomembnosti  
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Kot je razvidno iz grafa 2, so kot najpomembnejši obliki komuniciranja anketiranci 
največkrat navedli predajo službe (24 %) in beleženje (24 %). Sledila je oblika poročanje 
z 22 %. Na četrto mesto se je uvrstil klepet (15 %), takoj za tem pa s 14 % najdemo 
redne sestanke. Na zadnjem mestu najdemo odgovor drugo, kjer je le eden navedel ne- 
verbalno komunikacijo (zaradi premajhnega števila je to slabo razvidno z grafa). 

 

Graf 3: Ocena medsebojnih odnosov v timu zdravstvene  nege 
 

Iz grafa 3 je razvidno, da je več kot polovica (23 oz. 56 %) anketirancev odgovorila,     da 
so odnosi v timu zdravstvene nege dobri, 11 (26 %) jih je izbralo odgovor zelo dobri, 5 
(12 %) pa slabi. Preostali 4 (9 %) anketiranci so odnose v timu zdravstvene nege ocenili  
kot odlične. 

 

Medsebojne odnose v timu zdravstvene nege so anketiranci ocenili s PV = 3,3. 

Graf 4: Motivatorji za delo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 4 prikazuje, da je način vodenja kot motivator dosegel PV = 4,2, varnost in stalnost 
zaposlitve so anketiranci ocenili s PV = 4,5, medsebojni odnosi so dosegli PV = 4,4, 
višino plače so ocenili s PV = 4,2, pri napredovanju je PV = 4,4, pohvalo pa so ocenili s 
PV = 4,4. 
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5 RAZPRAVA 
 

Odgovori na anketna vprašanja so pokazali, da so anketirani na izbranih oddelkih, 

kljub odstopanju v zelo negativnem ali zelo pozitivnem smislu, vendarle odgovarjali 

bolj pozitivno kot negativno. 
 

V kolikšni meri so člani tima zdravstvene nege zadovoljni z delitvijo dela v timu zdrav- 

stvene nege? 
 

Kot je razvidno iz izračunanih povprečnih ocen, so diplomirane medicinske sestre in 

zdravstveniki, s PV = 3,2, za odtenek bolj zadovoljni z delitvijo dela kot srednje 

medicinske sestre oz. zdravstveni tehniki, s PV = 2,8. Naše mnenje je, da je neza- 

dovoljstvo z delitvijo dela posledica prestrogo začrtane meje delitve dela ali pa so 

dela nepravilno razporejena glede na izobrazbo zaposlenih. Primerjavo zadovoljstva 

z delitvijo dela smo opravili s pomočjo rezultatov anket v Splošni bolnišnici Celje, ki 

sta bili opravljeni leta 1997 in 2000 (Artnak, 2000). Takrat se je stopnja zadovolj- 

stva z delitvijo dela zviševala. Z raziskavo ugotavljamo, da se je glede na prejšnje 

rezultate zadovoljstvo z delitvijo dela zmanjšalo. Menimo, da so zaposleni velikokrat 

nezadovoljni tudi zaradi preobremenjenosti pri delu, ki lahko nastane tudi kot po- 

sledica pomanjkanja timskega dela. 
 

Kako dobro je komuniciranje v timih zdravstvene nege in katere oblike komuniciranja 

najpogosteje uporabljajo pri sporazumevanju? 
 

Komuniciranje v izpostavljenih dveh oddelkih je dobro, ne pa tudi odlično (PV= 3,5). 

Največ časa anketiranci porabijo za komunikacijo z ostalimi člani v timu zdravstvene 

nege in pacienti. To pomeni, da si vse pomembne informacije od pacientov izmen- 

jujejo tudi člani tima med seboj. 
 

Najpomembnejši obliki komuniciranja, ki so ju poudarili anketiranci, sta predaja 

službe in beleženje opravljenega dela. 
 

Brumčeva (2010) je opravljala raziskavo na temo Ocena  kakovosti  komuniciranja  med 

člani tima zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Celje na istih oddelkih kot mi.      V njeni 

raziskavi so anketiranci obeh oddelkov komunikacijo ocenili s PV = 4,3. Z raziskavo smo 

ugotovili, da so anketiranci manj zadovoljni s komunikacijo v timu zdravstvene nege. 

Menimo, da je vzrok za padec zadovoljstva s komunikacijo manj komunikacije. Vzrok 

zmanjšanja lahko iščemo v     preobremenjenosti. 
 

Kolikšna je stopnja zadovoljstva z medsebojnimi odnosi v timu zdravstvene nege? 
 

Več kot polovica anketiranih je zadovoljna z medsebojnimi odnosi. Razvidno je, da so 

anketiranci zadovoljni z medsebojnimi odnosi, v zelo nizkem odstotku pa se pojavi 

nezadovoljstvo. Zadovoljstvo so ocenili s PV = 3,3. Medsebojni odnosi so pomemben 

dejavnik v timu. Na delovnem mestu preživimo veliko časa, zato je pomembno, da 

gojimo in vzdržujemo dobre, zelo dobre in odlične medsebojne odnose, saj vplivajo 
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na naše zadovoljstvo pri  delu. 
 

Strniševa (2011) je za potrebe svoje diplomske naloge z naslovom »Medsebojni 

odnosi in komunikacija v timu zdravstvene nege« opravila raziskavo v Splošni bol- 

nišnici Celje. Iz rezultatov njene raziskave je razvidno, da so imeli člani tima zdrav- 

stvene nege na splošno dobre medsebojne odnose oz. so bili z odnosi zadovoljni. Kar 

80 % anketirancev se je strinjalo, da so odnosi dobri ali srednje dobri. Z raziskavo 

smo ugotovili, da je odstotek nižji, saj je z medsebojnimi odnosi zadovoljnih 62 % 

anketirancev. Ker sta bili raziskavi opravljeni v isti bolnišnici, lahko rezultate pri - 

merjamo neposredno in vidimo, da se zadovoljstvo z medsebojnimi odnosi zmanj- 

šuje. 
 

Kateri dejavniki najbolj motivirajo člane tima zdravstvene nege za opravljanje svojega 

dela? 
 

Kot dejavnika motivacije lahko le nekoliko poudarimo varnost in stalnost zaposlitve, 

ki v povprečju malenkost izstopata. Najslabše sta se kot motivatorja v povprečju 

izkazala višina osebnega dohodka in način vodenja. To je dokaz, da zaposleni ne 

hrepenijo le po finančnih motivatorjih, pač pa jih najbolj motivira skupek vseh. Oce- 

ne dejavnikov motivacije se gibljejo med PV = 4,2 in PV = 4,6, kar pomeni, da so si 

razmeroma enakovredni. 
 

Pri sami motivaciji zaposlenih so po mnenju anketirancev zelo pomembni motiva- 

cijski dejavniki pohvale, nagrade, napredovanja in plačilo. Pohvala ima tako velik 

pomen, saj vpliva na samozavest in zaposlenim pomaga, da so ponosni na svoje delo 

ter da delajo dobro. Pohvala je kot motivacijski dejavnik enostavna in zelo učinko- 

vita oblika motivacije. 
 

Iz odgovorov je razvidno, da se v realnosti motivacijski faktorji premalo izvajajo. 

Obstaja namreč razkorak med motivacijskimi dejavniki, ki dejansko motivirajo an- 

ketirance, ter dejavniki, ki jih delodajalec izvaja oz. ponuja. Rezultati prikazujejo, da 

so anketiranci v večini dobro motivirani. Z malo truda pa bi se lahko stopnja moti- 

viranosti še dvignila na zelo dobro oz. odlično. 
 

Iz rezultatov raziskave, ki jo Zaletelova (1997) opravila v več zdravstvenih zavodih, 

je razvidno, da so bili dobri medsebojni odnosi glavni motivator zaposlenih v zdrav- 

stvu, sledila sta samostojnost pri delu in napredovanje. Pohvala je leta 1997 zasedla 

predzadnje mesto na lestvici motivatorjev. Z raziskavo smo ugotovili, da je varnost 

in stalnost zaposlitve danes največji motivator zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje. 

Na drugem mestu se, kot v že prej omenjeni raziskavi, nahaja napredovanje, ki pa si 

mesto deli še z dobrimi medsebojnimi odnosi in pohvalo. Iz primerjave rezultatov 

lahko sklepamo, da se zaposleni v zdravstvu pred 18 leti niso bali za izgubo službe. 

Danes pa sta se varnost in stalnost zaposlitve (v naši raziskavi) pokazala kot najpo- 

membnejši motivator, kar (lahko) pomeni, da se v času krize zaposleni mnogo bolj 

bojijo njene izgube. 
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6 SKLEP 
 

V zdravstveni negi je delitev dela pomembna pri ugotavljanju in načrtovanju pacien- 

tovih potreb ter izvajanju zdravstvene nege. Delitev dela je potrebna in nujna, saj 

opredeljuje vsakemu delo, za katerega je usposobljen. Z raziskavo, ki smo jo izvedli, 

smo ugotovili, da zaposleni na splošno niso najbolj zadovoljni z delitvijo dela in da 

bo treba dati večji poudarek timskemu delu. 
 

Na delovnem mestu se komunikacije ni mogoče vzdržati. Pri dobri in uspešni komu- 

nikaciji si udeleženci izmenjujejo sporočila v obe smeri. Pomembno je, da sta verbal- 

na in neverbalna komunikacija usklajeni, saj le tako dokazujemo pristnost podanih 

informacij. V zdravstveni negi je treba poudariti tudi pisno obliko komunikacije. Ta 

se, kot smo izvedeli z raziskavo, pojavlja predvsem v obliki poročanja in beleženja 

pri predaji službe. 
 

Pri ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov ima velik pomen pripadnost, ki jo po- 

sameznik pridobi šele takrat, ko se poistoveti s skupnimi cilji, vrednotami in kulturo 

organizacije. Dobri medsebojni odnosi so pomembni za dobro počutje ter zadovolj- 

stvo z delom. Z raziskavo smo ugotovili, da so anketiranci zadovoljni z medseboj- 

nimi odnosi. 

 

Velikokrat se napačno ocenjuje, da materialna oz. denarna nagrada v največji meri 

motivira zaposlene za delo. Kot že mnogokrat prej, je bilo z raziskavo ugotovljeno,     da 

plačilo ni najpomembnejši motivacijski dejavnik. Pomembno je, da znajo  nad- rejeni na 

pravilen način motivirati vsakega posameznika posebej, saj lahko le na  takšen  način iz 

njega izvabimo najboljše ter pripomoremo k povečanju zadovoljstva. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Enterostomalna terapija je specialno področje delovanja medicin- 

skih sester, ki se ukvarja s pacienti s stomo, rano in inkontinenco. Optimalno delovanje bi ji 

bilo omogočeno v okviru organiziranosti samostojne službe zdravstvene nege na področju 

enterostomalne terapije. Namen raziskave je ugotoviti potrebo po modelu organiziranosti 

službe enterostomalne terapije v bolnišnici. 

 

Metoda: Uporabili smo kvantitativno metodo, metodo deskripcije in tehniko anketiranja. 

Anketni vprašalnik je bil razvit na podlagi pregleda literature. Uporabljen je bil neslučaj- 

nostni namenski vzorec, v katerega smo vključili 49 izvajalcev zdravstvene nege, v 11 bol- 

nišnicah po Sloveniji. Vrnjenih je bilo 33 anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 67% reali- 

zacijo vzorca. 
 

Rezultati: 31 (93,9 %) anketiranih meni, da v bolnišnicah obstaja potreba po dodatno 

izobraženih medicinskih sestrah enterostomalnih terapevtkah. 27 (87,1 %) anketiranih je 

mnenja, da bi morala biti dejavnost enterostomalne terapije organizirana na nivoju bolniš- 

nice. Predstavljen model organizacije službe enterostomalne terapije na nivoju bolnišnice  je 

bil s strani anketiranih pozitivno sprejet, 29 (93,5 %) ga ocenjuje zanimivega za imple- 

mentacijo v klinično okolje. 

 

Razprava: Medicinske sestre menijo, da bi morala biti dejavnost enterostomalne terapi- 

je organizirana na nivoju bolnišnice in, da je model organizacije službe enterostomalne 

terapije v bolnišnici uporaben v klinični praksi. Menimo, da bo potrebno v prihodnje, za 

zagotavljanje kakovostne in varne obravnave pacientov, aktivneje pristopiti ki uvajanju sa- 

mostojne specialističnih služb na področju zdravstvene nege. 
 

Ključne besede: enterostomalna terapija, organiziranost, samostojna služba zdrav- 

stvene nege 
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ABSTRACT 
 

Theoretical background: Enterostomal therapy is a special field for nurses, who deal with 

patients with Stoma, wounds and incontinence. It would be optimal, if the sevice of ente- 

rostomal therapy could be organized as a separate field in the nursing care. The purpose of 

the paper is to determine the need in the field of nursing for a organisational model of 

services of enterostomalne therapy in the hospital. 
 

Method: We used quantitative method, description method and technique of the survey. We 

used a survey questionnaire, which was developed based on a review of literature. We used 

non-random, signature pattern, in which we included 49 nursing providers in 11 hospitals in 

Slovenia. 33 survey questionnaires were returned, which represents 67 % of the pattern. 

 

Results: 31 (93,9 %) of respondents believed that there is a need for additional educated 

nurses enterostomal therapist. 29 (93,5 %) of respondents stated that there is a need for 

medical care in the field of enterostomal therapy. A higher percentage of respondents 27 

(87,1 %), stated that enterostomal therapy should be organized at the level of the hospital. 

The presented organisational model of services of enterostomalne therapy in a hospital was 

received positively and 29 (93,5 %) consider that it is of interest to the implementation in 

the clinical environment. 
 

Discussion: Most nurses believe that the activitys of enterostomal therapy should be or- 

ganized at the level of the hospital and that the model of service of enterostomal therapy in 

the hospital would be useful in clinical practice. We believe that it will be necessary in the 

future, for ensuring high-quality and safe treatment of patients, to introduct separate 

specialist departments in the field of nursing. 

 

Key words: enterostomalna therapy, specialist care, organization, independent nu- 

rsing care services 

 
 
 

1  TEORETIČNA  IZHODIŠČA 
 

Enterostomalna terapija (ET) je področje v zdravstveni negi, ki pokriva obsežno 

delovanje medicinskih sester. Razteza se na primerni, sekundarni in terciarni nivo 

zdravstvenega varstva (Štemberger Kolnik & Majcen Dvoršak, 2011). Temelje sa- 

mostojnega delovanja na področju enterostomalne terapije, ki je v nekaterih državah 

na primer Kanadi (Baich, Wilson & Cummings, 2010) že priznana kot specialistično 

področje delovanje medicinskih sester. 
 

Danes lahko razmejitev najdemo v dokumentu Poklicne aktivnosti in kompetence v 

zdravstveni in babiški negi (2008). Omenjeni dokument natančno opredeljuje kom- 

petence medicinskih sester in je dobra osnova za razvoj in priznanje specialističnih 

področij zdravstvene nege, kamor lahko uvrstimo tudi ET, kot samostojnih    dejav- 
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nosti v okviru zdravstvenega sistema. 
 

Danes medicinske sestre specialistke prevzemajo vodilno vlogo pri zagotavljanju 

najkakovostnejše možne oskrbe pacientov. Njihovo delovanje je strokovno in eko- 

nomsko opravičljivo. Strokovnjaki Royal Collegue of Nursing v dokumentu Specialist 

nurses: Changing lives, saving money (2010) definirajo, da so medicinske sestre 

specialistke aktivne na določenih specialističnih področjih zdravstvene nege in se 

ukvarjajo s pacienti, ki trpijo zaradi dolgotrajnih, kroničnih stanj in bolezni. 

 

Medicinske sestre specialistke, ki zagotavljajo ustrezno zdravstveno nego na pod- 

ročju ET, lahko naredijo razliko v rehabilitacijo pacienta s stomo. Pridobljena znanja 

in veščine ter njihova uporaba v praksi vplivajo, ne samo na uspešnost in učinkovi- 

tost zdravstvene nege, temveč tudi na zadovoljstvo zdravstvenih delavcev ter defi- 

nirajo kakovost zdravstvene nege, ki jo le-ti zagotavljajo (Williams, 2008). Natanč- 

neje njihov pomen na področju ET predstavijo Baich, Wilson in Cummings (2010). S 

pomočjo pregleda literature so identificirali prednosti delovanja medicinskih  sester 

ET v domačem okolju pri pacientih z ranami. Med drugim navajajo: manjše števi-   lo 

obiskov, skrajšanje časa celjenje ran, uspešno zdravljenje oz. zacelitev, znižanje 

stroškov oskrbe ran, večja podpora družini in drugim medicinskim sestram, zman - 

jšanje števila urgentnih obiskov v ambulanti, manjše število hospitalizacij, povečan 

interes za izobraževanje med drugimi medicinskimi sestrami in priprava standardi- 

ziranih protokolov oskrbe ran. 
 

Majcen Dvoršak (2014) meni, da glede na poznavanje področja in pregleda literatu- 

re, je organizacija ET v bolnišnici smiselna in potrebna, kar potrjuje tudi opravljena 

raziskava. 

 

Opredelili smo dve raziskovalni vprašanji: Kako naj bi bila organizirana dejavnost  ET 

v bolnišnici? in Kakšno uporabno vrednost pripisujejo medicinske sestre modelu 

organizacije službe ET na nivoju bolnišnice? 

 
 
 

2 METODA 
 

Raziskava je temeljila na kvantitativni metodi dela, metodi deskripcije. Za zbiranje 

podatkov smo kot instrument uporabili anketni vprašalnik. Vprašalnik je bil sestavl- 

jen na osnovi pregleda literature. Uporabili smo neslučajnostni namenski vzorec. 

Raziskava je potekala v 11 slovenskih bolnišnicah. V raziskavo so bile vključene me- 

dicinske sestre ET in medicinske sestre, ki se ukvarjajo z oskrbo pacientov z izlo- 

čalnimi stomami in ranami, medicinske sestre na nivoju srednjega managementa 

(odgovorne medicinske sestre oddelka, klinik) in vrhnjega managementa (glavne 

medicinske sestre bolnišnic – namestnice/pomočnice direktorjev za zdravstve- 

no nego). Razdelili smo 49 (100%) anketnih vprašalnikov, vrnjenih je bilo 33,  kar 

predstavlja 67% realizacijo vzorca. Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno in 
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anonimno. Anketiranim smo pojasnili, da lahko sodelovanje v raziskavi odklonijo. 

Največje število anketiranih medicinskih sester, ki se izpolnile anketni vprašalnik je 

imelo visoko strokovno izobrazbo; tako je odgovorilo 24 (72,7%) vprašanih. Štiri (4) 

(12,1 %) imajo podiplomsko izobrazbo (specializacijo, strokovni/znanstveni magis- 

terij, doktorat znanosti), 3 (9,1 %) univerzitetno izobrazbo (stara) in 2 (6,1%) višjo 

strokovno izobrazbo. Nobena od anketiranih medicinskih sester nima srednješolske 

izobrazbe. 9 (27,2 %) anketiranih  je končano šolo enterostomalne  terapije. 

 
 
 

3 REZULTATI 
 

Analiza podatkov je pokazala, da 87,1 % anketiranih meni, da bi bilo potrebno služ- 
bo enterostomalne terapije organizirati na nivoju bolnišnice, 12,9 % pa na nivoju 

oddelka. 
 

Tabela 1: Obrazložitev, zakaj bi morala biti dejavnost enterostomalne terapije orga- 

nizirana  na  nivoju bolnišnice 

 

Na nivoju bolnišnice-Pojasnite svoj odgovor 

Zaradi transparentnosti, razvoja stroke na področjih, poznavanje materialov, enaka obravnava pacientov, 
raziskovalno področje, novost in kakovost, izobraževanje zaposlenih. 

 

Določene aktivnosti potekajo po vseh oddelkih v bolnišnici zato je smiselno na nivoju bolnišnice.  

 

Pacienti s potrebami ET so na vseh oddelkih. 

 

Pacienti so na vseh oddelkih, ne samo na    enem. 

 

Potrebna je širša usmeritev oz. širše področje   delovanja.  

 

V povezavi z osebnim zdravnikom, patronažno med. sestro in dipl.m.s. bolnišnici.  

 

Enotnost za celo bolnišnico; ker smo majhna ustanova je potreba po ET manjša. 

 

Ker je le tako omogočena celovita obravnava vseh pacientov na enak način (enaka kakovost obravnave).  

Medicinska sestra bi bila zadolžena samo za enterostomalno dejavnost! Večja strokovnost in boljša oskrba 
pacienta. 

 

Služba naj se ukvarja z edukacijo in problemi v zvezi s tem. 

Dejavnost ET je zelo obširna veja, ki jo ne more pokrivati nekdo, ki je zaposlen na oddelku, ker to ne bi      
bilo  časovno mogoče. 

Enterostomalna terapija zajema več področij stome, rane, kontakti s svojci, stomisti in je zelo težko zraven 
oddelka pokrivati še enterostomalno terapijo. 

 

Biti vpet v delo na oddelku ter istočasno biti na razpolago drugim oddelkom se časovno ne izide.  

 

Iz tabele 1 je razvidno, da je svoj odgovor pojasnilo 20 anketiranih medicinskih ses- 

ter, ki so predstavljeni v tabeli. Najbolje namen organizacije službe   enterostomal- 
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ne  terapije  na  nivoju  bolnišnice  povzame  odgovor  »Zaradi  transparentnosti,  razvo-   ja 

stroke na področjih, poznavanje materialov, enaka obravnava pacientov, raziskovalno 

področje, novosti in kakovost, izobraževanje zaposlenih.«, med drugim omenjajo še, da so 

potrebe so delovanju enterostomalne terapije na vseh oddelkih bolnišnice, da bi bila tako 

zagotovljena enaka kakovost obravnave vseh pacientov, istočasno pa izpostavijo tudi, da ob 

rednem delu tega področja delovanja zdravstvene nege ni mogoče kakovostno izvajati. 

 

Da bi služba enterostomalne terapije morala biti organizirana na nivoju bolnišnice 

meni 9 oddelčnih medicinskih sester, 12 odgovornih oddelčnih in 6 odgovornih bol- 

nišničnih medicinskih sester. 2 oddelčni in 10 odgovornih medicinskih sester  oddel- 

kov menijo, da bi služba morala biti organizirana na nivoju oddelka. 
 

Tabela 2: Mnenje o teoretičnem modelu organizacije službe enterostomalne terapije 

na  nivoju bolnišnice 

 

Vaše mnenje o modelu 

Model je kompleksen; k obravnavi pacientov pristopa celovito, multidisciplinarno, predvsem pa poudarja 
individualno-na pacienta usmerjeno zdravstveno nego (ZN). Model je širše zastavljen, saj zajema tako 
oskrbo z materiali, kot povezavo vseh akterjev, ki vstopajo v oskrbo in zdravstvene nege (ZN) pacientov. 
Presega zdajšnji način izkustvene oskrbe in poudarja multidisciplinarnost. 

 

Model je dobro pripravljen. Zahteva pa spremembo obstoječega načina razmišljanja v naši bolnišnici Slo- 
venj Gradec narekuje obstoječo oddelčno samozadostnost. 

Pohvala za predstavljen model-trenutno v praksi ni popolnoma izvedljiv, a je/bi bil nedvomno velika pri- 
dobitev za vsako bolnišnico; model z veliko dodano vrednostjo za vse deležnike. 

Model je dobro zastavljen, ampak ne bo povsod izvedljiv, ker ni denarja, ni kadra in ni interesov. Sem 
mnenja, da če bi bila vodja službe oz. medicinska sestra ET vsaj ena v bolnišnici, ki bi s lahko ukvarjala s 
tem, da bi bil velik napredek in velika dobrobit za paciente, ki vse to potrebujejo. 

Dobro zastavljen model, vendar zaradi trenutne situacije (finančno stanje, kader, interesi vodstva) bo 
težko izvedljiv, je pa sigurno oz. bi bil velika pridobitev za ustanovo, tako s strani dobrobiti pacientov, kot 
tudi finančno (pravilna uporaba oblog, hitrejše celjenje ran, manj zapletov pri bolnikih s stomo…). 

Dobra zamisel; problem pri financiranju in dodatnem zaposlovanju-notranja prerazporeditev kadra; ni 
ovrednoteno posebej kot stroškovno mesto. 

Mislim, da je takšna organizacija službe enterostomalne terapije  na nivoju bolnišnice zelo dobra oz. tako     
bi moralo biti že  sedaj. 

Dosegli bi kakovostno zdravstveno nego (ZN) in oskrbo pacientov. Pacienti bi se lažje sprijaznili s spre- 
menjeno podobo telesa, lažje bi se vključevali v socialno okolje in s tem dosegli boljšo kakovost življenja.  

Z predlaganim modelom se načeloma strinjam, vendar kot samo stroškovno mesto bo v manjših bolniš- 
nicah težko opredeliti. V aktivnostih posameznih področij nisem zasledila zagotavljanja varnosti, doku- 
mentiranja, negovalnih diagnoz, kazalnikov kakovosti. Omenjene teme so vedno bolj pomembne. Prav 
tako manjka vključitev v strokovni svet zdravstvene nege (ZN); kolegij na področju ET je preobširen vsaj 
za splošne bolnišnice. 

 

Model je dobro zastavljen. Seveda bi morali izobraziti še dodaten kader.  
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Odlično zasnovan.; Zelo dober.; Dober; primeren; Ustreza; Mislim, da je zalo dobro zastavljen. 

 

Že vpeljan; Tak model v UKC že deluje.; Ga že imamo. Deluje. 

Sedanja služba educira bolnike in svojce, vendar ob odhodu domov bolniki ne znajo negovat stome, ker je    
1 učna ura za edukacijo odločno premalo!!! 

Smo premajhna bolnišnica, da bi lahko imeli tako podrobno razdeljeno službo ET; pri nas bi prišlo v poštev, 
da bi se izobrazile 2-4 dipl.m.s., ki bi pokrivale celotno področje  ET. 

Model je zelo dobro predstavljen, menim da je zanimiv za večje bolnišnice. Menim, da  je tudi finančno 
precejšen  zalogaj  za bolnišnico. 

 

Podana mnenja o modelu službe enterostomalne terapije na nivoju bolnišnice so 

navedena v tabeli 2. Nekatera (Odlično zasnovan.; Zelo dober.; Dober; primeren; Ustreza; 

Mislim, da je zalo dobro zastavljen) model samo pohvalijo, druga pa natančneje speci- 

ficirajo zakaj. Najbolj celovito ga oceni naslednji komentar:« Model je kompleksen; k 

obravnavi pacientov pristopa celovito, multidisciplinarno, predvsem pa poudarja individu- 

alno-na pacienta usmerjeno zdravstveno nego (ZN). Model je širše zastavljen, saj zajema 

tako oskrbo z materiali, kot povezavo vseh akterjev, ki vstopajo v oskrbo in zdravstvene 

nege (ZN) pacientov. Presega zdajšnji način izkustvene oskrbe in poudarja multidiscipli- 

narnost.«, pomembna je tudi trditev »tako bi moralo biti že sedaj.«. Omenjeni so tudi 

zadržki »Zahteva pa spremembo obstoječega načina razmišljanja v naši bolnišnici« 

in »ne bo povsod izvedljiv, ker ni denarja, ni kadra in ni interesov«, pa tudi »Smo 

premajhna bolnišnica, da bi lahko imeli tako podrobno razdeljeno službo ET«. Na- 

vajajo tudi, da tak model imajo in, da deluje. 
 

Manjši del 2 (6,45 %) vprašanih meni, da teoretični model službe enterostomalne 

terapije ni zanimiv za implementacijo v klinično okolje, večina 29 (93 ,55%) meni 

nasprotno. 
 

Tabela 3: Obrazložitev zakaj je teoretični model organizacije službe enterostomalne 

terapije na nivoju bolnišnice zanimiv za implementacijo 

 

DA-Pojasnite svoj odgovor: 

 

Poskrbljeno bi bilo za celostno obravnavo pacienta in ekonomski vidik. 

 

Zanimiv. Verjetno z manjšimi spremembami bi ga lahko uporabila vsaka bolnišnica. 

 

To potrebujejo pacienti in zaposleni. 

Ne samo zanimiv, z ustrezno zakonsko podlago (beri podporo) je tudi izvedljiv v vsakdanji praksi. Zakon- 
sko podlago- tu mislim: urejen status zdravstvene nege (ZN) na nivoju bolnišnice kot celote; ustrezna 
umestitev službe ET  v organigram; sistematizacija delovnega mesta ET (financiranje). 

Model je odličen, prav zagotovo bo zagotavljal večjo varnost in kakovost zdravstvene nege in je v bolniš- 
nici nujno potreben! 
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Potrebna je poenotenost sistema v SLO   prostoru. 

Na ta način bi rešili veliko strokovnih dilem, praktičnih vsakodnevnih zapletov in bi z implementacijo 
absolutno povečali kakovost obravnave pacientov na nivoju bolnišnice. 

Tako bi se pokrila vsa področja dela enterostomalne terapevtke. Ne pa, da je kot pri nas, kjer moraš zraven 
oddelka-tu mora biti vse urejeno!! Ob pravem času pokriti vse naloge enterostomalne terapevtke. 

 

Zagotovljena bi bila enako kakovost oskrbe pacientov na nivoju celotne bolnišnice.  

 

Ker omogoča sistematičen pristop. 

Odvisno od strategije vodstva bolnišnice. Priporočila bi še spremljanje ET v domačem okolju (diskretno 
oseba iz bolnišnice in ne patronažne medicinska sestra). 

Bolnišnice, ki želijo kakovostno, humano in celostno zdravstveno nego (ZN) in oskrbo, bi se morale za- 
vzemati za vključevanje izboljšav v aktivnosti za izboljševanje zdravstvene oskrbe pacientov. 

Tak način dela podpiram, saj je v naši bolnišnici že več kot 10 let tudi prisoten in to vsakodnevno......in bi 
težko bili brez take oskrbe. 

 

Odgovor je pojasnilo 13 anketiranih. Menijo, da tak model organiziranosti službe en- 

terostomalne terapije »Ne samo zanimiv, z ustrezno zakonsko podlago (beri podporo) je 

tudi izvedljiv v vsakdanji praksi«. Zagotavlja »sistematičen pristop«, »celostno obrav- 

navo bolnika«, »večjo varnost in kakovost zdravstvene nege« in »enako kakovost oskrbe 

pacientov na nivoju celotne bolnišnice« ter, da bi ga z manjšimi spremembami lahko upo- 

rabila vsaka bolnišnica. Pa tudi »Tak način dela podpiram, saj je v naši bolnišnici že več 

kot 10 let tudi prisoten in to vsakodnevno, ... in bi težko bili brez take oskrbe.« (tabela 3). 

 
 
 

4 RAZPRAVA 
 

Na področju enterostomalne terapije je veliko zapisanega s področja kliničnega de- 

lovanja, definiranega namena delovanja in informacij o položaju ET in medicinskih 

sestrah ET pa nima niti svetovno združenje enterostomalnih terapevtov (WCET, 

2013). Do dosega cilja samostojne službe na področju enterostomalne terapije smo 

lahko še daleč, glede na raziskavo, ki jo je opravila Gantar (2011) in kjer vse an- 

ketirane medicinske sestre ET navajajo, da svoje delo na področju enterostomalne 

terapije opravljajo ob rednem delu, torej delu, ki ga na oddelku, če govorimo o bol- 

nišnici, ali na terenu, v primeru patronažne službe, opravljajo tudi druge kolegice, ki 

ne delujejo še dodatno na tem specialističnem področju. 
 

Istočasno pa smo lahko zelo blizu, saj je v določenih primerih med icinskim sestram 

ET že omogočeno delovanje samo na specialističnem področju enterostomalne te- 

rapije v okviru samostojnih služb. Če se medicinske sestre, ki so sodelovale v ra- 

ziskavi Gantarjeve (2011) stanja in potreb zavedajo, saj menijo, da položaj ET  je v 

Slovenji zelo različen, odvisno od področja dela in regije ter tudi, da bi bilo nujno 

opredeliti sistematizacijo delovnih mest, so v dveh bolnišnicah v Sloveniji to potrebo 
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že prepoznali in organizirali delo v okviru samostojnih služb zdravstvene nege. 
 

Na vprašanje kako naj bi bila organizirana dejavnost ET v bolnišnici je odgovorilo 31 

vprašanih. Od tega jih pretežni del anketiranih meni, da je najbolj ustrezen način 

organiziranosti na nivoju bolnišnice. Pollard idr. (2010) navaja med drugim, da je 

naloga medicinske sestre specialistke, da deluje kot kontaktna točka za paciente, 

zagotavlja informacije in podporo za paciente in zdravstvene delavce, deluje kot član 

multidisciplinarnega tima in povezava z drugimi specialnostmi v zdravstvu ter ko- 

ordinira sprejem in aktivnosti v procesu zdravstvene oskrbe ob zagotavljanju opti- 

malnega prehajanja pacienta skozi sistem, kar je pri današnji organiziranosti zdrav- 

stvenih zavodov nemogoče zagotoviti oziroma kot je navedla anketiranka v mnenju 

o predlaganem modelu »Zahteva pa spremembo obstoječega načina razmišljanja v naši 

bolnišnici, Slovenj Gradec narekuje obstoječo oddelčno samozadostnost.«. Organizira- 

nost dejavnosti ET na nivoju bolnišnice lahko opravičimo z besedami anketiranke 

»Enotnost za celo bolnišnico, …« kar je pričakovano tudi na področju zagotavljan- ja 

kakovosti in preprečevanja možnih napak, kot sta zapisali Ivanuša in Železnik (2008) 

ter tudi, da morajo enotna doktrina in strokovne usmeritve veljati povsod, kjer 

deluje zdravstvena nega, kar izpostavi tudi anketiranka z besedami »Pacien-    ti s 

potrebami so na vseh oddelkih«, »…ne samo na enem.« še doda druga, pa  tudi 

»Biti vpet v delo na oddelku in istočasno biti na razpolago drugim oddelkom se časovno 

ne izide«. Več kot polovica anketiranih, ki so odgovorile na vprašanje navaja tudi,      da 

izvajajo aktivnosti s področja enterostomalne terapije tudi na drugih oddelkih 

bolnišnice,  najpogosteje  1-2  krat mesečno. 
 

Na podlagi raziskave Jeyarajah idr. (2010) lahko zagovarjamo tudi ekonomski vidik 

organiziranost službe kot samostojne enote. V obsežni raziskavi so namreč ugoto- 

vili, da so v okviru specialistične enote, ki so jo vodile medicinske sestre specialistke 

koloproktološke zdravstvene nege, torej področja, ki je v enem delu tesno povezan 

z dejavnostjo enterostomalne terapije, ob zagotavljanju enake kakovosti zmanjšali 

predhodno objavljene stroške oskrbe pacientov po operativen posegu. Samo ena 

anketiranka se je dotaknila tega področja, ko je pri ocenitvi modela organiziranosti 

službe enterostomalne terapije na nivoju bolnišnice zapisala »… da bi bil velika 

pridobitev za ustanovo ….tudi finančno (pravilna uporaba oblog, hitrejše celjenje, manj 

zapletov pri pacinetih s stomo…)«, mogoče tudi zato, ker se o tem v slovenski zdrav- 

stveni negi niti ne govori, sploh pa se tega aspekta delovanja zdravstvene nege ne 

raziskuje. Predvidevamo pa lahko podobno kot so zapisali v Specialist nurses; Chan- 

ging lives, saving many (2010), da je z raziskavami dokazana vrednost specialistične 

zdravstvene nege pri hospitaliziranih pacientih tudi zaradi skrajšane ležalne dobe ter 

manjšega števila pooperativnih zapletov. 
 

Vprašalniku je bil priložen tudi teoretični model službe enterostomalne terapije na 

nivoju bolnišnice, ki je nastal na osnovi poznavanja področja delovanja ter pozna- vanju 

delovanja že obstoječih modelov v slovenskem prostoru (slika 1).  
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Slika 1: Prikaz umestitve Službe enterostomalne terapije v organigram bolnišnice 
 

Vir: Majcen Dvoršak,  2014 
 

Edini, nam dostopni, pisni vir je bilo diplomsko delo Management v svetovalni službi 

zdravstvene nege (Trček, 2006). V zadnjem sklopu vprašalnika smo anketirane pro- 

sili, da ga ocenijo modeli in opredelijo kakšno uporabno vrednost mu pripisujejo. 

Na splošno je bil model pozitivno ocenjen, anketiranke pa vidijo težave predvsem  v 

trenutnem stanju v zdravstvu »Dobro zastavljen model vendar zaradi trenutne situaci- 

je (finančno stanje, kader, interesi vodstva) bo težko izvedljiv.«. Zapisale so tudi »Že 

vpeljan«, »Tak model v UKC že deluje« in » Ga že imamo. Deluje.«, kar sicer potrju- 

je, da je oblikovan model korak v pravi smeri, hkrati pa postavlja vprašanja koliko 

anketiranke poznajo namen in delovanje modela Svetovalne službe za zdravstveno 

nego, ki že deluje oziroma koliko natančno so prebrale priloženega, saj je modi- 

ficiran model, ki jim je bil poslan v ocenitev, bistveno širše postavljen in pokriva  vsa 

področja enterostomalne terapije, vključno z obravnavo dihalnih in prehran- 

jevalnih stom in področjem obravnavo pacientov z inkontinenco, kar trenutno ni 

stalna praksa delovanja. 

 

Model je, kot primernega za implementacijo v klinično okolje ocenilo 93,5 % anke- 

tiranih. 

 
 
 

5 SKLEP 
 

Enterostomalna terapija je področje zdravstvene nege, ki pokriva oskrbo pacientov z 

izločalnimi, dihalnimi in prehranjevalnimi stomami, fistulami, kroničnimi ranami in 

inkontinenco. Če torej povzamemo širino in možnosti delovanja na področju ente- 

rostomalne terapije in medicinsko sestro enterostomalno terapevtko razumemo kot 
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specialistko na tem področju zdravstvene nege, na zdravstveno nego pa gledamo    kot 

na profesijo, ki zagovarja samostojno delovanje medicinskih sester na področ-      ju 

zdravstvene nege, je organizacija samostojne službe enterostomalne terapije v okviru 

bolnišnice, mogoča, smiselna in potrebna, kar smo potrdili tudi z izsledki raziskave  

(Majcen  Dvoršak, 2014). 
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IZVLEČEK 

 

Teoretična izhodišča: Za današnji čas je značilno, da postajajo delovni časi zaposlenih vse 

daljši, prosti čas vse krajši in s tem se bolj omenjeni, kar pogosto poruši ravnovesje telesa in 

duha in lahko ima različne negativne posledice. Še posebej intenzivno so stresu na delov- 

nem mestu izpostavljeni zdravstveni delavci, ki opravljajo delo nujne medicinske pomoči in 

drugi delavci reševalnih ekip. Vsakodnevno izpostavljenost stresu in neučinkovito spoprije - 

manje z njim dolgoročno vodi v izgorelost in posledično k psiho-fizičnim   obolenjem. 
 

Metoda: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodi dela. Za zbiranje podatkov smo 

uporabili tehniko anketiranja, kot instrument raziskave smo uporabili anketni vprašalnik. 

Raziskovalni vzorec je obsegal 31 zaposlenih v prehospitalni enoti v Zdravstvenem domu 

Slovenj Gradec in Zdravstvenem domu Velenje. 

 

Rezultati: Večina anketirancev meni, da je njihovo delo zelo stresno, za to se je odločilo 85% 

izprašanih. Anketiranci so različno prepoznaval pokazatelje stresa, ki se pojavljajo pri njih 

samih. Anketiranci se poslužujejo različnih blažilcev stresa. Na osnovi raziskave ni bilo 

mogoče opaziti razlike med starejšimi in mlajšimi reševalci v PHE glede izpostavljenosti 

stresnim dejavnikom. 
 

Razprava: Skozi raziskavo je bilo ugotovljeno, da je dojemanje stresa in soočanjem s stre - 

som predvsem domena posameznika, je odvisna od različnih dejavnikov. Vsak posameznik 

se na njemu lasten način poslužuje blažilcev stresa, npr. branje, hobiji, šport … Pomembno 

je, da smo pozorni na znake stresa in jih sproti odpravljamo. 

 

Ključne besede: stres, nujna medicinska pomoč, blažilci stresa. 
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ABSTRACT 
 

Theoretical background: In modern times working hours are becoming longer, free time   is 

becoming shorter and the working people are becoming more and more limited, what 

demolishes the balance of the body and soul and what can have several negative conse- 

quences. Health workers, who work in emergency medical services, are especially exposed 

to stress as well as other workers who are part of rescue teams. Daily exposure to stress and 

ineffective dealing with it can lead to exhaustion and consequently to psychophysical 

sicknesses. 

 

Method: We used quantitative method, description method and technique of the survey. We 

used a survey questionnaire, which was developed based on a review of literature. We used 

non-random, signature pattern, in which we included 31 nursing providers in prehospital 

units from Health center Slovenj Gradec and from Health center Velenje. 
 

Results: Most of the respondents (85% ) feel that their work is very stressful. The individual 

respondents chose different stress indicators, which are present in their lives. They use dif- 

ferent stress relievers. The research could not show the difference in exposure to stress fac- 

tors at work between younger and older emergency/rescue workers in PHU. 
 

Discussion: The research shows that stress perception and coping with stress is mostly dif- 

ferent for each individual, depending on different factors. Each individual chooses stress 

relievers that are most suitable for him/her, such as reading, hobbies, sports, etc. It is im- 

portant to recognize the stress indicators and to do away with them as they come along. 

 

Key words: stress, stressors, emergency medical service, stress relievers 
 
 
 

1  TEORETIČNA  IZHODIŠČA 
 

Delo zaposlenih (reševalcev) v prehospitalni enoti (PHE) postaja vse bolj speciali- 

zirano, obseg dela se povečuje, prihaja tudi do konfliktnih situacij. Številne raziskave 

kažejo, da obremenitve pri delu reševalcev lahko izvirajo iz same narave dela, po- 

gosto pa iz okoliščin pri delu, ki jim ne le v zdravstvu, pač pa tudi drugod posvečamo 

premalo pozornosti. Zato prihaja do velikih psihičnih obremenitev reševalcev (Za- 

fošnik, 2010). Jus, Kelbič & Fekonja (2010) delo zdravstvenih delavcev zaposlenih na 

urgenci, na delovnem mestu zdravstveni reševalec opisujejo kot področje dela, ki 

zahteva visoko raven psihofizičnih sposobnosti, integriteto osebnosti in vztraj- nosti. 

Govorijo tudi o soočanju z trpljenjem, bolečino in samo-odrekanjem. Žmavc (2007) 

reševalca, zaposlenega na urgenci opisuje kot vsestranskega, praktično in 

teoretično izredno dobro podkovanega zdravstvenega delavca, kateri se mora znati 

v najkrajšem možnem času prilagoditi različnim situacijam, obvladati mora vsaj os- 

nove urgentne medicine in v praksi obvladati vse postopke, ki se od njega zahtevajo, 

poznati mora opremo v urgentnem vozilu, delo z njo in njeno vzdrževanje, obvladati 
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mora urgentno vožnjo, delo na urgenci mu mora biti v veselje, imeti mora željo po 

vseživljenjskem izobraževanju, imeti dober in empatičen odnos do pacientov, ob- 

vladati mora sodobno komunikacijo in naprave, biti samokritičen in poznati svoje 

zmožnosti in meje. Zaradi vseh teh lastnosti, ki jih zdravstveni reševalec mora imeti, 

Žmavc (prav tam) meni, da v današnjem času za to delovno mesto ni več dovolj samo 

srednješolska izobrazba ampak morajo v ekipah nujne medicinske pomoči na terenu 

biti tudi diplomirani zdravstveniki. 
 

Mnogi reševalci svoj položaj opisujejo kot izjemno obremnjujoč, negativne stresne 

situacije doživljajo intenzivno in vsakodnevno, saj se počutijo ves čas pod pritiskom 

s strani pacientov in nadrejenih. Prvi od njih vedno nekaj pričakujejo, drugi jim po- 

stavljajo meje in zadolžitve, zato so pogosto v stiski, sami s seboj in svojimi prob- 

lemi. Stisk, ki jih doživljajo, je ogromno, nimajo pa možnosti, da bi jih izrazili ali v 

zvezi z njimi doživeli občutek opore ali pomoči v smislu supervizije. 

 

Zahtevnost zdravstvene nege je pri pacientih v prehospitalni enoti (PHE) izjemno 

visoka. Pacienti potrebujejo zahtevne negovalne in diagnostično terapevtske pose- 

ge. Prav tako so intenzivnejše tudi njihove psihofizične in duševne potrebe. Medi- 

cinske sestre potrebujejo dobro psihofizično pripravljenost za obravnavo  pacientov 

v PHE, kar pa je včasih težko, saj se vsakodnevno srečujejo s številnimi nepredvidl- 

jivimi kritičnimi situacijami, katerim se ne morejo izogniti, ker sodijo na njihovo 

področje dela in povzročajo stres. Stres je zelo pereč problem med ljudmi, ki  delajo 

v poklicih pomoči in ima lahko uničujoče učinke na zdravstveno osebje in njihovo 

delovno okolje. 

 

Oblikovali smo dva raziskovalna vprašanja: 
 

Raziskovalno vprašanje 1: Kako zadovoljni so na delovnem mestu  reševalci v PHE?  
 

Raziskovalno vprašanje 2: Kakšno  motivacijo za delo imajo reševalci v    PHE?  
 

Raziskovalno vprašanje 3: Kako obremenjene se počutijo reševalci na  delovnem mestu  

v PHE? 

 
 
 

2 METODA 
 

Raziskava je temeljila na kvantitativni metodi dela, metodi deskripcije. Za zbiranje 

podatkov smo kot instrument uporabili anketni vprašalnik. Vprašalnik je bil  sestavl- 

jen na osnovi pregleda literature. Uporabili smo neslučajnostni namenski vzorec. 

Raziskava je potekala v decembru leta 2014 v Zdravstvenem domu (ZD)Velenje in 

Zdravstvenem domu (ZD) Slovenj Gradec. V raziskavi je sodelovalo. Razdelili smo 50 

vprašalnikov, odzvalo se je 31 anketirancev ( 18 iz ZD Velenja in 13 iz ZD Slovenj 

Gradca), kar predstavlja 60% realizacijo vzorca. Udeleženci so v raziskavi  sodelovali 
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prostovoljno, predstavljena jim je bila možnost odklonitve     sodelovanja.  
 
 
 

3 REZULTATI 
 

Iz rezultatov je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 7 žensk in 24 moških. Največji 

delež anketiranih je predstavljala starostna skupina od 26 do 30 let (52%), sledi jim 

delež od 31 do 50 let  (35%), od 19 do 25 let  (10%) in 1   (3%) 50 in več   let.  

 

Analiza podatkov je pokazala razmerje med izjemno zadovoljnim, zelo zadovoljnim 

in zadovoljnim (74% ;  26%; 21%) skupaj 95%  na delovnem mestu reševalca v PHE.  
 

Pri analiziranju motiviranosti za delo reševalca v PHE rezultati kažejo v 37% nemo - 

tivirane anketirance v ZD Slovenj Gradec in 17 % nemotiviranih anketirancev v ZD 

Velenje. 
 

Glede obremenjenosti na delovnem mestu reševalca v PHE je le eden anketirani 

navedel, da odkar dela v PHE je pogosteje bolan. Vprašanja so se nanašala samo  na 

bolezni in niso vključevala poškodb. 85% anketiranih navaja, da so zelo obremenjeni 

z intervencijami. Kot vzrok za obremenjenost so navedli slab izid intervencije ali sam 

pacient(otrok, mlajša oseba, znanec, prijatelj..), tudi strah in nezadostno znanje in 

usposobljenost ter izkušnje. 
 

37, 5 % anketirancev v ZD Slovenj Gradec in 94% v ZD Velenje ima možnost, da se 

na delovnem mestu pogovori o obremenitvah in stresnih situacijah. 

 
 
 

4 RAZPRAVA 
 

Stres na delovnem mestu se pojavi, ko zahteve delovnega okolja ali poklica pre- 

segajo sposobnost zaposlenih, da jih izpolnijo ali obvladajo. Stres je neskladje med 

zahtevami delovnega mesta, zmogljivostmi, sposobnostmi in znanjem zaposlenega, 

kot tudi vsemi vlogami, ki jih v življenju igra. Lahko prizadene kogarkoli, v katerikoli 

panogi in v podjetju katerekoli velikosti. Stres na delovnem mestu postaja čedalje 

večji problem, saj vodi v zdravstvene težave, povzroča motnje v storilnosti, kreativ- 

nosti in konkurenčnosti. Pri tem je treba poudariti, da do stresa na delovnem mestu 

pogosto prihaja tudi v povezavi s stresnimi dogodki v zasebnem življenju. Zaradi tega 

stresa ne moremo obravnavati samo z vidika dela, ampak moramo v obravnavo 

stresa na delovnem mestu vključiti tudi komponente izven dela in v zasebnem živl- 

jenju (Božič , 2003, str. 13-16). Lahko se pojavi tudi konflikt vrednot, kjer prihaja do 

nasprotij med zahtevami v službi in osebnimi načeli. 

 

Položaj reševalcev v PHE je izjemen, saj so nenehno v neposrednem stiku s pacienti, 

sodelavci in  nadrejenim zdravnikom. Poleg tega so pogosto prisotni še svojci. Prav 
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ta razpetost med svojim delom za pacienta , sodelovanja z neposrednim vodjem oz. 

zdravnikom in dostopnosti tudi sorodnikom, postavlja reševalca pod nenehen 

pritisk zahtev, kar pogosto stopnjuje občutek odgovornosti, tudi nemoči, ko se 

intervencija zaključi na način, kot ga niso pričakovali. Kofol & Trampuž v Sotirov & 

Železnik (2011) navajajo, da preobremenjenost, pomanjkanje časa, nezadostno šte- 

vilo osebja in precenjevanje svojih zmogljivosti lahko vodi do napak, kar je eden od 

najmočnejših stresnih dejavnikov. Naša raziskava med reševalci v PHE je sicer po- 

kazala kar v 95 % zadovoljstvo na delovnem mestu, vendar skrbi podatek, da je kar 

54 % reševalcev iz obeh ZD nemotiviranih za delo in podatek, da 85% anketiranih 

navaja, da so zelo obremenjeni z intervencijami. Kot vzrok za obremenjenost so na- 

vedli slab izid intervencije ali sam pacient (otrok, mlajša oseba, znanec, prijatelj..), 

tudi strah in nezadostno znanje in usposobljenost ter izkušnje. Obremenilne  situ- 

acije v PHE lahko reševalce privedejo do bio psiho socialnih obremenitev, ki se kli- 

nično kažejo kot sindrom izgorevanja. Osebnostne spremembe se kažejo v čustvo - 

vanju, komuniciranju in delovni učinkovitosti. Zaradi razkoraka med prizadevanji 

(osebno angažiranje) in gratifikacijami (konkretni dosežki) prihaja do razočaranja, 

upada delovne vneme in osebnostnih sprememb (čustvena praznost in otopelost, 

mehanicističen,hladen in odtujen odnos do drugih). V končni fazi so pogosti cinizem 

in arogantnost, upad delovne učinkovitosti, utrudljivost, naveličanost, raztresenost, 

neokretnost (Peršuh, 2001). Kot navaja Kovačič, (2013) na podlagi izvedene razis- 

kave, je stres je prisoten na delovnem mestu reševalca v nujni medicinski pomoči , 

saj je 37,5% anketiranih reševalcev navedlo, da so stresu najpogosteje izpostavljeni 

enkrat do dvakrat na mesec. Kot najpogostejše vrste stresorjev, glede na podane 

scenarije primerov in stopnjo intenzivnosti, ki delujejo nanje na njihovem delov- 

nem mestu, so reševalci izpostavili scenarij reanimacije otroka (PV=4,5), incident   z 

uporabljeno iglo narkomana (PV=4,5) in hudo poškodbo svojca, ki je brez zavesti 

(PV=4,4). Naša raziskava je pokazala , da 37, 5 % anketirancev v ZD Slovenj Gradec 

in 94% v ZD Velenje ima možnost, da se na delovnem mestu pogovori o obreme- 

nitvah in stresnih situacijah, vendar supervizije kot redne oblike pomoči nimajo. 

Javernik, (2012) je prav tako ugotavljala prisotnost stresa med reševalci in ugotovila, 

da se reševalci v nujni medicinski pomoči pogosto srečujejo s stresom na delovnem 

mestu in da večina anketiranih nima strokovne pomoči s strani zavoda, v katerih  so 

zaposleni, medtem ko je raziskava, ki jo je izvedla Rozman (2014), s katero je ugo- 

tavljala prisotnost stresa v ZD Kranj, ZD Jesenice in ZD Škofja Loka pokazala, da je pri 

zaposlenih stres prisoten, in da je več kot polovica vzorca anketiranih bilo udele- 

ženih na supervizijskih srečanjih, vendar se pri 69% udeležencih medsebojni odnosi 

niso izboljšali. Lahko se zgodi, da reševalec izgubi podporo in zaupanje nadrejenih, 

zaupanje pacientov, lahko naleti tudi na nerazumevanje najožjih sodelavcev. Pri tem 

se dogaja, da prične dvomiti v svoje sposobnosti in strah pri delu postane stalen 

spremljevalec, zato supervizija pomeni preventivni ukrep pri problematiki  stresa. 
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5 SKLEP 
 

Strokovno najvišji nivo službe nujne medicinske pomoči na terenu je prehospitalna 

enota. Ekipa je namenjena izključno nujnim intervencijam. Delo na PHE mora biti 

organizirano tako, da je ekipa vedno razpoložljiva in lahko takoj reagira na nujni klic, 

kar pogosto povzroča stres. Seveda pa je od posameznika odvisno, kako se bo naj 

odzval, kakor tudi na določene situacije in dražljaje iz okolja. S pomočjo supervizi- je 

se lahko strokovni delavci preko refleksije lastnih izkušenj iz svojega delovnega 

okolja učijo novih vzorcev profesionalnega ravnanja. Razlog za vedno pogostejšo 

obravnavanje in raziskovanje stresa v PHE so posledice, ki jih stres prinaša.  Posledi- 

ce stresa nosi tako posameznik, ki je izpostavljen stresu, kakor uporabnik njegovih 

storitev, pacient. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Stres ni bolezen, vendar lahko poslabša duševno ali telesno zdravje, 

če je močan in traja dlje časa. Na delovnem mestu se pojavi takrat, kadar zahteve delovnega 

okolja presegajo sposobnost zaposlenih, da jih izpolnijo ali obvladajo. Huje je, če stres prei - 

de v izgorelost, zato je za posameznika zelo pomembno, da pravočasno prepozna simptome 

stresa in jih zna takrat pravočasno odpraviti. 

 

Metoda: Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja. Primarni viri so bili pridobljeni s 

pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 23 vprašanj. V raziskavi je sodelovalo 92 

članov negovalnega tima Splošne bolnišnice Murska Sobota, ki so se med seboj razlikovali 

po spolu, starosti, izobrazbi, delovnem mestu in delovni dobi. 

 

Rezultati: Analiza podatkov naše raziskave je pokazala, da je delo medicinskih sester zelo 

obremenjujoče, kar je potrdilo 90 % anketiranih. Zelo velik dejavnik, ki vpliva na obreme - 

njenost, je pomanjkanje kadra. Prav zaradi tega se anketirani počutijo še bolj izčrpane, zato 

se skoraj vedno poslužujejo metod za premagovanje stresa. Delno se strinjajo, da so njihovi 

odnosi na delovnem mestu urejeni ter da urejeni odnosi preprečujejo stres in izgorelost na 

delovnem mestu. 

 

Razprava: Medicinske sestre so pri svojem delu nenehno izpostavljene najrazličnejšim vpli- 

vom iz okolja, kar velikokrat privede do različno težkih stresnih situacij. Če smo stresu izpo- 

stavljeni dalj časa, lahko pride do izgorelosti, kar predstavlja negativno posledico za posa- 

meznika, pacienta in družbo. Od posameznika je torej odvisno, kako se bo proti temu boril. 
 

Ključne besede: stres, izgorelost, medicinska sestra 
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ABSTRACT 
 

Theoretical background: Stress is not an illness; however, it can worsen mental or physical 

health, if it is present on an intense level and for a longer period of time. Work-related stress 

appears when the requirements of a workplace exceed the capacity of workers to fulfil  or 

control them. The situation gets worse when stress leads to burnout. Therefore, it is very 

important for an individual to identify stress symptoms in due time and to know how to 

reduce them. 

 

Method: Quantitative research method was used. Primary sources were gathered by a 

questionnaire, which included 23 questions. 92 members of the General Hospital Murska 

Sobota nursing care team participated in the research. The participants differed according 

to gender, age, education, workplace and period of employment. 

 

Results: Our research data analysis showed the work of nurses as very burdensome, which 

was confirmed by 90% of respondents. The lack of staff has a huge impact on workload. 

Therefore, the respondents feel even more exhausted and usually use stress managing 

methods. They partially agree with the statement that their relations at workplace are good 

and that good relations prevent stress and burnout at workplace. 
 

Discussion: Nurses are continually exposed to various effects from the environment, which 

can often lead to difficult stressful situations at work. If people are exposed to stress for a 

longer period of time, this can result in burnout, which represents a negative consequence 

for an individual, a patient or society. It depends on each individual, how he/she is going to 

cope with it. 
 

Key words: stress, burnout, nurse 
 
 
 

1  TEORETIČNA  IZHODIŠČA 
 

Medicinska sestra in zdravnik sta najpogostejša poklica v zdravstvu; gre za skupini 

ljudi, ki najpogosteje delata skupaj. Temeljna značilnost medsebojnega odnosa je 

hierarhičnost. Ta izvira iz različne strokovne usposobljenosti in dejstva, da je po- 

trebno njihovo usklajeno sodelovanje na podlagi nadzora in odgovornosti. Zdravniki 

in medicinske sestre se med seboj razlikujejo po slojevski pripadnosti, tako v izvorni 

kot ustvarjeni družini, po spolu, izobrazbi, poklicni subkulturi, družbenem ugledu 

poklica in mestu v organizacijski shemi zdravstvenih ustanov, ki ne spodbuja so- 

delovanja. Te razlike se ohranjajo in jih je nemogoče odpraviti (Klemenc, 2006, p. 

10). Medicinska sestra položaj na delovnem mestu velikokrat doživlja kot »sendvič 

sistem«, saj nanjo pritiskajo pacienti in zdravniki. Pacienti od nje kar naprej nekaj 

pričakujejo, zdravniki pa ji postavljajo naloge in zadolžitve. V sistemu teh pričako- 

vanj in zahtev, ki nanjo pritiskajo z obeh strani, zanjo ni mesta, da bi lahko odložila 

svoje stiske. Stisk, ki jih doživlja, je ogromno, saj je na voljo pacientom in izvaja 
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zdravnikova navodila, medtem ko sama nima možnosti, da bi svoje stiske izrazila  ali 

v povezavi z njimi doživela občutek opore in pomoči. Vzrok je lahko tudi v na- ravi 

žensk, saj pogosto prevzamejo stres drugih ter so na delovnem mestu veliko bolj 

intenzivne, kar sprejmejo kot nekaj samoumevnega. Prav zaradi porušenega 

sistema daj – dam se v medsebojnih odnosih pojavi stres (Rakovec Felser, 1997, p. 

141). Obstaja splošno prepričanje, ki izhaja iz moči in prevlade, da vse, kar je nižje 

na hierarhični lestvici, ni enakovredno, ne v znanju, odgovornosti, razmišljanju, iz- 

ražanju in ne v delovanju (Šmitek, 2006; povz. po Knafelc, 2011). Podrejen položaj 

nehote ustvarja nadaljnje pritiske, delitve in hierarhije tudi znotraj poklica medicin- 

skih sester. V njihovih odnosih nastaja veliko konfliktnih situacij. Dobre kolegialne 

odnose v timu pogosto bremeni prevelika tekmovalnost med medicinskimi sestrami 

na enakem položaju. Vodje negovalnega tima s svojimi zahtevami in birokratskim 

odnosom pogosto povzročajo dodaten stres. Časovne stiske, velik obseg dela, preo- 

bremenitev čutil in zaskrbljenost v življenjsko ogrožajočih trenutkih ustvarjajo oko- 

liščine za vzbujanje jeze. Tudi na agresivno vedenje in nespoštovanje človekovega 

dostojanstva v medsebojnih odnosih se medicinske sestre odzivajo z jezo. Ta pri 

medicinskih sestrah izhaja iz horizontalnega nasilja in sovražnosti, ki jo namenjajo 

druga drugi, kar še dodatno skrha odnose med njimi in posledično povzroča dodaten 

stres na delovnem mestu (prav tam). Verbalno nasilje med medicinskimi sestra-  mi 

sta raziskovali Rowe in Sherlock (2005). Ugotovili sta, da se medicinske sestre,  ki 

izgorevajo na delovnem mestu, bolj nagibajo k zlorabi drugih. Vir verbalnega nasilja 

so bile najpogosteje sodelavke (veliko pogosteje kot zdravniki in pacienti). 

Medicinske sestre, ki redno doživljajo verbalno nasilje, izražajo več stresa, čutijo 

manj zadovoljstva na delovnem mestu, so pogosteje odsotne in obstaja možnost, da 

zaradi stalne čustvene napetosti izvajajo manj kakovostno zdravstveno nego (prav 

tam). Rakovec Felser (1997) navaja, da je pomembno predvsem to, da poskušamo 

konflikte reševati in da ne bežimo pred njimi. Kdor poskuša težave pomesti pod 

preprogo, tvega, da bo prišlo do prave eksplozije, ki ne bo več premo sorazmerna s 

težavami, ampak bo zaradi nje rešitev še težja. V takšnem primeru lahko pride tudi 

do pojavov, ko se nezadovoljstvo in jeza, ki tli pod problematiko, začneta prenašati 

drugam. Zaradi takšnih in podobnih pojavov je bolje, da konflikte razrešujemo tam, 

kjer so nastali. Medicinske sestre imajo pravico delati v primernem okolju, takem, ki 

ne ogroža njihovega zdravja. Veliko delodajalcev opozarja, da imajo zaposleni pra- 

vico delati v okolju, kjer jim ne grozijo ali jih ne nadlegujejo. Dolžnost delodajalcev 

je, da zagotovijo takšno okolje. Medicinske sestre bi morale delati v okolju, ki je 

psihološko, emocionalno in duhovno primerno. Če je razmerje z drugimi zaposlenimi 

primerno, lahko ustvarjajo prijetno delovno in ustvarjalno vzdušje (Tschudin, 2004). 
 

Žal se izvajalci zdravstvene nege pogosto srečujejo s sindromom izgorevanja, ki se 

po mnenju Rakovec Felser (2002, p. 217) razvija postopoma in neopazno ter je po- 

gosto prisoten pri zdravstvenem osebju, nikakor pa ni značilen le zanje. Večkrat se 

pojavi tudi pri drugih delih in poklicih. Posebno značilen je za učitelje, odvetnike, 

psihologe, socialne delavce, tudi določene uradnike, ki so pogosto v stiku z ljudmi. 

Odločilno vlogo ima pri tem razkorak med lastnimi ideali in predstavami o poklic- 
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nem delu ter resničnimi možnostmi na delovnem mestu (Rakovec Felser, 2002,  

p. 217). Sindrom izgorelosti oziroma izpraznjenosti najpogosteje prizadene stro- 

kovnjake po več letih prizadevnega in odgovornega opravljanja svojega poklicnega 

dela, le redko se pojavi kmalu po nastopu službe. Izgorelosti podlegajo predvsem 

z delom preplavljeni in pretirano obremenjeni ljudje. Pojav izgorelosti opazimo pri 

posameznikih, ki so občutljivi, imajo veliko mero empatije, so topli, angažirani v 

odnosih z ljudmi, so k ljudem obrnjeni idealisti, ki pa so ob tem notranje negotovi, 

anksiozni, pretirano entuziastični in se hitro identificirajo z drugimi ljudmi (Bilban, 

2009). Strokovnjaki v poklicih, ki nudijo pomoč ljudem, torej medicinske sestre, se 

izgorelosti praktično ne morejo izogniti (Čebašek Travnik, 2002, p. 182). Rakovec 

Felser (2009) navaja, da so okoliščine izgorevanja pri medicinskih sestrah drugačne 

kot pri zdravnikih. Pojav izgorelosti je pri njih običajno bolj razširjen. Temu pojavu, 

ki poteka v fazah, so navadno najbolj izpostavljene mlade, neizkušene medicinske 

sestre, stare od 20 do 25 let, z do petimi leti delovne dobe, posebej tiste brez prave 

podpore in pomoči v domačem okolju, z neurejenimi partnerskimi odnosi ter s po- 

manjkljivo razvitimi rekreativnimi in drugimi interesi in nepoklicnimi dejavnostmi 

(Rakovec Felser, 2002, p. 221). Izjemne stiske in stres doživljajo tiste medicinske 

sestre, ki se pri svojem delu velikokrat srečujejo z umiranjem. Tu ne gre le za njihovo 

navezanost na pacienta, ki ga negujejo, temveč tudi odnos z njegovimi bližnjimi, ki 

od medicinske sestre, ne samo od zdravnika, pričakujejo nemogoče, in tu se medi- 

cinske sestre angažirajo po svoji človeški plati – ko jih tolažijo, mirijo in spodbujajo 

(Pačnik, 1992, p. 117). Stalni stiki s pacienti in njihovimi svojci ne samo od medicin- 

skih sester, ampak od vseh članov delovne skupine v zdravstveni ustanovi zahtevajo 

določeno mero občutljivosti. Pri tem ni mišljena le zmožnost prepoznavanja telesnih 

znakov, temveč tudi zmožnost, da v stiku s pacientom in njegovimi bližnjimi prepo- 

znavamo določena besedna in nebesedna sporočila ter se nanje čustveno, razumsko 

in vedenjsko ustrezno odzivamo. Kdor dela s pacienti, naj bi imel občutek za ljudi, 

ki bi mu omogočal celostno dojeti pacientov položaj in se nanj tudi ustrezno odzva- 

ti (Rakovec Felser, 2002, p. 217). Znaki izgorevanja napovedujejo manjšo delovno 

učinkovitost zaposlenih, posledično slabšo oskrbo pacientov ter slabše sodelovanje 

pacientov z osebjem v procesih zdravljenja in rehabilitacije. Pri zdravstvenemu ose- 

bju lahko v takšnih primerih pričakujemo večjo obolevnost, hitrejše upokojevanje, 

več odsotnosti z dela, večjo fluktuacijo. Ob številnih negativnih, in sicer telesnih, 

duševnih in socialnih posledicah izgorevanja, tako za osebje kot paciente, ne smemo 

pozabiti, da pojav pomeni tudi znatno finančno breme in ima za družbo navadno 

še druge negativne posledice (Firth-Cozens, Payne, 1999; povz. po Rakovec Felser, 

2009,  p. 409–410). 
 

Namen prispevka je predstaviti stališča izvajalcev zdravstvene nege o obremenjeno- 

sti, doživljanju stresa in izgorelosti na delovnem mestu. 
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Zastavili smo raziskovalni vprašanji: 
 

Raziskovalno vprašanje 1: Kateri so najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na obreme- 

njenost in izgorevanje izvajalcev zdravstvene nege? 
 

Raziskovalno vprašanje 2: Kako se odraža preobremenjenost in izgorevanje pri 

izvajalcih zdravstvene nege? 

 
 
 

2 METODA 
 

Uporabili smo kvantitativno metodo dela. Primarne podatke smo zbirali z anketnim 

vprašalnikom, oblikovanim na podlagi pregleda literature. Anketni vprašalnik je bil 

razdeljen na 5 sklopov ter je vseboval 23 vprašanj zaprtega in 2 vprašanji odprtega 

tipa. Uporabili smo neslučajni priročni vzorec, razdelili smo 100 vprašalnikov, v raz- 

iskavi pa je sodelovalo 92 izvajalcev zdravstvene nege, kar pomeni 92% realizacijo 

vzorca. 

 
 
 

3 REZULTATI 
 

Analiza zbranih podatkov nam je podala sledeče rezultate: v raziskavi je sodelovalo 

26 (28 %) moških in 66 (72 %) žensk. Največ anketirancev je predstavljalo  starostno 

skupino od 36 do 45 let, in sicer 33 (36 %), sledila je starostna skupina od 26 do 35 

let, to je 28 anketirancev (30 %), v starostni skupini od 46 do 55 let je bilo 21 (23 %) 

in v starostni skupini do 25 let 6 anketirancev (7 %), najmanjši delež je predstavljala 

starostna skupina nad 55 let, 4 anketiranci (4 %). Največji delež anketiranih, 55 (60 

%), svoje delo opravlja na oddelku, sledijo zaposleni v operacijski enoti, 13 (14 %), v 

intenzivni enoti, 12 (13 %), in v ambulanti, 10 (11 %), 2 nista navedla področja dela. 

 

Delovno dobo 26 let in več je imelo 27 (29 %) anketiranih, od 11 do 15 let delovne       dobe 

19 (21 %) anketiranih, od 6 do 10 let 14 (15 %) anketiranih, od 16 do 20 let 13 

(14 %) anketiranih, od 21 do 25 let delovne dobe pa 11 (12 %) anketiranih. Najmanj 

anketiranih je bilo v skupini do 5 let delovne dobe, in sicer 8 (9 %). 

 

49 (53 %) anketiranih se popolnoma strinja, da jih njihovo delo obremenjuje. 
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Tabela 1: Najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na obremenjenost in izgorevanje izva- 

jalcev zdravstvene nege 

 

 1 

 
zelo redko/nikoli 

2 

 
redko 

3 

 
občasno 

4 

 
skoraj vedno 

5 

 
vedno 

Delo v izmenah 5 % 13 % 35 % 32 % 15 % 

Delo z umirajočimi 11 % 9 % 25 % 28 % 27 % 

Nočno delo 9 % 9 % 30 % 29 % 23 % 

Delo ob koncih  tedna 3 % 7 % 28 % 32 % 30 % 

Delo z otroki 32 % 15 % 28 % 11 % 14 % 

Delo v intenzivni enoti 34 % 17 % 22 % 16 % 11 % 

Nadurno delo 8 % 8 % 28 % 32 % 24 % 

 

Vir: Anketni vprašalnik, 2014 
 

Iz Tabele 1 je razvidno, da anketirane občasno najbolj obremenjujeta delo v izmenah, 

32 (35 %), in nočno delo, 28 (30 %). Skoraj vedno jih obremenjujeta tako nadurno  delo 

kot delo ob koncih tedna, 29 (32 %), prav tako delo z umirajočimi, 26 (28 %),   zelo 

redko pa jih obremenjujeta delo z otroki, 29 (32 %), in delo v intenzivni enoti      31  (34 

%). 

 
 
 

Tabela 2: Odražanje preobremenjenosti in izgorevanja 

 

 1 

 
zelo redko/nikoli 

2 

 
redko 

3 

 
občasno 

4 

 
skoraj vedno 

5 

 
vedno 

Glavobol 19 % 21 % 50 % 5 % 5 % 

Želodčne težave 26 % 26 % 43 % 3 % 2 % 

Nespečnost 19 % 23 % 39 % 15 % 4 % 

Neješčnost 36 % 32 % 30 % 1 % 1 % 

Nestrpnost  do pacientov 35 % 27 % 29 % 8 % 1 % 

Nestrpnost  do sodelavcev 32 % 28 % 36 % 3 % 1 % 

Nestrpnost  do  družinskih članov 18 % 23 % 46 % 12 % 1 % 

Nezadovoljstvo 10 % 22 % 46 % 17 % 5 % 
 

Vir: Anketni vprašalnik, 2014 
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Največ anketiranih navaja, da se obremenjenost in izgorelost pri njih občasno odra- žata 

kot glavobol, 46 (50 %), kot želodčne težave pri 39 (43 %), nespečnost pri 36    (39 %), 

nestrpnost do sodelavcev pri 32 (36 %), nestrpnost do družinskih članov pri    42 (46 %) 

in kot nezadovoljstvo pri 42 (46 %) anketiranih. Zelo redko se izgorelost     pri anketiranih 

odraža z neješčnostjo, 33 (36 %), in nestrpnostjo do pacientov, 32    (35 %), kar je 

razvidno iz Tabele    2. 

 
 
 

4 RAZPRAVA 
 

Eden izmed najbolj obremenjujočih in stresnih poklicev je zagotovo poklic medicin- 

skih sester. Medicinske sestre za opravljanje svojega poklica ne potrebujejo samo 

dovolj strokovnega znanja, ampak morajo znati tudi pravilno komunicirati, biti mo- 

rajo prijazne, vedno in na vsakem področju pripravljene prisluhniti sočloveku in mu 

pomagati. Od medicinskih sester se zahtevajo etični čut, senzibilnost in empatija. 

Delo na področju zdravstvene nege poteka 24 ur na dan vse dni v tednu vse leto, saj 

izvajalci zdravstvene nege delajo v izmenah in dežurajo. Medicinska sestra je prav 

tako mati, žena in prijateljica, z vsemi svojimi posebnostmi, potrebami in težavami, 

na kar se pogosto pozablja. V Sloveniji že od nekdaj primanjkuje medicinskih sester, 

kar še dodatno vpliva na obremenjenost. Tudi ugled medicinskih sester se v družbi 

še ni bistveno izboljšal; še vedno jih mnogi ne spoštujejo in jih smatrajo za zdravni- 

kove pomočnice. Dejstvo je, da izvajalci zdravstvene nege opravijo največ zdravstve- 

nih storitev, zato prihaja pri tej poklicni skupini do preobremenitev in izgorevanja. 

Vzroki za pojav preobremenjenosti in izgorelosti pri medicinskih sestrah so pogosto 

tudi slabi odnosi med sodelavci, slaba organizacija dela, pomanjkanje kadra, slaba 

plača ter delo v izmenah, nočno delo in dežurstvo. Število pacientov, ki potrebu- jejo 

zahtevnejšo zdravstveno nego, iz leta v leto narašča, medtem ko izvajalcev 

zdravstvene nege, predvsem tistih z visoko izobrazbo, kontinuirano primanjkuje. V 

slovenskih bolnišnicah po neuradnih ocenah primanjkuje okrog 1500 medicinskih 

sester, kar pomeni, da se s kadrovsko podhranjenostjo in stisko medicinskih sester 

srečujejo po vsej Sloveniji. 
 

Problem negovalnih poklicev v zdravstvenem sistemu je tudi nedodelanost razmerij 

znotraj profesije. Delo medicinskih sester ni umeščeno samo v medicinsko hierar- 

hijo, ampak ta tudi sama razvija svojo hierarhijo. Problem te hierarhije pa je, da    je 

manj jasna, manj določena s pravili in standardi kot zdravniška hierarhija, kar 

zmanjšuje povezanost in homogenost profesije ter slabi profesionalno moč zdra- 

vstvene nege v primerjavi s klasično močjo zdravnikov. Razlika v moči med zdravniki 

in medicinskimi sestrami je očitna. Ta podrejeni položaj medicinskih sester pa vpliva 

na odnose, delitve in hierarhijo znotraj poklica medicinskih sester (Ule, 2005). 
 

Raziskava, ki jo je izvedla Goranski (2011) v UKC Maribor, kaže, da je 59,1 % 

anketiranih medicinskih sester pogosto pod stresom, 26,4 % pa zmeraj pod stresom. 

Zanimiv je podatek, da jih je kar 98,5 % danes pod večjim stresom kot pred  petimi 
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leti. Kot najpogostejši vzrok stresa so anketirane medicinske sestre izpostavile 

preobremenjenost na delovnem mestu, in to v kar 88,2 % primerov. Naša raziskava kot 

najpogostejši dejavnik, ki vpliva na obremenjenost medicinskih sester in posledično 

povzroča izgorelost, v 86 % izkazuje pomanjkanje kadra. 90 % anketiranih izvajalcev 

zdravstvene nege je navedlo, da je njihovo delo obremenjujoče. Raziskava, izvedena 

na ginekološko-porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice, pritrjuje naši 

raziskavi, saj so rezultati pokazali, da so medicinske sestre zaradi prevelikega števila 

dnevnega obravnavanja pacientk in prevelikega obsega dela ter zaradi pomanjkanja 

kadra preobremenjene (Gajić, 2012). Tudi glavna medicinska sestra Univerzitetnega 

kliničnega centra Ljubljana je za medije povedala, da so z analizo opravljenega dela 

za leto 2013 ugotovili, da pri njih manjka 400 medicinskih sester in da je skrajni čas 

za sprejetje kadrovskih normativov za zdravstveno nego. 

 
 
 

5 SKLEP 
 

Ugotovili smo, da so izvajalci zdravstvene nege zelo obremenjeni, pod stresom in da 

občutijo izgorelost. Zaradi narave dela so neprestano izpostavljeni tujim priča- 

kovanjem in zahtevam, ki jih zaradi številnih stresnih dejavnikov ne morejo vedno 

zadovoljiti, zato so nenehno pod pritiskom, kar zagotovo vpliva na njihovo psihofi- 

zično zdravje. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Spolnost spremlja človeka na vseh poteh njegovega življenja. V da- 

našnjem času hitre civilizacije se je meja, kdaj se mladi spuščajo v spolno življenje, precej 

znižala. Mlade bi morali predvsem poučiti o dejavnikih tveganja prezgodnjega spolnega 

življenja in posledicah, ki ga prinaša le-to. Vzgoja za zdravo in varno spolnost ne sme biti 

prepuščena navdušenju posameznih učiteljev, zaradi katerega učenci zapustijo osnovno šolo 

malo bolj »opremljeni«, ampak mora biti del kurikuluma. Zdravstveni delavci pa mo- rajo 

biti v pomoč staršem, učiteljem in mladim. 

 

Metoda: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodi dela. Za potrebe empiričnega dela 

so bili zbrani, analizirani in sintetizirani primarni in sekundarni viri podatkov. Primarni po- 

datki so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom, sestavljenim iz 21 vprašanj, in analizirani 

s pomočjo računalniškega programa SPSS. Pridobljene rezultate smo  v nalogi predstavili s 

pomočjo grafov in tabel. V raziskavo je bilo vključenih 176 učencev iz pomurskih osnovnih 

šol; 88 učencev, ki so se udeležili predavanja Mladi, odraščanje, spolnost, in 88 učencev, ki 

na predavanju niso bili. Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno in  anonimno. 
 

Rezultati: 60 % osnovnošolcev je izkazalo zadovoljivo znanje o spolnosti in kontracepciji, 

stopnja izobrazbe matere ne vpliva na znanje osnovnošolcev o spolnosti. 67,8 % osnovno - 

šolcev, katerih očetje imajo višjo ali visokošolsko izobrazbo, ima zadovoljivo znanje o spol- 

nosti. Največ učencev je prve informacije o spolnosti dobilo od matere, največ informacij  so 

dobili učenci od učiteljev (40 %) in matere (30 %). Dejavnika, ki privedeta mladostnika do 

prvega spolnega odnosa, sta čustvena navezanost (66,9 %) in radovednost (50,3 %).    61,1 

% učencev pozna štiri ali več kontracepcijskih sredstev, od tega 65,5 % tistih, ki so bili na 

predavanju, in 56,8 % tistih, ki se predavanja niso  udeležili.  
 

Razprava: Izobraževanje osnovnošolcev o zdravi in varni spolnosti je izredno pomembno. Po 

našem mnenju je tega izobraževanja premalo, saj si mladi tovrstne tematike želijo in jo 

potrebujejo. Ugotavljamo, da so mladi kljub vsem njim dostopnim informacijam o spolnosti 
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in spolno prenosljivih boleznih premalo ozaveščeni ter se tveganj ne zavedajo. Menimo, da 

je potrebno kontinuirano izobraževanje mladih, ne samo s področja spolnosti, temveč tudi 

o zdravem načinu življenja. Predmet naj bi bil obvezen, poučevala bi ga lahko diplomirana 

medicinska sestra, specializirana za to področje, v sodelovanju z učitelji. V Pomurju je delež 

mladoletnih mamic, odkar se izvajajo  predavanja Mladi, odraščanje, spolnost, v upadu.  
 

Ključne besede: zdrava spolnost, osnovnošolci, spolna vzgoja, kontracepcija  
 
 
 

ABSTRACT 
 

Theoretical background: Sexuality is a part of everyday human life. In modern civilisation, 

the age limit of teenage sexual activity, dropped significantly. Young people should be well 

aware of all the risks as well as consequences of premature sexual activity. Sexual health 

and safety education cannot be left to the enthusiasm of individual teachers who make sure 

that students leave school ‘equipped with knowledge’, but has to be part of the curriculum. 

Healthcare professionals, on the other side, are the ones that offer support for parents, 

teachers and young people in particular. Promotional activities will not only help to reduce 

the risks of premature sexual activity, but will also increase reproductive health levels of the 

entire population. 
 

Method: The study was based on quantitative methods. Primary and secondary data sources 

were collected, analysed and synthesised for the purpose of empirical work. Primary data 

were obtained through a survey questionnaire composed of 21 questions and analysed 

using the SPSS computer program. Results obtained are presented in this paper with the 

help of graphs and tables. The study included 176 pupils from Pomurje. 88 pupils were 

enrolled in a lecture Mladi, odraščanje in spolnost and the other 88 were not. Participation 

in the survey was voluntary and anonymous. 

 

Results: 60% of students have proved satisfactory knowledge of sexuality and contraception 

while mother‘s level of education does not affect the  knowledge about sexuality. 67.8% of 

students whose fathers have college education, have sufficient knowledge about sexuality. 

Moststudentsreceivetheirfirstinformationaboutsexualityfromtheirmothers(30%), while 

they receive most information from their teachers (40%). Factors that lead to adolescent 

first sexual intercourse are emotional attachment (66.9%) and curiosity (50.3%). 61.1% of 

students are familiar with four or more contraceptive methods, 65.5% of which are students 

who attended the lecture and 56.8 % of those who did not attend the lecture. 

 

Discussion: Primary school education on sexual health and safe sex is extremely important. 

In our opinion, there is not enough education on this subject since young people need and 

wish for more. We discovered that young people, in spite of all widely accessible information 

about sexuality and sexually transmitted diseases, lack awareness and are not aware        of 

all the risks. We believe that a good continuous education, not only on the subject of 

sexuality, but also on general a healthy lifestyle, should be implemented. The class   should 
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be mandatory, with a nurse (specialised in this field) teaching the class in collaboration with 

regular teachers. In Pomurje, the number of teenage mothers is in decline since we started 

with the lectures Mladi, odraščanje in spolnost. 

 

Key words: sexual health, students, sexual education, contraception 
 
 
 

1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

V preteklosti so na otroke in mladostnike gledali kot na neizdelane ljudi, zato njiho- 

vim občutkom in čustvenemu izražanju niso pripisovali posebne vrednosti. Polno- 

vredni člani družbe so postali šele, ko so odrasli v može in žene. V današnjem času 

se na mlade gleda drugače, saj vemo, da je puberteta pomembno življenjsko obdobje 

in ima odločilno vlogo pri njihovem razvoju in prihodnosti. Vsakemu posamezniku bi 

koristilo, da se seznani z vsemi spremembami, ki se dogajajo v obdobju pubertete, 

ter spozna njihov pomen, smisel in namen; samo tako se lahko pravilno vede do 

sebe in drugih. Puberteta je počasen proces spreminjanja fanta v moškega, dekleta 

pa v žensko. Vsak posameznik opaža, da se z njim nekaj dogaja, vendar ne ve, kaj. 

Spreminjati se začnejo njegovo telo, duša, njegov pogled na svet, spremeni se odnos 

do staršev in prijateljev. Puberteta se začenja pri devetem in konča pri osemnajstem 

letu, vendar pa se pri nekaterih mladostnikih spremembe opazijo že pri osmem letu. 

Pri dekletih se puberteta začne običajno od enega do dve leti prej kot pri dečkih. 

Uravnotežena prehrana, boljše zdravstvene razmere in visoka življenjska raven otro- 

kom in mladostnikom omogočajo svoboden telesni in duševni razvoj ter so vzrok, 

da se puberteta danes začenja prej. Kdaj se bo razvila puberteta, je odvisno tudi  od 

dedne zasnove, torej od tega, kdaj so spolno dozoreli njihovi starši, stari starši 

(Hüsch, 2000, p.  14–16). 
 

Spolno zdravje je ključnega pomena za telesno in duševno zdravje, za dobro počutje 

posameznikov. Spolno zdravje zajema pravice vseh ljudi, da pridobijo znanje o varni 

spolnosti. Da bi dosegli učinkovito raven znanja s področja spolnosti in reproduktiv- 

nega zdravja, je treba razviti zdravstvenovzgojne programe, ki bi spodbujali mlade 

k učenju o varnih in zdravih spolnih odnosih. Eden izmed učinkovitih ukrepov za 

izboljšanje znanja glede spolnosti in reproduktivnega znanja na daljši rok je uvedba 

spolne vzgoje za mlade (WHO, 2006, p.  4–5). 

 

Današnji mladostniki hitreje biološko dorastejo, zato so posledično tudi izposta- 

vljeni prezgodnjim spolnim odnosom, kar pa lahko zaradi pomanjkljivega znanja     s 

področja spolnosti privede do tveganega spolnega vedenja (Lahe, 2013, p. 155). 

Spolnost pa ni le spolno življenje, ampak tudi možnost za osebni razvoj, medsebojno 

komuniciranje in spoštovanje. Spolne vzgoje ne moremo obravnavati ločeno od dru- 

gih področij človekovega doživljanja in vrednotenja. Za določeno družbo so značilne 

določene napisane in nenapisane norme (Čeh, 2010, p. 34). 
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Mladostniki se na vsakem koraku srečujejo z različnimi informacijami o spolnosti, 

tako na spletu kot na televiziji, v revijah in filmih. Te informacije so si velikokrat 

nasprotujoče. Prve informacije o spolnosti bi morali dobiti že v zgodnjem otroštvu, 

vendar pa je staršem velikokrat neprijetno govoriti o spolnosti; morda ne najdejo 

pravega trenutka ali načina, kako bi se z otrokom pogovorili.  
 

Otroci in mladostniki dobijo veliko informacij o delovanju spolnih organov in o za-  ščiti 

pred nezaželeno nosečnostjo, vprašanje pa je, ali so te podane na njim razumljiv in 

primeren način. V obdobju pubertete, ko se njihovo telo prebuja, še niso pripra- vljeni 

na spolnost; premalo je informacij, kako ohraniti integriteto  svojega  telesa, kako se 

odzvati na zahteve svojega telesa. Spolnost in z njo povezane teme mlade      še kako 

zanimajo. Nekaj informacij o tem dobijo v šoli, pri pouku biologije, in sicer        o zgradbi 

telesa in delovanju spolnih organov, kar pa je seveda premalo. Raziskave kažejo, da bi s 

programirano vzgojo za zdravo spolnost, če bi začeli dovolj zgodaj, lahko dosegli višjo 

raven znanja, veščin, samonadzora in oblikovanja stališč o začet-   ku spolnega življenja 

(Hafner, 2011, p.    68). 
 

Spolna vzgoja mladostnikov spada med zelo občutljive teme. Starši, šola in zdra- 

vstvenovzgojne ustanove ji posvečajo premalo pozornosti. Spolnost je neločljivo po- 

vezana s človeškim bistvom, ima ogromen pomen za medsebojne odnose, za način 

medsebojnega komuniciranja, za ljubezen in toplino. Spolnost kot taka zajema vse 

vidike mladostnikovega bistva, zato je potrebno načrtno in strokovno vzgojno-izo- 

braževalno delo na tem področju. Mladostniki dobijo zelo veliko informacij o spol- 

nosti, veliko slišijo o spolnosti, vendar pa včasih ne zmorejo ali ne znajo tega znanja 

vključiti v svoje življenje, da bi s spolnostjo rasli v ljubezni in bi jim ta dajala večji 

življenjski zagon (Hoyer & Stjepanovič, 1997, p. 147). Spolna vzgoja v dobi mlado- 

stništva je izrednega pomena, prav v tem obdobju je treba mladostnike vzgajati za 

kasnejše zdrave in zrele spolne odnose, za preprečevanje spolno prenosljivih bolezni 

in za načrtovanje družine. 
 

Spolna vzgoja je ena izmed oblik zdravstvene vzgoje, je pristop, ki ozavešča, izo- 

bražuje in vzgaja ljudi za zdravo življenje ter za pravilno in pravočasno ravnanje v 

primeru, če se bolezen že pojavi. Zdravstvena vzgoja spremlja človeka vse njegovo 

življenje, od rojstva do smrti, v vsakem življenjskem obdobju ima svojo specifiko in 

je uspešna le tedaj, če ji sledi sprememba stališč in vedenja posameznika ter če po- 

sameznik pridobljeno znanje prenaša v svoje vsakdanje življenje (Hoyer, 1995, p. 8). 

S spolno vzgojo je treba začeti že v otroštvu; to pomeni, da so starši prvi in glavni 

vzgojitelji, njihovo vedenje pa je tisto, ki je pomembno za razvoj otrokovega odnosa 

do spolnosti in ljubezni. Namen spolne vzgoje je izoblikovanje odnosa do lastnega 

spola ter razumevanje lastnosti istega in nasprotnega spola. Spolna vzgoja krepi 

sposobnost in moč posameznika, da bo lahko živel skladno in uravnoteženo spolno 

življenje po načelih družbe in svojega osebnega prepričanja (Ipavec, 1999, p. 21). 

 

Namen prispevka je predstaviti znanje, ki ga imajo osnovnošolci o zdravi spolnosti.  
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Na podlagi opredeljenega raziskovalnega problema smo oblikovali naslednja razi- 

skovalna vprašanja: 
 

RV1: Kje so osnovnošolci dobili največ informacij o zdravi spolnosti? 

RV2: Kakšno znanje o spolnosti imajo    osnovnošolci? 

RV3: Ali obstaja razlika v znanju o spolnosti med osnovnošolci, ki so bili vključeni    v  

izobraževanje z naslovom Mladi, odraščanje, spolnost, ki ga je organizirala Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na ginekološko-porodnem oddelku in tistimi, ki se pre- 

davanj niso udeležili? 

 
 
 

2 METODA 
 

Uporabili smo kvantitativno metodo dela. Za potrebe empiričnega dela so zbrani, 

analizirani in sintetizirani primarni in sekundarni viri podatkov. Primarni viri so pri- 

dobljeni z anketnim vprašalnikom in analizirani s pomočjo računalniškega programa 

SPSS. Sekundarni viri so zbrani s pomočjo pregleda znanstvenih in strokovnih član- 

kov, monografij, zbornikov idr. Uporabili smo podatkovne baze CINAHL, Springer- 

Link in COBISS. Uporabili smo naslednje ključne besede in besedne zveze: zdrava 

spolnost, osnovnošolci, spolna vzgoja, kontracepcija. Raziskovalni instrument je bil 

anketni vprašalnik, ki je bil oblikovan za namene raziskave. Zajemal je 21 vprašanj 

zaprtega tipa. Odgovori so bili podani vnaprej. Vprašalnik je vseboval vprašanja, ki 

so bila relevantna za cilje raziskave. Raziskovalni vzorec je obsegal 176 anketirancev. 

Sodelovali so dečki in deklice devetega razreda osnovnih šol. Polovica (88) anketi- 

ranih je bila na predavanju Mladi, odraščanje, spolnost na ginekološko-porodnem 

oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota, druga polovica se predavanj ni udeležila. 

 
 
 

3 REZULTATI 
 

Analiza podatkov nam poda sledeče   rezultate: 
 

V raziskavo je bilo vključenih skupaj 176 osnovnošolcev, od tega 49,1 % deklic in    50,9 

% dečkov. Največji delež je predstavljala starostna skupina do 13 let (51,1 %), 14-

letnikov  je  bilo  42,5  %  in  15-letnikov  6,3 %. 
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Tabela 1: Prikaz anketirancev po osnovnih šolah (OŠ) in udeležba na  predavanju  

Mladi,  odraščanje, spolnost 

 
 

 
Šola 

Udeležba na predavanju 

Da Ne Vsi 

Število % Število % Število % 

OŠ I. M. Sobota 0 0,0 39 44,3 39 22,2 

OŠ II. M. Sobota 68 77,3 0 0,0 68 38,6 

OŠ Puconci 0 0,0 49 55,7 49 27,8 

OŠ Radenci 20 22,7 0 0,0 20 11,4 

Skupaj 88 100,0 88 100,0 176 100,0 

 

Vir: Anketni vprašalnik 2014 
 

Iz Tabele 1 razberemo, da so sodelovali osnovnošolci iz OŠ I. M. Sobota, 39 (44,3%), 

vendar se niso udeležili predavanja, OŠ II. M. Sobota, 68 (77,3 %), ki so se predava-   nja 

udeležili, OŠ Puconci, 49 (55,7 %), ki se niso udeležili predavanja, in OŠ Radenci,   20 

(22,2 %), ki so se predavanja udeležili. Večina, 66,5 % osnovnošolcev, je živela v 

ruralnem okolju, 33,5 % v   urbanem. 

 
 
 

Tabela 2: Prve informacije o spolnosti 

 
 
 

Prve  informacije  o spolnosti 

Udeležba na predavanju 

Da Ne Vsi 

Število % Število % Število % 

Od matere 51 58,6 52 59,1 103 58,9 

Od očeta 21 24,1 16 18,2 37 21,1 

Od sorojencev 6 6,9 2 2,3 8 4,6 

Od učiteljev 18 20,7 16 18,2 34 19,4 

Od  svetovalnih delavcev 4 4,6 1 1,1 5 2,9 

Od prijateljev 27 31,0 17 19,3 44 25,1 

S spleta 23 26,4 14 15,9 37 21,1 

Iz knjig, revij, zloženk, brošur 17 19,5 11 12,5 28 16,0 

Od  zdravstvenih delavcev 6 6,9 1 1,1 7 4,0 

Drugo 5 5,7 0 0,0 5 2,9 
 

Vir: Anketni vprašalnik 2014 
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Osnovnošolci so na vprašanje o prvih informacijah o spolnosti odgovarjali z več 

odgovori. Iz Tabele 2 je razvidno, da je največ učencev prve informacije o spolnosti 

dobilo od matere, 58,9 %, sledijo prijatelji s 25,1 %, očetje in svetovni splet z 21,1 % 

ter učitelji z 19,4 %. 

 

Vse ženske spolne organe je poznalo 55,2 % vseh anketiranih osnovnošolcev. Naj- 

več, 90,3 % jih je poznalo maternico, nožnico jih je poznalo 82,9 %, jajčnik 78,9 %  in 

jajcevod 68,6 %. Zanimivo je, da so osnovnošolci, ki na predavanju Mladi, odra- 

ščanje, spolnost niso bili, bolje poznali ženske spolne organe (58,6 %) kot učenci, ki 

so se predavanja udeležili (51,7 %), vendar razlika ni statistično značilna (X2 = 0,837; 

p  = 0,360). 
 

Sekundarne spolne znake pri fantih je poznalo 53,1 % vseh anketiranih osnovno- 

šolcev. Največ, 76,0 % jih je navajalo poraščenost po spolnih organih , rast brkov   in 

brade je navedlo 72,0 %, spremembo barve glasu pa 70,9 % učencev. Učenci, ki so 

bili na predavanju, so sekundarne spolne znake pri fantih poznali bolje (62,1%) kot 

učenci, ki na predavanju niso bili (44,3 %). Razlika je statistično značilna (X 2 = 5,536; 

p = 0,019). 
 

75,3 % vseh anketiranih osnovnošolcev je odgovorilo, da še niso imeli spolnega od- 

nosa, 8,6 % (15) učencev ga je imelo, 16,1 % anketiranih pa na vprašanje ni želelo 

odgovoriti. Večji delež učencev, ki niso imeli spolnega odnosa, je bil pri učencih, ki 

so bili na predavanju Mladi, odrasli, spolnost (84,9 %), medtem ko je bil ta delež  pri 

učencih, ki na predavanju niso bili, le 65,9%. Več učencev, ki niso bili na predava - 

nju, je odgovorilo, da so že imeli spolni odnos ali da ne želijo odgovoriti. Razlika je 

statistično pomembna (X2 = 8,505; p = 0,01). Zaščito pri spolnem odnosu je upora- 

bilo 9 osnovnošolcev (60,0 %); 6 jih zaščite ni uporabilo. Delež je bil enak pri obeh 

primerjalnih skupinah. 

 

Tabela 3: Poznavanje kontracepcijskih   sredstev 

 

Kontracepcijska  Udeležba na predavanju   

sredstva  Da  Ne  Vsi 

 Število % Število % Število % 

Kontracepcijske  tabletke 86 98,9 80 90,9 166 94,9 

Kondom 85 97,7 87 98,9 172 98,3 

Diafragma 15 17,2 13 14,8 28 16 

Spermicidi 16 18,4 12 13,6 28 16,0 

Maternični vložek 75 86,2 58 65,9 133 76,0 

Varni dnevi 23 26,4 12 13,6 35 20 

Prekinjen odnos 21 24,1 24 27,3 45 25,7 

Sterilizacija ženske 44 50,6 23 26,1 67 38,3 
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Sterilizacija moškega 42 48,3 20 22,7 62 35,4 

Postkoitalna ali jutranja/ur- 
gentna tabletka 

 
14 

 
16,1 

 
8 

 
9,1 

 
22 

 
12,6 

 

Vir: Anketni vprašalnik 2014 
 

Od kontracepcijskih sredstev največ anketiranih (98,3 %) pozna kondom, kontra- 

cepcijske tabletke (94,9 %) in maternični vložek (76,0 %). Preostala kontracepcij- ska 

sredstva so jim manj poznana. Največja razlika med primerjalnima skupinama je v 

poznavanju materničnega vložka, varnih dni, sterilizacije ženske in moškega  ter 

postkoitalne ali jutranje tabletke. Učenci, ki so bili na predavanju, so omenjena 

sredstva in kontracepcijske metode poznali bolje (Tabela 3). 
 

Anketirani osnovnošolci od spolnih bolezni najbolje poznajo HIV (93,1 %), sifilis (51,5 

%), sramne uši (35,4 %), gonorejo (34,9 %), klamidijo (22,3 %) in trihomonas (6,3 %). 

Učenci, ki so bili na predavanju, bolj poznajo vse naštete spolne bolezni kot učenci, 

ki na predavanju niso bili. 

 
 
 

4 RAZPRAVA 
 

Z  raziskavo  smo  ugotovili,  da  so  anketirani  osnovnošolci  največ  prvih  informacij   o 

spolnosti dobili od matere.  Primerjali  smo  stopnjo  izobrazbe  matere  in  ocenje- no 

znanje osnovnošolcev ter ugotovili, da stopnja izobrazbe matere ne vpliva na znanje 

osnovnošolcev o spolnosti. Ne glede na stopnjo izobrazbe matere je 60,0 % 

osnovnošolcev izkazalo zadovoljivo znanje, medtem ko so imeli osnovnošolci, kate-  rih 

očetje so imeli višjo ali visoko izobrazbo, boljše znanje (67,8 %). 
 

Spodbuden je podatek, da 61,1 % učencev pozna štiri in več kontracepcijskih sred- 

stev, in sicer 65,5 % tistih, ki so bili na predavanju, in 56,8 % tistih, ki na predavanju 

niso bili. To pomeni, da je delež učencev, ki poznajo štiri in več kontracepcijskih 

sredstev, večji pri učencih, ki so bili na predavanju, vendar razlika med primerjalni- 

ma skupinama ni statistično značilna (X2 = 1,393; p =  0,238). 

 

Tri in več spolno prenosljivih bolezni pozna 39,9 % anketiranih učencev, in sicer 48,3 

% tistih, ki so bili na predavanju, in 31,4 % tistih, ki na predavanju niso bili. Razli-  ka 

je statistično značilna (X² = 5,140; p = 0,023). Skoraj vsi osnovnošolci poznajo okužbo 

s HIV (93,1 %), dobra polovica tudi sifilis, manj pa gonorejo, sramne uši in 

trihomonas. Osnovnošolci, ki so bili na predavanju Mladi, odraščanje, spolnost, bolje 

poznajo vse naštete bolezni. Kljub slabšemu poznavanju spolno prenosljivih bolezni 

pa večina osnovnošolcev (89,7 %) ve, da se s kondomom zaščitijo pred okužbo. Bi- 

stvene razlike med primerjalnima skupinama tukaj ni. 

 

Osnovnošolci menijo, da bi bil najprimernejši predavatelj spolne vzgoje zdravnik:  
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tako meni 63,4 % anketiranih osnovnošolcev (tri četrtine tistih, ki so bili na pre- 

davanju). Za medicinsko sestro se je odločilo 37,7 % (več tistih, ki so bili na preda- 

vanju), za učitelja, ki uči na šoli, pa le 22,9 % anketirancev. Čeprav dobivajo učenci 

informacije iz različnih virov, večina (79,4 %) meni, da bi morala biti spolna vzgoja 

obvezen predmet v osnovni šoli, in sicer naj bi bilo to v 8. in 9. razredu.  
 

Če združimo odgovore o odraščanju, kontracepciji, spolnih boleznih in zaščiti pred 

okužbo, ocenjujemo, da ima zadovoljivo znanje 59,4 % vseh anketiranih učencev, in 

sicer 62,1 % tistih, ki so bili na predavanju, in 56,8 % tistih, ki na predavanju niso bili. 

Delež učencev, katerih znanje je zadovoljivo, je večji pri učencih, ki so bili na 

predavanju, vendar razlika ni statistično značilna (X2 = 0,500; p = 0,479). Deklice 

(64,7 %) imajo več znanja kot dečki (55,7 %), vendar razlika ni statistično značilna (X2  

= 1,468; p =  0,226). 
 

Če podrobno analiziramo znanje obeh skupin osnovnošolcev, ugotovimo, da učenci, 

ki so bili na predavanju Mladi, odraščanje, spolnost, bolje poznajo sekundarne spolne 

znake pri fantih, poznajo več vrst kontracepcijskih sredstev in več spolnih bolezni. 

Zanimivo pa je, da osnovnošolci, ki niso bili na predavanju, bolje poznajo ženske 

spolne organe. Pri poznavanju zaščite pred spolno prenosljivimi boleznimi pa med 

primerjalnima skupinama ni bistvene razlike. 
 

Predavanje na ginekološko-porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota 

vsebuje tematiko o odraščanju, spolnosti, kontracepciji in spolno prenosljivih bole- 

zni. Traja 3 šolske ure, predavatelji pa so diplomirane medicinske sestre oz. diplo- 

mirani zdravstvenik. Na podlagi odgovorov osnovnošolcev ugotovimo, da so mladi 

zadovoljni s podajanjem tematike. 

 
 
 

5 SKLEP 
 

Vsi, ki se ukvarjajo z vzgojo za zdravo in varno spolnost, morajo vedeti, kako usmer- 

jati naravno zanimanje osnovnošolca o spolnosti, kako zviševati raven znanj in ve- 

ščin, ter vplivati na varno odločanje o spolnem življenju. Kontinuirano izobraževanje 

in seznanjenje z novostmi na področju tematike o zdravi in varni spolnosti je zago- 

tovo naloga zdravstvenih delavcev in ne tistih učiteljev, ki jim v izvedbenem urniku 

manjkajo ure in jih nadomeščajo z zdravstveno vzgojo, katere obvezna vsebina je 

zdrava spolnost. Ne nazadnje si osnovnošolci želijo biti o zdravi spolnosti poučeni s 

strani zdravstvenih delavcev, kar je pokazala tudi naša raziskava. Kljub vse večjemu 

vključevanju medicinskih sester v razne preventivne programe medicinska sestra kot 

zdravstvena vzgojiteljica s svojim preventivnim delom v šolah in medijih še ni tako 

prepoznavna, kot bi si želeli. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Mladostniki v današnjem času vstopajo v partnerske zveze v po- 

vprečju mlajši in posledično prej začenjajo spolno življenje. Ker je zgodnja spolna dejavnost 

povezana z bolj tveganim spolnim vedenjem, je še toliko bolj pomembno zdravstveno-vz- 

gojno delo medicinskih sester, učiteljev in drugih usposobljenih delavcev, ki skušajo oza- 

veščati mladostnike o pomenu zdrave in varne spolnosti. 

 

Metode dela: V raziskavi smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja in deskriptivno 

metodo dela s študijem domače in tuje literature. Podatke smo pridobili s pomočjo an - 

ketnega vprašalnika odprtega in zaprtega tipa. Raziskovalni vzorec je zajel 60 izvajalcev 

spolne vzgoje zaposlenih v 30 osnovnih in 30 srednjih šolah v okolici Celja. Dob ljene po- 

datke smo obdelali in prikazali s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Word 

in Microsoft Office Excel. 
 

Rezultati: Ugotovili smo, da vsebinski sklop tem o spolnosti v šolskem kurikulu zajema raz- 

lične vsebine o spolnosti, vendar je glavni poudarek na anatomski in fiziološki zgradbi te- 

lesa. V šolskem kurikulu ni določenega števila ur, namenjenega spolni vzgoji. Iz raziskave 

je razvidno, da 18 (30 %) učiteljev teme o spolnosti poučuje v okviru pouka biologije,  60 

(100 %) učiteljev vsebine o spolni vzgoji predava sproščeno, od tega pa si jih kar 48 (63 %) 

vendarle želi kontinuiranega sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci, kot so zdravstveni 

delavci ali ginekologi, ki bi mladostnikom predstavili teme, ki zahtevajo več strokovnega in 

praktičnega znanja. Kar 48 (80 %) učiteljev se je strinjalo, da bi bilo spolno vzgojo smiselno 

ponovno vključiti v šolski kurikul kot obvezni predmet. 

 

Razprava: Učitelji so na teme o spolnosti dobro pripravljeni, vendar potrebujejo dodat- 
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no podporo zdravstvenih strokovnjakov. Potreba po vključitvi spolne vzgoje kot obveznega 

predmeta je zaželena in zahteva timski pristop tako učiteljev kot tudi medicinskih sester.  
 

Ključne besede: mladostniki, medicinska sestra, spolnost, spolna vzgoja 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: The youngsters are nowadays entering partnerships on average at a youn- 

ger age, and, consequently, starting their sexual lives earlier.. Since early sexual activity 

is associated with a high-risk sexual behavior, the medico-educational work of nurses, 

teachers and other skilled workers who are trying to raise awareness of young people about 

the importance of a healthy and safe sex, is even more important.. 
 

Purpose: The purpose of my diploma thesis is to introduce sex education in primary and 

secondary schools with emphasis on the role of sex education providers for the healthy 

sexuality of adolescents. 
 

Work methods: The study is based on a descriptive method of work by studying national 

and foreign literature. Information was obtained through a questionnaire of open and clo- 

sed type. The research sample consisted of 60 surveyed providers of sex education employed 

in thirty primary and thirty secondary schools around Celje. The obtained data was pro- 

cessed and displayed using computer programs Microsoft Office Word and Microsoft Excel. 

 

Results: We established that the content section on sexuality in the school curriculum co- 

vers a variety of topics on sexuality, but the main emphasis is on the anatomical and phy- 

siological structure of the body. The school curriculum does not have a specified number of 

hours dedicated to sex education. The study shows that by 18 (30%) of teachers the topic of 

sexuality is taught in the context of teaching biology. By 60 (100%) teachers the sex edu- 

cation is taught in a relaxed manner , and yet 48 (63%), of them would like to experience a 

continuous cooperation with other professionals such as health workers or gynecologists, 

who would familiarize the adolescents with the topics that require more expertise and 

practical knowledge. 48 (80%) of the teachers agreed that it would be sensible to reintro- 

duce sex education back into the school curriculum as a compulsory subject. 

 

Discussion and conclusion: Teachers are well prepared on the topic of sexuality, but need 

an additional support of health professionals. The need to include sexual education in the 

curriculum as a mandatory school subject is considerable, and requires a team approach of 

teachers and nurses working together. 

 

Keywords: adolescents, nurse, sexuality, sex education 
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1 UVOD 
 

Mladostništvo je čas hitre rasti, razvoja in dozorevanja, hkrati pa tudi obdobje na- 

raščajočih tveganj in čustvene ranljivosti. To je težaven čas, ki je zaznamovan s 

socialno nezrelostjo in s povečanim tveganjem zanimanja za spolnost, kar hkrati 

privede tudi k tveganemu vedenju pri srečevanju s prvimi spolnimi odnosi, ki niso 

varni (Pinter, et al.,  2004). 

 

Je obdobje, ki pomembno vpliva na razvoj in izoblikovanje osebne identitete. Hkrati 

se oblikujejo tudi vrednote in sposobnosti uspešnega reševanja sodobnih izzivov. 

Vse to vpliva na dvig kakovosti življenja na individualnem nivoju in v skupnosti.   Na 

prehodu v mladostništvo se zaradi sprememb v odnosu do odraslih avtoritet, od 

katerih mladostnik postaja vse bolj neodvisen, poveča tudi število situacij, ki od 

mladostnika zahtevajo spoprijemanje. Visoka stopnja znanja ter sposobnost uporabe 

tega znanja sta nujno potrebni za obvladovanje in reševanje dandanašnjih proble - 

mov ter za dvig kakovosti življenja. Pri tem pa ima nedvomno veliko vlogo vzgoja  za 

zdravje v osnovnih in srednjih šolah. Pomen vzgoje za zdravje je še posebej viden v 

spolni vzgoji (Žalar & Leskovšek, 2013). 

 

Seznanjenost mladostnikov o spolnosti je v Sloveniji zelo nizka, kar se opaža že od 

leta 1985, saj so takrat v šolah ukinili predmet zdravstvene vzgoje, v katerem so 

imeli tudi poudarek na temo spolne vzgoje. Dandanes v osnovni šoli učenci pridobijo 

informacije o spolni vzgoji izključno medpredmetno. V srednji šoli programa gim- 

nazije pa tem temam namenijo le 15 šolskih ur, ki so vključene v predmet biologije. 

Ta predmet večina gimnazij, zaradi preobsežnega učnega načrta, ne uspe predelati. 

Razlog pa je tudi v tem, da je v teh 15-ih urah vključenih tudi veliko ostalih tem, tako 

da tematiki, kot je spolna vzgoja, večinoma ostaneta le ura ali dve, kar pa v 

današnjem času ni dovolj (Lorenčič, 2010). 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Mladostniki se v današnjem času s spolnostjo srečujejo vse prej. Pozitivna stran je, 

da so dovolj informirani o pravilni ter varni uporabi kontracepcije in o sredstvih za 

preprečevanje nezaželene nosečnosti. Pojavlja pa se primanjkljaj na premajhnem 

poudarku informacij, ki so namenjene oblikovanju partnerskih zvez, o razočaranjih 

in prevelikih pričakovanjih mladostnikov, ki začno s spolnimi odnosi, o posledicah, ki 

so tesno povezane z odločitvijo, da najstnik postane spolno dejaven, in o negativnih 

izkušnjah pri srečevanju s prvimi spolnimi odnosi (Pinter, et al.,  2004). 
 

Spolno vedenje ljudi je zapleten proces, na katerega vplivajo številni biološki, du- 

ševni in socialni dejavniki ter spolne želje, čustveni naboj, dostop do informacij, 

pritisk medijev, komunikacija v družini, osnovno znanje in razvoj veščin. Tudi proces 

spolnega dozorevanja je posledica različnih vplivov, med katerimi so pomembni de- 
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javniki iz okolja, v katerem mladi odraščajo (Hafner, 2014). 
 

Ogromno mladostnikov se v spolnost spušča, zaradi potrditve in zaradi pomanjkanja 

vrednih in zaupnih medsebojnih odnosov (Pinter, et al., 2004). 
 

Malokdo od mladostnikov je prvič slišal za spolnost v šoli. V resnici so vsi vedeli   že 

marsikaj o spolnosti, še preden so zanjo prvič slišali pri pouku. Kar govorijo o 

spolnosti sovrstniki med seboj, ni nujno vedno resnično in pravilno. Prednost šolske 

spolne vzgoje je v resnično sestavljenih dejstvih. Človek je spolno bitje, kar pomeni, 

da je spolnost pomemben del vsakega človeka. Učni načrt za osnovne šole vključuje 

tudi spolno vzgojo. Ne gre za samostojni predmet, ampak so vsebine spolne vzgoje 

zajete v okviru predmeta biologije, deloma tudi v okviru predmeta etika in družba 

(Naik,  2002). 
 

Marsikdaj se zgodi, da vsebine o varnem spolnem vedenju izpadejo iz učnega prog- 

rama. Vzroki za izpad vsebin iz učnega programa so bodisi premalo strokovnih so- 

delavcev, preobsežen učni program ali občutek sramu (Nerat, 2009). 

 

V srednjih šolah se vsebine spolne vzgoje izvajajo v okviru programa vzgoja za 

zdravje, ki je v predmetniku vključena med izbirne predmete. Sama organizacija 

izvedbe je prepuščena ravnateljem oziroma učiteljem, ki izvajajo vsebine (Žalar & 

Leskovšek, 2013). 
 

Programi vzgoje za zdravje v številnih državah po svetu potekajo izven zdravstvenih 

sistemov. Izvajajo jih predvsem medicinske sestre. Potekajo v šolah, vrtcih, druži- 

nah idr. Ti programi so lahko eni izmed najboljših investicij, saj hkrati izpopolnijo 

izobrazbo in zdravje (Koprivnikar & Pucelj, 2010). 

 

Raziskava, ki jo je sponzorirala WHO in je potekala na več kontinentih (ZDA,  Avstra- 

lija, Tajska, Mehika, Evropa), je pokazala, da programi spolne vzgoje v šolah s po- 

močjo strokovnih zdravstvenih delavcev učinkovito pomagajo mladim, da s spol- 

nostjo začnejo pozneje. Raziskava je pokazala, da so rezultati bistveno boljši, če se s 

spolno vzgojo začne izobraževati, še preden postanejo mladostniki spolno aktivn i 

(Kalčič, 1997). 

 
 
 

3 METODA 
 

V raziskavi smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja, metodo deskripcije s 

študijem domače in tuje literature. Podatki o stališčih in mnenjih naključno izbranih 

medicinskih sester so bili pridobljeni s tehniko anketiranja. Literaturo smo poiskali 

v domačih (COBISS) in tujih (MEDLINE) zbirkah. Izbrana literatura je bila iz časov- 

nega obdobja od leta 2002 do 2014. Uporabljali smo vire, ki so nam bili dostopni v 

knjižnicah in preko svetovnega spleta. 
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Kot raziskovalni instrument smo uporabili strukturiran anketni vprašalnik, ki je vse - 

boval 15 vprašanj, od tega 5 vprašanj zaprtega tipa in 10 vprašanj polzaprtega tipa. 

Za merjenje stališč smo uporabili 5-stopenjsko Likertovo ocenjevalno lestvico, pri 

čemer 1 – pomeni nikakor se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – sem neopredel- 

jen, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam. Anonimnost je bila v popolnosti 

zagotovljena, saj v anketni vprašalnik nismo vključili osebnih podatkov zaposlenih. 

 

V raziskavo je bilo zajetih 60 naključno izbranih izvajalcev spolne vzgoje v okolici  Celja; 

30 izvajalcev spolne vzgoje poučuje vsebine na učno temo spolnosti v osnov-  nih šolah, 

30 izvajalcev pa v srednjih šolah. 51 anketirancev je na vprašalnik odgovo- rilo preko 

spleta. Anketni vprašalnik so nam posredovali v skupni zbirni elektronski  naslov. 

Devetim anketirancem je bil vprašalnik razdeljen v osnovnih in srednjih šo-  lah v okolici 

Celja. Med anketiranimi je bilo 59 (98 %) izvajalk spolne vzgoje in 1 (2 

%) izvajalec spolne vzgoje. Med anketiranimi je bilo 28 (47 %) starih od 41 do 45 let 

in 17 (28 %) od 36 do 40 let, 8 (13 %) izvajalcev spolne vzgoje je bilo starih med  26 

in 30 let ter 5 (8 %) nad 52 let, 2 (4 %) sta bila stara med 26 in 30 let. Po izobraz- 

beni strukturi je bilo med 60 anketiranimi 30 (50 %) anketirancev z univerzitetno 

izobrazbo in 26 (43 %) z visoko strokovno izobrazbo, 3 (5 %) anketirani so imeli 

magisterij, 1 (2 %) anketiranec je v anketnem vprašalniku obkrožil drugo. Anketa   je 

bila izvedena s pomočjo internetnega vprašalnika. Za izvedbo ankete je bilo pri- 

dobljeno soglasje vodstva omenjene ustanove. Pridobljeni podatki so bili analizirani 

s pomočjo programa Excel. Sledilo je urejanje podatkov v smislu celote. Pridobljene 

rezultate smo predstavili v obliki stolpičastih in vrstičnih grafov ter tabel. 

 
 
 

4 REZULTATI 
 

Trenutni program spolne vzgoje v slovenskem šolstvu je 30 (50 %) anketiranih 

učiteljev ocenilo kot zadovoljiv. Ostalih 30 (50 %) pa je bilo mnenja, da trenutni 

program spolne vzgoje v slovenskem šolstvu ne zadovolji pričakovanj sodobnega 

mladostnika. Vseh 60 (100 %) anketiranih učiteljev nam je potrdilo, da se sicer 

sproščeno pogovarjajo z mladostniki o temah, kot sta odraščanje in spolna vzgoja, 

vendar jih več kot polovica 33 (55 %) meni, da si želijo, da bi vsebine spolne vzgoje 

v šolah predavale izključno medicinske sestre, saj so teoretično in strokovno bolj 

podkovane za izobraževanje in promocijo varne spolnosti. Da bi medicinske sestre 

prevzele tudi izobraževanje mladostnikov pri temah, kot so doživljanje odraščanja 

ter spolne zlorabe, si želi 10 (17 %) anketirancev, 7 (11 %) anketirancev pa si želi,  da  

bi medicinske sestre poleg naštetega prevzele tudi predavanje o anatomiji telesa. Da 

je treba z izobraževanjem o spolnosti začeti že pred samim vstopom v šolo, s 

prilagojenimi vsebinami za otroke v vrtcu, se je strinjalo 57 (95 %) anketirancev, 48 

(80 %) anketirancev je potrdilo, da sodi vzgoja za zdravo in varno spolnost v šolski 

prostor kot obvezni predmet. Polovica, 30 (50 %), anketirancev je potrdila pomen 

poučevanje spolne vzgoje izključno v okviru šolskega pouka in so se večinoma strin- 

jali, da bi bilo treba vsebinam nameniti več ur. 
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5 RAZPRAVA 
 

Na osnovi rezultatov raziskave lahko podamo naslednje odgovore na zastavljena ra- 

ziskovalna vprašanja: 
 

Raziskovalno vprašanje 1: S katerimi vsebinami se seznanijo mladostniki pri pouku 

spolne vzgoje v osnovnih in s katerimi v srednjih šolah?  
 

V raziskavi smo ugotovili, da se osnovnošolci od 5. in do 9. razreda ter srednješolci 

od 1. do 4. letnik srečujejo z različnimi vsebinami na temo spolnosti in spolne vzgoje. 

Vsebinski sklop tem v šolskem kurikulu zajema odraščanje, medsebojne odnose, varno 

izbiro za odgovorno spolnost, različne oblike spolnega vedenja, spolno prenosljive 

bolezni, spodbujanje odgovornega spolnega vedenja ter načrtovanje družine. Ugotovili 

smo, da največ vsebin o spolnosti zajamejo v 9. razredu osnovne šole, saj namenijo 

delček časa vsaki izmed naštetih tem. Najmanjši poudarek na vsebine spolne vzgoje 

pa je v 7. razredu osnovne šole. S spolno vzgojo se v slovenskem šolskem sistemu 

začnejo srečevati že relativno zgodaj, saj prve teme o spolnosti začnejo obravnavati že 

v 5. razredu osnovne šole. 
 

V Veliki Britaniji se srečujejo z največjim številom najstniških nosečnosti v zahodni 

Evropi. Predstavniki ministrstva za družino in socialne zadeve so mnenja, da se 

občutljivih tem v šolah dotaknejo prepozno in da izpostavljanje omenjenim temam  

otrok ne spodbuja, da postanejo spolno aktivni. Prenovljen učni načrt je po njihovem 

mnenju nujen, zaradi nazornih prizorov v filmih in drugih televizijskih oddajah, dostopni 

pornografiji na spletu in mobilnih telefonih. Spolno vzgojo bodo pri britanskih učencih 

začeli učiti že pri sedmih letih. V okviru obveznih ur spolne vzgoje bodo učencem 

razložili, kako se dečki in dekleta razvijajo. Spremenjen učni načrt za učence, stare od 7 

do 11 let pa vključuje tudi razlago zvez in odnosov v zakonu ter zlorabe in nasilja v 

družini. Enajstletnike bodo učili o različnih načinih izražanja spolne intimnosti, 

kontracepciji, spolno prenosljivih boleznih in splavih (Dnevnik,   2013). 

 

Rezultati raziskave so nam pokazali, da se v 1. letniku srednje šole nameni največ časa 

vsebinam spolne vzgoje, v 3. in 4. letniku pa se poudarek na teme o spolnosti vidno 

zmanjša. Ugotovili smo, da se učitelji zavedajo resnosti in pomena kakovostnega 

izobraževanja mladostnikov o varni spolni vzgoji ter se strinjajo, da bi bilo potrebno 

mladostnike še dodatno informirati o pomenu varne spolnosti. 
 

Raziskovalno vprašanje 2: V kakšnem obsegu učnih ur se izvaja spolna vzgoja 

mladostnikov v osnovnih in srednjih šolah? 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da največ ur spolne vzgoje namenijo v 9. razredu osnovne 

šole, in sicer 10 šolskih ur. V 5., 6., 7. in 8. razredu pa namenijo 5 šolskih ur. Učitelj i 

namenijo največ časa temam spolne vzgoje v 3. letniku srednje šole, in sicer 3 šolske 

ure. V 1. in 4. letniku temam spolne vzgoje namenijo presenetljivo najmanj časa, in 

sicer 1 šolsko uro. 
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Raziskovalno vprašanje 3: Kdo izvaja spolno vzgojo na osnovnih in kdo na srednjih 

šolah? 
 

V raziskavi smo ugotovili, da gre za izvajalce spolne vzgoje, ki imajo že precej 

delovnih izkušenj in kakovostnega znanja. Večinoma teme o spolnosti poučujejo 

učitelji biologije ali drugih naravoslovnih predmetov. Kljub temu, da imajo učitelji 

veliko kakovostnega znanja, si želijo, da bi vsebine o spolnosti otrokom izključno 

podajale medicinske sestre v okviru predavanj zdravstvene vzgoje ali pri rednih 

sistematskih pregledih. 
 

Ugotovili smo, da se učitelji o spolnosti z učenci pogovarjajo sproščeno in brez 

zadržkov, vendar pa si želijo sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci, kot so 

medicinske sestre, ginekologi, psihologi ter drugi strokovnjaki, kar bi izboljšalo  sam 

pedagoški proces v smeri večje strokovnosti in kakovostnejše ozaveščenosti 

mladostnikov o varni spolnosti. 

 

Učenje o odgovorni spolnosti v osnovnih in srednjih šolah temelji le na prizadevnosti 

učiteljev. Med šolami tako obstajajo izjemne razlike glede izvajanja vzgoje za zdravo 

spolnost. Samostojni predmet spolne vzgoje je iz osnovnih šol izginil z uvedbo 

devetletke. Od takrat naprej učenci vse informacije o spolni vzgoji v šoli dobijo       le 

občasno. Problem pa je v tem, da vse informacije temeljijo le na prostovoljni 

zagnanosti učiteljev. Ministrstvo za šolstvo in šport si prizadeva za dvig ravni znanja 

na tem področju. Tako so leta 2009 začeli z razpisovanjem seminarja za učitelje s to 

tematsko vsebino. Po podatkih zavoda za šolstvo se je na seminar o vsebinah  glede 

odgovorne spolnosti prijavilo od 20 do 25 tisoč učiteljev (Hadner Hvala, 2009). 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Ali izvajalci spolne vzgoje menijo, da bi morale vsebine 

spolne vzgoje na osnovnih in srednjih šolah poučevati medicinske sestre?  

 

V raziskavi smo ugotovili, da so anketiranci enotni pri tem, da bi naj spolno vzgojo  

v osnovnih in srednjih šolah poučevali tako učitelji kot tudi zdravstveni strokovnjaki 

(npr. ginekologi, medicinske sestre). 

 

Medicinska sestra predstavlja člen v verigi vzgoje in promocije spolnega zdravja 

celotne populacije (Fuller, 2007). 
 

V nekaterih državah izvajajo program vzgoje za zdravje, ki poteka že v vrtcih, osnovnih 

in srednjih šolah, zdravstveni delavci, natančneje medicinske sestre. Svetovna 

zdravstvena organizacija podpira šolske programe za zdravje kot strateško orodje za 

preprečevanje pomembnih dejavnikov, ki bi vplivali na zdravje mladostnikov. Države 

se lahko same odločijo, kje bo delovno mesto medicinskih sester, ki izvaja vzgojo  za 

zdravje na različnih šolah. Smiselno bi bilo, da se medicinska sestra vključuje v 

vsakodnevno delo šole na področju zdravja (Koprivnikar & Pucelj, 2010). 
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Raziskovalno vprašanje 5: Ali izvajalci spolne vzgoje menijo, da se mladostniki    pri 

poučevanju spolne vzgoje seznanijo z ustreznimi vsebinami in pridobijo dovolj 

informacij o zdravi in varni spolnosti? 

 

Ugotovili smo, da so anketirani učitelji mnenja, da mladostnike pri poučevanju 

spolne vzgoje seznanijo z ustreznimi vsebinami spolne vzgoje ter da mladostniki  pri 

poučevanju pridobijo dovolj informacij o zdravi in varni spolnosti. Raziskava je tudi 

100-odstotno potrdila, da se izvajalci spolne vzgoje z mladostniki sproščeno 

pogovarjajo o spolnosti. Presenečajo pa nas rezultati, da so učitelji skeptični glede 

trenutnega programa spolne vzgoje, ki po njihovem mnenju ne zadovolji pričakovanj 

sodobnih mladostnikov. Ti dandanes lažje dostopajo do različnih medijev, kjer 

poiščejo informacije o spolnosti, vendar te po navadi ozaveščajo mladostnike  le o 

fizičnem pomenu spolnosti, medtem ko na duševnem razvoju primanjkuje ustreznih 

informacij. Premalo poudarka je tudi na pomembnosti tem, kot so spolne zlorabe in 

spolno nasilje. Podatki kažejo, da je tema aktualna ter je v dandanašnji družbi ni 

mogoče spregledati, vendar se mora o njej tudi čim več govoriti. 
 

Raziskovalno vprašanje 6: Ali se izvajalci na osnovnih in srednjih šolah strinjajo, da 

bi bilo smiselno ponovno vključiti spolno vzgojo mladostnikov v šolski prostor kot 

obvezni predmet? 
 

Z raziskavo smo ugotovili, da se učitelji strinjajo, da bi bilo spolno  vzgojo  mladostnikov 

smiselno ponovno vključiti  v  šolski  kurikul  kot  obvezni  predmet.   Šola je pomemben 

del življenja vsakega učenca/dijaka, od nje je odvisna kakovost življenja, torej tudi 

psihofizični razvoj in zdravje. Mladina preživi v šoli obvezno 9     let. Skoraj vsi 

nadaljujejo s šolanjem na eni izmed srednjih šol, kar podaljšuje čas          v šolskih klopeh 

na najmanj 11 let in pol, v šoli so v povprečju 6 do 8 ur. S tega     vidika je lahko šola 

varovalni dejavnik, lahko pa tudi dejavnik tveganja za zdravje mladostnika. V tem času 

se da z različnimi ukrepi promocije zdravja doseči dobre rezultate. S programirano 

spolno vzgojo v šoli vplivamo na raven znanja in veščin,      na sposobnosti mladih za 

samonadzor, kakovost komunikacije in medsebojnih  odnosov, na oblikovanje zdravih 

prepričanj, ki ji mladi potrebujejo, da se bodo lahko osveščeno in odgovorno odločali o 

svojem spolnem    življenju. 

 

Hafner (2007) je mnenja, da če želimo v šole sistematično uvesti vzgojo za zdravo 

spolnost, bi bilo vse skupaj najlažje izvedljivo s šolskimi medicinskimi sestrami, ki   bi 

večino delovnega časa delovale na šolah in tam izvajale različne programe s tega in 

drugih področij. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Mladim je dandanes na razpolago dovolj različnega gradiva, vendar je pri vseh mo- 

goče zaznati pomanjkanje najpomembnejših informacij. Raziskava je pokazala,   da  
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je zelo malo poudarka spolne vzgoje  namenjene  na  razvijanju  ljubečih  medseboj- nih 

odnosov in nežnosti ter spoštovanja samega sebe in drug drugega. Informacije skozi 

šolski kurikul so večinoma usmerjene na anatomijo človeškega telesa, spolno 

prenosljive bolezni in varno rabo kontracepcije, primanjkujejo pa informacije glede  

psihološkega vidika spolnosti in odraščanja. Menimo, da bi bilo mladostnikom treba 

ponuditi več informacij o samih čustvenih in psiholoških spremembah, ki jih prinaša 

spolno dozorevanje, ter o samih občutkih in čustvih ob spolnem odnosu. 
 

Nekatere države, v Evropi in tudi drugje po svetu, imajo že dolgo tradicijo delovan- 

ja šolskih medicinskih sester. Te v šolah neprekinjeno izvajajo storitve primarnega 

zdravstvenega varstva ter se vključujejo v šolski tim in izvajajo izobraževanje s pod- 

ročja zdravja. V Sloveniji pa imamo dolgoletno tradicijo timov šolskih zdravnikov, ki 

delujejo v primarnem zdravstvu šolskih otrok in mladostnikov. Še vedno je po večini 

tradicija in praksa, da za šolske otroke in mladostnike skrbijo strokovnjaki, locirani v 

zdravstvenem domu, kjer izvajajo tako preventivne kot tudi kurativne dejavnosti. 

Veliko je bilo govora pri nas tudi o uvedbi poklica šolske medicinske sestre. Takšen 

pristop ozaveščanja mladostnikov o promociji zdravega in varnega načina življenja 

bi prinesel veliko pozitivnih sprememb. Ugotavljamo, da učitelji v raziskavi pre- 

poznajo potrebo po intenzivnem in konstantnem delovanju zdravstvenega kadra v 

šoli, saj bi s takšnim izvajanjem promocije zdravja lažje zagotovili večjo kakovost in 

varnost zdravstvene oskrbe šolajočega mladostnika. 

 

Za izboljšanje trenutnega stanja v Sloveniji menimo, da bi bilo pomembno tudi v naš 

trenutni šolski sistem uvesti šolske medicinske sestre z dodatno pridobljenimi znanji 

za krepitev zdravja, preprečevanja bolezni, zdravljenja in izobraževanja otrok in 

mladostnikov. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Spolna zloraba otrok je družbeni problem, tema, ki počasi prebija 

bariere miselnosti družbe in postaja vse bolj aktualna. Medicinska sestra se srečuje z otro- 

kom skozi celotno njegovo otroštvo, njena vključenost v preventivo in osveščanje o spolni 

zlorabi otrok je pomembna, saj je med prvimi strokovnimi delavci s katerim se otrok, ki je 

doživel spolno zlorabo sreča. 

 

Metoda: Raziskava je temeljila na kvalitativni metodi raziskovanja, v obliki polstukturira- 

nega intervjuja, ki smo ga opravili z 8 eksperti, ki delujejo na različnih področjih obravnave 

spolne zlorabe otrok, kot so Policija, center za socialno delo, zdravstvo, nevladne organi- 

zacije. Raziskavo smo opravili po predhodni pridobitvi pisnega soglasja, izbranih eksper- tov 

za sodelovanje v raziskavi. Metoda analize podatkov je potekala z metodo kvalitativne 

vsebisnske analize in sicer s preučevanjem transkriptov, kjer smo iz pridobljenih rezultatov 

opredelili enote pomena. 
 

Rezultati: Pri analizi pridobljenih podatkov smo dobili 3 teme, in sicer ``Spolna zloraba 

otroka´´, ``Potek obravnave spolne zlorabe otrok´´ in ``Vključenost medicinske sestre pri 

spolni zlorabi otrok´´. Iz rezultatov lahko razberemo, da se medicinske sestre zavedajo tega 

problema, vendar pa storijo zelo malo za odpravo oz. preventivo pred spolnimi zlorabami 

otrok. 

 

Razprava: Medicinske sestre se pri obravnavi spolno zlorabljenega otroka ne vključujejo 

toliko kot bi si morda mislili, tu se druge službe (Policija, Center za socialno delo in ne- vladne 

organizacije) več vključujejo, bolje sodelujejo medseboj, vendar pa je preventivna dejavnost,  

medicinskih sester malo boljša saj otroke skozi spolno vzgojo pouči tudi o spolnih zlorabah in 

nedotakljivosti telesa. 
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Ključne besede: spolna zloraba otrok, medicinska sestra, preventiva, osveščanje  
 
 
 

ABSTRACT 
 

Theoretical background: Child sexual abuse is a social problem a theme, wich is slowly 

breaking mentality barriers of society and it´s becoming more and more current. Role of 

nurse in child sexual abuse is important, because nurse remains the first professional wor- 

ker, who is facing with child through his whole childhood. 
 

Method: Study was based on the method of qualitative research in form of semi-struc- tured 

interview. After prior consent, interviews were conducted with 8 experts working in different 

areas of treatment of child sexual abuse, such as police, center of social work and non-

government organizations. The method of data analysis was held by the method of 

qualitative content analysis where we identified the important unit through the study of 

transcripts from obtained results. 

 

Results: Text analysis revealed 3 subtropics: ``child sexual abuse´´, ``treatment progress of 

child sexual abuse´´ and ``the involvement of nurses in child sexual abuse´´. The results 

showed us that nurses are aware of this problem, but they do very little to eliminate or to 

prevent child sexual abuse. 

 

Discussion: Nurses aren´t so much included in the treatment of sexually abused children as 

we might think, other departments (police, center of social work, non-government organi- 

zations) are more included in cases of child sexual abuse, however nurses are more included 

in prevention activity, they teach children about child sexual abuse and how to response to 

it through sex education. 

 

Keywords: Child sexual abuse, nurse, prevention, rising awareness 
 
 
 

1 UVOD 
 

Zlorabljanje otrok je družbeni problem in ne le zgolj problem posameznika ali po- 

samezne družine, je dejstvo, ki je v današnji tehnološko napredni civilizaciji še kako 

resnično in pristno (Waloh & Major, 2011). Spolna zloraba pomeni udeležbo od - 

visnih/nepreskrbljenih otrok v spolnih aktivnostih z odraslo osebo ali osebo, ki je 

starejša ali večja od njih. Na otroku pusti tako kratkotrajne kot dolgotrajne fizične in 

psihične posledice na zdravju in kot tako se obravnava kot pomemben zdravstveni 

problem (Bašič, 2008). 
 

Vsi, ki delajo na področju zdravstva, Centrov za socialno delo, Policije in nevladne 

organizacije, so zavezani k varovanju dobrobiti in koristi otrok. Njihovo sodelovanje 

je bistveno, ko gre za interes otroka, ki ga je potrebno zaščititi (Bašič, 2008). Od- 
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krivanje spolnih zlorab pri otrocih, je zelo zahtevno, samo če so vsi deli skupaj, se 

lahko vidi jasno sliko (Triggle, 2013). Zato je pri obravnavi spolnih zlorab potreben 

multidisciplinaren pristop, kjer se strokovnjaki medseboj povezujejo (Bizjak, 2011 

cited in Fridau, 2013, p. 34). Medicinske sestre so vključene v vse aktivnosti otroške- 

ga zdravstva, od novorojenčkov pa vse do najstnikov. Delujejo kot negovalke bolnih 

otrok, vzdržujejo zvezo med otrokom in njegovimi starši, opravljajo pomembne pre- 

ventivne zdravstveno vzgojne dejavnosti in so tako tudi vzgojiteljice staršev in otrok 

(Hoyer, 1994 cited in Avguštin Majcen, 2009 p. 29). Medicinska sestra se lahko sreča 

z otrokom, ki je bil spolno zlorabljen na vseh podoročjih svojega delovanja. Njena  

naloga je zato preprečevati in odkrivati spolno nasilje nad otroki. 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Spolna zloraba otrok je ena najhujših zlorab na sploh, saj pusti na otroku nepopra- 

vljive posledice za vse življenje (Javornik Novak, 2014). Avtorica Repič (2008) je 

spolno zlorabo opredelila kot travmatično izkušnjo, ki spremlja človeka ne glede na 

njegovo starost, trajanje zlorabljanja, kulturno okolje ali versko prepričanje. Je ude- 

ležba odvisnih/nepreskrbljenih otrok v spolnih aktivnostih z odraslo osebo ali osebo, 

ki je starejša ali večja od njih. Sadock in Sadock (2004) sta spolno zlorabo poleg 

spolnega vedenja med otrokom in odraslim opredelila tudi kot spolno vedenje med 

dvema otrokoma, med katerima je več let razlike. Avtorica Rakovec Flisar (2009)  pa 

pravi, da o spolni zlorabi govorimo kot o zlorabi moči v razmerju med storilcem in 

žrtvijo, pri čemer storilec zlorabi svojo pozicijo moči, da bi na škodo nemočne in 

odvisne osebe dosegel lastne cilje in potešil lastne potrebe. Ta zloraba moči je naj- 

večkrat v odnosu odrasli – otrok, v družinskih, vzgojnih in izobraževalnih vlogah in 

razmerjih vseh starostnih skupin. Primeri iz prakse kažejo, da storilci zlorabo načr- 

tujejo in da za stik z otrokom izrabljajo situacije, ki se jim ponudijo. Storilci so lahko 

moški in ženske vseh starosti (Frangež, 2010). 
 

Medicinske sestre imajo v okviru primarne, sekundarne in terciarne ravni zdravstve- 

ne dejavnosti pri zdravstveno-vzgojnem delu otrok in staršev pomembno vlogo, saj 

otroke spremljajo od otroštva dalje. Pomembno je, da so medicinske sestre kom- 

petentne za učenje in vzgojo otrok, hkrati pa morajo znati vzpostaviti dober odnos 

z otrokom, ki se jim bo, v priemru spolne zlorabe lažje zaupal (Kvas, 2011). Po- 

membno je, da medicinske sestre ne izrekajo sodb ter ne obtožujejo žrtev spolnih 

zlorab, ter vsako otrokovo namigovanje na zlorabo in druge znake, ki kažejo na to, 

obravnavajo skrajno resno (Zlokovič & Dečman Dobrnjič, 2007). Medicinska sestra 

naj bo otrokov zagovornik, njen pristop mora biti zaupen in skrben, hkrati pa mora 

posredovati pozitivno sporočilo, biti zgled, se zavedati svojega vpliva na druge ter 

imeti dovolj znanja in veščin za soočanje z nepričakovanim (Kvas, 2011). Pri obrav- 

navi spolno zlorabljenega otroka se medicinska sestra povezuje še z drugimi stro- 

kovnimi službami kot so policija in socialne službe, ki pripomorejo k preprečevanju 

spolnih zlorab (Fridau, 2013). 
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Pomembna vloga medicinske sestre na področju preprečevanaj spolnih zlorab, ki se 

izvaja v okviru zdravstveno vzgojnega dela. Zdravstvena vzgoja predstavlja osnovo 

preventivne dejavnosti in osveščanje otrok o spolni zlorabi. Ozaveščanje mladih in 

odraslih o integriteti njihovega telesa s katerim razpolagajo sami, je neprestan pro- 

ces izobraževanja za varno življenje (Munc, 2010). Z zdravstveno vzgojo na področju 

spolnosti oz. t.i. spolno vzgojo oblikujemo človekovo miselnost, stališča, navade   in 

vedenje v zvezi z spolnostjo. Medicinska sestra v sklopu spolne vzgoje in drugih 

zdravstveno-izobraževalnih projektov, otroka seznani s tem, da je prav, da pove o 

slabih občutkih v zvezi s svojim telesom, da je telo samo njegovo in da se ga nima 

nihče pravice dotikati na način, ki ga ne želi (Moškon, 2012). 

 

Na osnovi predstavljenih teoretičnih izhodišč je namen naše raziskave je na  podlagi 

intervjujev z eksperti iz različnih področij (Policija, Center za socialno delo, nevla- 

dne organizacije, zdravstvo), ki prihajajo v stik z otrokom ki je bil spolno zlorabljen, 

opredeliti vlogo medicinske sestre pri preventivi in osveščanju otrok pred spolnimi 

zlorabami ter predstaviti njeno sodelovanje z drugimi službami, ki delujejo na po- 

dročju obravnave in preprečevanja spolnih zlorab otrok. 

 
 
 

3 METODA 
 

Raziskava je temeljila na empirični kvalitativni metodi raziskovanja. Podatki za raz- 

iskavo so bili pridobljeni s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki smo ga izvedli z 

osmimi različnimi eksperti, na področju Gorenjske, ki delujejo pri obravnavi spolno 

zlorabljenih otrok v Zdravstvenem domu Jesenice, Centru za socialno delo Jesenice, 

nevladni organizaciji - Združenje proti spolnemu zlorabljanju in Ministrstvo za no- 

tranje zadeve - Policija. Vprašanja za intervju, smo sestavili na podlagi dosedanjih 

raziskav, ki so bile obravnavale spolne zlorabe otrok (Osojnik, 2011; Stumberger, 

2010; Stare, 2011). Intervju je bil anonimen, sestavljen iz 10 vprašanj. Raziskava je 

potekala od oktobra 2014 do januarja 2015, po predhodni pridobitvi informiranega 

pisnega soglasja ustanove/organizacije in pisnega ter ustnega soglasja vseh vklju- 

čenih intervjuvancev. Analiza pridobljenih podatkov je bila narejena z metodo kva- 

litativne vsebinske analize in je temeljila na načelu selekcije in razčlenjevanja pre- 

pisanega in urejenega besedila na sestavne dele, skozi proces kodiranja, ki pomeni 

proces izločanja bistva iz posamezne enote kodiranja, ter pojmovanja tega bistva 

sprva s pojmom, v nadaljnih fazah pa s kategorijo (Adam et al., 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  292  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 

4 REZULTATI 
 

Kvalitativna analiza je pokazala 75 kod, 15 kategorij in tri osrednje teme. Tako smo 

dobili tri glavne teme in sicer ″Spolne zlorabe otrok″, ″Potek obravnave spolnih zlo- 

rab otrok″ in ″Zdravstveno-vzgojno delo medicinske sestre pri spolni zlorabi otrok″. 
 

Slika 1: Osrednje teme, prepoznane s strani intervjuvanih ekspertov o vključenosti 

medicinske sestre pri obravnavi, osveščanju in preventivi pred spolnimi zlorabami 

otrok 
 

 

Vir:  Intervju, 2015 
 

4.1 Spolna zloraba otrok 
 

O spolni zlorabi otrok, obstaja zelo veliko definicij, ki jo intervjuvani eksperti opre- deljujejo 

na takšen ali drugačen način, vendar so si enotni v enem, in sicer: „v zdru-     ženju in v skladu 

z našo doktrino dela na tem področju in seveda s potrditvijo s strani med- narodnih 

strokovnjakov, bom rekla smo sprejeli angleško definicijo, ki pravi spolna zloraba je udeležba 

odvisnih, nepreskrbljenih otrok v spolnih aktivnostih, z odraslo osebo,   starejšo 
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osebo ali osebo, ki je večja od njih, pri katerih storilec zlorabi svojo moč, da otroka vpelje v 

spolne aktivnosti brez njegovega pristanka“ (EN-1). Intervjuvani eksperti so mnenja, da 

se večinoma spolne zlorabe otrok dogajajo znotraj družine: „to se dogaja tudi v zelo 

sofisticiranih družinah, zelo tudi premožnih, dobro stoječih, vendar je tam še 3x težje odkri- 

ti, ker se zelo skrivajo, da ne bi karkoli ven prišlo, da bi jih blatilo na kakršen koli način. Ni 

vezano v bistvu na nek segment družine, mi imamo te pojave v vseh, oblikah″ (EP-2). ″Še 

vedno se soočamo namreč tudi z napačnimi pogledi na spolno zlorabo, če tožilstvo zavrže 

ovadbo, zaradi tega ker tožilec trdi da pri storilcu ni prišlo do spolne zadovoljitve, in to na- 

piše kot razlog zavržbe, potem ne moremo govoriti o kvalitetnem in strokovnem razkrivanju 

in kasneje seveda tudi eventuelni obsodbi storilca″ (EN-1). To pa ni edina težava: ″govor 

samo o pedofiliji nas lahko zavede, ker potem predvidevamo da so samo pedofili, kjer gre za 

izrazito spolno nagnjenje do otrok, tisti ki zlorabljajo otroke″(EN-1). Ker se spolne zlora- 

be otrok, dogajajo največkrat v družini, so tudi storilci največkrat tisti, ki jim otrok 

najbolj zaupa: ″to so ponavadi, tisti storilci najožji, al so to sorodniki, strici, tete, vse sorte. 

Ali pa tudi recimo oči, očim, mama“ (EZ-7). Intervjuvani eksperti opozarjajo, da odra- 

sle osebe izkoristijo nemoč in neznanje otroka, da ga prisilijo v spolno dejanje, kjer otrok  

čuti, da se mu dogaja nekaj prepovedanega, vendar pa ne zna tega preprečiti: 

„če je žrtev dovolj močna bo potem rekla to pa meni neodgovarja, v ta moj prostor pa     ne 

posegat. Tukaj gre za merjenje moči v bistvu tudi. Če je pa nemočna, potem se pa to lahko 

zgodi, gre. In zdaj velikokrat so te osebe nemočne proti tistemu, ki zlorablja“ (EZ-7). Otroci 

ponavadi ne  znajo  prepoznati  spolne  zlorabe,  zato  je  odgovornost  odraslih,  da  jim  pri 

tem pomagajo: „odrasla oseba, je pravzaprav tista, ki točno ve in se zaveda kje je meja, ne  

moremo tega dati otroku ampak odrasli osebi, ti veš kdaj je meja prestopljena in otrok ne 

more presoditi, kdaj je ta meja bila prestopljena, otroci tega ne morejo razumeti“  (EP-2). 

 

4.2 Potek obravnave spolne zlorabe otrok 
 

Intervjuvani  eksperti  menijo,  da  je  odkrivanje  spolne  zlorabe  otrok  zelo zahtevno:  

„to je tako narejeno da tega nihče ne vidi nikoli ni neke priče, ki bi neposredno stala zraven 

in videla kaj se dogaja“ (EZ-3), prav zaradi tega je večinoma najprej postavljen sum 

bodisi s strani staršev, bodisi vzgojiteljev in učiteljev ali pa zdravstvenih delavcev 

(medicinske sestre in zdravniki). „Zdaj če so to manjši otroci so običajno drugi odrasli  ki 

o tem govorijo, da se nekaj dogaja, če je to recimo, da je to sum spolne zlorabe s strani 

enega starša, da zlorablja drug starš, potem ta prvi starš neke svoje bojazni o tem govori. 

Druga možnost je da poročajo v šoli ali v vrtcih da se dogaja nekaj nenavadnega, da je 

to vedenje drugačno in s tem pravzaprav sprožijo nek postopek, al svetujejo obisk, ali pa 

gredo na center za socialno delo in ta se potem tud nekako vključi v to delo“ (EZ-3). Pri 

obravnavi spolne zlorabe otroka je pomemben  multidisciplinarni  tim,  kjer  sodelu- jejo 

različne službe, ki si medseboj izmenjujejo informacije: „dajemo zelo pomembne 

informacije, ki jih mogoče druge institucije nimajo. Iz tega razloga, ker mi zbiramo infor- 

macije, od vseh institucij in od množice ljudi, oni pa imajo običajno samo en segment, šola 

ma samo en segment, vrtec en segment, zdravstvo en segment, mi predelamo in preverimo 

vse, sestavo mozaika naredimo“ (EP-2). Zaradi vključenosti številnih služb in sestavo 

vedno  novega  multidisciplinarnega  tima  za  vsak  primer  posebej,  intervjuvani  eks- 
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perti poudarjajo, da bi bilo mogoče smiselno ustanoviti stalne time, ki bi bili zadol-  ženi 

za primere spolnih zlorab otrok: „ki bi lahko z več informacijami, opredelili nekako 

uokvirli vsak posamezen primer, bili v oporo vsem tem ljudem, da ti strokovnjaki nebi rabili 

razmišljati o tem ali bom zdaj nekaj prijavil pa se to ni zgodilo ali karkoli. Ampak, da bi 

dajali sporočilo takoj enemu takemu strokovnemu timu, ki bi to z več informacijami bolje 

obravnavali primere spolnih zlorab otrok“ (EN-1). Zanimivo je da se medicinske sestre v 

multidisciplinarni tim ne vključujejo, čeprav eksperti menijo, da bi s svojimi znanji    in 

opazovanji lahko veliko prispevale k kakovostnejši obravnavi otrok-žrtev spolnih zlorab: 

„medicinske sestre da bi bile prov vključene v tim ne, vendar dejansko to ko ti otroka vidiš 

veliko več kot zdravnik je ena zelo velika prednost, ko ga vidiš kako se igra, ko ga ne- vem 

spodbujaš da se gre umit, če je še manjši ko ga preoblačiš, in mislim da te informacije, če je 

medicinska sestra senzibilizirana lahko pomisli na te stvari, so lahko zelo dragocene“ (EZ-

3). Menijo, da je ključna prednost medicinske sestre, na področju obravnave in  

odkrivanja spolnih zlorab otrok v tem, ker ima stik z otrokom, bi se lahko pri izva- janju 

zdravstvene vzgoje dotaknila tudi duševnega področja otroka, ter s tem otroku vlila 

zaupanje in možnost, da se ji zaupa oziroma, da spregovori o zlorabi, ki se mu dogaja: 

„medicinska sestra če bi imela ta znanje in bi na sistematskih pregledih lahko ko se dotika 

tudi nekih tem spolnosti menstruacije bi lahko bilo tudi s področja duševnega zdravja,  

ko ti daš možnost da ljudje spregovorijo ti spregovorijo, mislim da bi lahko tukaj bila ena 

velika možnost mislim da bi medicinske sestre tukaj imele kar nekaj novih področij dela“ 

(EZ-3), s tem pa bi pridobile tudi več kompetenc: „mogoče bi morale imeti več 

kompetenc če gre za obravnavo enega otroka kjer je pač udeležena dotična sestra ki dela v 

tisti ambulanti pa če se je njo kaj dotaknilo oz. je bila ona vpletena v to, mislim da bi bilo 

primerno oz. pravzaprav če bi bila tudi njena opažanja da se z otrokom nekaj dogaja, ali 

pa da so ji starši zaupali kakorkoli, potem tudi ona sodelovala pri tem“ (EZ-5), „se mi zdi 

to eno področje kjer bi lahko medicinska sestra pravzaprav več naredila, več se izobraže- 

vale, več pomagale in pravzaprav ukvarjale s tem. Tako kot sem prej rekla, to so lahko tudi 

patronažne sestre, ki prepoznajo na terenu in vsi tisti, ki pridejo v stik z otrokom“ (EZ-7). 

 

4.3 Vključevnost medicinske sestre pri preprečevanju spolnih zlorab pri otrocih 
 

Intervjuvanci izpostavljajo, da se medicinska sestra z otrokom srečuje skozi njego-      vo 

celotno otroštvo in, ima zato pri njegovem osveščanju in zdravstveni vzgoji na področju 

preventive pred spolnimi zlorabami otroka pomembno vlogo „najbolj so na udaru, po 

svoje so tudi najbolj osveščene“ (EZ-4). Otroka poučuje o nedotakljivosti nje- govega 

telesa: „z vidike preventive in osveščanja pa sigurno imamo te vzvode, in ja se dela na tem 

področju. Jaz osebno preko zdravstvene vzgoje kjer imam tudi delavnice za zdravo 

spolnost vedno povem otrokom sicer je to deveti razred ali prvi letnik srednje šole, kaj to je 

spolna zloraba in kje so meje dotakljivosti njihovega lastnega telesa, s tega vidika recimo 

ozaveščanja“ (EZ-6), Vendar pa je realnost čisto drugačna in tu  medicinske  sestre čaka 

še veliko dela in učenja: „dejansko se bodo morale od drugih kadrov oz. drugih stro- 

kovnjakov tako bom rekla učit, da se bomo lahko ozavestle tudi medicinske sestre, da bomo 

lahko na tem področju kaj več naredile“ (EZ-7). Saj so mnenja, da so osveščene o spolnih 

zlorabah otrok, vendar pa formalna izobrazba ki jo dobijo tekom šolanja ne zadošča, 
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saj jo je premalo: ``formalna izobrazba, kar je recimo uradnega učnega programa to ti ne 

da zadosti znanja, ki ga medicinska sestra za svoje delo potrebuje´´ (EZ-7), mogoče za-  radi 

majhnih kompetenc medicinske sestre pri celotnem poteku  obravnave  spolnih  zlorab 

otrok ni toliko poudarka na tem: `` izobraževanja na to temo je to v sklopu telih naših 

predavanj zelo malo tega, tako da mogoče glih zaradi tega ker je taka tema premalo 

poudarka nevem kako bi se izrazla. Uglavnem me se na to temo zelo malo izobražujemo kaj 

se širše dogaja tega nevemo. Mislim da se premalo izobražujemo na to temo, glede na 

ostalo znanje katero mamo, smo s tega področja premalo seznanjene´´  (EZ-5). 

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

Kvalitativna raziskava je pokazala, da različni eksperti na spolno zlorabo otroka gle- 

dajo iz različnih zornih kotov, vendar pa so si enotni, da je spolna zloraba vsako 

spolno obarvano vedenje do otroka, ki je mlajši od 15. let ali med otrokoma, kjer je 

eden otrok starejši od drugega. Navedeno potrjuje razumevanje spolne zlorabe po 

avtorici Repič (2008), ki je spolno zlorabo opredelila kot travmatično izkušnjo, kjer 

so otroci udeleženi v seksualno aktivnost z odraslo osebo ali osebo, ki je starejša od 

njega. Odkrivanje spolne zlorabe je izredno zahtevno, saj je naša raziskava pokazala, 

da nikoli ni neke priče, ki bi videla kaj se pravzaprav dogaja, vedno je najprej posta- 

vljen sum, bodisi s strani staršev ali strokovnih delavcev, s katerimi se otrok sreča, 

šele nato se lahko postopek izpelje in otroka zaščiti. Munc (2010) je mnenja, da je 

spolno zlorabo težko odkriti zaradi tega, ker v družbi obstajajo različne predstave o 

tem kakšno je sprejemljivo vedenje do otroka, pa tudi zaradi tega, ker žrtve veči- 

noma o spolni zlorabi molčijo. Medicinska sestra mora znati zelo dobro opazovati 

in biti mora pozorna na različne znake, ki bi lahko kazali na spolno zlorabo otroka. 

Pridobiti pa si mora tudi otrokovo zaupanje (Turčin, 2013). V naši raziskavi smo 

ugotovili, da je zdravstvo še vedno nekje v ozadju pri obravnavi spolne zlorabe otrok 

in medicinske sestre nimajo velike vloge pri odkrivanju spolnih zlorab. Intervjuji so 

pokazali, da medicinske sestre menijo, da imajo premalo kompetenc na tem po- 

dročju dela, prav tako je lahko tudi to, da imajo premalo znanja s področja spolnih 

zlorab, saj v času formalnega izobraževanja ne dobijo zadosti informacij, prav tako 

pa tudi kasneje ko so že zaposlene, nimajo veliko izobraževanj na to temo. Vendar 

pa je raziskava pokazala, da si medicinske sestre želijo več kompetenc in več znanja, 

saj so to izpostavile kot glavni problem. Saj zaradi pomankanja znanja s področja 

spolnih zlorab, medicinske sestre ne vedo, na kaj je potrebno biti pozoren, ko gre za 

spolne zlorabe otrok (Triggle, 2013). 

 

S preventivo pred spolnimi zlorabami otrok, kot učinkovitim mehanizmom prepre- 

čevanja spolnih zlorab naj bi se poskrbelo, da otrok in mladostnik ne utrpi travma- 

tičnih posledic, ki jih lahko spolna zloraba na njem pusti (Javornik Novak, 2014). V 

naši raziskavi smo ugotovili, da medicinske sestre pri preventivnih akcijah sodelujejo 

predvsem kot zdravstvene vzgojiteljice. Otroke poučujejo o spolnosti, jih seznanijo 

o tem kaj spolna zloraba je, kje so meje dotakljivosti njihovega telesa, kam se lahko 
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zatečejo po pomoč. Na tem področju pa obstajajo še odprte možnosti za širši sis- 

tematični pristop, saj Žalar in Leskovšek (2013) v svoji raziskavi navajata, da otroci 

slabo poznajo spolno nasilje in kaj vse spada pod to. 

 

Ker je raziskava opravljena na samo enem regionalnem področju z majhnim šte- 

vilom intervjuvanih ekspertov, menimo, dadobljeni rezultati veljajo za proučevani 

vzorec. Osrednja omejitev raziskave, je bilo manjše poznavanje oziroma srečevanje 

s primeri spolnih zlorab otrok med intervjuvanimi medicinskimi sestrami. V priho- 

dnjih raziskavah na tem področju bi veljalo razširiti vzorec, saj bi več intervjujev z 

različnimi eksperti, bolje prikazalo medsebojno sodelovanje služb, ter vključenost 

medicinske sestre pri obravnavi in preventivi pred spolnimi zlorabami otrok. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Otroci veljajo za najšibkejši člen naše družbe. Odvisni so od odraslih, saj zaradi svo- 

jega neznanja in neizkušenosti neznajo vedno ločiti dobro od slabega, zato je dol- 

žnost odraslih, da otroka poučijo o tem kaj je prav in kaj narobe. Izvedena kvalitativ- 

na raziskava je pokazala, da na področju obravnave in preprečevanja spolnih zlorab 

otrok medseboj sodelujejo različne strokovne službe in eksperti, v postopek do neke 

mere vključujejo tudi medicinsko sestro, predvsem na področju preventive, vendar 

pa to ni zadosti. Raziskava kaže na potrebo po pridobitvi več kompetenc in več izo- 

braževanj na temo spolnih zlorab pri medicinskih sestrah, saj je le tega znatno pre- 

malo, v primerjavi z ostalimi področji dela. Rezultati naše raziskave so pokazali, da 

vloga medicinske sestre na področju preprečevanja spolnih zlorab otrok predvsem 

ta, da otroka kot zdravstvena vzgojiteljica pouči o nedotakljivosti njegovega telesa, o 

tem da odraslim lahko reče ne, če ti želijo z njim početi nekaj pri čemer se počuti ne- 

ugodno in kam se lahko zatečejo po pomoč. Raziskava je pokazala, da je na področju 

preventive in obravnave spolne zlorabe otrok pomembna vključenost medicinske 

sestre, ki bi s svojimi opažanji lahko imele velik doprinos k bolj holistični obravnavi 

spolno zlorabljenega otroka kot tudi pri zdravstveni vzgoji otrok na področju spol- 

nosti, z večjim poudarkom na osveščanju pred spolnimi zlorabami. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Humani papilomavirus (HPV) je glavni povzročitelj raka materničnega 

vratu, čeganeodkrijemopravočasno. V Sloveniji imajodeklicev 6. razreduosnovnešolemožnost 

brezplačnega cepljenja proti HPV. Vloga diplomirane in/ali višje medicinske sestre (v nadalje- 

vanju medicinske sestre) pri cepljenju mladostnic proti HPV je izredno pomembna predvsem pri 

preventivnem ozaveščanju staršev in mladostnic. Poleg ozaveščanja o cepljenju proti HPV medi- 

cinska sestra sodeluje pri zdravstveno-vzgojnem  delu. 

 

Metoda: V raziskavi smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja, deskriptivno metodo dela 

s študijem domače in tuje literature. Pridobivanje podatkov je potekalo s tehniko anketiranja, 

anketnivprašalnik je vseboval 15 vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Raziskovalni vzorec je zajel 

30 izvajalcev zdravstvene nege, medicinskih sester, zaposlenih v šolskih dispanzerjih celjske re- 

gije. Dobljene podatke smo obdelali in prikazali s pomočjo računalniškega programa Microsoft 

Office Word in Microsoft Excel. 
 

Rezultati: Ugotovili smo, da je program zdravstvene vzgoje za starše in mladostnike glede osve- 

ščanja o HPV in cepljenju proti HPV v 20 % pomanjkljiv. Medicinska sestra ima pri svojem delu 

(77 %) dovoljmožnosti, da zadovoljivo seznanistarše in mladostnice o cepljenju proti HPV. Raz- 

iskava je pokazala, da starše o cepljenju in pomenu cepljenja (50 %) ozaveščamo preko preda- 

vanjnapreventivnempregledualivšoli, mladostnice pa(60 %) ozaveščamoopomenucepljenja 

preko šole. Da je preventivno cepljenje proti okužbi s HPV koristno, je potrdilo 77 % anketiranih, 

in večina (97 %) bi dovolilo cepiti svojega  otroka. 

 

Razprava: Medicinske sestre podpirajo program cepljenja proti HPV. Izvajajo veliko različnih in- 

formativnih aktivnosti, tako za mladostnike kot za njihove starše. Pomembno vlogo pri prenosu 

informacijdo mladostnic je šola, kiomogoča še sinergične učinke obpomočistrokovnihdelavcev; 

običajno učiteljev biologije. Skrb vzbujajoč je rezultat, da skoraj polovica anketirancev nima do- 

stopa do strokovne literature o spolno prenosljivih boleznih in/ali o HPV. 
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Ključne besede: HPV, cepljenje, medicinska sestra, spolno prenosljive bolezni, zdra- 

vstvena vzgoja 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Theoretical background: The human papillomavirus (HPV) is the main cause of cervical 

cancer, if not detected on time. In Slovenia, girls in the 6th grade of elementary school, have 

the opportunity for a free vaccination against HPV. The role of the registered general nurse 

or high nurse (hereinafter referred to as nurses) in the vaccination of young girls against 

HPV is extremely important especially in preventive raising of awareness among parents 

and adolescents. In addition to raising awareness about the vaccination against HPV, the 

nurse participates in medical educational work. 
 

Work methods: In this study, we used the quantitative research method, descriptive work 

method with a study of domestic and foreign literature. We conducted an anonymous sur- 

vey that included 15 questions of the open and closed type. The survey was conducted using 

an anonymous questionnaire in school clinics in the region of Celje. Thirty healthcare wor- 

kers were surveyed and the data from the questionnaires was statistically processed with 

the help of the computer program Microsoft Office Word and Microsoft Excel. 
 

Results: We found that the health education of parents and adolescents regarding the ra- 

ising of awareness about HPV and the vaccination against HPV is insufficient in 20 % of 

cases. During her work, the nurse has (77%) enough opportunities to sufficiently inform 

parents and adolescent about the vaccination against HPV. The research has shown, that 

the parents are informed about the vaccination and the importance of the vaccination  (50 

%) trough lectures that take place at the preventive examination or at school. Adolescent 

girls are informed about the importance of the vaccination in school. 77 % of those questi - 

oned confirmed that the preventive vaccination against the infection with HPV is useful and 

most of those questioned (97 %) would allow their child to be  vaccinated. 

 

Discussion and conclusion: The nurses support the program of vaccination against HPV. 

They perform a wide variety of informative activities for youngsters as well as their parents. 

The school plays an important role in transferring information to the adolescent‘s, which 

also enables synergistic effects accompanied by the help of professional staff; normally of 

the biology teachers. Slightly worrying is the fact that almost half of those questioned have 

no access to scientific literature on sexually transmitted diseases and/or HPV. 

 

Keywords: HPV, vaccination, nurse, sexually transmitted diseases, health education 
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1 UVOD 
 

O humanem imunodeficitnim virusom je povedano in raziskano že veliko. Po epidemio- 

loških podatkih je okuženih že več kot 40 milijonov ljudi po celem svetu (Brotherton, et 

al., 2011) in v Sloveniji preko 400 (Lisjak, 2013). Humani papilomavirus (HPV) je virus 

iz družine papilomavirusov, ki lahko okužijo človeka. HPV povzroča le produktivne 

okužbe v keratinocitih kože in sluznice. Poznamo več kot 200 različnih tipov HPV 

(Uršič Vrščaj, 2009). Kocjan & Poljak (2011) delita HPV na naslednje genotipe: visoko- 

rizični genotipi HPV (HPV-16 in HPV-18 – skupaj jih je vsaj 13) in nizkorizični genotipi 

HPV (HPV-6 in HPV-11). Po uvajanju cepiva proti HPV se je število okužb zmanjšalo 

(Inštitut za varovanje zdravja, 2012a). 

 

Po podatkih nacionalnega inštituta za javno zdravje je razvidno, da se na področju 

celjske regije povečuje precepljenost deklic in se jih vse več in več odloča za ceplje- 

nje. Največ se jih je za cepljenje odločilo v šolskem letu 2011/2012 na Ravnah na 

Koroškem (Inštitut za varovanje zdravja, 2012b). Od leta 2008 do sedaj je rutinski 

program cepljenja deklic uvedla večina držav Evropske unije (Inštitut za varovanje 

zdravja, 2012a). 

 

Na področju zdravstvenega varstva imajo tako medicinske sestre kot vzgojitelji po- 

membno vlogo pri starših in mladostnikih. Prav tako so medicinske sestre lahko 

ključnega pomena pri izobraževanju javnosti o cepljenju in povečanju ozaveščenosti 

o HPV in njegovih posledicah (Rogers & Cantu, 2009). Najpomembnejše naloge 

medicinske sestre pri celotnem procesu cepljenja proti HPV so naročanje in nadzor 

šestošolk, psihična priprava na cepljenje, priprava cepiva, cepljenje, informiranje, 

poznavanje značilnosti in stranskih učinkov cepiva, zagotavljanje pravilnega  shra- 

njevanja in kontrola cepiva ter vodenje evidenc cepiv in cepljenja (Kontič,  2009). 

 
 

 
2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

Humani papilomavirus 
 

Humani papilomavirus je virus iz družine papiloma virusov, ki lahko okužijo človeka. 
HPV povzroča le produktivne okužbe v keratinocitih kože in sluznice. Približno 40 
genotipov HPV povzroča novotvorbe in jih delimo na visokorizične in nizkorizične 
genotipe HPV (Uršič Vrščaj, 2009). Najpogosteje se prenašajo s spolnim stikom kože 
in sluznice. Redkeje se prenašajo posredno preko kontaminiranih površin ali pred- 
metov, kot so na primer: kirurške rokavice, igrače, spodnje perilo, pripomočki, ki- 
rurški instrumenti (Kocjan & Poljak, 2011). V enem letu izgine 70 %, v dveh letih pa 
90 % okužb. Pri 5 do 10 odstotkih okuženih ženk okužba vztraja, kar močno zveča 
tveganje za nastanek prekanceroznih lezij materničnega vratu, ki lahko napredujejo 
v invazivnega raka materničnega vratu (Uršič Vrščaj, 2009). 
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Vloga medicinske sestre, namen cepljenja proti  HPV 
 

Medicinska sestra je v vsakem trenutku zdravstvena učiteljica in vzgojiteljica zdra- 

vstvene vzgoje, saj je v neprestanem kontaktu in interakciji z mladostnico in starši. 

Otroci, mladostniki in odrasli imajo pravico, da jih poučujejo dobro izobražene me- 

dicinske sestre, ki zdravstveno vzgojo dobro in strokovno izvajajo po dobri metodiki 

zdravstvene vzgoje ter izpopolnjujejo svoje znanje (Zurc, et al., 2010). Glavni namen 

cepljenja je zaščita pred obolevanjem in hkrati preventiva pred boleznijo (Kraigher, 

et al., 2011). 
 

Aplikacija cepiva po procesni metodi dela in primer cepljenja 
 

Pojem procesa zdravstvene nege pojasnjuje sistem značilnih posegov v zdravstveni 

negi. Ta je namenjen zdravju posameznika, družine in družbene skupnosti. Proces  

zdravstvene nege je naučeno zasnovan kot sistem dela medicinske sestre (Šepec, 

2010). 

 

1. Ugotavljanje potreb po zdravstveni negi (cepljenju): pri tej fazi ugotavljamo po- 

trebo po cepljenju, zdravnikovo naročilo, identiteto pacienta, ki ga bomo cepili, 

ime in odmerek cepiva, čas in način aplikacije cepiva (zagotavlja nam varnost). 

Seznanimo se z zdravstvenim stanjem pacienta, ki bo cepljen (nekatera stanja 

pomenijo kontraindikacije za cepljenje). Ugotoviti in preveriti moramo rok traja- 

nja cepiva (nedovoljena je uporaba cepiva, ki mu poteče rok trajanja) in ali je bila 

zagotovljena hladna veriga. Seznaniti se moramo s predpisanim cepivom (učinki 

cepiva, znaki reakcij itd.). Ugotoviti moramo seznanjenost pacienta s stranskimi 

učinki in pomen cepiva, ki ga bomo aplicirali. Nikoli ne cepimo s cepivom, ki ga 

je prinesel pacient (Stogoj, 2009). 

 

2. Postavitev ciljev: cilje si postavimo po ugotovljenih negovalnih diagnozah. 

Usmerjeni so na pacienta, ki ga bomo cepili. Za oblikovanje ciljev lahko upora- 

bimo model SNOČ, S-subjekt, N-nivo, O-okoliščine, Č-čas. Cilji: pacient bo se- 

znanjen, proti kateri bolezni/virusu bo cepljen, prav tako bo seznanjen, s katerim 

cepivom bo cepljen, o možnosti za pojav stranskih učinkov, čutil bo minimalno 

nelagodje in bolečino, pacient bo cepljen (Kraigher, et al., 2011). 
 

3. Načrtovanje zdravstvene nege: priprava prostora in pripomočkov, pacienta se- 

znanimo, proti katerem virusu bo cepljen, pacienta seznanimo o vrsti, odmer- 

ku in katero cepivo bo dobil. Pacienta poučimo o morebitnem pojavu stran- 

skih učinkov. Pacienta pripravimo psihično in fizično (priprava mesta aplikacije) 

(Kraigher, et al., 2011). Aplikacija bo potekala po aseptični metodi dela, načr- 

tujemo najprimernejše mesto cepiva (sredina nadlahti). Pomembna je tudi pri- 

merna priprava prostora in vseh pripomočkov za nemoten potek cepljenja (Iva- 

nuša & Železnik, 2008). 
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4. Izvajanje zdravstvene nege (izvedba cepljenja): 
 

 Preden pristopimo k pacientu, roke vedno razkužimo. Pacientu, ki bo cepljen, 

pojasnimo postopek in ga prosimo za sodelovanje. Seznanimo ga z možnimi 

stranskimi učinki, ki se lahko pojavijo med ali po cepljenju (manjša bolečina   po 

aplikaciji še nekaj ur, alergije   itd.). 
 

 Pripravimo prostor. Zagotovimo zasebnost. Pred aplikacijo cepiva upošte- vamo 

pravilo 7 P, ki ga sestavlja: prava oseba, pravo zdravilo, prava doza, pravilen 

način, pravi čas, pravilno skladiščenje in na koncu posega pravilno 

dokumentiranje. Pazljivi moramo biti na datum uporabe. Preverimo oznake    in 

ujemanje oznak na zunanji statični ovojnini. Pomembno je tudi stalno 

preverjanje temperature v hladilniku. Cepiva morajo biti tovarniško zaprta in 

natančno evidentirana. Pregledamo cepivo, segreto na sobno temperaturo, 

morebitne spremembe (poškodba ovojnine, spremenjena barva, konsistenca, 

nečistoča na stenah in ostale usedline). Odstranimo kos oblačila in odkrije-   mo 

mesto aplikacije. Pacienta namestimo v udoben položaj in prosimo, da  glavo 

obrne na drugo stran (odvrnemo pozornost). Izberemo mesto cepljenja 

(pozorni smo na morebitne spremembe na koži). Mesto cepljenja razkužimo    z 

razkužilom (spitaderm, alkoholni robčki ali 70 % alkohol) in počakamo, da    se 

razkužilo posuši. Vnaprej polnjene brizge nežno zavrtimo v dlani, da ne bi   na 

stenah ostale usedline. Mehurčkov v napolnjeni brizgi ni treba odstraniti, saj 

omogočajo celotno aplikacijo cepiva (ne ostaja v igli). Razkužimo si roke. 
 

 Nato apliciramo cepivo (način dajanja in mesto vnosa določi v svojih navo- 

dilih proizvajalec). Navodila: intramuskularno v nadlahtno mišico (HPV), v 

zgornji anterolateralni predel stegna ali zgornji zunanji del glutealne miši- 

ce ali v deltoidno mišico; subkutano v nadlahti; intradermalno na nadlahet; 

peroralno z neposrednim kapanjem v usta (po žlički). Po končani aplikaciji 

mesto vboda zaščitimo s tamponom (gobico, vato). Pazljivo odstranimo na- 

lepke iz brizge in jih nalepimo v cepilno knjižico in pacientovo kartoteko. 

Iglo, s katero smo zbodli, oziroma celotno že vnaprej pripravljeno cepivo 

(brizga in igla) odstranimo v kontejner za ostre predmete in ravnamo po 

navodilih ustanove. Pospravimo in uredimo druge pripomočke. Razkužimo si 

roke (Kraigher, et al., 2011). 
 

1. Vrednotenje in dokumentiranje  cepljenja 
 

Dokumentiranje je zelo pomembno. Končno vrednotenje je opravilo glede 

na cilje, ki smo si jih zastavili. Osebo, ki smo jo cepili, povprašamo po poču- 

tju. Oseba, ki je bila cepljena, mora počakati oziroma biti pod nadzorom še 

najmanj 20 minut po cepljenju, zaradi možnih pojavov nezaželenih učinkov. 

Dokumentiramo v za to pripravljen obrazec oziroma na mesto, kjer to določi 

delovna organizacija (računalnik, knjiga itd.) (Ivanuša & Železnik,  2008). 
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Kontraindikacije in negativni učinki cepljenja proti HPV 
 

Vse kontraindikacije ne pomenijo stanja za opustitev cepljenja, kot so blaga oblika 

prehlada brez povišane telesne temperature (npr. smrkanje), stabilna nevrološka 

stanja in kronične bolezni. Pomembna je informacija o zdravstvenem stanju deklice, 

ali ima kakšno bolezen oziroma ali je alergična na kakršna koli zdravila ali sestavine, 

ki so v cepivu. V tem primeru deklica ne bo cepljena (Kraigher, et al., 2011). Možnost 

pojava negativnega učinka cepiva je enako možna kot pri aplikaciji oziroma  zaužitju 

druge terapije. Negativni učinki so v pogostih primerih blagi in hitro prehodni. 

 
 
 

3 METODA 
 

V raziskavi smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja, metodo deskripcije s 

študijem domače in tuje literature. Podatki o stališčih in mnenjih naključno izbranih 

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov so bili pridobljeni s tehniko anketiranja. 

Kot raziskovalni instrument smo uporabili strukturiran anketni vprašalnik, ki je vse - 

boval 15 vprašanj, od tega 7 vprašanj zaprtega tipa in 8 vprašanj pol zaprtega tipa. 

Za merjenje stališč smo uporabili 5-stopenjsko Likertovo ocenjevalno lestvico, pri 

čemer 1 – pomeni se nikakor ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – sem neoprede- 

ljen, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam. Anonimnost je bila v popolnosti 

zagotovljena, saj v anketni vprašalnik nismo vključili osebnih podatkov zaposlenih. 

Celotna raziskava je potekala od marca do junija 2014. V raziskavo so bile vključe- 

ne medicinske sestre, zaposlene v šolskih dispanzerjih Zdravstvenih domov širšega 

celjskega območja in okolice. Ankete smo razdelili v Zdravstvenih domovih v Celju, 

Žalcu, Slovenskih Konjicah, Šmarju pri Jelšah, Šentjurju, Laškem, Sevnici, Radečah in 

Brežicah. Za izvedbo ankete je bilo pridobljeno soglasje vodstva omenjenih zavo- 

dov. Sodelovanje je bilo anonimno in prostovoljno. Skupno smo razdelili 50 anket. 

Vrnjenih smo prejeli samo 30, kar pomeni 60 % realizacijo vzorca. Med anketira- 

nimi je bilo 29 (97 %) žensk in 1 (3 %) moški. Med 18 in 30 let je bilo starih 9 (30 

%) anketiranih, 11 (37 %) med 31 do 41 let in 10 (33 %) nad 41 let. Po izobrazbeni 

strukturi jih je bilo med 30  anketiranimi  13  (43  %)  s  srednješolsko  izobrazbo,  12 (40 

%) z visokošolsko, 5 (17 %) z višješolsko izobrazbo. Univerzitetne izobrazbe ali 

strokovnega magisterija med anketiranimi ni imel nihče. Pridobljene podatke smo 

analizirali s pomočjo programa Excel. Sledilo je urejanje podatkov v smislu celote.  

 
 
 

4 REZULTATI 
 

Program zdravstvene vzgoje za starše in mladostnike glede osveščanja o HPV in 

cepljenju proti HPV je 24 (80 %) anketirancev ocenilo kot zadovoljiv. Večina an- 

ketirancev 23 (77 %) je mnenja, da je preventivno cepljenje koristno, 23 (77 %)   jih 
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je mnenja, da ima dovolj možnosti za seznanitev staršev in mladostnikov o spolno 

prenosljivih bolezni (SPB) in okužbah s HPV. Polovica anketirancev, 15 (50 %), je 

ozaveščalo starše o pomenu cepljenja proti HPV s pomočjo predavanj, 11 (37 %) an- 

ketirancev pa z deljenjem zloženk, 18 (60 %) anketirancev ozavešča mladostnice o 

cepljenju proti HPV preko šole, 23 (77 %) anketirancev meni, da istočano seznanijo  

starše o možnosti cepljenja fantov proti HPV. Večina anketirancev je mnenja, da 

spremljajo redno novosti na področju SPB in HPV ter preventive. Dostop do inter- 

netnih virov je potrdilo 27 (90 %) anketirancev. V svoji ustanovi ni naročenih na 

strokovno literaturo o HPV in SPB 13 (43 %) anketiranih, 16 (53 %) anketirancev          je 

opazilo, da se je dilema glede cepljenja proti HPV pri starših pokazala občasno. Svojega  

otroka bi dalo cepiti 29 (97 %) anketirancev. 

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

Na osnovi rezultatov raziskave lahko podamo naslednje odgovore na zastavljena 

raziskovalna vprašanja: 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali so medicinske sestre zadovoljne z obstoječim pro- 

gramom zdravstvene vzgoje za mladostnike in starše o HPV in cepljenju proti HPV? 
 

Z raziskavo smo ugotovili, da večina anketirancev ne glede na starost ali stopnjo 

izobrazbe podpira program cepljenja proti HPV. Trenutni program preventivnega 

cepljenja zajema po eni strani tako informacije o možnostih cepljenja, prednosti ce- 

pljenja in možnostih nezaželenih zapletov po cepljenju proti HPV. Kljub temu pa so 

anketiranci do trenutnega izvajanja programa precej kritični in program zdravstvene 

vzgoje ocenjujejo kot dober oz. zadovoljiv. Menijo, da imajo sicer ustrezne možnosti 

za seznanitev staršev in mladostnikov o okužbah s HPV, vendar je trenutni problem 

predvsem močno prisotno javno mnenje, ki potrjuje nepotrebnost in nevarnost ce- 

pljenja proti HPV. Zelo pomembno je tudi, da je medicinska sestra nepristranska, saj 

je bila več kot polovica anketirancev mnenja, da je omejeno cepljenje koristno, nekaj 

anketirancev pa je menilo, da je to odločitev vsakega posameznika. Iz raziskave je 

razvidno, da bi skoraj vsi anketiranci dali svojega otroka proti HPV tudi cepiti. Ugo- 

tavljamo, da imajo medicinske sestre dovolj znanja o SPB in cepljenju proti HPV in 

se zavedajo pozitivnih in stranskih učinkov cepljenja. Vedo tudi, kakšne bolezni bodo 

pri svojem otroku preprečili s cepljenjem proti HPV. 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Na kakšen način medicinske sestre ozaveščajo starše in 

mladostnike o cepljenju proti HPV? 
 

Z raziskavo smo ugotovili, da večina anketirancev meni, da z izvajanjem preventiv- 

nih predavanj o cepljenju proti HPV dosežejo največji rezultat ozaveščanja staršev in 

mladostnikov. Ugotovili smo, da informacije lažje posredujejo v obliki predavanj kot 
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z deljenjem zloženk. Mnogo bolj so anketiranci učinkoviti, ko se srečajo neposredno 

s potencialnimi uporabniki in podrobneje predstavijo prednosti cepljenja z direktnim 

načinom komuniciranja ter hitrim vračanjem povratnih informacij. Domnevamo, da 

tako tudi lažje odgovorijo na njihova vprašanja. Kadar komunikacija poteka dvo- 

smerno, je bolj učinkovita, medtem ko pri oglaševanju, hitrih povratnih informacij 

ta ni. Pot obveščanj o prednostih in slabostih cepljenja poteka tudi preko šole, saj se 

jim zdi odlično, da se ob sami informaciji o datumu in poteku cepljenja z dodatnimi 

razlagami vključujejo tudi šolski strokovni delavci, običajno učitelji biologije. Oza- 

veščanje in informiranje fantov o cepljenju proti HPV je nekoliko manj intenzivno, 

čeprav se same poti informiranja posebej ne razlikujejo. Cepljenje dečkov in mo- 

ških je sicer smiselno, a je samoplačniško (Matičič, 2013). Raziskava je pokazala, da 

imajo medicinske sestre pomembno vlogo pri odločitvi staršev in mladostnikov za 

cepljenje proti HPV. Medicinska sestra ima pomembno vlogo pri odločitvi staršev, saj 

zagotovo lahko zmanjša dvome in strahove in s pravočasnim in pravilnim načinom 

poda pravilne informacije. Strokovno podana ustna informacija s strani medicinske 

sestre prežene morebitni skriti dvom, ki ga zapisana informacija ne (Petek Zakošek, 

2010). 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali so medicinske sestre na primarni ravni dovolj sezna- 

njene o spolno prenosljivih boleznih in HPV? 

 

Znanje, ki ga imajo medicinske sestre o SPB in HPV ter cepljenju proti HPV, paci- 

entom ne pomeni kaj dosti, če ga ne znajo pravilno in za uporabnike sprejemljivo 

posredovati. Treba je poznati, kako znanje in informacije posredovati, da se bodo 

slednje pri starših in mladostnikih preoblikovale v njihovo znanje (Petek Zakošek, 

2010). Iz raziskave je razvidno, da imajo anketiranci dovolj kakovostnega znanja o 

učinkih in možnih stranskih učinkih cepljenja ter veliko predavanj na temo o HPV  in 

SPB. Obe tematiki v njihovi organizaciji potekata redno, vendar si želijo, da bi se za 

dodatna izobraževanja namenilo več časa, saj so v današnjem svetu tudi starši veliko 

bolj informirani kot včasih in si posledično želijo vedno več hitrejših in zelo natančnih  

povratnih informacij o prednostih in slabostih cepljenja. 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Na kakšne načine se medicinske sestre strokovno izpo- 

polnjujejo na področju preventive spolno prenosljivih bolezni? 

 

Iz raziskave je razvidno, da je samo polovica anketirancev v svoji zdravstveni usta- 

novi naročena na strokovno literaturo o spolno prenosljivih bolezni. Na strokovno 

literaturo o HPV jih je naročenih več kot polovica anketirancev. Anketiranci so lahko 

izbrali oba možna odgovora, tako naročanje na strokovno literaturo o SPB kot tudi 

na strokovno literaturo o HPV, kar moramo upoštevati pri interpretaciji rezultatov. 

HPV se prenaša preko spolnega stika in spada pod spolno prenosljive bolezni. Ugo- 

tavljamo, da so anketiranci naročeni na strokovno literaturo, ki se nanaša samo na 

tematiko o HPV. Novosti pa spremljajo tudi s pomočjo strokovne literature in preko 
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svetovnega spleta. Skoraj vsi imajo v času službe dostop do internetnih virov za 

spremljanje novosti na področju izobraževanja o SPB in HPV. Zavedajo pa se, da pro- 

sto dostopne informacije niso verodostojne in so lahko celo zavajajoče.  Anketiranci 

se zavedajo, da ima konstantno izobraževanje neprecenljiv pomen za medicinske 

sestre. Pri svojem delu si tako želijo več dodatnih izobraževanj na tematiko njiho- 

vega strokovnega dela in ne glede na to, ali imajo strokovno literaturo v delovnem 

okolju dostopno ali ne. 
 

Raziskovalno vprašanje 5: Kateri dejavniki po mnenju medicinskih sester vplivajo 

na odločitev mladostnikov in staršev za cepljenje proti HPV?  

 

Iz raziskave je razvidno, da dobra obveščenost o možnostih in prednostih cepljenja 

proti HPV vpliva na odločitev mladostnikov in staršev za cepljenje. Ugotavljamo, da 

ima najmočnejši vpliv pri starših za odločitev cepljenja proti HPV direktna infor- 

miranost v obliki predavanj ter zdravstveno-vzgojno delo. Anketiranci menijo, da 

izvajajo kakovostno zdravstveno-vzgojno delo, tako da ustrezno obveščajo starše o 

možnosti cepljenja proti HPV. Raziskava je pokazala, da so starši dobro obveščeni   o 

prednostih cepljenja in hkrati dovolj ozaveščeni o učinku cepljenja ter posledično 

možnih zapletih cepljenja. Kljub temu so glede cepljenja proti HPV občasno v dilemi, 

kar nakazuje zaskrbljenost staršev. Po mnenju anketirancev ima velik vpliv na odlo- 

čitev mladostnikov in staršev o cepljenju tudi dejavnik obolevnost za SPB v družini. 

Ugotovili smo, da sta pomembna dejavnika, ki vplivata na odločitev mladostnikov in 

staršev o cepljenju tudi samo spolno vedenje mladostnikov in mediji. Sklepamo, da 

bi morali mediji v prihodnje o primerih cepljenj proti HPV poročati na bolj premišljen 

način ter podajati natančne ter strokovno utemeljene informacije. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Večinoma medicinske sestre podpirajo program cepljenja proti humanem papilo- 

mavirusu, niso pa najbolj zadovoljne s trenutnim potekom izvedbe tega. Ugota- 

vljamo, da bo treba v prihodnje več energije usmeriti v bolj učinkovito informiranje 

staršev, saj je program nekoliko šibkejši ravno v delu informiranja staršev o spolno 

prenosljivih boleznih in okužbah s HPV. Medicinske sestre v podporo informiranosti 

o spolno prenosljivih boleznih in cepljenju proti humanem papilomavirusu izvajajo 

veliko učinkovitih aktivnosti, kjer pa nobena ne prevladuje. Mnenja smo, da bi bilo v 

prihodnje treba uporabljati več dvosmerne komunikacije, ne glede na to da zahteva 

relativno veliko več časa in energije medicinske sestre. 
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Medicinske sestre imajo dobro mnenje o svojem lastnem znanju in poznavanju pro- 

blematike cepljenja proti HPV, a se zavedajo tudi pomanjkljivosti pri svojem delu. 

Želijo si dodatnih izobraževanj na tematiko njihovega strokovnega dela. Iz literature 

je razvidno, da se predavanja na tematiko spolne vzgoje in spolno prenosljivih bo- 

lezni izvajajo na sistematskem pregledu v 7. oziroma 8. razredu osnovne šole, kar 

pomeni, da je deklica že bila cepljena (Lubi, 2011). Proti čemu je bila cepljena, spo- 

zna torej šele leto kasneje. Predlagamo, da bi bilo dobro izvajati predavanja na temo 

SPB in HPV že prej, v 6. razredu osnovne šole. V nekaterih državah Evropske unije, 

kot so Danska, Norveška, Švedska, Velika Britanija itd., imajo šolske medicinske se- 

stre, ki bi jih bilo smiselno uvesti tudi v Sloveniji. Njihovo področje dela bi zajemalo 

preventivno delo že od vrtca dalje. Tako bi na področju cepljenja otroke (predvsem 

deklice) že od začetka šole pravočasno informirali o zdravem življenju, kasneje tudi 

o varni spolnosti, pravilni kontracepciji in učinkovitem cepljenju proti HPV (Zidan- 

šek, 2014). Vloga medicinskih sester je, da z uporabljenimi izkušnjami in znanjem, ki 

ga nenehno dograjujejo, preprečijo pri mladostnicah čim več možnosti za nastanek 

raka materničnega vratu. Z ozaveščanjem tako staršev kot mladostnikov pa doseči 

pomembnost cepljenja proti HPV in jih tako vzgajati, da aktivno skrbijo za svoje 

zdravje in zdravje svojih potomcev. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Žensk ne prizadene samo diagnoza rak, temveč odstranitev re- 

produktivnih organov, saj jim to pomeni odvzem ženskosti. Pomembno je zgodnje 

diagnosticiranje raka rodil, pri čemer ima zdravstveno-vzgojno delo velik pomen. 

Medicinska sestra, ki želi nuditi ženskam psihično podporo, potrebuje veliko znanja, 

sočutja in empatije. Namen raziskave je bil predstaviti zdravstveno nego žensk z 

malignim obolenjem rodil. 
 

Metoda: Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela s pregledom domače in tuje litera- 

ture. Predstavili smo študijo primera ženske z malignim obolenjem rodil, hospitalizirane 

na Ginekološko-porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Celje. Žensko smo obravnavali po 

procesni metodi dela. Uporabili smo kvalitativno metodo dela: tehniko intervjuja s pomočjo 

delno strukturiranega vprašalnika. 

 

Rezultati: Pri obravnavi ženske z malignim obolenjem rodil smo ugotovili naslednje priori - 

tetne negovalne diagnoze: možnost odklanjanja terapevtskih navodil in zanikanja bolezni, 

težave pri požiranju, utrujenost, zmanjšano zmožnost za fizično aktivnost, motnje spanja, 

bolečino, strah, nevarnost nizkega samospoštovanja. Na osnovi ugotovljenih negovalnih 

problemov smo v času obravnave ženske poudarili prioritetne naloge medicinske sestre. Z 

raziskavo smo ugotovili, da je bila pacientka pomanjkljivo informirana o dejavnikih tvega- 

nja za nastanek raka na rodilih. 

 

Razprava: Za obravnavo ženske z malignim obolenjem rodil je pomemben multidiscipli- 

naren pristop, treba jo je naučiti samoopazovanja in poudariti pomen rednih ginekoloških 

pregledov. 
 

Ključne besede: rak rodil, zdravstvena nega, medicinska sestra, reproduktivno 

zdravje, program ZORA 
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ABSTRACT 
 

Theoretical background: Women are affected not only by cancer diagnosis, but also by the 

removal of the female reproductive organs, which means taking away their femininity. An 

early diagnosis of gynecologic cancer is important, therefore the health education work has 

a great significance. A nurse who wishes to offer psychological support to women needs to 

have a lot of knowledge, compassion and empathy. The purpose of this diploma paper was 

to present women‘s health care  in dealing with malignant genital disease. 

 

Research methods: The descriptive research method was used, the review of domestic  and 

foreign literature was carried out. We presented a case study of a female patient with 

malignant genital disease hospitalized in the Department of Gynecology and Obstetrics in 

General Hospital in Celje. The female patient was treated by the process research method. 

We used the qualitative research method: an interview technique with the help of the semi- 

structured questionnaire. 

 

Results: In the treatment of the female patient, we established the following priority nur- 

sing diagnoses: the possibility of rejection, swallowing difficulties, fatigue, reduced capa- 

city for physical activity, sleep disorders, pain, fear, risk of low self-esteem. Based on the 

identified nursing problems, the priority tasks of nurses were highlighted during the treat- 

ment of the female patient. Through our reasearch, we established that the female patient 

was inadequately informed about the risk factors for the appearance of gynecologic cancer. 
 

Discussion: A multidisciplinary approach is important for the treatment of a female patient 

with a malignant gental disease. Female patients need to get versed in self-observation and 

the importance of regular gynecological exams. needs to be emphasized. 

 

To raise awareness of women regarding the risk factors for the appearance of gynecologic 

cancer, we established that it would make sense for each woman to have a pelvic exam in 

order to verify her knowledge in the field of reproductive health, and to execute the indivi- 

dual health education work. 
 

Key words: gynecologic cancer, health care, nurse, reproductive knowledge, Zora 

programme. 

 
 
 

1 UVOD 
 

Soočenje z rakom je velika in težka življenjska preizkušnja za pac iente in svojce. Rak 

spremeni življenje obolelemu, saj večinoma pride nepričakovano in tako ogrozi ute - 

čeni tok življenja. Naenkrat se pojavi vrsta novih življenjskih vprašanj in na mnoga      ni 

jasnih odgovorov (Vegelj Pirc,   2011). 
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Ženske so vedno bolj izpostavljene različnim nevarnostim v okolju, ki lahko prive- 

dejo do različnih bolezni, zato je zelo pomembno, da poznajo dejavnike tveganja,  ki 

lahko povzročijo raka na rodilih. Pomembno je, da hodijo na redne ginekološke 

preglede, opazujejo svoje telo in se, v primeru težav ali odkritih sprememb, čim prej 

zglasijo na pregled pri ginekologu (Škoda & Štern, 2010). 
 

Rodila imajo za ženske poseben pomen zaradi reproduktivne in spolne vloge. Doži- 

vljanje žensk je ob takih izkušnjah različno in zelo individualno, zato ima pri obrav- 

navi ginekoloških pacientk veliko vlogo tudi medicinska sestra (Jeglič, et al.,  2004).  
 

V procesu zdravstvene nege si moramo prizadevati za čim boljšo ozaveščenost vseh 

žensk, ne glede na njihovo starost, socialni status, izobrazbo in splošno razgleda- 

nost. Na primarni ravni je naloga medicinske sestre obveščati ženske o dejavnikih, ki 

ogrožajo zdravje in so značilni za določen čas in prostor. Ženske moramo pripraviti, 

da bodo same skrbele zase in za svoje zdravje (Hoyer, 2005). 

 

Najprimernejše za odkrivanje predinvazijskih ali zgodnjih invazijskih oblik raka, ko 

še ni značilnih zgodnjih simptomov, je presejanje (test PAP). Dokazano je, da se   da 

z njim zmanjšati umrljivost za rakom dojke, materničnega vratu, hkrati pa tudi 

zmanjšati obolevnost za njimi, ker so pogosteje odkriti v predinvazijskih oblikah 

(Štabuc, et al., 2008). 

 

Okužba s humanimi papiloma virusi (HPV) je ena izmed najpogostejših spolno pre- 

nosljivih okužb. Večina teh okužb spontano izgine v nekaj letih, dolgotrajne okužbe 

pa lahko vodijo v razvoj raka na materničnem vratu (Uršič Vrščaj, 2008).  

 

Medicinska sestra ženski stoji ob strani ves čas diagnostičnih in terapevtskih po - 

stopkov. Vzpostavljanje zaupnega medsebojnega odnosa med medicinsko sestro in 

žensko ter obravnavanje te kot celote je pri tem bistvenega pomena. S pozornim 

poslušanjem, taktnim vedenjem in razumevanjem ji vliva zaupanje. Pomaga ji ob- 

vladovati strah, obup, jezo, žalost in morebitno nerazumevanje bližnjih. Ženski z 

malignim obolenjem rodil je treba zagotoviti individualno in celovito zdravstveno 

nego ter tankočuten in human pristop (Žalar & Pucelj, 2001). 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Od vseh primerov raka pri ženskah je približno 15 % samo ginekoloških rakov. Med 

ginekološke rake uvrščamo rake ženskih spolnih organov – zunanjega spolovila, 

nožnice, materničnega vratu, materničnega telesa, posteljice in jajčnikov z  adneksi. 

Med mlajšimi ženskami je najbolj pogost rak materničnega vratu, ogroža pa  jih tudi 

dedna oblika rakov dojke, jajčnikov in materničnega telesa. Pred 50. letom starosti 

so drugi ginekološki raki pri ženskah redki (Zadnik, et al.,   2008). 
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Nastajanje raka, karcinogeneza, je zapleten, dolgotrajen večstopenjski proces, za 

katerega je značilna nepovratna sprememba celice, ki se nadaljuje z nenadzorovano 

rastjo tumorja in se nezdravljena konča s smrtjo. V skupino klasičnih reproduktivnih 

dejavnikov tveganja spadajo: zgodnja menarha, pozna menopavza, nerodnost, po- 

zen prvi porod, majhno število otrok in kratek skupni čas dojenja. Skupna lastnost 

teh dejavnikov je, da zvišujejo raven spolnih hormonov v telesu in tako vplivajo na 

nastanek hormonsko odvisnih rakov (rak dojke, jajčnikov, materničnega telesa) (Za- 

dnik & Primic Žakelj,  2009). 

 

Množično presejanje žensk s pregledom brisa materničnega vratu (BMV) je uvelja- 

vljen javnozdravstveni ukrep v sekundarni preventivi raka. Presejanje je učinkovito 

za vse ženske takrat, ko se zmanjšata obolevnost in umrljivost zaradi RMV. Med 

najbolj uveljavljene presejalne preiskave pri ženskah sodi odvzem in mikroskop-  ski 

pregled celic materničnega vratu ali test Papanicolaou (test PAP) (Ilijaš Koželj, 2008).  

 

Državni program ZORA je državni presejalni program, kar pomeni, da vsaka ženska, 

stara med 20 in 64 leti, ki v zadnjih treh letih ni opravila pregleda z odvzemom brisa 

materničnega vratu (BMV), dobi na dom pisno vabilo na pregled. Ker RMV ra- ste 

počasi in potrebuje več let, da iz predrakave oblike napreduje v raka, je mogoče s 

pregledi žensk na tri leta veliko večino nevarnih sprememb materničnega vratu 

odkriti in zdraviti pravočasno. 

 

Zdravstvena nega je pomemben dejavnik, ki bistveno vpliva na proces zdravljenja in 

ugotavljanje potreb žensk. Delo medicinske sestre je usmerjeno v premišljeno izva- 

janje zdravstvene nege in dobro načrtovane aktivnosti. Medicinska sestra k svojemu 

delu pristopa po procesni metodi dela in s pomočjo teoretičnih modelov zdravstvene 

nege, ki predstavljajo vsebino samostojnega in suverenega delovanja (Sanchez & 

Mihelič Zajec, 2005). 

 

Medicinska sestra ugotavlja specifične individualne potrebe in sposobnosti ženske 

za sodelovanje. Na podlagi pridobljenih anamnestičnih podatkov in ugotovljenih 

potreb napiše in izvede individualni negovalni načrt zdravstvene nege (Buček Haj- 

darevič & Kardoš, 2000). 

 
 
 

3 METODE 
 

Raziskava je temeljila na kvalitativni metodi deskriptivnega raziskovanja, s pregle- 

dom domače in tuje literature. Kot instrument smo uporabili študijo primera, ki smo 

jo izvedli in analizirali s pomočjo delno strukturiranega vprašalnika, ki je vseboval 

enajst sklopov vprašanj. Izhodišča za intervju so bila povzeta po priročniku Nego- 

valne diagnoze, avtorice Marjory Gordon. Namenjena so bila ugotavljanju potreb in 

aktivnosti zdravstvene nege pri ženski z malignim obolenjem rodil. 
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Zdravstveno nego ženske z malignim obolenjem rodil smo v času zdravljenja na 

Ginekološko-porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Celje raziskovali v mesecu 

aprilu 2013. Pred začetkom raziskave smo pridobili privolitev vodstva Splošne bolni- 

šnice Celje in Ginekološko-porodniškega oddelka. Pridobili smo tudi soglasje Etične 

komisije Splošne bolnišnice Celje. Upoštevana in spoštovana so bila vsa načela etič- 

nega raziskovanja. 

 
 
 

4 REZULTATI 
 

Pri soočanju z diagnozo rak, dolgotrajnim in obremenjujočim zdravljenjem potrebuje 

ženska pomoč in spodbudo, da zmore aktivno sodelovati in se čim bolje rehabilitira-  ti. 

Medicinska sestra je pomemben član tima, ker je vedno ob pacientu, zato je njena 

pomoč nepogrešljiva (Vegelj Pirc & Škufca,     2000). 

 

Spremljali smo 56-letno pacientko, ki je bila v bolnišnico sprejeta zaradi obilne 

izvenciklične vaginalne krvavitve. Po opravljenih diagnostičnih postopkih so  gine- 

kologi postavili diagnozo Adenokarcinom endometrija. Pri pacientki je bila indicira- 

na laparoskopska odstranitev maternice in njenih priveskov s hkratno odstranitvijo 

pelvičnih bezgavk. Pacientka je povedala, da je prvo menstruacijo dobila pri 11-ih 

letih, z rednimi ciklusi in močnejšimi krvavitvami. Bolečin ob menstruacijskem ciklu 

ni imela nikoli, prav tako ni opažala vaginalnega izcedka. Rodila je petkrat. Trije 

otroci so ji po porodu umrli, stari 4, 6 in 10 dni. Točnega vzroka, zakaj se je to zgo- 

dilo, ne ve. V starosti 36 let je bila pri pacientki opravljena sterilizacija. Zadnjo men- 

struacijo je imela leta 2011. Težav v menopavzi ne navaja, občasno je imela navale 

vročine. Zdravil za te težave ni nikoli jemala. Z možem ter hčerjo in njeno družino 

živi v samostojni večdružinski hiši z velikim vrtom. Pred tremi leti se je upokojila, od  

takrat redno vsak dan z možem hodita na sprehode. Povedala je, da se v zadnjem letu 

hitreje utrudi, zato občasno raje ostaja doma. Odnosi v družini so dobri in ure- jeni, 

pri premagovanju ovir ji stojita ob strani oba, mož in hči. 

 
 
 

Na osnovi intervjuja smo pri ženski ugotovili naslednje negovalne probleme:  
 

 nesprejemanje bolezni, pomanjkanje informacij o bolezni in operativnem 

posegu; 

 okvara kože – operativni poseg, prisotnost i. v. kanile; zvišano tveganje za 

padce, ki bi lahko povzročili poškodbo; 

 zmanjšana možnost normalnega prehoda tekočin in/ali trde hrane od ust     

do želodca; 

 neprostovoljno izločanje urina tudi manj kot 50 ml zaradi poraslega pritiska 

v trebušni votlini; 
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 utrujenost; 

 motnje spanja; 

 bolečina; 

 nepopoln spomin; 

 prisotnost strahu (pred operativnim posegom) in nizke samopodobe (po 

operativnem posegu. 
 

Glede na ugotovljene negovalne probleme smo pri ženski poudarili najpomembnejše 

potrebe po zdravstveni  negi: 

 večjo zdravstveno-vzgojno prosvetljenost, 

 upoštevanje načela zdrave  prehrane, 

 vsakodnevno in pravilno izvajanje vaj za krepitev mišic medeničnega dna, 

 pomen vsakodnevnega gibanja in zmerne telovadbe, 

 izboljšati kakovost spanja, 

 razviti občutke lastne vrednosti in pozitivne samopodobe, 

 redni obiski pri ginekologu, 

 omogočiti pogovor s psihoonkologom. 
 
 

 
5 RAZPRAVA 

 

Pri izvajanju aktivnosti zdravstvene nege se je treba ves čas zavedati, da izvajamo  

zdravstveno nego pri ženski z vsemi njenimi telesnimi in duševnimi potrebami.  
 

Raziskava, kjer so 20 hospitaliziranih pacientov spraševali, kaj jim predstavljajo po - 

trebe po zdravstveni negi, je pokazala, da pacienti te definirajo kot cilj (npr. ozdra- 

veti, okrevati, preživeti, skrb zase) ali kot sredstvo za doseganje ciljev (npr. pomoč 

pri hoji, osebni negi, kar človek potrebuje, da preživi, dobiti čim več informacij) (Toš 

& Malnar, 2002). Medicinske sestre smo zagovornice pacientk, kar je težka in od- 

govorna naloga in od nas zahteva veliko tolerance in potrpežljivosti (Seničar, 2006). 
 

Kako medicinska sestra rešuje probleme in zaplete pri pacientki z rakom rodil v času 

obravnave? 

 

Medicinska sestra v času hospitalizacije spodbuja pacientko k sodelovanju, saj s tem 

prispeva k dvigu kakovosti zdravstvene nege. V okviru izvajanja zdravstvene nege 

medicinska sestra obravnava žensko kot celovito osebnost z nerazdružljivostjo za- 

vesti in človeškega telesa (Harkreader & Hogen, 2004). 

 

Obravnavana ženska je v času hospitalizacije verbalno izražala strah pred boleznijo 

in zdravljenjem, zato smo se z njo pogovarjali, jo spodbujali k izražanju čustev in  
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občutij ter ji nudili čustveno podporo. Na vpogled je dobila več različnih brošur in 

zloženk, ki seznanjajo ženske o bolezni, načinih zdravljenja in dejavnikih tveganja. 

Omogočili smo ji tudi pogovor z zdravnikom. Največ  naše  pomoči  je  potrebovala prve 

dni po operativnem posegu. Potrebovala je delno pomoč pri oprav ljanju osebne 

higiene, oblačenju in slačenju. Zaradi vrtoglavice je potrebovala pomoč pri gibanju.   Ob 

tem smo jo spodbujali k samostojni    hoji. 

 

Raziskave kažejo, da komuniciranje pacientov z zdravnikom in drugim zdravstvenim 

osebjem pomembno vpliva na psihološko pripravljenost pacientov, da se soočijo z 

boleznijo, s spremenjeno samopodobo, pričakovanji v prihodnosti, s spremenjenimi 

odnosi do bližnjih, do dela itd. (Toš & Malnar, 2002). 
 

V študiji, kjer so eno skupino postoperativnih pacientov zdravili na običajen način, z 

drugo pa so se obsežno pogovarjali, so ugotovili, da je druga skupina potrebovala 

statistično značilno manj preparatov za lajšanje bolečin in je bila odpuščena iz bol- 

nišnice prej kot prva skupina (Toš & Malnar, 2002). 
 

Ženska, ki potrebuje pomoč, ne sme biti samo pasivni udeleženec v procesu zdra- 

vstvene nege, ampak naj v tem procesu sodeluje, kolikor je največ možno glede na 

to, kaj zmore, sme in zna. Zato je prva naloga medicinske sestre, da oceni sposob- 

nosti in zmožnosti ženske in jo glede na oceno aktivno vključi v reševanje proble- 

mov, povezanih z zdravjem (Hajdinjak & Meglič, 2012). 
 

Kako se pacientka odziva na bolezen in zdravljenje s psihičnega vidika? 
 

Spoprijemanje z maligno boleznijo in njenim zdravljenjem je dolgotrajen in posto- 

pen proces, v katerem se prepletajo različna doživljanja – šok, strah, negotovost, 

brezup, depresivnost (Škufca Smrdel, 2007). 

 

Ob sprejemu na oddelek je obravnavana pacientka delovala prestrašeno, ni se vklju- 

čevala v pogovor, na vprašanja je odgovarjala kratko. Zapirala se je v sobo, ponoči      je 

slabo spala. Po operaciji je prve dni še veliko jokala, zaradi stiske in nemoči je izgubljala  

voljo in motivacijo za opravljanje dnevnih aktivnosti. 
 

Ženske lahko zaradi bolezni in pripadajočega zdravljenja hitro zapadejo v anksio- 

znost in/ali depresijo. Da se psihično popolnoma ne zlomijo, se spontano zatečejo k 

določenim obrambnim mehanizmom: 
 

 zanikanje – ženske bolezen popolnoma zanikajo, ne pogovarjajo se o njej, ne 

zanimajo jih rezultati preiskav in nadaljnji potek zdravljenja; 

 izogibanje – ženske si ne priznajo resnice, prepričujejo se, da bolezen sploh ni 

tako huda, kot je videti, da so posledice bolezni zgolj kratkoročne; 

 projekcija – ženske so prizadete zaradi vsega, s čimer se soočajo, so potrte, 

nezadovoljne, krivdo za svoje stanje iščejo drugje in obtožujejo ljudi okoli   sebe, 
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da jih zanemarjajo; 
 

 preklop – ženske se izogibajo pogovoru o svoji bolezni in preusmerjajo pozor- 

nost na probleme drugih; 

 regres – ženske postanejo nemočne in odvisne od pomoči drugih, ko  za  to sploh 

še ni pravega vzroka, ukvarjajo se le še same s sabo, ne vidijo več potreb drugih  

ljudi  (Rakovec  Felser, 2009). 
 

Z žensko nam je v času hospitalizacije uspelo vzpostaviti komunikacijo, postopoma 

je sama začela pripovedovati o svojih občutkih, težavah in se zanimati glede  nadalj- 

njega zdravljenja. 

 

Ženske različno doživljajo svojo bolezen oziroma operacijo, zato je nujno spodbuja- 

nje izražanja občutij in čustev. Čustvena podpora pa mora temeljiti na empatičnem 

odnosu (Jeglič, et al., 2004). 

 

Kakšen vpliv ima bolezen na žensko, njeno ožjo in širšo okolico? 
 

Bolezen ne prizadene samo ženske, ampak tudi njene najbližje,  v  prvi  vrsti  dru-  žino. 

Utečene socialne vloge se zamajejo, bližnji ob svojih siceršnjih obveznostih prevzemajo 

še skrb za žensko. Svojci zaradi tega pogosto doživljajo veliko nemoč. Pričakovanja glede 

njihovega sodelovanja so velikokrat visoka. Neredko se znajdejo     v večplastni vlogi 

spremljevalcev, negovalcev, psihoterapevtov,  skrbnikov  itd.  Od  njih se večinoma 

pričakuje, da bodo v času zdravljenja predstavljali steber moči in trdnosti, steber, ki se 

nikoli ne zruši (Borštnar, et al., 2006). Pomagamo jim lahko  tako, da jih informiramo o 

spremembah, ki jih s seboj prinese bolezen ter da identi- ficiramo njihove potrebe. Če 

svojci sami ne postavljajo vprašanj o poteku bolezni in zdravljenju, jih poskušamo k 

temu spodbuditi. Lahko jim posredujemo tudi naslove     in telefonske številke, kamor 

se lahko obrnejo po pomoč. Vloga medicinske sestre je pri tem zelo pomembna, kot 

tudi njena posredniška vloga pri komunikaciji z zdrav-  nikom  (Vegelj  Pirc, 2011). 
 

Mož in hči ženske sta bila dobro informirana o bolezni žene in mame. Informacije 

sta pridobila s strani lečečega zdravnika, hči se je informirala tudi preko medijev. S 

strani negovalnega osebja pa sta pridobila tudi informacije glede možnosti vključi- 

tve v podporne skupine. Ob novici, da je bolna, je ženska občutila strah, tudi zato, 

ker se je bala anestezije. Verbalno in neverbalno je izražala strah. Ton glasu se je hi- 

poma utišal, med pogovorom so bili opazni daljši premori, pogled je usmerjala v tla. 
 

Med obravnavo ženske v bolnišnici smo ugotovili, da je imela vseskozi podporo svoje 

ožje družine, zlasti moža in hčere. Zaradi svoje napačne predstave o bolezni in  stra- 

hu pred nadaljnjim zdravljenjem pa se na njuno pomoč sprva ni odzivala in se tudi 

ni želela z njima pogovarjati o svoji bolezni. Z izboljšanjem stanja po operaciji in z 

razjasnitvijo nekaterih prej neznanih dejstev ji je uspelo ponovno vzpostaviti topel 

odnos z družino, kakršnega je imela pred postavitvijo diagnoze. 
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V kolikšni meri je bila ženska seznanjena s preventivo na področju varovanja reproduk- 

tivnega zdravja? 
 

Rak na rodilih je bolezen, ki lahko prizadene vsako žensko. Zato je zelo  pomembno, 

da so ženske čim bolj seznanjene z dejavniki tveganja, da se lahko izogibajo in va- 

rujejo pred dejavniki, ki povzročajo raka na rodilih. 

 

V našem primeru pa smo z intervjujem, ki smo ga izvedli, ugotovili, da je bila ženska, 

stara 56 let, slabo obveščena o dejavnikih tveganja za maligna obolenja rodil. Skrb 

vzbujajoč podatek, ki smo ga dobili od ženske, je tudi, da je dobila od medicinske  

sestre v ginekološkem dispanzerju zelo malo informacij, osebna ginekologinja pa    ji 

je bolezen razložila v preveč strokovnem jeziku. Obravnavana pacientka je sicer 

slutila, da je zbolela za hudo boleznijo, vendar se ob prvem soočenju z boleznijo ni 

želela dodatno informirati in zato ni postavljala dodatnih vprašanj. Skrb vzbujajoč 

podatek, ki smo ga ugotovili, je tudi, da se je ženska o malignih boleznih rodil  infor- 

mirala le preko medijev, kar kaže na pomanjkljivo preventivno delo v  ginekološkem 

dispanzerju. Ugotovili smo tudi, da ženska ni poznala dejavnikov tveganja za raka 

rodil, niti ni imela točnih podatkov, na koliko časa ženskam pripadajo preventivni 

pregledi za odvzem brisa pri ginekologu. Spodbudno pa je, da obravnavana ženska 

ob prvih znakih trenutne bolezni ni čakala s pregledom pri ginekologu. 
 

Glede na dobljene rezultate raziskave lahko povzamemo, da je bila obravnavana 

ženska pomanjkljivo in nezadostno seznanjena z dejavniki tveganja o nastanku raka 

rodil. Zaradi tega smo v času hospitalizacije z njo opravljali zdravstveno-vzgojno delo 

s področja varovanja reproduktivnega zdravja. Izredno pomembno je ozave- ščanje 

žensk o dejavnikih tveganja za nastanek raka rodil. Vsaka ženska bi morala poznati  

te dejavnike, še preden začne s spolnim življenjem, saj so vse ženske poten- cialne 

pacientke (Slana, 2007). 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Za vsakogar je soočenje z boleznijo, kot je rak, življenjska preizkušnja. Je preizku- 

šnja, ki s sabo prinese mnogo stresov, bolečin, vzponov in padcev.  
 

Izredno pomembno vlogo pri ozaveščanju žensk imajo medicinske sestre, ki morajo 

biti tudi same dovolj poučene o tem, da lahko svoje znanje korektno posredujejo. 

Medicinska sestra je tista, ki nudi ženski zaupanje in se čim bolj približa njenemu 

telesnemu, duševnemu in socialnemu stanju. Skuša ji pomagati s svojim strokovnim 

znanjem, s pravimi informacijami, ji razjasniti napačne predstave, ji vlivati pogum, ji 

dati moč in ji ves čas zdravljenja stati ob strani kot negovalka, učiteljica in svetoval- 

ka. Medicinska sestra, ki pozna svoje želje in ima jasno postavljene cilje, je motivira- 

na in odprta za novosti. Takšna medicinska sestra prispeva h kakovostni zdravstveni 

negi in k zadovoljstvu žensk. 
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Z ROKO V ROKI Z  OSTEOPOROZO 

HAND IN HAND WITH OSTEOPOROSIS 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Tanjšanje in obrabljanje kosti povzročata osteoporozo, kar privede do  

izgube kostne mase in njene gostote. Zaradi tega so kosti občutljivejše predvsem na večje 

pritiske, kar lahko privede do zlomov kosti in s tem do zmanjšane funkcionalne sposobnosti. 
 

Metoda: Uporabili smo kvantitativno metodo dela. Za zbiranje podatkov smo kot merski 

instrument uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga oblikovali s pomočjo pregleda  literature. 

Raziskava je potekala v različnih društvih, v katera so včlanjeni pacienti z osteoporozo. V 

raziskavi so sodelovali 104 anketirani. 

 

Rezultati: Raziskava je pokazala dobro ozaveščenost anketiranih o vzrokih nastanka in 

možnostih preprečevanja osteoporoze (93 %). Informacije o osteoporozi so si pridobili sami 

(75 %) s prebiranjem literature, izmenjavo mnenj in izkušenj, le 25 % jih je informacije pri- 

dobilo s pogovorom z zdravstvenimi delavci. 93 % anketirancev se tedensko giblje in 46 % 

jih meni, da redna telesna dejavnost vpliva na preprečevanje osteoporoze. 
 

Razprava: Redna telesna dejavnost je ena izmed možnosti za preprečevanje nastanka oste- 

oporoze, ki je cenovno dostopna vsem socialnim skupinam. Zato je ozaveščanje ljudi o po- 

menu gibanja zelo pomembno. 
 

Ključne besede: osteoporoza, navade, gibanje, zlomi kosti, terapija 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Theoretical origins: Thinning and bone wear cause osteoporosis, which leads to losing bone 

mass and its density. Bones are therefore more sensitive to greater pressures, and, 

consequently, to bone fractures and reduced functional capability. 
 

Method: A quantitative work method was used, i.e. a questionnaire for data collection as 

metric instrument, which was formed with a literature review. Research was conducted    in 

different associations that include members with osteoporosis. 104 respondents were 

included in the research. 
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Results: The research showed good awareness of the respondents regarding causes for 

occurrence and possibilities of preventing osteoporosis (93%). They acquired information on 

osteoporosis by themselves (75%) by reading literature, exchanging opinions and 

experience, and only 25% acquired information by talking to medical workers. 93% of the 

respondents are physically active on a weekly basis and 46% think that regular exercise 

helps to prevent osteoporosis. 

 

Discussion: Regular physical activity is one of the possibilities for preventing occurrence of 

osteoporosis, and is affordable to all social groups. That is why making people aware about 

the meaning of physical activity is very important. 

 

Keywords: osteoporosis, lifestyle, habits, bone fractures, therapy 
 
 
 

1 UVOD 
 

Osteoporoza je metabolična kostna bolezen, ki jo zaznamujejo izguba mineralnih 

sestavin in mikroarhitektonske motnje kostnega tkiva. To privede do povečane krh- 

kosti kosti, kar pomeni povečano tveganje za zlome (Mišigoj Duraković, 2003). 

 

Literatura navaja, da je osteoporoza dvakrat pogostejša pri ženskah kot pri moških. 

Ko se pri ženski zaključi rast kosti, je kostne mase 30 % manj kot pri moških iste 

starosti in vsebnost mineralov v kostnini je za 15 % manjša. Prav tako raziskave ka- 

žejo, da ženske hitreje izgubljajo spužvasti (notranji) del kosti kot moški (Rosenthal, 

2005). 
 

Glede na vzrok nastanka ločimo primarno in sekundarno obliko osteoporoze. Pri- 

marna osteoporoza velja za samostojno bolezen in jo delimo v tri skupine: idio- 

patsko (pojavi se brez jasnega vzroka), klimakterično (zginevanje kosti se pojavi v 

meni) in senilno obliko (zginevanje kosti se pojavi v starosti). Osteoporoza se lahko 

pojavi tudi kot posledica druge osnovne bolezni (npr. hipertireoze) ali ob dokazljivih 

negativnih vplivih na presnovo kosti (pomanjkanje gibanja, zdravila) in jo imenuje- 

mo sekundarna osteoporoza (Dienstl & Maschek, 1999). 

 

Nekoč je veljalo, da grbavost, bolečine v hrbtu in krhkost kosti vodijo v smrt. Danes 

vemo, da se pred hitrim tanjšanjem kosti lahko zavarujemo sami, in jih tako ohrani- 

mo zdrave. To velja tako za preventivo kot terapijo ob bolezni (Schmid et al., 1999). 

 

Raziskave v zadnjih letih in epidemiološke študije so pokazale, da na nastanek oste- 

oporoze poleg starosti, rase in telesne zgradbe vpliva način življenja. Najpomemb- 

nejša naloga preventive je informiranje ljudi o dejavnikih tveganja, ki se jim je mo - 

goče izogniti. Cilj tega pa je motiviranje pacientov, da spremenijo življenjske navade 

(Dienstl & Maschek, 1999). 
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2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

Uporabili smo kvantitativno metodo dela, metodo deskripcije. Za merski instru- 

ment smo uporabili anketni vprašalnik z devetimi vprašanji, od tega jih je bilo osem 

zaprtega tipa in eno mešanega tipa. Anketni vprašalnik smo oblikovali na podlagi 

pregleda strokovne literature. V raziskavo so bili vključeni 104 anketiranci iz Društva 

Stoj pokončno za življenje z osteoporozo Maribor (25 %), Centra za starejše Metulj 

(4 %), Društva osteoporoze Trbovlje (24 %) in Društva za osteoporozo kočevsko- 

ribniške regije iz Kočevja (47 %). Realizacija vzorca je bila 100%. V raziskavi je so- 

delovalo 93 žensk in 11 moških. Večina (33 %) jih je bila stara od 51 do 60 let, 27 % 

od 61 do 70 let, 24 % 50 let in manj ter 10 % od 71 do 80 let. 6 % jih je bilo starih več 

kot 80 let. 

 

Namen raziskave je bil ugotoviti ozaveščenost ljudi o osteoporozi in izvedeti, kakšne 

so njihove življenjske navade. 

 
 
 

3 REZULTATI  IN RAZPRAVA 
 

Graf 1: Anketiranci s čezmerno telesno težo 
 

Vir: Anketa, 2015 
 

V Grafu 1 je razvidno, da 63 % anketirancev meni, da imajo čezmerno telesno težo.  

Preostalih 37 % jih meni nasprotno, in sicer da nimajo čezmerne telesne teže. 

 

Za ohranjanje primerne telesne teže je pomemben način prehranjevanja. Za prepre - 

čevanje in zdravljenje osteoporoze moramo zaužiti hrano, bogato s kalcijem, ki je nujen 

za normalen razvoj kosti. Kalcij je najpomembnejši v mladih letih, ko poteka gradnja 

kosti. Okrog tridesetih let se potreba po njem zmanjša, saj se kostna masa    ne povečuje 

več. Prav tako ima kalcij pomembno vlogo pri ženskah v menopavzi,  kadar se zniža 

vrednost estrogena, saj se kalcij začne porabljati iz kosti. Tudi v sta- 
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rosti, okrog sedemdesetih let, kadar je bolezen prisotna pri obeh spolih, ne smemo  

zanemariti vpliva tega minerala. Takrat se pojavijo spremembe v hormonskem rav-  

novesju med hormoni, ki uravnavajo metabolizem kalcija, kar povzroči izplavljanje le-

tega iz kosti in zmanjšanje absorpcije kalcija iz črevesja. Torej hrana, bogata s kalcijem, 

zavira izgubljanje kostne mase. Kalcij je v mleku in mlečnih izdelkih, naj- demo pa ga 

tudi v zeliščih, zelenjavi in sadju. Maksimalna vrednost dnevno zaužite količine kalcija 

je od 800 do 1500 mg (Mindell, 1998; Rosenthal, 2005; Schmid et      al., 1999; Kos Golja 

et al.,    1999). 

 

Graf 2: Pogostost telesne   dejavnosti 
 

 

Vir: Anketa, 2015 
 

Graf 2 prikazuje, kako pogosto so anketiranci telesno dejavni. 20 % anketirancev je 

telesno dejavnih več kot 3-krat na teden, 24 % 3-krat na teden, 28 % 2-krat na teden, 

21 % 1-krat tedensko in 7 % jih ni nikoli telesno  dejavnih. 

 

Telesna dejavnost nima le pozitivnega vpliva na telesno in duševno počutje, temveč 

tudi na kostno tkivo. Marn Radoš & Šćepanović (2014) navajata avtorje (Bolton et 

al., 2012; Kemmler et al., 2004; Chien et al., 2000), ki so proučevali telesno dejav- 

nost ter ugotavljali pozitiven vpliv na mineralno gostoto kosti. Zaradi sposobnosti 

prilagajanja kosti na obremenitve z izgradnjo kosti in arhitektonskim izboljšanjem 

kostne strukture se izboljša kostna masa in posledično se zmanjša nevarnost frak- 

tur. Primerne so izometrične vaje pa tudi vaje za koordinacijo gibov, ki izboljša-     jo 

osebno varnost. Prav tako so priporočljive vaje z dvigovanjem 0,5-kilogramskih 

uteži, ki izboljšajo občutek ravnotežja, krepijo kosti in pomagajo ohranjati prožnost. 

Dejavnosti, ki spodbujajo obnovo kosti, so prav tako hoja, tek v naravi, pohodništvo, 

ples, kolesarjenje, plavanje, vodna aerobika … Priporočljivo je, da se vaje izvajajo 

štirikrat na teden po 30 minut (Dienstl & Maschek, 1999; Rosenthal,  2005). 
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Graf 3: Frekvenca zlomov  kosti 

 

Vir: Anketa, 2015 

Tabela 1: Mesta zlomov 

Mesto zloma Število odgovorov odstotki (%) 

Zapestje 11 73 % 

Gleženj 3 20 % 

Vretence 1 7 % 
 

Vir: Anketa, 2015 
 

V Grafu 3 je razvidno, da 86 % anketirancev ni utrpelo zloma in 14 % jih je utrpelo zlom. 

Tiste, ki so utrpeli zlom, smo povprašali o mestu zloma, kar  je  razvidno  iz Tabele 1. 

Najpogostejše mesto zloma je zapestje (73 %), sledi gleženj (20 %) in nato vretence  (7 

%). 
 

Zlomi se lahko vsaka kost, čeprav so najpogostejši in klinično najznačilnejši zlomi 

distalnega segmenta radiusa, vretenc in kolka oz. vratu stegenske kosti. Zlom se 

zaceli sorazmerno hitro in razen bolečin ali nekoliko manjše gibljivosti ne pušča tako 

resnih posledic kot zlom kolka. Zlom distalnega segmenta radiusa je najpogo- stejši 

pri padcu, kadar se oseba poskuša ujeti z rokami. Ob hudi osteoporozi pogo- sto 

pride do preloma zapestja z razdrobljeno kostjo. Takrat se zdravniki odločijo za 

uporabo Schanzovega vijaka, kar pacientu omogoča hitrejšo rehabilitacijo. Ob tem 

je pomembno redno miganje s prsti, da se pospeši obtok zastale tekočine (Mišigoj 

Duraković, 2003; Rosenthal, 2005; Kozlevčar Živec,  2010). 

 

V prvih 20-ih pomenopavznih letih so pogosti zlomi vretenc. Ledvena vretenca so 

občutljiva pri hitrih, nenadnih in nepravilnih obremenitvah ter so pogosto vzrok za 

njihov zlom. Pri tem se pojavijo bolečina (močnejša med gibanjem), zmanjšana  gi- 
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bljivost prsno-ledvenega dela hrbtenice, napetost obhrbteničnih mišic in sključena 

drža z izbočenim trebuhom. Bolniku so predpisani zdravila, počitek in fizioterapija 

(dihalne vaje in aktivne vaje s spodnjimi okončinami za pospešitev krvnega obtoka) 

(Rosenthal, 2005; Kozlevčar Živec,  2010). 

 

Zlom kolka ima v starejšem obdobju visoko smrtnost bolnikov (v prvem letu 20%), 

saj je rehabilitacija dolgotrajna in privede do novih zapletov, kot so pljučnica, pljučna 

embolija in srčni zapleti (Mišigoj Duraković, 2003; Rosenthal,  2005). 

 

Graf 4: Odstotek anketirancev glede na jemanje osteozdravil 
 

Vir: Anketa, 2015 
 

Ugotovili smo, da 81 % anketirancev jemlje osteozdravila, preostalih 19 % pa ne, kar 

je razvidno iz Grafa 3. 
 

Bistvo zdravljenja osteoporoze je prevencija zlomov kosti. Med drugim to dosežemo 

z rednim in neprekinjenim jemanjem zdravil; s tem zmanjšamo možnost zloma za 

kar polovico. Glede na način delovanja zdravil ta delimo v tri skupine. Ločimo zdra - 

vila, ki zavirajo razgradnjo kosti, zdravila, ki spodbujajo gradnjo kosti, ter zdravila, ki 

spodbujajo gradnjo in zavirajo razgradnjo kosti. V prvo skupino zdravil spadajo 

bifosfonati, ki so na voljo v obliki tablet in intravensko v injekciji (Kocjan,  2013). 

 

Pri hormonskem nadomestnem zdravljenju (HNZ) pa gre za nadomeščanje ženskih 

spolnih hormonov (estrogenov), ko jih jajčniki v obdobju menopavze prenehajo iz- 

delovati. To so hormoni, ki delujejo kot naravni zaviralci kostne razgradnje ter so      bili 

dolgo časa ključnega pomena za preprečevanje in zdravljenje pomenopavzne 

osteoporoze. Bistvo hormonskega nadomestnega zdravljenja je, da ob najmanjšem 

možnem odmerku estrogena odpravlja znake pomanjkanja tega ženskega spolnega 

hormona. Leta 2002 so zanesljivo dokazali, da HNZ zmanjša nevarnost zloma kolka,  

vretenc in drugih nevretenčnih zlomov ter zmanjša tveganje za nastanek raka na 

debelem črevesu, čeprav na drugi strani poveča nevarnost nastanka raka na dojki, 

pojava  možganske  kapi,  koronarne  srčne  bolezni  in  venskih  strdkov.  Ravno  zaradi 
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teh ugotovitev se je uporaba teh zdravil močno omejila. Novi podatki kažejo, da je 

HNZ varno za mlajše ženske neposredno po menopavzi in ga lahko takrat predpi- 

šejo za blaženje menopavzalnih težav. Za starejše ženske in dolgotrajno HNZ (5 let) 

pa ni priporočljivo, vendar je na voljo dovolj varnejših zdravil (Kocjan, 2013; Vrabič 

Dežman, 2011). 
 

Estrogeni hormoni so v različnih oblikah, in sicer poznamo: oralni estrogen, tran- 

sdermalni estrogen, kožne ali vaginalne kreme in intramuskularne injekcije (Dienstl 

& Maschek, 1999). 
 

Ob jemanju estrogenih hormonov se lahko pojavijo nezaželeni učinki, kot so edemi, 

mastalgija, povečanje telesne teže, izcedek iz nožnice ali glavoboli (Dienstl & Ma- 

schek, 1999). 
 

Znano je, da je terapija z nadomestnimi hormoni primerna za vsako žensko, razen 

če je imela raka na maternici ali dojki, ki je odvisen od estrogena (pozitiven estro- 

genski receptor). Ženskam, ki komajda opazijo kakšno spremembo ali težavo na 

svojem telesu, ni treba takoj začeti hormonske terapije. V tem primeru dosežemo 

zadovoljive rezultate že z alternativnimi terapijami (z dodajanjem vitaminov B, C, E, 

homeopatsko terapijo). To pa ne velja za ženske, pri katerih je tveganje za osteopo- 

rozo veliko. V tem primeru lahko samo estrogeni ustavijo nadaljnjo razgradnjo kosti. 

Pri takšni bolezenski sliki je ponovna izgradnja komaj ali le težko mogoča (Dienstl  & 

Maschek, 1999). 

 

Graf 5: Odstotek anketirancev, ki kadijo 

 
Vir: Anketa, 2015 

 
Iz Grafa 5 je razvidno, da je 83 % anketirancev nekadilcev, 17 % pa kadilcev. Zavedati 

se moramo, da je kajenje eden izmed zunanjih dejavnikov, ki pripomore h krhkosti 

kosti  (Rosental, 2005). 
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Graf 6: Ozaveščenost anketirancev o   osteoporozi 
 

 

Vir: Anketa, 2015 
 

Manjšina (6 %) anketirancev je ocenila svoje znanje o osteoporozi kot odlično, 25 % 

jih je svoje znanje ocenilo za zelo dobro, 62 % jih meni, da je njihovo znanje dobro, 

7 % anketirancev pa je navedlo, da je njihovo znanje o osteoporozi slabo. 
 

Večina anketiranih (27 %) je pridobila informacije o osteoporozi s prebiranjem knjig, 

revij in zloženk, 17 % s pomočjo televizije, radia in računalnika, 25 % s pogovorom  z 

zdravstvenimi delavci, 6 % s pogovorom s sorodniki in prijatelji, 25 % pa jih je 

informacije o bolezni pridobilo v društvu (Graf 7). 

 

Graf 7: Način pridobljenih   informacij 

Vir: Anketa, 2015 
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Graf 8: Dejavniki, ki vplivajo na preprečevanje   osteoporoze  
 

 
Vir: Anketa, 2015 

 
V raziskavi nas je tudi zanimalo, ali anketiranci poznajo dejavnike, ki vplivajo na 

preprečevanje osteoporoze. Iz Grafa 8 je razvidno, da večina anketirancev (46 %) 

meni, da na preprečevanje osteoporoze vpliva redna telesna dejavnost (hoja, plava- 

nje), 42 % anketirancev pa, da je to s kalcijem bogata hrana (jogurt iz neposnetega 

mleka, mleko, stročji fižol …). 6 % jih meni, da nastanek osteoporoze preprečuje-   jo 

s fosforjem bogata hrana (krompirjev pire, riž, ovseni kosmiči, mleto meso …), 

zmanjševanje telesne teže s stradanjem (4 %) in kajenje (2  %). 

 
 
 

4 ZAKLJUČEK 
 

Z raziskavo smo ugotovili, da je ozaveščenost anketirancev o vzrokih za pojav in 

preprečevanje osteoporoze z ustreznimi življenjskimi navadami dobro. Kar četrtina 

anketiranih je to znanje pridobila v društvih. Ugotavljamo, da so prav društva tista, 

ki starejšim omogočajo druženje, so prostor za pogovor, izmenjavo mnenj, medse- 

bojno motivacijo in skupinsko gibanje. Predvsem hoja je tista vrsta dejavnosti, ki   je 

dostopna vsem socialnim skupinam, je relativno poceni in ne potrebuje stalnega 

nadzora  strokovnjakov. 
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IZVLEČEK 
 

Izhodišča: V študentskih letih si izoblikujemo navade, ki nas bodo spremljale skozi celotno 

življenje. Izberemo si lahko svoj način življenja, ki ga popolnoma prilagodimo našim potre- 

bam. Način življenja skozi otroštvo in mladostništvo se namreč lahko odraža z boleznimi v 

starosti. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali so dejavniki tveganja za nastanek kroničnih 

nenalezljivih bolezni ter bolezni kot take prisotne pri študentih Fakultete za zdravstvene 

vede. 
 

Metoda: Uporabili smo kvantitativno metodologijo dela. Kot raziskovalni instrument smo 

uporabili vprašalnik, sestavljen iz 27 vprašanj. Podatke smo statistično obdelali s pomočjo 

računalniškega programa Microsoft Office Excel, rezultate pa smo prikazali v obliki grafov. 
 

Rezultati: Raziskava je pokazala, da imajo študentje pretežno dobre prehranjevalne nava- 

de in da niso v veliki meri izpostavljeni dejavnikom tveganja za nastanek kroničnih nenale- 

zljivih bolezni Predvsem se srečujejo s težavami v počutju. Kronične nenalezljive bolezni so 

prisotne pri 12 % anketiranih, pri več kot tretjini anketiranih pa za kronična nenalezljivimi 

obolenji trpijo ožji družinski  člani. 

 

Razprava: Pomembno je, da skrbimo za zdravje takrat, kadar smo zdravi; takrat, ko lahko 

še v veliki meri sami veliko storimo zase. Ključnega pomena je tudi, da poznamo dejavnike 

tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni ter da prepoznamo tvegana vedenja, 

saj je pojav kronično nenalezljivih bolezni v porastu. Potrebno bi bilo opraviti dodatne raz- 

iskave, s katerimi bi odkrili vzroke težav v počutju študentov. 

 

Ključne besede: Kronične nenalezljive bolezni, študentje, dejavniki tveganja, zdra- 

vstvena vzgoja. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: As students we develop certain habits which will follow us through our life. 

We choose our own way of living and adopt it to our needs. Habits and lifestyle we have as 

children and adolescents, can later reflect with diseases we get as we grow old. With this 

research, we wanted to find out, if the risk factors for chronic non-contagious diseases as 

diseases itself are present among students of Faculty of Health Sciences Maribor. 
 

Method: We used quantitative methods of work. For quantitative method we used a questi- 

onnaire. It contains 27 questions, which help us to answer on our research questions. 
 

Results: The research showed us good diet habits among students, low exposure to risk 

factors for chronic non-contagious diseases, but also problems with feeling. Chronic non- 

contagious diseases were present at 12% polled students. More than third of polled stu- 

dents has chronic non-contagious diseases present among immediate family members. 

 

Discussion: It is important to take care for our health when we still are healthy and capable 

to do something for ourselves. Knowing the risk factors for development of chronic non- 

contagious diseases is of major importance. It is also significant to recognise a risky beha- 

viour because of increasing rate of chronic non-contagious diseases. It would be necessary 

to make some more researches to discover the causes in being. 
 

Key words: chronic non-contagious diseases, students, risk factors, health education 
 
 
 

1 UVOD 
 

Zdravi mladostniki so v tesni povezavi z zdravjem celotne populacije, ti pa se ka- 

sneje odražajo kot uspešna, zdrava družba. Pomembno je vlagati sredstva v njihovo 

zdravje ter izvajati aktivnosti in programe, s katerimi bi čim bolj zmanjšali nezdrave 

življenjske navade, hkrati pa bi jim omogočili upoštevanje načel zdravega življenj- 

skega sloga (Koprivnikar, et al., 2011). Samo z opravljenimi raziskavami, ki ugota- 

vljajo, kakšen je dejanski življenjski slog prebivalcev, lahko oblikujemo programe,  ki 

bi omogočili spreminjanje življenjskega sloga državljanov, hkrati pa lahko ocenimo 

učinkovitost dosedanjih programov, ki delujejo na področju krepitve in ohranitve 

zdravja (Hlastan Ribič, 2010). Ljudje prihajamo do spoznanja, da je naš vložek v 

lastno zdravje vse pomembnejši ter da lahko za svoje zdravje največ naredimo sami. 

Ob današnjem načinu življenja je lahko sprememba načina življenjskega sloga pravi 

izziv  (Štemberger Kolnik & Klemenc, 2010). 
 

Kronične bolezni so obolenja, ki se ne prenašajo s stikom druge osebe. To so dol- 

gotrajne bolezni, ki napredujejo počasi. Ločimo 4 glavne skupine kroničnih nenale- 

zljivih bolezni, mednje prištevamo bolezni srca in ožilja, rakava obolenja, kronična 

respiratorna obolenja ter sladkorno bolezen (WHO, n. d.). Pogostost kroničnih obo- 
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lenj se povečuje vsako leto. Naraščajo predvsem bolezni, ki so posledica sodobnega 

življenjskega sloga. Mednje sodijo sladkorna bolezen, srčno žilna obolenja, respira-  

torna ter rakava obolenja. Najpomembnejši vložek v zdravje postaja lasten trud in  želja 

po zdravem življenju (Štemberger Kolnik & Klemenc, 2010). Štemberger Kolnik    & 

Klemenc (2010) navajata, da so kronične nenalezljive bolezni v današnjem času vzrok 

smrti pri 35 milijonih ljudi letno. Po podatkih WHO (2014) v Sloveniji beležimo letno 

19.000 smrtnih slučajev, od tega zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni umre      88 %. 

Vodilni vzrok smrti so srčno- žilna obolenja, kar 38 %, sledijo jim rakava obo- lenja s 33 

%, zaradi ostalih bolezni jih umre 13 %, zaradi poškodb 8 % ter 4 % zaradi nalezljivih  

bolezni  in  ostalih vzrokov. 

 

Dejstvo, da nezdrav način življenja pospešuje nastanek kroničnih nenalezljivih bole- 

zni, je dokazano (SZO, 2006). Kot navaja Artnik, et al. (2012), za kronične nenale- 

zljive bolezni obstajajo dejavniki tveganja, ti pa so odraz našega življenjskega sloga. 

Med dejavnike tveganja uvrščamo nezdravo prehrano, premalo telesne dejavnosti, 

izpostavljenost tobaku, pretirano pitje alkoholnih pijač, slabo skrb za  ustno zdrav- je 

in stresne situacije. Način prehranjevanja je v tesni povezavi z zdravjem; deluje 

lahko namreč varovalno, ali pa kot dejavnik tveganja, ki zdravje ogroža.  Pomembna 

je pravilna izbira živil, priprava hrane, razporejenost obrokov in energijska vrednost 

zaužite hrane (Djomba, et al., 2010). Pojavljajo se velike družbene spremembe in 

globalizacija, širi se tobačna industrija in industrija pijač ter živil, ki pomembno  vpli- 

vajo na širjenje nezdravega življenjskega sloga (SZO, 2006). Tveganje za  nastanek 

kroničnih nenalezljivih obolenj se lahko prične že v genetskem razvoju celic ter se 

nadaljuje skozi celotno življenje, k čemur pripomorejo biološki in vedenjski dejavniki 

tveganja, ki so posledica nezdravega življenjskega sloga (Hlastan Ribič,  2010). 
 

Strategije, namenjene preprečevanju kroničnih bolezni, morajo za uspešno delo 

vključevati tudi ostale sektorje, kot so kmetijstvo, finance, transport, izobraževanje, 

šport, načrtovanje urbanizacije in trgovina (ICN, 2010). Pregled kazalnikov zdravja 

in zdravstvenih sistemov je pokazal napredek pri splošnem zdravju prebivalstva,  saj 

se je povprečna življenjska doba od leta 1980 podaljšala za 6 let (Petrič & Žerdin, 

2013). Koprivnikar, et al. (2011) so ugotovili, da je potrebno za uspešno delovanje 

preventivnih programov za zdravje otrok in mladostnikov vsebine prilagajati glede 

na starost in jih dopolnjevati glede na okolje, v katerem živijo. 
 

Ljudje se iz različnih razlogov vključujejo v dejavnosti, ki delujejo v prid zdravju. To 

počnejo za boljše počutje, videz ali pa za samo vzdrževanje zdravja. Za uspešno pro- 

mocijo zdravja in zdravega življenjskega sloga je potrebno sodelovanje celotne  sku- 

pnosti (ICN, 2010). Motiviran pacient, ki ima dovolj informacij, sposobnosti in zau- 

panja vase, lahko izvaja učinkovite ukrepe in aktivnosti, ki bodo na njegovo zdravje 

delovali pozitivno (ICN, 2010). 
 

Glede na porast kroničnih nenalezljivih bolezni smo želeli ugotoviti prisotnost de- 

javnikov tveganja za njihov nastanek ter prisotnost bolezni kot takih pri študentih 

Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. V ta namen smo si zastavili dve 
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raziskovalni vprašanji, in sicer v kolikšni meri in katere kronične nenalezljive bole- 

zni so prisotne pri študentih Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru ter 

katerim dejavnikom tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, so izpo - 

stavljeni študentje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. 

 
 
 

2 METODA 
 

Raziskava je potekala med študenti 1., 2. in 3. letnika Fakultete za zdravstvene vede 

Univerze v Mariboru. Zanimala nas je prisotnost kroničnih nenalezljivih obolenj pri 

študentih. Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela ter kvantitativna metodolo- 

gija. Podatke smo pridobili s vprašalnikom, ki je vseboval 27 vprašanj zaprtega tipa, 

anketa je bila anonimna. Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno, sodelujoči pa 

so imeli možnost zavrnitve. Pri izvedbi raziskave smo upoštevali načela Kodeksa 

etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 

 
 
 

3 REZULTATI 
 

V anketi so sodelovali 103 študentje, od tega 83 % žensk ter 17 % moških. Na vasi 

živi 68 % anketiranih, v primestju 14 %, v mestu pa 18 % . Iz tabele 1 je razvidno,  da 

so kronična nenalezljiva obolenja prisotna pri 12 % anketiranih študentov. Vpra- šani 

so najpogosteje navedli obolenja, kot so astma (3 %) in gastritis (3 %), sledili  so 

atopijski dermatitis, migrena, intoleranca na glukozo, obolenja ščitnice, alergije in 

sladkorna bolezen. Pri ožjih družinskih članih so prisotne kronične nenalezljive 

bolezni pri 42 % anketiranih študentih. Največkrat sta kot obolela družinska člana 

omenjena babica, in sicer v 15 %, ter dedek v 8 %. V veliki večini je prisoten povišan 

krvni tlak (7 %), sladkorna bolezen (9 %) in srčna obolenja (3   %). 
 

Tabela 1: Prisotnost kroničnih nenalezljivih    obolenj  

 

 DA NE 

Prisotnost kroničnih nenalezljivih obolenj 
pri anketiranih 

 

12 % 
 

88 % 

Prisotnost kroničnih nenalezljivih obolenj 
pri ožjih družinskih članih 

 

42 % 
 

58 % 

 

Vir: Anketni vprašalnik, 2014 
 

Indeks telesne mase med 18,5 in 24,9 kg/m2  ima 80 % anketiranih, 12 % jih ima  indeks 

med 25 in 29,9 kg/m2, 5 jih ima več kot 30 kg/m2, do 18,49 kg/m2 pa 3 % anketiranih. 

Obroke anketirani najpogosteje, in sicer kar 41 %, uživajo doma, kjer    jim kuhajo starši, 

pri 38 % vprašanih ti kuhajo sami, v restavracijah se prehranjuje      16 % anketiranih, 4 

% anketiranih pa je pripisalo, da doma kuhajo sami, ko so na fakulteti, pa gredo v 

restavracije oz. jim kuhajo starši. 
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Rezultati ankete so pokazali, da 82 % anketiranih ne kadi, 9 % jih kadi od 3 do 5 let, 

od 1 do 3 let jih kadi 5 %, več kot 5 let kadi 4 % anketiranih. S telesno aktiv- nostjo 

se občasno ukvarja 33 %, 22 % se z aktivnostjo ukvarja 3–5-krat tedensko, 20 % 

nekajkrat mesečno, 18 % vsaki dan, 7 % pa nekajkrat letno. Sadje in zelenjavo 

anketirani uživajo v več kot 90 % vsakodnevno ali pa 3–5 krat tedensko. Največ an- 

ketirancev, kar 85 % najpogosteje pije navadno vodo. Alkoholne pijače najpogosteje 

uživajo le ob posebnih priložnostih. 56 % anketiranih si hrane ne dosoljuje, občasno 

si jo dosoli 34 % vprašanih. Več kot polovica anketiranih, kar 65 %, najpogosteje 

uživa polbeli, polnozrnati ali pirin kruh. Vsak dan zajtrkuje 55 % anketiranih, 27 % jih 

zajtrkuje 3 do 5-krat tedensko, 18 % vprašanih ne zajtrkuje. 72 %  anketiranih   si 

umiva zobe dva- ali večkrat dnevno, več kot 70 % je zobozdravnika obiskalo v 

zadnjem letu. Največje odstopanje opažamo pri počutju anketiranih, kjer se jih   46 

% počuti odlično, 28 % občuti izgubo motivacije, ciljev in smisla (občutek notranje 

praznine), 25 % občuti kronično utrujenost in izčrpanost, 19 % ima motnje spanja, 7 

% občuti depresijo in anksioznost, 5 % pa je pod drugo zapisalo, da našteto občutijo 

občasno; so utrujeni, brez energije, imajo prebavne težave. 

 
 
 

4 RAZPRAVA 
 

Rezultati kažejo, da so kronična nenalezljiva obolenja prisotna pri 12 % anketiranih. 

Prevladujejo bolezni, kot so astma (3 %) in gastritis (3 %). Iz rezultatov je razvidno, 

da med anketiranimi študenti ni takih, pri katerih so prisotna kronična nenalezlji- va 

obolenja. Med naključno izbranimi študenti Univerze v Mariboru in Univerzi v 

Ljubljani je bila že leta 2008 opravljena raziskava o prisotnosti kroničnih nenale- 

zljivih obolenj. Kot navajajo Klemenc-Ketiš, et al. (2010), imajo kronična obolenja na 

študente še posebej velik vpliv. Rezultati njihove raziskave so namreč pokazali, da 

je prisotnost kroničnih nenalezljivh obolenj med študenti Univerze v Ljubljani in 

Univerze v Mariboru kar pri 40,3 % anketiranih. Zaradi pogostih obiskov pri zdrav- 

niku imajo namreč lahko težave s koncentracijo, kar pa vpliva na učno uspešnost. 

Obolenja, ki so jih ti anketiranci najpogosteje navedlil, so bila alergije, seneni nahod, 

kožne bolezni in tesnoba. 
 

Rezultati kažejo, da anketirani upoštevajo načela zdrave prehrane in se v večji meri  

dokaj redno ukvarjajo s telesno aktivnostjo. Največji odklon rezultatov je zaznati pri 

počutju. Smiselno in potrebno bi bilo ugotoviti, kje je poglavitni vzrok za pogosto 

utrujenost ter izgubo motivacije in ciljev glede na tako pozitivne rezultate na podro- čju 

prehranjevanja, gibanja in ostalih aktivnostih za zdravje. Anketirani so za nasta-  nek 

kroničnih nenalezljivh bolezni posredno ogroženi preko ožjih družinskih članov. 

prisotnot Pri obolenj družinskih članov je opaziti pri 42 % vprašanih. Z zdravim 

življenjskim slogom, lahko posamezniki to posredno ogroženost bistveno zmanjšajo. 
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Rezultatov naše raziskave ne moremo posploševati, saj se je izvajala samo pri štu- 

dentih Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. V prihodnje bi bilo po- 

trebno opraviti raziskave, ki bi odkrile vzroke v odklonih od dobrega počutja, ter 

ukrepe za boljše počutje. Glede na potek delovnega dneva študentov imajo le-ti 

možnost prilagajanja dejavnosti, ki jih počnejo, sebi v prid. Študentov vsakdan je 

precej natrpan, zato je potrebno odstraniti ali v veliki večini prilagoditi obslužbene 

in/ali študijske dejavnosti. Študenti so dnevno izpostavljeni stresu, ki se ga morajo 

naučiti ustrezno obvladati. Tako kot vsi ljudje, se morajo tudi študenti zavedati, kaj 

pomeni biti zdrav in kako zdravje doseči. Kot navaja Kersnik (2010), je dandanes 

zdravje družbena in moralna norma. Kadar si zdrav, lahko počneš vse, kar je v tvoji 

volji. Zdravje kot vrednoto postavimo v ospredje le takrat, ko ga izgubimo (Štem- 

berger Kolnik & Klemenc, 2010). Kako bomo živeli v mladostništvu, je odvisno od 

nas, od družbe, v kateri bivamo, in od zunanjih dejavnikov, ki se prepletajo . 

 
 
 

5 SKLEP 
 

Kronične nenalezljive bolezni so razširjene po vsem svetu. Način življenja se je spre- 

menil povsod v svetu , to pa ima negativen učinek na zdravje. Zdravje potrebuje 

pravo promocijo, medicinska sestra pa je tista, ki podaja informacije o zdravem 

načinu življenja, o pravilni prehrani ter o skrbi za splošno dobro počutje ter zado - 

voljstvo. Življenje študenta obsega veliko mero izzivov, stresa in novih priložnosti na 

več različnih področjih. Pomembno je, da se mladi začnejo zgodaj zavedati, kaj 

pomeni biti zdrav. Svoje zdravje lahko z raznimi ukrepi in dejavnostmi še okrepijo. 

Potrebno je najti pravo ravnovesje v telesu, ki odraža način našega udejstvovanja   v 

vsakodnevnem življenju in je za vsakega posameznika drugačen. Posameznike je 

potrebno navdušiti za zdrav življenjski slog, saj je za zdravje namreč potrebno sku- 

pno sodelovanje. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Depresivna motnja ali depresija je bolezen, ki lahko prizadene vsa- 

kogar. Za pojav depresije starost, rasa in spol niso ključnega pomena. Problem depresije je 

pogosta neprepoznavnost ali nepravočasno odkrivanje njenih simptomov ter nezdravlje- nje 

ali neustrezno zdravljenje depresivne motnje. Depresivna motnja ni samo ena izmed 

najpogostejših psihiatričnih bolezni, temveč ena izmed najpogostejših bolezni na splošno. 

Namen raziskave je bil preveriti informiranost mladostnikov o depresiji.  
 

Metode: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Izvedli smo jo s pomočjo sple- 

tnega vprašalnika EnKlikAnketa, v njej pa so sodelovali dijaki Srednje elektro-računalniške 

šole Maribor. V raziskavi so sodelovali prostovoljno. Vzorec je obsegal 61 dijakov, raziskava 

pa je potekala v mesecu maju 2014. 

 

Rezultati: Ugotovili smo, da se večina dijakov še ni srečala z osebo z depresivno motnjo, 

vendar so pojem depresije dobro poznali. Če bi morali depresijo opisati z eno samo besedo, 

bi bila to žalost. Simptome in vzroke depresije poznajo. Kot najpogostejši simptom nava- 

jajo izgubo samozaupanja. So mnenja, da se depresija zdravi tako dolgo, dokler so prisotni 

simptomi, ter da je poleg antidepresivov za njeno zdravljenje najpomembnejša psihotera - 

pija. Menijo, da življenjsko obdobje ni pomembno za pojav depresije;, ta se lahko pojavi v 

vsakem življenjskem obdobju. 
 

Razprava: Depresivna motnja je velik zdravstveni problem. Posameznika s svojimi posle- 

dicami povzroča velike težave. Iz nekaterih raziskav je razvidno, da bo v prihodnosti ta bo - 

lezen predstavljala največji zdravstveni problem, že sedaj pa se vse bolj pogosto pojavlja    v 

obdobju mladostništva. Izjemnega pomena je pravočasno prepoznavanje, odkrivanje in 

ustrezno zdravljenje. 

 

Ključne besede: depresija, mladostnik, poznavanje depresivne motnje, zdravljenje 
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ABSTRACT 
 

Theoretical baseline: Depressive disorder or depression is a disease that can affect everyo- 

ne. For the occurrence of depression age, race and gender are not essential. Problem of a 

depression is a common lack of recognition or late detection of depressive symptoms, un- 

treated or inadequately treating depressive disorders. Depressive disorder is not only one of 

the most common mental diseases but also one of the most widespread diseases in general. 

The purpose of study was to investigate the information of adolescents on depression. 
 

Methods: The study was based on quantitative methodology. The study was carried out 

with help of an online survey EnKlikAnketa in which participated students of Electric and 

computer science high school in Maribor. In the study, students participated voluntarily and 

were included 61 students. The survey was conducted in May 2014. 
 

Results: We have found that most students had not yet met with the depressed person, but 

they are well aware of the concept of depression. If they had to describe depression by a 

single word, it would be a sadness. Students would recognize symptoms and causes of 

depression. As the most common symptom students indicate a loss of self-confidence. They 

believe, that the treatment of depression takes a lifetime and as the most important form 

of the treatment for depression indicated next to antidepressant psychotherapy. Students 

believe that the lifespan is not relevant to depression that depression can occur at any stage 

of life. 
 

Discussion: Depressive disorder is a major health problem. Depression together with their 

consequences caused major problems of the individual. From some studies it is apparent 

that in the future, this disease will be the biggest health problem in general. Is of utmost 

importance timely identification, detection and appropriate treatment of depression, which 

is increasingly common in adolescence. 
 

Key words: depression, adolescent, identify, treatment 
 
 
 

1 UVOD 
 

Depresivna motnja je motnja razpoloženja in čustvovanja s sočasnimi spremembami 

izgleda, vedenja, mišljenja in drugih duševnih funkcij. Tvori jo več znakov in simpto- 

mov, od izrazito individualnih telesnih in duševnih sprememb, pa vse do sprememb 

posameznikove povezanosti z družbo (Marušič & Temnik, 2010). 
 

Medicinska sestra, glede na ugotavljanje fizične, psihične in socialne potrebe pri 

bolniku z depresijo, načrtuje zdravstveno nego. Vsak načrt zdravstvene nege je pri- 

lagojen potrebam in sposobnostim pacienta. Vse življenjske funkcije so pri depresiv- 

nem pacientu upočasnjene. Največji problem lahko predstavljajo hranjenje, izločanje 

in spanje. Pri takšnem pacientu je pomembno vzpostaviti zaupljiv odnos, da se po- 

čuti sprejetega in varnega (Kogovšek & Škerbinek, 2002). 
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Namen raziskave je bil raziskati in preveriti informiranost mladostnikov o depresiji. 

Oblikovani sta bili dve raziskovalni vprašanji, in sicer kakšna je informiranost mla - 

dostnikov o depresiji ter kakšno je prepoznavanje simptomov depresije mladostni- 

kov med sovrstniki. 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Različni avtorji o depresivni motnji navajajo različne definicije. Depresija je stara 

toliko, kot človeštvo. Ne uvršča se samo v najzgodnejše opisane bolezni v zgodovini 

medicine, ampak tudi v najbolj pogoste psihične motnje sodobnega časa. Trenutno 

je depresija med zdravstvenimi težavami pri ženskah na drugem mestu, v skupni 

populaciji pa na četrtem. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije bo depresija 

do leta 2020 postala drugi svetovni zdravstveni problem; za žensko popu lacijo bo 

po napovedih predstavljala zdravstveni problem številka ena. To je posledica kon- 

tinuirane rasti števila depresivnih oseb, ki se spremlja od leta 1910 dalje. Depresija 

povzroča globoko trpljenje in večina strokovnjakov se strinja, da je za človeka to 

najbolj boleča življenjska izkušnja, s katero se lahko sooči (Kolak & Mešin, 2011). 
 

Kobentar (2009) pravi, da se depresija pojavlja v različnih oblikah in stopnjah kot 

enkratna ali ponavljajoča se motnja z ali brez telesnih ali psihotičnih znakov. V  zelo 

visokem odstotku spremlja druge bolezenske procese v obliki komorbidnosti. Tipični 

znaki depresije se kažejo na področju čustvovanja, aktivnosti in mišljenja, spremljajo 

jih lahko tudi telesne težave. Pri pacientih z depresivno motnjo je večje tvegan je za 

samomorilno vedenje, kot je pri drugih duševnih motnjah, zato skrb za pacienta z 

depresivno motnjo vključuje na prvem mestu terapevtsko komunikacijo kot sredstvo 

za vzpostavljanje odnosa, preko katerega vodimo in usmerjamo skrb za temeljne 

življenjske aktivnosti. 

 

Depresija prizadene obolelo osebo v celoti. Če traja dovolj dolgo in se ne zdravi ali 

se zdravi neuspešno, skrajša posameznikovo življenje, ne samo zaradi samomora, 

temveč tudi zato, ker povzroča razvoj številnih telesnih bolezni (srčno-žilnih, kot   so 

zvišan krvni tlak in motnje srčnega ritma, sladkorne bolezni, želodčnih bolezni itn.)  

(Terzič, 2012). Pri opredelitvi depresije se opiramo na Mednarodno klasifikacijo 

bolezni, verzija 10, (MKB-10), ki jo uporabljamo tako v Evropi kot tudi v Sloveniji, ter 

ameriški Diagnostični in statični priročnik IV (DSM-IV). Depresija kot enkratna 

epizoda je v MKB-10 uvrščena med motnje razpoloženja pod šifro F32 (Depresiv- na 

epizoda), ponavljajoča se oblika pa pod šifro F33 (Ponavljajoča se depresivna 

motnja) s pripadajočimi kategorijami. Posamezne kategorije se znotraj omenjene 

klasifikacije ločijo po svoji intenziteti (blaga, zmerna in huda) in svoji povezanosti s 

psihotičnimi simptomi (Grum, 2010). 

 

Depresija se pri otrocih in mladostnikih resno obravnava šele zadnji dve desetletji. 

Depresiven otrok se lahko pretvarja, da je telesno bolan, noče v šolo, se oklepa  enega  
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od staršev ali ga skrbi, da bi kateri od staršev umrl. Starejši otroci oz. mladostniki 

postanejo razdražljivi, pojavijo se težave v šoli, so pesimistični, slabe volje in imajo 

občutek, da jih nihče ne razume (Terzič, 2006). Depresija je pogostejša pri starejših 

otrocih in odraslih. Medtem ko otroci dozorevajo, se vedno bolj zavedajo, kako se 

razlikujejo od svojih vrstnikov, in težav, ki jih imajo v družbenem odnosu. Zavedajo 

se standardov obnašanja in dosežkov, ki jih je težko doseči (Gullotta & Blau, 2008).  

 
 
 

3 METODA DELA 
 

Izvedena je bila kvantitativna raziskava, ki je bila opravljena  s  pomočjo  anonimne  spletne 

ankete – EnKlikAnketa. Sestavljena je bila iz 16 vprašanj, med  temi  iz  15  vprašanj  zaprtega  

in  1  vprašanja  odprtega  tipa. 
 

V raziskavo je bilo vključenih 61 anketirancev različnega spola in starosti. Anketi- rali 

smo dijake Srednje elektro-računalniške šole Maribor. Raziskavo smo izvedli v 

mesecu maju 2014. Ravnateljico šole smo prosili za soglasje za odobritev in izvedbo 

raziskave. O namenu, načrtih in metodah raziskave je bila ravnateljica šole primerno 

in na razumljiv način poučena ter je soglašala s tem, da dijaki šole sodelujejo v raz- 

iskavi. K anketi je vsak dijak pristopil prostovoljno; bil je seznanjen tudi o možnosti 

zavrnitve sodelovanja v raziskavi. Pri izvedbi ankete so bila upoštevana vsa načela 

kodeksa etike. Anketa je bila anonimna. Podatki, ki so bili pridobljeni v anketi, so se 

uporabljali izključno za izdelavo diplomskega dela. 

 
 
 

4 REZULTATI 
 

Od 61 dijakov, ki so sodelovali v raziskavi, jih je bilo 7 (11 %) ženskega spola in 54 

(89 %) moškega spola. 21 (34 %) anketiranih dijakov je bilo starosti 16 let, 13 ( 21 

%) jih je bilo starih 15 let, dijakov starosti 18 let je bilo 12 (20 %), temu sledijo dijaki, 

stari 17 let, ki jih je bilo 11 (18 %). 4 (7 %) dijaki so bili stari 19  let. 
 

Pojem depresija je poznalo 56 (92 %) anketiranih dijakov, ostalih 5 (8 %) še ni bilo 

seznanjenih s pojmom. Več kot polovica anketiranih, tj. 36 (59 %), ni poznala nobe- 

ne osebe z depresijo, medtem ko jih je 25 (41 %) odgovorilo, da poznajo depresivno 

osebo. 43 (70 %) anketirancev je navedlo, da bi prepoznali simptome depresije, 

medtem ko je 18 (30 %) anketiranih dijakov trdilo, da simptomov depresije ne bi 

prepoznali. 

 

Pri vprašanju o simptomih depresije je bilo možnih več odgovorov. Od skupnega 

števila anketiranih dijakov jih je 41 (16 %) kot simptom depresije navedlo izgubo 

samozaupanja, 38 (15 %) izgubo interesov ali zadovoljstva pri večini aktivnosti in 34 

(13 %) zmanjšanje energije. Nobeden izmed anketirancev ni kot simptom  depresije 
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navedel vedrosti in šaljivosti ter prekomerne aktivnosti. Za simptom, ki bi z eno 

besedo opredelil pojem depresije, je 26 (42 %) dijakov izbralo žalost, tesnobo 18 (29 

%), jezo 6 (10 %), 3 (5 %) anketirani so zaokrožili krivdo, prav toliko tudi raz- 

dražljivost. Impulzivnost sta izbrala 2 (3 %) dijaka, jokavost, odmik in utrujenost pa 

1 (2 %). Za srečo, evforijo ali drugi simptom po lastni izbiri, ki bi opredelil depresijo, 

se ni odločil nobeden od anketirancev. 

 

Od vseh anketiranih dijakov jih 22 (36 %) ne pozna vzrokov, medtem ko jih 39   (64 

%) vzroke depresije pozna. Pri vprašanju o vzrokih za depresijo je bilo možnih več 

odgovorov. Da je vzrok depresije lahko smrt ali izguba ljubljene osebe, je mnenja 40 

(17 %) anketirancev, da je vzrok depresije izolacija iz družbe, je mnenja 30 (13 %) 

anketirancev. Na vprašanje o poznavanju posledic depresije je 19 (31 %) anketiran- 

cev odgovorilo, da jih ne poznajo, 42 (69 %) dijakov navaja njihovo poznavanje. Pri 

vprašanju o posledicah depresije je bilo možnih več odgovorov. 
 

39 (22 %) dijakov je mnenja, da so posledice depresije težave v osebnem življenju, 

da je posledica depresije samomor meni 34 (19 %) dijakov. Stereotipiziranje je kot 

posledico depresije navedlo 7 % anketirancev, 2 % vprašanih pa za posledico nava- 

jata večjo uspešnost pri delu. 7 (11 %) anketiranih dijakov je na vprašanje o ozdra- 

vljivosti depresije odgovorilo, da ta ni možna, 54 (89 %) jih je nasprotnega mnenja. 

O možnosti zdravljenja depresije samo z antidepresivi 49 (80 %) dijakov meni, da  to 

ni možno,  v nasprotno je prepričanih 12 (20 %) anketirancev. 

 

O poznavanju različnih možnosti zdravljenja depresije 56 (92 %) anketiranih dijakov 

odgovarja, da pozna psihoterapijo, 4 (6 %) anketiranci poznajo elektrokonvulzivno 

terapijo. Nobeden od vprašanih za zdravljenje ne pozna anksiolitikov in uspaval.  Na 

vprašanje o časovnem obdobju farmakološkega zdravljenja je 32 (52 %) anke- 

tirancev odgovorilo, da se depresija z zdravili zdravi tako dolgo, dokler so prisotni 

simptomi. Da je zdravljenje potrebno še približno 6 mesecev po tistem, ko je človek 

uradno zdrav, je mnenja 15 (25 %) anketiranih, 14 (23 %) dijakov pa je prepričanih, 

da se depresija zdravi doživljenjsko. 

 

Da življenjsko obdobje za pojav depresije ni pomembno, tj. da se ta lahko pojavlja v  

vsakem življenjskem obdobju, je mnenja 38 (62 %) anketiranih dijakov. Da se poja-   vlja 

v obdobju mladostništva, jih trdi 15 (25 %), 4 (6 %) anketiranci so mnenja, da       se 

pojavi        v otroštvu, 3 (5 %) v obdobju odraslosti in 1 (2 %) v starosti. 

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

Rezultati raziskave so pokazali, da večina dijakov ne pozna oseb z depresijo, vendar 

pa pojem depresija poznajo. Kot najpogostejši simptom depresije navajajo izgubo 

samozaupanja. Največkrat so depresijo povezali z žalostjo. Večina dijakov je mnenja, 

da se depresija zdravi tako dolgo, dokler so prisotni simptomi in kot    najpomemb- 
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nejšo obliko zdravljenja depresije navajajo še psihoterapijo, ki se izvaja poleg zdra- 

vljenja z antidepresivi. 
 

Na prvo raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da je informiranost mladostnikov 

o depresiji dobra, saj so simptome depresije, kot so izguba samozaupanja, izguba in- 

teresov ali zadovoljstva pri večini aktivnosti, zmanjšana energija ipd. poznali. Dijaki 

so poznali tudi vzroke za depresijo, kot so smrt ali izguba ljubljene osebe, izolacija iz 

družbe in drugi osebni problemi, seznanjeni pa so bili tudi s posledicami depresije, 

kot so težave v osebnem življenju in samomor. Tudi Kores Plesničar (2011) pravi, 

da je najnevarnejši oz. najhujši simptom depresije samomorilnost. Navaja tudi, da 

pacienti z depresivno motnjo o samomoru veliko razmišljajo, predstavlja jim izhod v 

sili iz vsega hudega; menijo, da bi bilo drugim bolje, če jih ne bi bilo več. 

 

Zdravljenje depresije delno poznajo; poznajo namreč, da je depresija ozdravljiva in 

da za zdravljenje niso potrebni samo antidepresivi. Več kot polovica je izrazila, da se 

depresija zdravi, dokler so prisotni simptomi, kar pomeni, da ne poznajo časa poteka 

farmakološkega zdravljenja. Čebašek Travnik (2008) pravi, da učinek antidepresivov 

ne nastopi takoj, ampak se pojavi po dveh ali več tednih zdravljenja. Pomembno  je, 

da se zdravljenje z jemanjem antidepresivov nadaljuje tudi po tem, ko se posame- 

znik že dobro počuti. Nadaljevalno zdravljenje po zdravnikovih navodilih zmanjša 

možnost, da se bo depresija ponovila, v vsakem primeru pa bo zdravljenje trajalo 

vsaj šest do osem mesecev, s čimer se strinja četrtina (25 %) anketiranih mlado- 

stnikov iz naše raziskave. 

 

Na drugo raziskovalno vprašanje lahko (glede na dobljene rezultate) odgovorimo, da  je 

prepoznavanje simptomov depresije mladostnikov med sovrstniki dobro, saj so ti 

izkazali ustrezno poznavanje njenih simptomov in posledic. Številni se še niso srečali    z 

depresivno osebo, kar lahko pomeni tudi, da je depresija navzven dostikrat prikrita  in 

da jo je v praksi težko prepoznati. Tudi Kocmur (2009) pravi, da zdravnik večine znakov, 

s katerimi se kaže depresija, z običajnimi preiskavami ne more odkriti, ter      da 

depresivni ljudje sami sebe ne morejo prisiliti, da bi se počutili bolje. Zanje je značilno, 

da močno občutijo posamezne znake in mučnost depresije,  medtem  ko drugi ljudje 

teh znakov pri njih skorajda ne    opazijo. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Ljudje posvetimo zdravju malo časa, saj je način življenja hiter in stresen. Tak način 

lahko vodi do težkih bolezni, kot je depresija, ki lahko s svojimi posledicami vsakega 

posameznika pripelje do zmanjšane kakovosti življenja ter pojava novih bolezni, ki 

se pojavijo posledično. 
 

Depresija je duševna motnja, ki se vse pogosteje pojavlja tudi v obdobju  mladostni- 

štva. Pri otrocih in mladostnikih se je začela intenzivno obravnavati šele v zadnjih 
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dveh desetletjih. Pri mladostnikih se pojavlja najpogosteje v obliki telesnih težav. 

Mladostniki morajo sčasoma prevzeti vlogo odrasle osebe in se soočiti s prehodom 

iz otroštva v odraslost, kar prinaša nove izzive in velike spremembe v življenju. 

Ugotovili smo, da mladostniki dobro poznajo depresijo, njene simptome, posledice, 

vzroke in oblike zdravljenja. 
 

Depresija je ena izmed najpogostejših bolezni tudi sicer, ne samo na psihiatričnem 

področju. Ne glede na starost, spol, raso in vero lahko depresija prizadene vsakogar. 

Depresija je velikokrat prikrita in jo je zato pri posamezniku včasih težko prepoznati, 

čeprav poznamo njene simptome. Prav tako je posledično težko pravočasno  pristo- 

piti k njenemu zdravljenju. Številni pacienti z depresijo še vedno ne zaupajo zdra- 

vljenju z antidepresivi, ker so prepričani, da povzročajo odvisnost. Številni pacienti si 

tudi ne priznajo, da so depresivni in da rabijo pomoč. 
 

Vzroki, ki povzročajo nastanek depresije, niso povsem znani. Po navadi je vzrokov 

več, na pojav depresije vplivajo različni dejavniki. Najpogostejši dejavniki so genet- 

ski, socialni in dejavniki iz okolja. Nastanek depresije opisujejo tudi različne nevro- 

biološke teorije. Depresija se pri nekaterih pacientih pojavi le enkrat v življenju, pri 

večini pa se ponavlja. Pri osebah, kjer se depresija pojavi drugič, se, zanimivo, lah- 

ko pojavijo popolnoma drugi simptomi. Družina, prijatelji in družba, ki morajo biti 

pacientu z depresijo podpora in ga ne smejo označevati kot manj vrednega, imajo 

veliko vlogo pri pojavu in prepoznavnosti depresije. Tisti, ki so se z depresijo soočili, 

jo sami najbolje poznajo. Veliko obolelih za depresijo poroča, da so tako kot njihov 

zdravnik za svoje stanje sumili druge bolezni. 

 

Iz raziskav je vidno, da bo depresija v prihodnosti na prvem mestu med vsemi bo- 

leznimi. Ta zdravstveni problem je pri ženskah drugi po vrsti, medtem ko pri skupni 

populaciji depresija zaseda četrto mesto. Posledice depresije povzročajo več težav, 

kot njeni simptomi. Nezdravljena depresija lahko privede do številnih telesnih bole- 

zni, pripelje pa lahko tudi do najhujše posledice, kot je samomor. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Kajenje je javnozdravstveni problem današnjega časa. Preventiva 

kajenja se začne že v otroškem in mladostniškem obdobju. Ključnega pomena, da otroci ne 

pričnejo kaditi v svoji zgodnji mladosti, je ozaveščanje o škodljivosti kajenja.  
 

Metoda: Raziskava je temeljila na deskriptivni metodi kvantitativnega raziskovanja. Za 

raziskavo smo uporabili anketni vprašalnik. Sodelovalo je 129 učencev, od tega 68 (52,7 %) 

učencev 6. razreda in 61 (47,3 %) učencev 9. razreda. Za analizo rezultatov je bil uporabljen 

program SPSS 22.0; pri opisni statistiki so bile izračunane najmanjša, največja in povprečna 

vrednost ter standardni odklon. Za razlike med spremenljivkami smo uporabili Hi-kvadrat, 

Fisher‘s exact test ter t-test. 
 

Rezultati: Rezultati so pokazali, da se učenci zavedajo škodljivosti kajenja, a smo v nada- 

ljevanju raziskave ugotovili, da polovice bolezni, povezanih s kajenjem, ne poznajo. Stati - 

stično pomembne razlike obstajajo med učencem 6. in 9. razredom. Učenci 9. razreda bolje 

poznajo bolezni, povezane s kajenjem (p = 0,04 < 0,05). Prav tako smo v raziskavi ugotovi, 

da učenci, ki kadijo, statistično pomembno manj poznajo posledice kajenja oziroma vpliv le-

tega na nastanek bolezni (p = 0,00 <   0,01). 
 

Razprava: Učenci so poučeni o vplivih kajenja na nastanek bolezni, vendar so na 

nekaterih področjih še vedno premalo izobraženi. Raziskava je pokazala potrebe po 

dodatnih izobraževanjih – predvsem med učenci, ki kadijo, saj imajo le-ti najmanj 

znanja o škodljivosti kajenja. V prihodnosti bi bile potrebne nadaljnje raziskave o tej 

problematiki. 
 

Ključne besede: kajenje, odvisnost, šolski otroci, zdravstvene posledice kajenja, preventiva  
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ABSTRACT 
 

Theoretical background: Smoking is a public health problem of our time. Smoking preven- 

tion begins in childhood and adolescence. Raising awareness is vital so that children do not 

start smoking in their early youth. 

 

Method: The study was based on a descriptive quantitative research method. For the study, 

we used a questionnaire. The study involved 129 school children, of whom 68 (52.7%) were 

school children of the 6th grade and 61 (47.3%) were school children of the 9th grade. For 

the analysis of the results we used the program SPSS 22, with descriptive statistics that were 

calculated for minimum, maximum and average values and standard deviation. For the 

difference between the variables, we used Hi-square, Fisher’s exact test and the  t-test. 

 

Results: The results showed that pupils are aware of the harmfulness of smoking, but in the 

continuation of the study we found that the school children were not familiar with half of the 

diseases associated with smoking. In this study, we found that there were statistically signi- 

ficant differences between the 6th and 9th grade. 9th grade school children are more aware 

of diseases associated with smoking (p = 0,04 < 0,05). We have also examined the differences 

in the survey, the common argument about the consequences of smoking on the formation of 

the disease among school children who smoke 8 (6.2%) and school children who are non- 

smokers 121 (93.8%). We found that school children who smoke are significantly less aware 

of the consequences of smoking on the formation of the disease (p = 0,00 < 0,01). 
 

Discussion: School children are educated about the effects of smoking on the formation of 

the disease, but in some areas are still under-educated. The study showed the need for ad- 

ditional education, especially among school children who smoke because those have only a 

minimum of knowledge about the harmful effects of smoking. Further research in this area 

would be welcome in the future. 

 

Keywords: smoking, addiction, school children, health consequences of smoking, 

prevention 

 
 
 

1 UVOD 
 

Včasih so bili prepričani, da zmerna količina kajenja blagodejno vpliva na človeški 

organizem, a je neizpodbitno dokazano, da tobačni dim, obogaten z več kot 4.000 

strupenimi dodatki, zdravju škoduje. Med dodatki je več kot 60 sestavin za človeka  

dokazano rakotvornih  (Novak  Mlakar,  2007).  Visoka  obolevnost  in  smrtnost  lju-  di, 

ki kadijo, povzroča resne zdravstvene in ekonomske težave. Zaradi  kajenja  po svetu 

dnevno umre skoraj 10.000 ljudi. V Evropi letno zaradi bolezni, povezanih s kajenjem, 

umre 650.000 ljudi, od tega  jih  v Sloveniji  vsako leto  umre nekaj manj   kot 3.000. 

Svetovna zdravstvena organizacija (v nadaljevanju: SZO) ocenjuje, da bo      v naslednjih 

25 letih zaradi bolezni, povezanih z rabo tobaka, umrlo 150 milijonov 
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sedaj živečih ljudi, če se bo ta trend nadaljeval (Novak Mlakar, 2007; Čakš, 2004). 

Največ ljudi začne kaditi v najstniških letih. Večina mladih kadilcev ve, da je kajenje 

škodljivo, vendar jih to ne ustavi pri razmišljanju, da bi prenehali s kajenjem ali pa 

sploh ne pričeli kaditi. Na svetu vsak dan na tisoče mladih deklet in fantov prižge 

svojo prvo cigareto; za mnoge ta cigareta pomeni začetek odvisnosti in prezgodnjo 

smrt (Čeh, 2004; Česar & Topolovec, 2009). Če ne bomo preprečili začetka kaje- nja 

pri mladostnikih ter spodbudili opuščanje kajenja pri obstoječih kadilcih, se bo 

smrtnost iz leta v leto povečevala. Razlogov za uvajanje ukrepov za preprečevanje 

kajenja in zmanjševanje kajenja in pasivnega kajenja je torej veliko. Šola pa ima kot 

izobraževalna inštitucija veliko vlogo pri preprečevanju zgodnjega začetka kajenja 

pri  mladostnikih  (Koprivnikar, 2009). 
 

Najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na začetek kajenja mladostnikov, so: vpliv star- 

šev, vpliv vrstnikov, vpliv šole in medijev. Med njimi so odločilni tisti,  ki mlade 

privedejo do prve cigarete (Brus, 2004). Večina rednih kadilcev (90 %) začne s 

kajenjem že v mladosti. Kajenje med mladostniki se razlikuje od kajenja med odra- 

slimi. Kadilske navade mladostnikov se še razvijajo, spreminjajo in so glede pogo- 

stosti, obsega in drugih značilnosti raznolike ter v nasprotju z najpogosteje rednimi 

in utrjenimi kadilskimi navadami odraslih. Prav zaradi teh razlogov je potrebno s 

preprečevanjem kajenja začeti čim prej, že pri bodočih starših, pri mladostnikih pa 

pred začetkom kajenja, saj je pravočasno ukrepanje v tem obdobju učinkovitejše kot 

poznejše. Da bi mlade spodbudili k opustitvi kajenja, mora biti oblikovano družbeno 

okolje, ki spodbuja opuščanje kajenja. Razlogov za to je več. Eden iz med njih je dej- 

stvo, da so mladi prihodnost in steber vsake družbe. Zdravje otrok in mladostnikov 

je pomemben napovednik zdravja odraslih in celotne populacije, po drugi strani pa 

je povezano z doseganjem razvojnih nalog mladostništva ter tudi z uspehom v šoli, 

z odnosi s starši in vrstniki itn. Dobro zdravje mladih je tako osnova za dobro zdravje 

odraslih in dolgoročni ekonomski razvoj družbe in blagostanje (Slovenska zveza za 

tobačno kontrolo in javno zdravje, 2010; Koprivnikar, 2011). 

 
 
 

2 METODA 
 

Raziskava je temeljila na deskriptivni metodi kvantitativnega raziskovanja. Zbira- nje 

podatkov smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil pripravljen na 

osnovi pregleda literature in že opravljenih raziskav o škodljivostih kajenja med 

osnovnošolskimi otroki. Raziskovalni instrument je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi 

sklop vprašanj je zajemal demografske podatke osnovnošolcev, kot so starost, spol 

in razred, ki ga obiskujejo. Nato so si sledili posamezni sklopi, ki temeljijo na zasta- 

vljenih ciljih. Anketni vprašalnik je s pomočjo Likertove lestvice ugotavljal dejansko 

poznavanje škodljivosti kajenja. Uporabili smo slučajni slojevit (stratificiran)  vzorec, 

kjer smo populacijo razdelili na razrede. V raziskavi je sodelovalo 129 učencev OŠ 

Šenčur, od tega 68 učencev 6. razreda in 61 učencev 9. razreda. Vsi anketni vpra- 

šalniki so bili vrnjeni, kar pomeni 100-odstotno realizacijo. Med anketiranci je  bilo 
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51 učenk in 78 učencev. Povprečna starost anketirancev je bila 13 let. Pred izvedbo 

raziskave smo pridobili soglasje OŠ Šenčur, ki je bilo odobreno s strani ravnateljice    OŠ 

Šenčur in prav s strani učiteljev, ki so odstopili del svoje učne ure za izvedbo raziskave. 

Anketne  vprašalnike  smo  razdelili  med  razrednimi  urami  učencev  in  si  s tem 

zagotovili njihovo prisotnost. Učitelji so bili predhodno obveščeni o izvedbi raziskave. 

Anketne vprašalnike smo takoj po izpolnitvi dobili nazaj. Vsem anketiran- cem, ki so 

sodelovali v naši raziskavi, smo pisno in ustno pojasnili namen in vsebino vprašalnika. 

Zagotovili smo anonimnost in prostovoljnost pri sodelovanju. Raziskava   je potekala od 

aprila do maja   2014. 

 
 
 

3 REZULTATI 
 

Velika večina anketiranih učencev (121, tj. 93,8 %) ne kadi, 8 (6,2 %) anketiranih 

učencev kadi. Med anketiranci kadijo le učenci 9. razreda. 
 

Na sliki 1 lahko vidimo, pri katerem letu starosti so anketiranci pričeli kaditi ter pri - 

dobili prve izkušnje s kajenjem. 
 

 
Polovica učencev (4, tj. 50 %) se je odločila za kajenje zaradi radovednosti, 3 (37, 5  

%) so se odločili za kajenje, ker se zaradi tega počutijo bolj odrasle ter 1 ( 12, 5 %) 

zaradi vpliva vrstnikov. 
 

Osnovnošolci so o škodljivosti pasivnega kajenja poučeni z 89,1 % med tem, ko so 

poučeni o škodljivosti pasivnega kajenja z 77,5 %. V nadaljevanju smo jih spraševali 

če poznajo zdravstvene težave, ki jih povzroča kajenje, 89,1% jih pozna. Pri samih 

trditvah o škodljivosti aktivnega kajenja, kjer so odgovarjali le tisti učenci, ki so na 

vprašanje »Ali mislite, da aktivno kajenje škoduje zdravju?« odgovorili z »da« 115 

89,1 %, smo pridobili podatek, da se učenci najbolj strinjajo s trditvijo, da je delo- 

vanje pljuč pri mladih kadilcih slabše kot pri tistih, ki niso nikoli kadili (PV = 4,35). 

Najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da zaradi uporabe tobaka vsak dan umre   skoraj 

10.000 ljudi (PV = 3,42). Preverjali smo, v kolikšni meri učenci poznajo bolezni po- 

vezane s kajenjem. Ugotovili smo, da najbolje poznajo pljučnico (PV = 0,93; SO = 

0,20), srčni infarkt (PV = 0,93), rak dihal in ustne votline (PV = 0,91), najmanj pa 
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poznajo aterosklerozo (PV = 0,22), peptično razjedo in anevrizmo žil (PV = 0,23) ter 

KOPB (PV = 0,25). 
 

V tabeli 1 so prikazane razlike v poznavanju posameznih bolezni, ki se razvijejo kot 

posledice kajenja (med učenci 6. in 9. razreda). Ugotovili smo, da statistično po - 

membne razlike obstajajo (p < 0,05). Učenci 6. razreda manj poznajo levkemijo   (p  

= 0,00), učenci 9. razreda pa manj poznajo aterosklerozo (p = 0,001) ter KOPB (p  

= 0,047). 
 

Tabela 1: Razlika v poznavanju posameznih bolezni, ki se razvijejo kot posledice ka- 

jenja (med učenci 6. in 9. razreda) 

 
 

Zdravstvene težave, ki jih povzroča kajenje  

 

Razred 
Statistična pomem- 
bnost (p) 

6. razred 9. razred Hi - kvadrat 

 
KOPB (kronično obstruk- 
tivna pljučna bolezen) 

 
 

ne poznam 

 
 

66,70% 

 
 

82,80% 

 
 

0,047 

poznam 33,30% 17,20% 

 
levkemija 

ne poznam 64,90% 25,90%  
 

0 poznam 35,10% 74,10% 

 
ateroskleroza 

ne poznam 64,90% 91,40%  
 

0,001 poznam 35,10% 8,60% 
 

Primerjava povprečja dveh skupin (kadilci in nekadilci), ki je prikazana v tabeli 2 

nam, da podatek, da učenci kadilci v statistično pomembni manjši meri (p < 0,01) 

poznajo posledice aktivnega kajenja, kot učenci nekadilci.  
 

Tabela 2: Razlika v poznavanju posameznih trditev o aktivnem kajenju med učenci 

kadilci in nekadilci 

 
 
 

Ali kadiš? 

 
 

N 

 
 

MIN 

 
 

MAX 

 
 

PV 

 
 

SO 

Neodvis- 
ni t-test 
(p-vred- 
nost) 

 
Posledice aktivnega 
kajenja 

 

Nekadilci 
 

121 
 

0,00 
 

5,00 
 

3,91 
 

0,57 
 

0,00 

Kadilci 8 0,00 5,00 2,95 0,87 
 

Največ informacij o škodljivosti kajenja, anketirani učenci pridobijo v šoli ter preko 

medijev. 
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4 RAZPRAVA 
 

Polovica anketiranih kadilcev se za kajenje odloči iz radovednosti. Po pregledu li- 

terature smo ugotovili, da avtorja Brus (2004) in Koprivnikar (2009) ravno rado- 

vednost dajeta na prvo mesto kot dejavnik, ki vpliva na začetek kajenja. Prav tako 

so se anketiranci v naši raziskavi opredelili, da so pričeli kaditi zaradi tega, ker se s 

cigareto v roki počutijo bolj odrasle, nanje pa so vplivali tudi vrstniki. Brus (2004) 

opiše, da je začetek kajenja pri mladostniku v veliki meri odvisen od družbe, ki ji 

pripada, prav tako pa se mladi velikokrat poskušajo dokazati oziroma postavljati 

pred vrstniki. V naši raziskavi ugotavljamo, da 45 (34,9 %) staršev učencev kadi. 

Juričič (2012) opiše, da v raziskavi GYTS (Global Youth Tobacco Survey) v Sloveniji 

leta 2011 kadi 45,2 % staršev anketiranih, 41,3 % pa jih živi v gospodinjstvu, kjer 

kadijo v njihovi prisotnosti. Brus (2004) navaja, da je prva pokajena cigareta za mla- 

de vedno neprijetna, zaradi genetskih razlogov individualne občutljivosti na nikotin 

za ene bolj prijetna, za druge manj. Grucza in Bierut (2006) sta na podlagi študij 

dvo - in enojajčnih dvojčkov ugotovila, da imajo otroci, katerih starši kadijo, večjo 

možnost, da tudi sami postanejo kadilci. Potrdila pa sta tudi hipotezo, da nekateri 

geni prispevajo k odvisnosti od nikotina. 
 

Zavedanje o škodljivosti kajenja je med anketiranci visoko, na podlagi raziskave smo 

ugotovili, da učenci vedo, da je aktivno kajenje škodljivo za zdravje, saj je tega 

mnenja velika večina (115, tj. 89,1 %). Prav tako se zavedajo, da je pasivno kajenje 

škodljivo za zdravje (100, tj. 77,5 %). Visoko pa je tudi poznavanje zdravstvenih 

posledic, ki nastanejo zaradi kajenja (115, tj. 89,1 %), 14 (10,9 %) anketiranih pa 

zdravstvenih težav, ki jih povzroča kajenje, ne pozna. V primerljivi raziskavi prav tako 

ugotavljajo Panič (2011) ter Wolska in Letak (2005), kar daje rezultatom naše 

raziskave posebno verodostojnost. Jarvis (2004) opisuje, da 80 % mladih, ki kadijo, 

do svojega 20. leta obžaluje, da so sploh začeli kaditi, vendar bodo zaradi odvisnosti 

od nikotina žal kadili še naprej. Anketiranci so se v naši raziskavi nizko opredelili  pri 

trditvi »Zaradi uporabe tobaka vsak dan umre skoraj 10.000 ljudi« (PV = 3,42). 

Koprivnikarjeva (2009) navaja, da v Sloveniji zaradi bolezni, povezanih s kajenjem, 

letno beležimo izgubljenih 3.000 življenj. Glede na statistiko smrti zaradi bolezni, 

povezanih s kajenjem, je podatek, ki smo ga dobili v raziskavi, zaskrbljujoč, saj se 

mladi niti ne zavedajo točno, kako škodljivo je kajenje ter kakšne so realne posledi- 

ce le-tega. V raziskavi smo preverjali tudi razliko v povprečju med dvema skupina, 

in sicer med anketiranimi učenci, ki ne kadijo, in učenci, ki kadijo. Ugotovili smo,  da 

se statistično pomembne razlike med spremenljivkama pojavljajo, saj lahko na 

nivoju 1-odstotnega tveganja potrdimo statistično pomembnost (p = 0,00). Glede 

na slednjo imajo učenci, ki kadijo, manjše znanje kot učenci nekadilci. V raziskavi 

smo ugotovili tudi, da med učenci 6. in 9. razreda obstajajo statistično pomembne 

razlike in sicer na nivoju 5-odstotnega tveganja lahko potrdimo, da statistično po- 

membne razlike so (p = 0,04), saj v večji meri zdravstvene posledice poznajo učenci 

9. razreda. 
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V raziskavi ugotovimo, da anketirani učenci največ informacij o škodljivosti kajenja 

pridobijo v šoli ter preko medijev, sledijo internet, sistematični pregledi, doma ter     na 

letakih in panojih. Kljub temu, da največ informacij pridobijo v šoli pa le dobra 

polovica(86, tj. 66,7 %) navaja, da se v OŠ poučijo o škodljivostih  kajenja.  Panič  (2011) 

pa v svoji raziskavi pridobil podatek, da 181 (93 %) osnovnošolcev pravi, da     jih v OŠ 

poučijo o škodljivosti kajenja, kar predstavlja 25-odstotno večjo podučenost 

osnovnošolcev kot v našem primeru. Anketirani učenci in sicer 102 (79,1 %) pa si  želijo, 

da bi se med mladimi več govorilo o nevarnostih kajenja. 

 
 
 

5 SKLEP 
 

Rezultati raziskave, ki smo jo izvedli v OŠ Šenčur maja 2014, so pokazali, da mladi vedo, 

da je kajenje škodljivo za zdravje, a se ne zavedajo, kako resno lahko ogrozi njihovo 

zdravje. Iz izvedene raziskave smo ugotovili, da le polovica osnovnošolcev pozna 

bolezni, ki so povezane s kajenjem, prav tako se ne zavedajo, koliko smrti na- stane 

zaradi kajenja. Med učenci so tudi tisti, ki kadijo – prav med njimi smo zaznali najmanjše  

poznavanje  škodljivosti kajenja. 
 

Raziskava je pokazala, da osnovnošolci pridobijo največ informacij o škodljivosti ka- 

jenja v OŠ ter preko medijev, vendar si želijo, da bi o kajenju govorili več in bolj po- 

gosto. V slovenskem prostoru poteka več projektov, ki se ukvarjajo s problematiko 

kajenja, vendar so to dokaj novi programi, zato niso vpeljani v vseh OŠ. Glede na 

rezultate, ki smo jih pridobili, bi predlagali, da se poleg programov oziroma pro- jektov, 

v katere je vključena OŠ Šenčur, vključi tudi naša raziskava in predstavitev  le-te, saj bi 

osnovnošolcem na podlagi njihovih odgovorov predstavili, kje je njiho-     vo znanje šibko 

ter jih na tem področju dodatno izobrazili. Nenazadnje pa je tudi družina pomemben 

dejavnik preprečevanja kajenja med šolskimi otroki. Raziskava      je pokazala, da je 

skoraj polovica osnovnošolcev v domačem okolju izpostavljena tobačnemu dimu. Tako 

bi bilo smiselno v predstavitev raziskave vključiti tudi starše osnovnošolcev, saj bi se ti 

morali najbolj zavedati, kako škodljivo je kajenje ter da      so oni poleg šole tisti 

dejavniki, ki lahko preprečijo kajenje svojih otrok. Prav tako bi predlagali, da se v 

prihodnosti izvedejo dodatne raziskave, v katerih bi z iskanjem pravilnih trditev o 

škodljivosti kajenja med učenci preverili znanje, hkrati pa bi se   med branjem teh 

trditev poučili tudi o sami škodljivosti kajenja. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Nordijska hoja je oblika rekreacije, ki se je sprva pojavila na Finskem. 

Med to aktivnostjo je vključenih več kot 90 % mišic celotnega telesa, kar ugodno vpliva na 

srce in žilje, dihala ter mišice rok, trupa in nog. Namen raziskave je bil ugotoviti vpliv nor - 

dijske hoje na telesno zmogljivost ljudi v programu svetovanja za zdravje. 
 

Metoda: Uporabljena je bila opisna metoda dela. Spremljali in testirali smo naključno iz- 

brane ljudi, ki so izvajali nordijsko hojo najmanj dvakrat tedensko po najmanj dvajset minut 

v okviru zdravstvenovzgojne delavnice. Testiranje je bilo izvedeno pred začetkom izvajanja 

nordijske hoje in po končani delavnici s primerljivimi testi. Vsi pridobljeni podatki so bili 

analizirani in predstavljeni s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Excel in 

Rstudio. 
 

Rezultati: S pomočjo statistične analize dobljenih podatkov se je pokazalo izboljšanje fizič- 

ne pripravljenosti testirancev zaradi izvajanja nordijske hoje in pokazal se je vpliv nordijske 

hoje na telo testirancev, če so redno izvajali nordijsko hojo. Najboljši vpliv ima nordijska 

hoja na kondicijo, ki se kaže s testom hoje na dva kilometra; pokazala se je statistično po- 

membna razlika (t = 0,033; p < 0,05). 
 

Razprava: Z raziskavo smo ugotovili, da nordijska hoja izboljša rezultate testa hoje na 2 km 

in Y-testa. Tudi drugi avtorji ugotavljajo, da ima nordijska hoja veliko pozitivnih učinkov na 

naše telo. V okviru zdravstvenih ustanov lahko medicinska sestra priporoča nordijsko hojo 

za izboljšanje in ohranjanje ter, krepitev zdravja. 
 

Ključne besede: telesna dejavnost, zdravstvenovzgojna delavnica, učinki nordijske 

hoje, medicinska sestra 
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ABSTRACT 
 

Theoretical background: Nordic walking is a form of recreation, which initially emerged 

in Finland. The first official introduction of Nordic walking in Slovenia was in 2003. During 

Nordic walking, 90% of muscles in the body are involved, which has a favorable effect on 

the cardiovascular system, the respiratory system and the muscles of the torso and the up- 

per and lower extremities. The purpose of this study was to determine the effect of Nordic 

walking on the physical capacity of the participants of the health promotion programme. 
 

Methods: For the purpose of the study a descriptive research method was used with a 

random sample of participants of the health education workshops. The participants tested 

performed Nordic walking at least twice a week for at least twenty minutes. The testing was 

conducted prior to and after the health education workshop of Nordic walking with com- 

parable tests. All data obtained were analyzed and presented by a computer programme 

Microsoft Office Excel and Rstudio. 
 

Results: The statistical analysis of the data obtained proved a significant improvement of 

the participants’ physical fitness and appearance as a result of regular Nordic walking. The 

best effect of the nordic walking on the condition that manifests itself with a test walk two 

kilometers and showed a statistically significant difference (t = 0,033; p <  0,05). 
 

Discussion and conclusion: Research has shown that Nordic walking improves the test 

results to walk 2 km and Y test. Even other authors conclude that Nordic walking many po- 

sitive effects on our body. In the context of health care institutions a nurse can recommend 

Nordic walking to improve and maintain, strengthen and improve health. 
 

Keywords: physical activity, health education workshops, effects of Nordic walking, 

a nurse. 

 
 
 

1 UVOD 
 

Če gibanje pogledamo skozi fizikalne zakone, je definicija gibanja sprem injanje lege 

telesa glede na okolico. Gibanje telesa lahko opišemo, če v vsakem trenutku 

poznamo velikost hitrosti in smer gibanja. Glede na hitrost ločimo enakomerno ali 

neenakomerno gibanje, glede na tip pa prema in kriva gibanja (Beznec, et al., 2005). 

Sodoben način življenja nas je pripeljal do pomanjkanja vsakodnevne telesne dejav- 

nosti, zato se je povečalo število ljudi, nagnjenih h kronično nenalezljivim boleznim. 

Kljub dejstvu, da je redna telesna dejavnost zelo koristna, je splošno znano, da se 

izbira za sedeči način življenja povečuje (Tschentscher, et al., 2013). Nordijska hoja 

je postala ena najhitreje rastočih telesnih dejavnosti na svetu; uporabljajo jo po- 

samezniki, osebni trenerji, fizioterapevti, zdravniki in promotorji za zdravje, saj je 

zelo učinkovita telesna dejavnost, ki je cenovno ugodna in zabavna (Nordic Walking, 

2014). Pri nas nordijska hoja še ni dovolj prepoznavna in množična dejavnost, če- 

prav je v nekaterih okoljih ali med posamezniki že uspešno zaživela. Prva uradna 
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predstavitev nordijske hoje v Sloveniji je bila leta 2003, ki jo je izvedel Andrej Švent 

s podjetja IntAct (Ažman, 2006; Ažman & Švent,   2006). 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Pozitivni učinki nordijske hoje v primerjavi z običajno hojo so naslednji: v gibanje   je 

vključeno skoraj celotno telo (do 90 % mišic), hitreje krepi srce in žilje, dihala in 

mišice rok, trupa in nog, učinkoviteje poveča gibljivost vseh sklepov in hrbtenice, 

srčna frekvenca je višja do 20 udarcev na minuto, poraba kisika pa je večja za 25 %; 

višja poraba kalorij za 20 do 40 % vodi k pokončnejši hoji in popravlja vzorec hoje, 

občutno zmanjša ali odpravi bolečine v vratu, ramah, križu itn., za 25 % manj obre - 

meni skočni, kolenski in kolčni sklep ter hrbtenico – 40 hitreje zmanjša utrujenost 

in stres ter izboljša splošno počutje (IVZ, 2011); učinki nordijske hoje so večji kot pri 

hoji ali teku (Schiffer, et al.,  2006). 
 

Nordijska hoja se je izkazala kot primerna oblika dejavnosti pri različnih področjih 

zdravljenja: pri diabetesu mellitusu tipa 2 (Gram, et al., 2010), debelosti (Figard- 

Fabre, et al. 2010), bolezni koronarnih arterij (Walter, et al., 1996), kronični obs- 

truktivni pljučni bolezni (Breyer, et al., 2010), raku dojke (Kähnert, et al., 2010), 

arteriosklerozi (Oakley, et al., 2008), depresiji (Suija, et al., 2009), bolečinah v  vratu 

(Henkel, et al., 2008), bolečinah v spodnjem delu hrbtenice in nogah (Hartvigsen, et 

al., 2010). 
 

Programi svetovanja v okvirju CINDI Slovenija 
 

Poslanstvo programa CINDI (angleško: Countrywide Integrated Noncommunicable 

Disease Intervention) Slovenija je prispevati k ohranitvi, h krepitvi zdravja in kako- 

vosti življenja slovenskega prebivalstva. Prizadeva si tudi za trajnostni razvoj Slove- 

nije, zmanjšanje ekonomskih in socialnih razlik med prebivalci, ohranitev naravnega 

okolja ter za zdravo delovno in bivalno okolje, saj vsi ti dejavniki določajo naše zdravje 

(CINDI Slovenija, 2014). V okviru CINDI Slovenija, so na primarni ravni zdravstvene- 

ga varstva, tj. v zdravstvenih domovih, uvedli programe svetovanja za spremembo 

življenjskih navad, ki potekajo v različnih delavnicah, kot so: Zdrav življenjski slog, 

Preizkus hoje na 2 kilometra, Zmanjšanje dejavnikov tveganja (holesterol, krvni tlak 

in glukoza v krvi), Telesna dejavnost – gibanje, Zdravo hujšanje, Zdrava prehrana, 

Svetovanje za opuščanje kajenja, Podpora pri spoprijemanju z depresijo (CINDI Slo- 

venija, 2014). Delavnica Telesna dejavnost − gibanje je namenjena osebam z 20 in 

več odstotnim tveganjem za razvoj srčno-žilnih in drugih kroničnih nenalezljivih 

bolezni ali z že prisotno kronično boleznijo, z istočasno prisotnim neaktivnim oziro- 

ma zasedenim življenjskim slogom, ki je pomemben dejavnik tveganja za dejansko 

vse kronične bolezni. Namen te delavnice je, da se udeleženci podrobno seznanijo s 

priporočili telesno/gibalne dejavnosti za krepitev zdravja, spoznajo pomembnost  in 

razlike različnih elementov ter tipov telesne vadbe in se motivirajo za aktiven živl- 

jenjski slog (Jelenc, 2011). 
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Vloga medicinske sestre v programih svetovanja za zdravje 
 

V zdravstvenovzgojnem centru v zdravstvenih domovih se izvaja svetovanje za 

zdravje. Namen je spodbuditi posameznike (individualni pristop) in skupine pre- 

bivalcev (skupinski pristop), da bi skrbeli za ohranjanje lastnega zdravja, ali da bi 

začeli aktivno skrbeti za svoje zdravje. Z zdravstvenovzgojnimi programi se pomaga 

posamezniku oblikovati znanja, stališča in vedenjske vzorce za zdrav način življenja 

in se jim pomaga spreminjati življenjski slog (Hoyer, 2003; Jelenc, 2011). V zdrav- 

stvenovzgojnih centrih delujejo višje in diplomirane medicinske sestre ter profeso- 

rice zdravstvene vzgoje. Njihova naloga je informiranje, svetovanje, učenje in vzgoja 

bolnikov pa tudi drugih v skrbi za zdravje (Jelenc, 2011). 
 

Delavnica Telesna dejavnost – gibanje je nadaljevalna in zelo aktivna, njen namen 

je udeležence podrobno seznaniti s priporočili telesno/gibalne dejavnosti za krepitev 

zdravja ter pomembnostjo učinkov pri različnih vrstah telesne vadbe in jih motivi- 

rati za aktiven življenjski slog. Spoznavajo varno in učinkovito gibanje za zdravje, 

izvedejo test hoje na 2 km, s katerim spoznajo, kakšen je njihov primeren srčni utrip 

ob gibanju, ter se v praksi naučijo pravilnega izvajanja nordijske hoje, uporabe do- 

ločenih vaj za krepitev telesa in upoštevajo navodila, ki so jih dobili pri opravljenem 

testu hoje. To je zelo motivirajoča delavnica, ki udeležencem podaja znanja in vešči- 

ne za udejanjanje aktivnega življenjskega sloga in izvajanje različnih vrst za zdravje 

koristne telesne dejavnosti (Zdravstveni dom, 2012). 

 
 
 

3 METODA 
 

Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela s pregledom in z analizo domače in tuje 

strokovne literature. Literaturo smo iskali s pomočjo vzajemne bibliografsko-kata- 

ložne baze podatkov COBIB.SI in tujih podatkovnih baz Medline, PubMed, CINAHL, 

Springer link, Science direct, Wiley Online Library in spletnega brskalnika Goog- 

le učenjak. Pri iskanju literature smo uporabili naslednje ključne besede: nordijska 

hoja, telesna dejavnost, zgodovina nordijske hoje, nordijske palice, v angleškem je- 

ziku pa nordic walking, exercise, nordic poles, history nordic walking. Literatura je 

predvsem iz obdobja od leta 2000 do leta 2013. Uporabili smo literaturo, v kateri 

so bila besedila dostopna v celoti (»full text only«), objavljena v slovenskem in 

angleškem jeziku ter povezana z iskano temo. 
 

Testiralo se je 15 – 20 naključno izbranih ljudi, ki so izvajali nordijsko hojo najmanj 

dvakrat tedensko po najmanj dvajset minut v okviru zdravstvenovzgojne delavnice. 

Delavnica je potekala en mesec. Testiranje je bilo izvedeno pred začetkom izvajan- 

ja nordijske hoje in po končani delavnici s primerljivimi testi, ki so bili narejeni v 

Kanadi leta 2000 (Figueiredo, 2009). Testi so vsebovali: test hoje na 2 km, teste 

ravnotežja, test step. Z njimi se je ugotovilo, kakšna je sprememba v ravnotežju in 

splošni telesni pripravljenosti testirancev. Osredinili smo se predvsem na ravnotež- 

ne sposobnosti in telesno zmogljivost. V okviru zdravstvenovzgojne delavnice  smo 
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izvedli testiranje udeležencev pred izvajanjem delavnice in po njem. Prvo testiranje    je  

potekalo pred izvajanjem nordijske hoje (10. 6. 2013) in drugo po delavnici (15. 

7. 2013). Vsi podatki, ki so bili pridobljeni z meritvami testirancev pred delavnicami 

in po njih, so bili analizirani in predstavljeni s pomočjo računalniškega programa 

Microsoft Office Excel in programa Rstudio (Sudentov  t-test). 

 
 
 

4 REZULTATI 
 

Testiranci so bili testirani na spremembo njihovega ravnotežja po izvajanju nordijske 

hoje. Teste ravnotežja smo preverjali s tremi testi. Z Y-testom smo ugotavljali vpliv 

nordijske hoje na gibljivost nog. Podatki posameznikov so podani kot dolžina raz - 

tezanja mišic noge v centimetrih. Meritve so se izvajale na razteznost desne in leve 

noge v desno stran od telesa, naprej od telesa in v levo stran od telesa s testom Y 

pred izvajanjem nordijske hoje in po njem. Rezultati so prikazani v grafu 1 in grafu 2. 
 

Graf 1: Primerjava v raztegu desne noge pred izvajanjem nordijske hoje in po 

njem 
 

Studentov t-test je pokazal, da je statistično značilna razlika med raztegljivostjo 

desne noge naprej, levo in desno pred izvajanjem nordijske hoje in raztegljivostjo 

desne noge naprej po pettedenskem izvajanju nordijske hoje. Največja razlika se je 

pokazala pri raztezanju noge naprej (t = -8,777; p <   0,05). 
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Graf 2: Primerjava raztega leve noge pred izvajanjem nordijske hoje in po njem 
 

Studentov t-test je pokazal, da je statistično značilna razlika med raztegljivostjo leve 

noge naprej, levo in desno pred izvajanjem nordijske hoje in raztegljivostjo desne 

noge naprej po pettedenskem izvajanju nordijske hoje. Največja razlika se je 

pokazala pri raztezanju noge naprej (t = -7,242; p <   0,05). 
 

Studentov t-test je pokazal statistično značilno razliko med raztegljivostjo obeh nog  

pred vključitvijo v program in po njej. Hipotezo H 1– Pri izvajanju nordijske hoje 

testiranci izboljšajo razteznost nog – potrdimo. 
 

Vpliv nordijske hoje na rezultate testa hoje na 2 km 
 

Pridobljene rezultate s testom hoje pred začetkom in po 

petih tednih smo primerjali s fitnes indeksom ude- 

ležencev, kar prikazuje slika   3. 

 

Legenda: od 40 do 100 predstavljajo vrednosti fitnes in- 

deksa. 
 

Graf 3: Primerjava fitnes indeksa pred in po nordij- 

ski hoji v obliki boxplota 

 

Studentov t-test je pokazal statistično značilno razli- 

ko med testom hoje pred vključitvijo v program in po 

njej (t = -2,225; p < 0, 05). Hipotezo H 2 – Pri izva- 

janju nordijske hoje testiranci izboljšajo svojo kondi- 

cijo – potrdimo. 
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5 RAZPRAVA 
 

Pri meritvah testne skupine, ki je izvajala nordijsko hojo v okviru pettedenskega 

programa Telesna dejavnost, smo z različnimi tehnikami testiranja ugotavljali vplive 

izvajanja nordijske hoje na fizično pripravljenost testiranih. Pri  meritvah  počasne  hoje 

na 8 metrov in hitre hoje na 15 metrov so rezultati pokazali, da se je pri večini  testiranih 

rezultat izboljšal, vendar ne dovolj, saj je Studentov t-test pokazal, da ni statistično 

značilne razlike. To je bil pričakovan rezultat, saj nordijska hoja ne vpliva   na izvedbo in 

tip počasne hoje. Rezultati so tudi pokazali, da nordijska hoja ni vpli-  vala na statistično 

značilno izboljšanje rezultatov hitre hoje po programu nordijske hoje. To gre pripisati 

tudi premajhnemu vzorcu testiranih ljudi in prekratkem času izvajanja nordijske hoje. 

Pri večjem številu udeležencev in daljšem treningu bi bili rezultati natančnejši. Vsi 

udeleženci tudi niso bili v enakem kondicijskem stanju. Pri   17 udeležencih se je pojavilo 

izboljšanje   rezultatov. 
 

Rezultate testa hoje lahko primerjamo s primerljivo študijo, ki je bila narejena v 

Kanadi leta 2000. V tej primerjalni študiji je bilo 30 bolnikov, starih nad 65 let. V 

študiji so primerjali trening nordijske hoje in trening s pomagalom (hojica, angl. 

Overground Walking). Bolniki so trenirali šest tednov po 20 minut dvakrat teden- 

sko. Rezultate treninga so merili s testom počasne hoje na 2 m in hitre hoje na 5 

m. Rezultati, ki so jih dobili, so pokazali, da so bolniki, ki so izvajali nordijsko hojo, 

dosegli za 30 % boljše vrednosti od bolnikov, ki so izvajali hojo s pomagalom (Fi- 

gueiredo, 2009). 
 

Pri meritvah ravnotežja smo ugotavljali razteznost nog s testom Y in zmožnost stanja 

na eni nogi, če testirani gledajo oziroma mižijo in stopajo na step, pred izva- janjem 

programa in po njem. Meritve razteznosti nog so pokazale, da se je raztez- nost pri 

vseh meritvah in na obeh nogah povečala po izvajanju programa nordijske hoje. Iz 

dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da nordijska hoja ugodno vpliva na razteznost 

nog. To gre tudi pričakovati, saj si z nordijsko hojo podaljšamo korak    in popravimo 

morebitno nepravilno hojo (IVZ, 2011). Pri drugih ravnotežnostnih testih – stanje na 

eni nogi in stopanje na step – je Studentov t-test pokazal, da     ni statistično značilne 

razlike pred izvajanjem nordijske hoje in po njem. Pri večini udeležencev se je 

pojavilo izboljšanje rezultatov. Iz rezultatov, pridobljenih pri tem testiranju, 

sklepamo, da izvajanje nordijske hoje ne vpliva na zmožnost stanja na eni nogi s 

testom step. 

 

Pri ugotavljanju vpliva nordijske hoje na test hoje na 2 km – fitnes indeks – je Studentov 

t-test pokazal, da je statistično značilna razlika. Rezultat je pričakovan,    ker so 

testiranci dvakrat tedensko izvajali nordijsko hojo in s tem izboljševali svojo kondicijsko 

pripravljenost. Rezultat lahko primerjamo s primerljivo študijo, ki je bila narejena na  

prebivalcih Velenja. V tej primerjalni študiji je bilo 36 prostovoljcev: 33 žensk in 3 moški. 

Povprečna starost je bila 68,2 leta. Nordijsko hojo so izvajali 12 tednov po najmanj 30 

minut dnevno. Rezultati fitnes indeksa, ki so jih dosegli, so se izboljša li za 3,1 enote, s 

24,3 na 27,4 (Poles, 2014). 
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To lahko primerjamo tudi z raziskavo, ki je vključila 11 žensk s prekomerno telesno težo, 

srednjih let, ki so končale poskusno vadbeno fazo. Merili so: porabo kis ika, porabo 

energije, srčni utrip, ocene zaznane z naporom in dolžino cikla pred 4-te- denskim 

učenjem in po njem. Pri vseh meritvah so bili rezultati nordijske hoje višji      (p < 0,001) 

kot pri navadni hoji. Njihovi rezultati so potrdili, da uporaba palic za nordijsko hojo 

poveča fiziološki odziv na dano hitrost (Figard-Fabre, et al., 2010). 

 

Pri izvajanju testa step nismo dobili rezultatov, ki bi bili lahko uporabni. Rezultati   pred 

izvajanju tečaja in po njem so bili neuporabni; predvidevamo, da je razlog v   tem, da 

testiranci niso mogli slediti tempu, ki so ga narekovala navodila. 

 

Rezultati predstavljajo dokaz uporabnosti nordijske hoje v praksi, saj smo ugotovili, 

da lahko v sorazmerno kratkem času (petih tednih) posameznik izboljša svoje mo- 

torične in telesne zmogljivosti. 

 

Narejena je bila raziskava o vplivu nordijske hoje in klasične hoje na telo. Program je 

potekal štirikrat tedensko (trikrat vodeno, enkrat so dejavnosti po navodilih opra- 

vili sami) 12 tednov. Primerjali sta se klasična in nordijska hoja. Rezultati, ki so jih 

dobili, so pokazali, da nordijska hoja v večji meri vpliva na izboljšanje telesne pri- 

pravljenosti. V povprečju je v določenem času skupina, ki je izvajala nordijsko hojo, 

prehodila 75,7 m več, skupina, ki je hodila klasično, pa 39 m več kot na začetku 

(Pokleka, 2010). 
 

Področje, ki ga nismo raziskovali in bi lahko veliko prispevalo k uspehu, je razis- 

kovanje vpliva nordijske hoje pri določenih boleznih, na primer sladkorna bolezen, 

debelost, bolečine v sklepih in podobno. Med delom smo naleteli na različne ome- 

jitve; izpostavili bi, da smo imeli premajhen vzorec ljudi in prekratek čas izvajanja 

nordijske hoje, da bi lahko rezultate posploševali na populacijo.  

 
 
 

6 SKLEP 
 

S spremljanjem nordijske hoje smo ugotovili, da je učenje te hoje postopek, ki ga z 

vztrajnostjo lahko vsak usvoji. Nordijska hoja je primerna za ljudi v vseh življenjskih 

obdobjih in blagodejno vpliva na zdravje. Za njeno izvajanje ne potrebujemo veliko 

denarja, lahko jo izvajamo prek celotnega leta. Nordijska hoja blagodejno vpliva na 

psihofizične lastnosti posameznika. Glavne ugotovitve raziskave so: nordijska hoja 

izboljša rezultate testa hoje na 2 km in razteznost nog, ne vpliva na rezultat počasne 

hoje, ne vpliva na rezultate hitre hoje in ne vpliva na zmožnost stanja na eni nogi. 

Medicinska sestra lahko s promoviranjem pripomore k večji prepoznavnosti nordij- 

ske hoje. V okviru zdravstvenih ustanov lahko priporoča nordijsko hojo za izboljšanje 

in ohranjanje zdravstvenega stanja z vodenjem in s promoviranjem zdravstveno- 

vzgojnih delavnic Telesna dejavnost –gibanje, v katerih je vključena tudi nordijska 

hoja. Ta bi se lahko bolj razširila in poudarjala na vseh ravneh zdravstvene   vzgoje. 
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Veliko ljudi je samo slišalo zanjo, niso pa je poizkusili. Raziskava bi se lahko ponovila 

na večjem vzorcu, v katerem bi bila skupna določena bolezenska težava.  
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Antikoagulacijska zdravila preprečujejo nastajanje strdkov v žilah in 

srcu. Zdravljenje z antikoagulacijskimi zdravili ne poteka brez zapletov in je povezano s ka- 

kovostjo vodenja zdravljenja. Zato je zelo pomembno, da so pacienti poučeni in motivirani 

o naravi antikoagulacijskega zdravljenja. Paciente, ki prejemajo antikoagulacijska zdravila, 

pogosto obravnava tudi patronažna medicinska sestra. 

 

Metoda: Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja. Uporabili smo primarne in se- 

kundarne vire. Primarne vire smo pridobili z anketnim vprašalnikom, in sicer z  vprašanji 

odprtega in zaprtega tipa. Sekundarne vire smo zbrali s pomočjo pregleda domače in tuje 

literature (strokovni in znanstveni članki), pridobljene iz podatkovnih baz (COBISS, CINAHL, 

SpringerLink). 

 

Rezultati: Vloga medicinske sestre pri podajanju informacij pacientom o antikoagulantnem 

zdravljenju je izjemno pomembna, kar je potrdilo tudi 42,5 % anketirancev. Rezultati raz- 

iskave govorijo o tem, da so pacienti samostojni pri jemanju antikoagulacijskih zdravil in 

dobro poučeni o pomenu antikoagulacijskega zdravljenja. 

 

Razprava: Antikoagulacijsko zdravljenje pacienta na domu je odvisno predvsem od njego- 

ve osveščenosti, osveščenosti in informiranosti svojcev ter kakovostne obravnave z vidika 

patronažne medicinske sestre. Potrebna je celostna obravnava in kakovostno vodenje zdra- 

vljenja na domu. 
 

Ključne besede: patronažna medicinska sestra, antikoagulantna terapija, pacient.  
 
 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: Anticoagulants prevent forming clots in your blood vessels and heart. An- 
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ticoagulation therapy may not be without complication and is connected to the quality of 

treatment. Therefore it is very important that the patients are informed about the therapy 

process and kept motivated. Patients receiving anticoagulation treatment are often looked 

after by a visiting nurse. 

 

Method: We used a quantitative method of work, a method of description, and a survey 

technique. For gathering of information we used non-standardized survey questionnaire as 

an instrument that was designed on the basis of literature overview. Primary and secondary 

sources were used. We obtained the primary sources by conducting a survey. We used open 

and closed type questions. The secondary sources were obtained by studying Slovenian and 

foreign literature (scholarly and scientific articles) gathered from the following databases 

(COBBIS, CINAHL, Springerlink). We used non-incidental convenient  sample. 

 

Results: Results obtained by conducting the survey answered the targeted research questi- 

ons. Almost half of the patients (42.5%) are given information concerning the anticoagu- 

lation therapy by visiting nurses or nurses in the anticoagulation dispensary.  
 

Discussion: Anticoagulation therapy may not be without complication and is connected to 

the quality of treatment. Results of the discussion show that patients are responsible for 

taking medications themselves and should therefore be well informed about the therapy 

process. 

 

Key     words: home care nurse, anticoagulation therapy/treatment, patient. 
 
 
 

1  TEORETIČNA  IZHODIŠČA 
 

Staranje populacije pomeni tudi večje število pacientov, ki ob atrijski fribrilaciji 

potrebujejo zdravljenje s peroralno antikoagulantno terapijo. Z antikoagulacijskimi 

zdravili vplivamo na delovanje koagulacijskih faktorjev in tako preprečimo nastanek 

strdkov. Uporabljamo jih za zdravljenje in preprečevanje različnih trombemboličnih 

bolezni. Najpogostejše indikacije za antikoagulacijsko zdravljenje so atrijska fibrila- 

cija, pljučna embolija, venska tromboza in antifosfolipidni sindrom. Antikoagulacij - 

ska zdravila, ki jih trenutno uporabljamo v vsakdanji klinični praksi, so standardni 

(nefrakcionirani) in nizkomulekularni heparini ter kumarini. Heparine uporabljamo 

za akutno zdravljenje trombotičnih zapletov in v nekaterih primerih, ko zaradi raz- 

ličnih razlogov začasno prekinemo zdravljenje s kumarini. Kumarine uporabljamo za 

kronično antikoagulacijsko zdravljenje. Odmerjanje kumarinov je individualno. 

Potreben je redni laboratorijski in klinični nadzor pacientov , ki jih prejemajo  (Štalc, 

2007). Atrijska fibrilacija je najpogostejša obstojna aritmija in je povezana s poveča- 

no srčno-žilno obolevnostjo in umrljivostjo. Pojavi se lahko pri strukturno normal- 

nem srcu, pogosteje pa se javlja pri boleznih, kot so hipertenzija, srčno popuščanje 

in bolezen srčnih zaklopk. Sama po sebi ne ogroža življenja, poveča pa tveganje 

sistemskih embolij in pogojuje nastanek srčnega popuščanja ne glede na   osnovno 
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bolezen na srcu. Pojavlja se v starejšem obdobju. Približno polovica pacientov je sta- 

rejših od 75 let, od teh jih je lahko precejšen del tudi asimptomatskih (Zupan, 2011). 
 

Za zmanjšanje števila zapletov pri antikoagulacijskem zdravljenju pacientov v do - 

mačem okolju je zelo pomembno, da so pacienti dobro poučeni o naravi antikoagu- 

lacijskega zdravljenja, kakor tudi motivirani. Zdravstvena vzgoja bolnikov, ki so na 

dolgotrajnem antikoagulacijskem zdravljenju, poteka v obliki individualnih razgovo- 

rov tako  z  zdravnikom kakor tudi z  medicinsko sestro (Mlakar, 2004). Na začet-  ku 

uvajanja antikoagulacijskega zdravljenja in ob morebitnih posledicah neurejene 

terapije je potreben obsežen in poglobljen razgovor. V kolikor pacient ne razume 

razlag, se povabi k sodelovanju njegove svojce. Zelo pomembna so tudi pisna navo- 

dila, ki jih pacient mora prejeti (Šimenc & Klemenčič, 2002). Žabot, (2012) navaja, 

da je paciente potrebno seznaniti z zapleti jemanja antikoagulacijskega zdravila, 

predvsem z možnostjo krvavitev in ukrepanjem ob krvavitvah, svetuje se jim, da se 

izogibajo aktivnostim, pri katerih lahko pride do poškodbe in posledično krvavitve. 

Antikoagulacijsko zdravljenje je zahtevno in posledice neurejenega zdravljenja so 

lahko usodne, zato morajo biti pacienti o zdravljenju dobro poučeni in motivirani 

(Šimenc & Klemenčič, 2002). 
 

Namen prispevka je predstaviti poučenost pacientov za jemanje antikoagulacijske 

terapije na domu. 

 

Oblikovali smo  naslednja raziskovalna vprašanja:  
 

Raziskovalno vprašanje 1: Koliko so pacienti, ki prejemajo antikoagulacijsko tera- 

pijo na domu o njej poučeni in kako dosledno jo izvajajo? 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Katera starostna skupina pacientov najpogosteje preje- 

ma antikoagulacijsko terapijo na domu? 
 

Raziskovalno vprašanje 3: Kdo paciente na domu poučuje o pomenu jemanja an- 

tikoagulacijske terapije? 

 
 
 

2 METODA 
 

Uporabili smo kvantitativno metodo dela in metodo deskripcije. Za zbiranje primar- 

nih podatkov smo kot instrument uporabili anketni vprašalnik, ki je vseboval vpra - 

šanja zaprtega, odprtega in kombiniranega tipa. Anketni vprašalnik smo obl ikovali 

na podlagi pregleda literature. Prva štiri vprašanja so demografskega tipa, ostalih 

šestnajst vprašanj se nanaša na problem raziskovanja. Uporabili smo neslučajnostni 

priročni vzorec. V vzorec je bilo vključenih 40 pacientov, uporabnikov patronažnega 

varstva. Realizacija vzorca je bila 100 %, saj so nam bili vrnjeni vsi vprašalniki. Zaje- 

ta sta bila oba spola, vseh stopenj izobrazbe. Starost anketirancev se je gibala od 70 
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do 86 let. Raziskava je potekala na domovih anketiranih, ki jih obiskujejo patrona- 

žne medicinske sestre. Upoštevali smo vse etične vidike raziskovanja in usmeritve 

Oviedske konvencije. Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno in anonimno. 

 
 
 

3 REZULTATI 
 

Analiza zbranih podatkov nam je razkrila sledeče    podatke: 
 

V raziskavi je sodelovalo štirideset pacientov, od tega 15 (37,5 %) moških in 25 (62,5 

%) žensk, v starostni skupini od 70 do 75 let 10 pacientov (25 %), v starostni skupini  

od 76 do 80 let je bilo 17 pacientov (42,5 %), v starostni skupini od 81 do 85 let je 

bilo 10 pacientov (25 %) in v starostni skupini več kot 86 let so bili 3 pacienti (7,5 %). 

Največji delež anketirancev je imelo poklicno ali srednješolsko izobrazbo 28(70 %), 

osnovnošolsko izobrazbo 10 (25 %) in 2 (5 %) anketiranca sta imela višjo in visoko 

izobrazbo. 26 (65 %) anketirancev je bilo ovdovelih, dvanajst 12(30 %) poročenih in 

dva (5 %) samska. Največji delež anketirancev, 12 (30 %), navaja, da prejema  

antikoagulantno terapijo zaradi motenj srčnega ritma, sledijo anketiranci z 

umetnimi   srčnimi   zaklopkami, 9 (22,5 %), z vensko trombozo 8 (20 %) in   3   (7,5 

%) z motnjo srčnega ritma in pljučno embolijo. 17 pacientov ali (42,5 %), je in- 

formacije in navodila o jemanju antikoagulacijskih sredstev prejelo od patronažne 

medicinske sestre in medicinske sestre v antikoagulantni ambulanti. 6 pacientov (15 

%) je dobilo navodila od zdravnika in medicinske sestre v antikoagulantni ambu- 

lanti, 5 (12,5 %) jih je prejelo navodila od medicinske sestre v antikoagulantni am- 

bulanti in 2 (5 %) pacienta sta dobila navodila od lečečega zdravnika. Ob navajanju 

zapletov, ki bi jih prepoznali pacienti, ki uporabljajo antikoagulantno terapijo jih je 

17 (42,5 %) navedlo   krvavitev, 7 (17,5 %) krvavitev in možgansko kap, prav tako    7 

(17,5 %) krvavitev in močno razbijanje srca, 3 (7,5 %) krvavitev, možgansko kap, 

izgubo zavesti in razbijanje srca, 2 (5 %) krvavitev, možgansko kap in izgubo zavesti 

in 1 (2,5 %) možgansko kap, močno razbijanje srca, krvavitev in izgubo zavesti. Vsi 

pacienti (100 %) so odgovorili, da je doslednost jemanja antikoagulantnih zdravil 

pomembna za zdravje in učinkovitost zdravljenja. 

 
 
 

4 RAZPRAVA 
 

Antikoagulacijsko zdravljenje je zelo zahtevno, tako za pacienta , kot tudi za zdra- 

vstveno osebje. Uvedba antikoagulantnih zdravil pri pacientih v domačem okolju 

zahteva dobro poznavanje kliničnega stanja pacienta, poznavanje delovanja zdravil 

in vplivov na njihovo učinkovitost in varnost, dobro svetovanje pacientom s strani 

zdravstvenega tima in dobro sodelovanje zdravstvenih delavcev med prehodi paci- 

enta od primarne na sekundarno raven in obratno. Povečevanje starosti populacije 

prinaša večjo pojavnost bolezni, povezanih z možgansko kapjo in   tromboemboliz- 
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mi. Primerna izbira antikoagulacijske terapije je upravičena z vidika zmanjševanja 

obolevnosti in smrtnosti (Štalc, 2007).  Starejši pacienti   z večjo komorbidnostjo   in 

večjim številom zdravil z vidika uvajanja in vodenja v antikoagulantni ambulanti 

zahtevajo dobro oceno tveganja glede zapletov, predvsem pa individualiziran pristop 

(Nanut, 2010). Pacienti , ki prejemajo antikoagulantno terapijo na domu potrebujejo 

poseben nadzor patronažne medicinske sestre, saj k učinkovitosti zdravljenja največ 

pripomore dobro vodenje pacienta, upoštevanje dejavnikov tveganja in zmanjšanje 

njihovega vpliva. Ključnega pomena je svetovanje tako s strani zdravnika kot pa- 

tronažne medicinske sestre. Trajanje zdravljenja pacienta je odvisno od indikacije in 

dejavnikov tveganja za trombembolični dogodek. Največ pacientov v naši raziskavi 

navaja, da prejemajo antikoagulantno terapijo zaradi motenj srčnega ritma. Atrijska 

fibrilacija je namreč najpogostejša aritmija, ki se pojavlja v starejšem obdobju (na 

kar nakazuje tudi naša raziskava) kot novonastala (prvič odkrita) ali pa ponavljajoča. 

Jemanje antikoagulantne terapije v domačem okolju odpira določene probleme. 

Eden izmed večjih je zagotoviti jemanje terapije v skladu z navodili zdravnika, po- 

sebej še, kadar gre za jemanje več zdravil hkrati. Zagotoviti je potrebno pravilno in 

pravočasno jemanje zdravil. To je še posebej pomembno pri starejših osebah. Pri njih 

se pogosto dogaja, da zdravila pozabijo vzeti ali da jih vzamejo ob nepravem času. 

Zlasti velja to za tiste paciente, ki so dementni. Patronažna medicinska sestra v 

takem primeru pouči svojce in preveri , ali jim lahko zaupa, saj nepravilno jemanje 

zdravil zmanjša njihovo učinkovitost, kar vodi v poslabšanje zdravstvenega stanja 

pacienta( Štuhec, 2007). 

 

Ključnega pomena pri jemanju antikoagulantne terapije na domu je poučenost pa- 

cienta. Z našo raziskavo smo ugotovili, da so pacieti dokaj dobro poučeni o antiko- 

agulantni terapiji, tako z vidika doslednosti jemanja antikoagulantnih zdravil kot z 

vidika prepoznavanja zapletov, ki se lahko pojavijo pri jemanju. 

 
 
 

5 SKLEP 
 

Poučenost pacienta o jemanju antikoagulantne terapije v domačem okolju po- 

membno vpliva na učinkovitost njegovega zdravljenja. K bolj učinkovitemu in var - 

nemu jemanju antikoagulantne terapije v domačem okolju pa največ pripomore 

dobro vodenje pacienta s strani patronažne medicinske sestre in upoštevanje indi- 

vidualnih dejavnikov tveganja. Ključnega pomena pri tem je tudi svetovanje, tako 

pacientu kakor njegovim svojcem in zanj pomembnim drugim ljudem. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: V prispevku je obravnavana tematika upoštevanja etičnih načel med 

izvajalci zdravstvene nege v primarnem zdravstvenem varstvu. Pojavilo se je vprašanje, ali 

se med državami z različnim verskim ozadjem pojavljajo razlike v uporabi etičnih načel. 

Namen raziskave je bil prepoznati, kako izvajalci zdravstvene nege in oskrbe v primarnem 

zdravstvenem varstvu v Sloveniji in Bosni in Hercegovini upoštevajo etična načela pri holi - 

stični obravnavi pacienta. 
 

Metoda: Uporabljena je bila kvalitativna metoda raziskovanja. Podatki so bili pridobljeni s 

polstrukturiranimi intervjuji. V vzorec so bile vključene 3 diplomirane medicinske sestre, ki 

delujejo na primarnem zdravstvenem varstvu v Sloveniji in 3 iz Bosne in Hercegovine. Ugo- 

tovitve so predstavljene v tabeli in opisno. 

 

Rezultati: Rezultati kažejo, da prihaja pri izvajalcih zdravstvene nege iz obeh držav obča- 

sno do situacij, ko je težko upoštevati etična načela. Čeprav ugotovitve iz zbranih podatkov 

ni možno posplošiti, pa se med državami z različnim verskim ozadjem kažejo razlike pri 

uporabi etičnih načel. 

 

Razprava: Izvajalci zdravstvene nege se v obeh državah sprašujejo o etični korektnosti 

svojega dela, čeprav imajo za svoje etično delovanje drugače urejeno normativno podlago. 

Spoznavanje in upoštevanje etičnih načel mora biti prva in vodilna stvar pri odločanju in 

delovanju izvajalcev zdravstvene nege. Enako pa velja tudi za druge zdravstvene delavce, ki 

sodelujejo pri obravnavi pacienta. 

 

Ključne besede: etika, zdravstvena nega, primarno zdravstveno varstvo, primerjalna študija.  
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ABSTRACT 
 

Theoretical background: This paper addresses the theme of considering ethical principles 

among nursing care providers in primary healthcare. There is a question whether diffe- 

rences in applying ethical principles are present when we compare countries of different 

religious backgrounds. The purpose of the research was to identify how the nursing care 

providers in primary healthcare in Slovenia and Bosnia and Herzegovina consider ethical 

principles in the holistic treatment of a patient. 

 

Methods: We used the qualitative method of research, acquiring data by using the semi- 

structured interviews. Our sample consisted of three graduate nurses from Slovenia‘s pri- 

mary healthcare and three from Bosnia and Herzegovina. Results were presented in table 

and descriptively. 
 

Results: The results indicate that occasionally certain situations, when the ethical princi- 

ples are difficult to consider, do appear in both countries. Although we cannot generalize 

our findings, there are some differences between applying ethical principles in the countries 

with different religious backgrounds. 
 

Discussion and conclusion: Providers of nursing care in both countries question the ethical 

correctness of their work, although the normative basis for their ethical conduct is distinc- 

tively different. Recognition and compliance with ethical principles must be the first and 

foremost task when it comes to decision-making and functioning of nursing care providers. 

The same has to apply to other health professionals which participate in the treatment of 

the patient. 

 

Key words: ethics, nursing care, primary healthcare, comparative study. 
 
 
 

1 UVOD 
 

Delati z ljudmi pomeni vsakodnevno »tehtanje, tehtanje med dobrim in zlim«. 

Etična načela, morala, dobro, zlo - vsak dan se srečujemo s temi pojmi. Kot navaja 

Kaluz (2012), le ti predstavljajo vrsto nezapisanih in zapisanih predpisov, ki veljajo 

tako za posameznike kot za celotne skupnosti. Medicinske sestre morajo za profe- 

sionalno opravljanje poklica razviti visoko stopnjo etičnega zavedanja. Pri presojanju 

etičnosti odločitev jim je v pomoč profesionalni kodeks etike, ki mora biti vodilo pri 

presoji njihovega delovanja (Mlinšek, 2012). V prispevku je obravnavana tematika 

upoštevanja etičnih načel med izvajalci zdravstvene nege v primarnem zdravstve- 

nem varstvu. Pojavilo se je vprašanje, ali se med državami z različnim verskim ozad- 

jem pojavljaje razlike v uporabi etičnih načel. 
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1.2 Teoretična izhodišča 
 

Etika je filozofski nauk o naravnosti, o dobrem in zlu. Nekateri filozofi etiko defi- 

nirajo kot filozofsko disciplino, ki se ukvarja s tematiko človeškega hotenja in rav- 

nanja z vidika dobrega in zlega. Morala je soroden izraz etiki. Razlika je v tem, da 

se morala pravzaprav začenja tam, kjer človek svojo individualnost usklajuje in 

podreja zahtevam življenja v skupnosti (Kalauz, 2012). Pri tem je v skupnosti po- 

membno upoštevati pravila bontona, pri poklicnem delovanju pa tudi  profesionalni 

kodeks. Predstavlja vodilo pri oblikovanju profesionalnih etičnih in moralnih stališč 

ter vrednot, podlago za etično odločanje, pomoč pri argumentiranju teh odločitev ter 

omogočajo etično refleksijo profesionalnega dela (Kodeks etike v zdravstveni negi 

in oskrbi Slovenije, 2014). Ker je temeljno delo izvajalcev zdravstvene nege krepitev 

zdravja, preprečevanje bolezni, obnavljanje zdravja ter lajšanje trpljenja pri  vsakem 

posamezniku, ga je pomembno razumeti, ga ponotranjiti in ga uporabljati pri vsa- 

kodnevnem delu (Grujičić & Zupančič, 2013). 
 

Od kodeksa izvajalcev zdravstvene nege, ki ga je izdalo Ameriško združenje medi- 

cinskih sester leta 1926, se je na področju delovanja izvajalcev zdravstvene nege tudi 

v Sloveniji veliko spremenilo, osnovna prizadevanja po etični korektnosti vsakdanje- 

ga profesionalnega dela pa ostajajo nespremenjena. Težišče prvih uporabljanih ko- 

deksov je bilo na krščanski etiki in morali, že leta 1940 pa se razmišlja o zdravstveni 

negi kot samostojni profesiji znotraj zdravstvenih poklicev. Leta 1953 je Mednarodni 

svet medicinskih sester (ICN) pripravil mednarodni kodeks medicinskih sester, ki naj 

bi služil kot standard za medicinske sestre po celem svetu (Kalauz, 2012). Klemenc 

(2014) navaja, da so medicinske sestre v bivši državi Jugoslaviji pripravile skupni 

etični kodeks leta 1963. Po razpadu Jugoslavije pa je bil v Sloveniji leta 1994 spre- 

jet prvi samostojni kodeks medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Leta 2005 je 

bil obnovljen. Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (2005) je Zbornica 

zdravstvene nege in babiške nege Slovenije- Zveza strokovnih društev medicin- skih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije skladno s 3. členom Statuta na 

Skupščini 29.3.2014 sprejela dopolnjeni Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi 

Slovenije (2014). V njem je navedeno, da so etična načela in pravila Kodeksa etike v 

zdravstveni negi in oskrbi Slovenije namenjena vsem in obvezujejo vse, ki delujejo 

ali se izobražujejo na področju zdravstvene nege in oskrbe. Prvi del Kodeksa etike v 

zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (2014) je sestavljen iz 6 načel: 

 

1. Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe skrbijo za ohranitev življenja in zdravja 

ljudi. Svoje delo so dolžni opravljati humano, strokovno, kakovostno, varno, 

sočutno, odgovorno, vestno ter v odnosu do pacienta spoštovati njegove po- 

trebe, vrednote in prepričanja. 

2. Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe spoštujejo pravico pacienta do izbire in 

odločanja. 

3. Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe spoštujejo dostojanstvo in zasebnost pa- 

cienta v vseh stanjih zdravja, bolezni, ob umiranju ter po smrti. 
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4. Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe v okviru svojih pristojnosti nudijo pacientu 

kompetentno zdravstveno nego in oskrbo. 

5. Delovanje izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe temelji na odločitvah v korist 

pacienta. 

6. Izvajalce zdravstvene nege in oskrbe zavezuje poklicna molčečnost. 

Drugi del Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (2014) opisuje načela, 

ki so povezana z izvajalci zdravstvene nege in oskrbe ter raziskovanjem. Le ti mo- 

rajo pri opravljanju raziskovalnega dela spoštovati pravice pacientov, ki sodelujejo 

v raziskovalnem procesu in etične smernice v raziskovalnem delu. V tretjem delu 

Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (2014) je opisano, da zdra- 

vstvena obravnava pacienta predstavlja skupno prizadevanje strokovnjakov različnih 

zdravstvenih poklicev. Ob tem pa izvajalci zdravstvene nege in oskrbe cenijo lastno 

poklicno pripadnost ter priznavajo in spoštujejo delo svojih sodelavcev. V četrtem, 

zadnjem delu Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (2014)so predsta- 

vljene etične smernice za delovanje izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe do družbe. 

Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe ravnajo v skladu z usmeritvami, ki zagotavljajo 

boljše zdravje in razvoj zdravstvene obravnave. 
 

V Bosni in Hercegovini, je način dela izvajalcev zdravstvene nege opisan v Zakonu 

o sestrinstvu in primaljstvu (2013), ki je sestavljen iz več delov: temeljne določbe, 

dejavnosti medicinskih sester in babic, način opravljanja in organiziranja dejavno- 

sti zdravstvene nege in babištva, pogoji za izvajanje zdravstvene nege in babištva 

in izobraževalnih standardov, pravice, dolžnosti in odgovornosti medicinskih se- 

ster in babic, nadzor varnosti in kakovosti zdravstvenih storitev, zbornica, nagrade, 

zdravstveno-inšpekcijski nadzor, itd. Že v drugem členu je izpostavljena prepoved 

diskriminacije, v petem pa nujnost izpopolnjevanja lastnega znanja za izvajanje ka- 

kovostne zdravstvene nege. V tem členu so navedene še druge etične smernice: 

nujnost zagotavljanja profesionalnega partnerskega odnosa s pacientom in njego- 

vo družino, upoštevanje pravic in obveznosti pacienta, neodvisno in profesionalno 

delovanje, dostojanstveno in odgovorno obnašanje izvajalcev zdravstvene nege s 

spoštovanjem predpisov s področja zdravstva, pravil stroke ter sestrske in babiške 

etike in deontologije. 

 

Zakon se dotakne tudi privatne prakse izvajalcev zdravstvene nege in njihovega 

prostovoljskega delovanja. Določene so izobrazba, obveznosti in odgovornosti  izva- 

jalcev zdravstvene nege. Opredeljuje celo vodenje dokumentacije zdravstvene nege 

in izvajalce nadzora nad delovanjem izvajalcev zdravstvene nege. 
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1.3 Namen, cilji, raziskovalno vprašanje 
 

Namen raziskave je bil prepoznati, kako izvajalci zdravstvene nege v primarnem 
zdravstvenem varstvu v Sloveniji in Bosni in Hercegovini upoštevajo etična načela 
pri holistični obravnavi pacienta. Za cilj smo si zastavili prikazati realno sliko upo- 
števanja etičnih načel izvajalcev zdravstvene nege v primarnem varstvu v Sloveniji 
in Bosni in Hercegovini ter dokazati, da se teorija velikokrat razlikuje od prakse. 
Oblikovali smo sledeče raziskovalno vprašanje: 

 

Kako izvajalci zdravstvene nege poznajo profesionalna etična načela in ali jih upo - 
rabljajo pri svojem delu? 

 
 
 

2 METODA 
 

Raziskava je bila opravljena na podlagi kvalitativne deskriptivne metode razisko- 
vanja: polstrukturirani intervju. V vzorec so bile vključeni po 3 izvajalci zdravstvene 
nege iz Slovenije ter Bosne in Hercegovine, ki so v sodelovanje v raziskavi privolili. 
Pred pričetkom raziskave je bilo za izvedbo pridobljeno pisno soglasje s strani zdra- 
vstvenega zavoda v Sloveniji, za izvedbo v Bosni in Hercegovini pa le tega nismo 
potrebovali pridobiti. Kot instrument smo za intervjuvanje uporabili namensko raz- 
vito predlogo vprašanj za polstrukturirani intervju, ki smo jo pripravili v obeh jezikih. 
Vključevala je 14 vprašanj odprtega tipa. Zbrani podatki so bili analizirani  kvalitativ- 
no, ter predstavljeni tako, da prepoznava identitete intervjuvanih ni možna. 

 
 
 

3 REZULTATI 
 

Povprečna skupna delovna doba intervjuvanih iz Slovenije  je bila 19 let, v Bosni in 
Hercegovini pa približno 8 let. Na sedanjem delovnem mestu delujejo v Sloveniji  12 
let, v Bosni in Hercegovini pa 7 let. Njihove odgovore smo glede na zastavljena 
vprašanja predstavili shematsko ter ločeno glede na državo iz katere so respondenti 
(Tabela 1). 

 

Tabela1: Shematski prikaz rezultatov polstrukturiranih intervjujev izvajalcev zdra- 
vstvene nege v Sloveniji in Bosni in Hercegovini 

 

 Tema Slovenija Bosna in Hercegovina 

1 Naloge, ki jih opravljajo na 
delovnem mestu 

organizacija dela, delo v refe- 
renčni ambulanti, patronažno 
varstvo, NMP, zdravstveno 
vzgojno delo s pacienti. 

aktivnosti zdravstvene nege, 
organizacija dela, koordinacija 
dela, raziskovalno delo, zdrav- 
stveno vzgojno delo. 

2 Poznavanje etičnih načel in ho- 
listična obravnava pacienta 

menijo, da sami in njihovi so- 
delavci poznajo etična načela, 
ampak jih pri opravljanju svoje- 
ga dela ne upoštevajo vsi. 

menijo, da vsi ne poznajo 
etičnih načel, vendar tisti, ki jih 
poznajo, naj bi jih upoštevali pri 
opravljanju svojega dela. 
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3 Vpliv dejavnikov, kot so rasa, 

spol, narodnost, vera, socialni 
položaj ali politično prepričanje 
na kakovost obravnave pacienta 

Nekateri dejavniki vplivajo na 
holistično obravnavo pacienta, 
npr. narodnost. 

na holistično obravnavo pacien- 
ta vpliva njegovo zdravstveno 
stanje. 

4 Pravica pacienta do izbire in 
odločanja 

V Sloveniji menijo, da se pa- 
cientove pravice občasno kršijo 
vendar ne načrtno. Pomanjkanje 
časa in kadra sta dejavnika, 
zaradi česar se ne upoštevajo 
pacientove pravice. 

V Bosni in Hercegovini menijo, 
da medicinska sestra ima pra- 
vico, da ne upošteva pacientove 
pravice, vendar na način, ki ga 
predpisuje Zakon o delu medi- 
cinskih sester in babic 

5 Poklicna skrivnost o podatkih, 
npr s področja zdravstvenega 
stanja pacienta 

V Sloveniji, se zavedajo, kdaj se 
poklicna skrivnost ne upošteva. 
Pri samem kršenju tega načela 
ne vpliva stopnja izobrazbe, 
vendar osebnost, karakter izva- 
jalcev zdravstvene nege. 

V Bosni in Hercegovini so od- 
govorili, da se lahko krši to 
načelo, če je ogroženo življenje 
in zdravje pacienta. Izpostavljajo 
pomen osebnosti in karakterja 
izvajalcev zdravstvene nege. 

6 Spoštovanje dostojanstva in 
zasebnosti 

V Sloveniji se spoštuje dostojan- 
stvo pacientov, vendar so težave 
pri zagotavljanju zasebnosti 
pacientom. 

V Bosni in Hercegovini so od- 
govorili, da se spoštuje dosto- 
janstvo pacientov, spoštovanja 
zasebnosti ne izpostavljajo. 

7 Izpopolnjevanje strokovnega 
znanja 

pomembno nenehno izpopol- 
njevanje strokovnega znanja in 
udeleževanje  izobraževanj. 

V Bosni in Hercegovini menijo, 
da je nenehno izpopolnjevanje 
strokovnega znanja zelo po- 
membno. 

8 Medsebojni odnosi na različnih 
ravneh 

prisotne usluge za lastno korist, 
samo če gre za svojce, ne za 
druge paciente 

prisotne usluge za lastno korist, 
naročanje svojcev ne glede na 
čakalno čakalno vrsto je mo- 
goče. 

9 Nevoščljivost, tekmovalnost 
med izvajalci zdravstvene nege 
v organizaciji 

zelo redko, pojavlja se nevoščlji- 
vost, tekmovalnost zaradi polo- 
žaja druge osebe v organizaciji. 

prisotna nevoščljivost, tekmo- 
valnost s strani drugih sode- 
lavcev. 

10 Podpiranje zdravega življenjske- 
ga sloga posameznika, skupine 
in lokalne skupnosti 

menijo, da je medicinska sestra 
zgled pacientom. Zdravstveno- 
vzgojno delo bi bilo bolj uspeš- 
no, vendar v nekaterih delovnih 
organizacijah to ni mogoče 
zaradi manjšega števila uspo- 
sobljenih medicinskih sester. 

predava lahko katerakoli me- 
dicinska sestra. V tem primeru 
neusposobljenosti, razvad se 
mora medicinska sestra prilago- 
diti in izpopolniti svoje znanje, 
da lahko izvaja delo na najboljši 
možen način. 

11 Dvigovanje ugleda lastnega 
poklica 

lahko se dvigne s profesional- 
nim odnosom med zaposlenimi 
in pacienti, z nenehnim izobra- 
ževanjem vseh zaposlenih, z 
urejenim kadrovskim normati- 
vom in razdelitvijo kompetenc, 
vplivom na medije. Pomembno 
je, da se ukine podrejanje moč- 
nejši poklicni skupini. 

menijo, da je najbolj pomem- 
bno, da izvajalci zdravstvene 
nege in oskrbe začnejo misliti 
sami o tem, kaj delajo. 

12 Pripravništvo za diplomirane 
medicinske sestre/diplomirane 
zdravstvenike 

če bi se zopet uvedlo 
pripravništvo, to bi bila dodana 
vrednost v Sloveniji. 

že obstaja pripravništvo, ki 
doprinese k holistični obravnavi 
pacienta, sam pripravnik pridobi 
potreben nivo znanja. 
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4 RAZPRAVA 
 

Na podlagi ugotovitev raziskave je jasno, da sodelujoči poznajo etična načela, niso 

pa prepričani, če se oni ali njihovi sodelavci vedno ravnajo po etičnih načelih. Etič- 

na načela je pomembno razumeti, jih ponotranjiti in jih uporabljati v vseh vidikih 

njihovega dela (Grujičić & Zupančič, 2013). Ravnati v vsaki situaciji po etičnih na- 

čelih je zelo zaželeno, ampak ni pravil, ker je vsaka situacija unikatna. Zato, kot 

navaja respondentka iz Bosne in Hercegovine, prihaja do različnih odklonov v iz- 

vajanju zdravstvene nege pri obravnavi pacientov. Respondenti menijo, da priha- 

ja do drugačne obravnave pacientov glede na njihovo narodnost, čeprav je v obeh 

državah diskriminacija prepovedana. V Sloveniji je, kot kažejo odgovori, »veliko 

težav z romsko populacijo«, ker le ti nimajo spoštljivega odnosa do osebja, se le to 

posledično odzove z drugačno obravnavo. Vsi skupaj se tako znajdejo v začaranem 

krogu medsebojnega nespoštovanja. Bil je izpostavljen tudi primer albanskega para 

pri ginekološkem pregledu. Respondenti so mnenja, da jih je najbolje pustiti, da se 

sama dogovorita, kako je s prisotnostjo moža pri ginekološkem pregledu. Pri tem 

dva respondenta izpostavljata, da gre za podrejenost žene možu, da ta stori le to, 

kar mož dovoli. Drugi tak odnos označujejo kot medsebojno spoštljiv odnos. Zau- 

panje možu namreč ni podrejenost. Mlinšek (2012) v svoji raziskavi ugotavlja, da 

se najmanj diskriminacije med zaposlenim in pacienti pojavlja zaradi spola (6,3 %), 

največ pa zaradi bolezenskega stanja (27,1 %). Princip »usluga za protiuslugo« pa 

je vsekakor prisotna tudi v zdravstvu, pojavlja pa se tudi nevoščljivost in tekmoval- 

nost med izvajalci zdravstvene nege. 
 

Glede pravice pacientov do izbire in odločanja lahko na podlagi zbranih podatkov 

povzamemo, da se pravica občasno nenačrtovano krši zaradi pomanjkanja časa in 

zaposlenih v obeh državah, vendar pa je kljub vsemu v ospredju korist pacienta. Po- 

dobno je z varovanjem pacientovih osebnih podatkov. Tukaj naj bi glavno vlogo od- 

igrala osebnost in karakter izvajalcev zdravstvene nege. Sicer pa Rantaša & Železnik 

(2012) v svoji raziskavi na vzorcu izvajalcev zdravstvene nege v Sloveniji ugotavljata, 

da jih velika večina ne pozna, kdo jih lahko dolžnosti poklicne molčečnosti razreši, 

kdaj ta dolžnost preneha, kdaj in kaj se lahko razkrije itd. 
 

Zagotavljanje dostojanstva in zasebnosti pacienta je opisano v tretjem načelu Ko- 

deksa etike izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe Slovenije. Sodelujoči v Sloveniji 

menijo, da se dostojanstvo zagotavlja v vseh fazah življenja, tudi v času paliativne 

oskrbe, zaradi omejitev povezanih z delovnimi prostori pa imajo težave z zagota- 

vljanjem zasebnosti. V Bosni in Hercegovini se dostojanstvo zagotavlja, spoštovanje 

zasebnosti pa nobena od respondentk ni izpostavila kot problem. V Sloveniji trdijo, 

da se ugled našega poklica lahko dvigne s profesionalnim odnosom med zaposle- 

nimi in pacienti, z nenehnim izobraževanjem vseh zaposlenih. Kadrovski normativi 

in razdelitev kompetenc se mora še dodatno urediti. Povečati je potrebno vpliv na 

medije, ker z svojim pisanjem degradirajo našo poklicno skupino. V Bosni in Her- 

cegovini menijo, da je najbolj pomembno, da izvajalci zdravstvene nege in oskrbe 

začnejo misliti sami o tem, kaj delajo ter ali imajo še skrite rezerve. 
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Na fakultetah, kjer izobražujejo študente zdravstvene nege, naj bi predavali samo 

izvajalci zdravstvene nege, ki se resno zavedajo, kaj nas bodo učili, da študenti na 

najboljši možen način osvojijo potrebno znanje za bodoče delovno mesto. Ambrož & 

Zupančič (2013) v svojem raziskovalnem delu ugotavljata, da študenti ne vedo do- 

volj o pacientovih pravicah in da naučeno hitro pozabijo. Tu je predvsem pomembno, 

kdo je njihov učitelj. Pomembno pa je tudi ponovno uvajanje pripravništva, kot ga 

je Slovenija v preteklosti že poznala, v Bosni in Hercegovini pa je le to ostala stalna 

praksa. Vseh 6 sodelujočih trdi, da je za razvoj holistične obravnave pacienta in  dvi- 

govanje ugleda stroke najbolj pomembno, da se ukine podrejanje močnejši poklicni 

skupini. Izpostavljen pa je bil tudi problem kajenja izvajalcev zdravstvenega in njen 

negativni vpliv na ugled stroke in zdravstveno vzgojno delovanje njenih izvajalcev. 
 

Na vprašanje, kako izvajalci zdravstvene nege in oskrbe poznajo profesionalna etična 

načela in ali jih uporabljajo pri svojem delu, lahko podamo sledeči odgovor. V obeh  

državah izvajalci imajo opredeljena etična načela, jih praviloma poznajo, pri njihovi  

realizaciji v obravnavi pacienta pa se pojavljajo negotovosti, dileme, pa tudi nehote-  ne 

napake, predvsem zaradi nepoznavanja/nerazumevanja kulturnih, verskih, naro- 

dnostnih značilnosti posamezne populacije pacientov. Za zmanjševanje le teh pa se 

izpostavlja pomen izobraževanja, obveznega pripravništva po zaključku osnovnega 

izobraževanja za poklic, ter izboljšanje kadrovskih     normativov. 

 
 
 

5 ZAKLJUČEK 
 

Izvajalci zdravstvene nege se v obeh državah sprašujejo o etični korektnosti svojega 

dela, čeprav imajo za svoje etično delovanje drugače urejeno normativno podlago. 

Rezultati kažejo, da prihaja pri izvajalcih zdravstvene nege iz obeh držav občasno do  

situacij, ko je težko upoštevati etična načela. Včasih je to zaradi samega izvajalca 

zdravstvene nege, včasih je pa tudi zaradi drugih dejavnikov iz okolja ali samega 

pacienta. Čeprav ugotovitve iz zbranih podatkov ni možno posplošiti, pa se med 

državami z različnim verskim ozadjem kažejo razlike pri uporabi etičnih načel. Spo- 

znavanje in upoštevanje etičnih načel mora biti prva in vodilna stvar pri odločanju 

in delovanju izvajalcev zdravstvene nege. Enako pa velja tudi za druge zdravstvene 

delavce, ki sodelujejo pri obravnavi pacienta. 
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IZVLEČEK 

 

Teoretična izhodišča: Istospolno usmerjeni pacienti predstavljajo specifično manjšino, ki  se 
je zdravstveni delavci pogosto ne zavedamo, zato jim pogosto tudi ne nudimo dovolj 
kakovostne, njim prilagojene zdravstvene nege. Z raziskavo smo želeli ugotoviti specifične 
poglede – stališča in predsodke medicinskih sester do istospolno usmerjenih  pacientov. 

 

Metoda: Izvedena je bila terenska študija; vzorec smo oblikovali z uporabo metode snežne 
kepe, podatki pa so bili zbrani s kvantitativno metodo zbiranja. Instrument raziskave je bil 
vprašalnik, ki smo ga oblikovali sami, delno pa povzeli po tujem viru. Pridobljeni podatki   so 
bili obdelani in analizirani s pomočjo programa SPSS. Izvedli smo opisno statistiko, ki v 
prispevku zaradi omejitev ni predstavljena ter faktorsko analizo, s katero smo oblikovali tri 
nove skupne spremenljivke, pod katere se grupirajo trditve, ki jim anketiranci pripisujejo 
podoben pomen. 

 

Rezultati: Tri nove skupne spremenljivke smo poimenovali: socialno ozadje, odkrito izra- 
žanje spolne usmerjenosti in homofobični pogledi. Povprečne ocene posameznih trditev 
vprašalnik kot tudi povprečne ocene oblikovanih novih skupnih spremenljivk govorijo v prid 
tezi o t.i. novi homofobiji. To je sodobna oblika homofobije, ki je veliko bolj prikrita in sub- 
tilnejša. 

 

Razprava: Medicinske sestre v našem vzorcu priznavajo obstoj istospolno usmerjenih po- 
sameznikov in homoseksualnosti ne problematizirajo do te mere, da bi se jim le-ta zdela 
problematična, grešna ali nenaravna. Do istospolno usmerjenih pacientov se vedejo enako 
kot do ostalih ter izražajo nizko stopnjo predsodkov in homofobičnih stališč. Tako ustvarjajo 
okolje, ki je za istospolno usmerjene sicer odobravajoče, ne pa tudi vključujoče in razume- 
vajoče. 

 

Ključne besede: homoseksualnost, zdravstvena nega, homofobija 
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ABSTRACT 
 

Theoretical basis: Homosexual patients represent a specific minority. With this research we 
strived to discover specific points of view – thoughts and prejudices of nurses about 
homosexual patients. 

 

Method: We performed a field study. The sample was constructed using the snowball me- 
thod and the data was gathered with a quantity method. The research instrument was a 
questionnaire. Questions were partly composed by the authors and partly taken out of a 
third source. The gathered data was processed and analysed with the SPSS program. We 
performed descriptive statistics, which is not described because of restrictions, and factor 
analysis, which gave us three new variables. 

 

Results: We gave the following names to the three new variables: social background, open 
expression of sexuality and homophobic views. Average marks of individual statements in 
the questionnaire as well as the average marks of newly formed variables speak in favour 
of the so called new homophobia. This is a modern form of homophobia that is a lot more 
subtle and hidden. 

 

Debate: Nurses belonging to our sample admit the existence of homosexual patients and 
do not see homosexuality itself as problematic, sinful or dangerous. They treat homosexual 
patients the same as heterosexual ones and exhibit a low level of prejudice and homophobic 
views. They create an environment that is not condemning of homosexuality, yet is at the 
same time not inclusive or understanding. 

 

Keywords: homosexuality, nursing, homophobia 
 
 
 

1 UVOD 
 

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki se dnevno srečujejo z najrazličnejšimi pa- 
cienti, ki pripadajo različnim narodnostim, različnim veram, kulturam ali so že po  
videzu precej drugačni. Bolj ali manj pogosto pa se srečujejo tudi s pacienti margi - 
nalnih družbenih skupin; to so pacienti, ki prihajajo iz družbenega dna (brezdomci, 
begunci, ljudje, ki nimajo urejenih osnovnih socialnih, bivalnih in zdravstvenih raz- 
mer) ali so tako ali drugače izolirani od večinske populacije (ljudje odvisni od alkoho- 
la, ljudje odvisni od prepovedanih substanc, ljudje s težavami v duševnem zdravju), 
lahko pa so tudi pacienti, ki pripadajo določeni subkulturi (mladinske subkulture, 
sekte). Poleg splošno znanih manjšin prihajajo medicinske sestre v stik tudi s paci- 
enti, ki pripadajo manjšinam, o katerih načeloma ne razmišljajo, se jih ne zavedajo in 
jih pogosto sploh ne opazijo. Ena izmed takih manjšin so tudi istospolno usmerjeni 
pacienti, saj se o njih praktično ne govori, o tem pa tudi ni veliko zapisanega. Isto - 
spolno usmerjeni pacienti so specifična skupina, manjšina. Zdravstveni delavci se jih 
pogosto ne zavedajo, zatorej jim tudi ne nudijo njim prilagojene zdravstvene oskrbe 
(Dunjić-Kostić et al., 2012). Medicinske sestre in zdravstvene tehnike zavezuje Ko- 
deks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (Zbornica zdravstvene in babiške 
nege, 2014), ki med standardi ravnanja kot dejavnik, ki ne sme vplivati na odnos  do 
pacienta, eksplicitno omenja tudi spolno usmerjenost. Kljub temu mednarodne 
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raziskave med istospolno usmerjenimi uporabniki zdravstvenih storitev poročajo, 
da je od 31% do 89% respondentov izkusilo negativen odnos s strani zdravstvenih 
delavcev zaradi njihove spolne usmerjenosti (Harrison, 1998). Avtorji ugotavljajo, 
da številne medicinske sestre težko pokažejo razumevanje, da niso občutljive in ne 
nudijo homoseksualcem enako kakovostne zdravstvene nege kot heteroseksualnim 
pacientom (Rondahl, 2005). Pri pregledu virov smo ugotovili, da prihaja v inte- 
rakcijah med homoseksualci in izvajalci zdravstvene oskrbe predvsem do različnih 
oblik strahu; strahu pred homoseksualnostjo kot tako in homoseksualci na splošno, 
strahu pred okužbo, strahu pred (spolnim) nadlegovanjem (Christensen, 2005), do 
strahu in izključevanja (Irwin, 2007, Petek-Šter, 2004), strahu in nelagodja (Chri- 
stensen, 2005, Rondahl et al., 2004), nezavedanja in nerazumevanja (Richardson, 
2009), neodobravanja (Dunjić-Kostić et al., 2012), nekateri avtorji (Irwin, 2007, 
Rondahl, 2005, Rondahl et al., 2004) pa navajajo tudi negativne opazke, kot je po- 
niževalen odnos ali celo nasilje. 

 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Spolna usmerjenost je seksualno in emocionalno nagnjenje in vedenje človeka do 
oseb nasprotnega/istega spola ali obeh spolov in je kot taka univerzalna karakteristi- 
ka človeštva, vendar se manifestira na različne načine (Greif, 2006). Giddens (2013) 
poenostavljeno pravi, da spolna usmerjenost vključuje posameznikovo seksualno ali 
romantično privlačnost. Posameznikova spolna usmerjenost je lahko  heteroseksualna 
– usmerjena k drugemu biološkemu spolu, homoseksualna – usmerjena k istemu bi- 
ološkemu spolu, biseksualna – usmerjena k obema biološkima spoloma ali aseksualna 
– ko oseba ne občuti spolne privlačnosti in/ali želje po spolnosti. Predvsem zadnja je 
še vedno razumljena kot neka (psiho)patologija in je zatorej še vedno domena me- 
dicine (psihiatrije). Definicija homoseksualnosti je zapletena; gre za nekakšno me- 
šanico identitete in vedenja (Sullivan, 2008). Lahko jo definiramo kot »usmerjenost 
k iskanju čutnega ugodja v telesnem stiku z osebo, ki je prej istega kot nasprotnega 
spola.« (Dover, 1995). Lahko jo razumemo »predvsem kot obliko navezovanja med- 
človeških vezi« oz. kot »sredstvo za utrjevanje odnosov.« (Ryan & Jetha, 2013). Kot 
pravi Sullivan (2008), lahko homoseksualne osebe »vidimo kot naravno kontrastno 
ozadje heteroseksualnih norm: kot variacije, ki svoje teme ne zakrijejo, ampak z njo 
resonirajo.« Kot poudarja Skoberne (2004), »ni enotnega kriterija za vrednotenje 
individualnih spolnih potreb posameznika oziroma skupine in če jih ne moremo vre- 
dnotiti, jih ne smemo soditi. Kajti če medicinska sestra obsodi spolno usmeritev in 
spolno obnašanje, je terapevtsko vzajemno delovanje med bolnikom in medicinsko 
sestro zmanjšano.« 

 
 

3 METODA 
 

Raziskovalci na področju homoseksualnosti v slovenskem prostoru so usmerjeni na 
javni prostor na splošno, šolsko in delovno okolje ter homofobično nasilje, manjkajo 
pa povezave s prostorom zdravstvene oskrbe. Namen raziskave je bil zato raziskati in 
predstaviti specifične poglede, stališča in predsodke medicinskih sester do homose- 
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ksualcev oziroma njihov odnos do istospolno usmerjenih pacientov s kognitivnega in 
emocionalnega vidika z uporabo kvantitativne metode. 

 

Vzorec smo oblikovali s pomočjo metode snežne kepe. To metodo enostavno opre- 
delimo kot tehniko za iskanje respondentov, kjer nas en subjekt privede do drugega, 
drugi do tretjega itd. (Flere, 2000). Vzorec sestavlja 46 respondentov, in sicer 41 
žensk (89,1%) in 5 moških (10,9%). Starost anketirancev sega od 24 do 56 let; pov- 
prečna starost vseh je 38,9 let. Glede na izobrazbo jih razporedimo takole: 12 srednjih 
medicinskih sester oz. tehnikov zdravstvene nege (26,1%), 33 diplomiranih (oz. viš- 
jih) medicinskih sester (71,7%). Ena respondentka ima končan strokovni magisterij iz 
zdravstvene nege (2,2%). V mestu živi 27 (58,7%) anketirancev, 18 pa izven mesta 
(podeželje, vas, naselje), kar predstavlja 39,1% vseh anketirancev. Delovna doba re- 
spondentov sega od 0 do 37 let; povprečna delovna doba anketiranih znaša 17,6 let. 

 

Raziskovalni instrument je bil vprašalnik, ki je sestavljen iz treh delov; v prvem delu 
smo spraševali po demografskih podatkih, drugi del je bil povzet po vprašalniku ATHS 
(Attitudes Toward Homosexuality Scale) (Innala, 1995). Tretji del smo razvili sami. 

 

Z analizo dimenzionalne strukture, analizo notranje skladnosti obeh lestvic in z ana- 
lizo postavk lestvic smo izločili tiste trditve obeh lestvic, ki niso kazale psihometrične 
ustreznosti glede na korelacije trditev s posamezno lestvico in dimenzionalno struk- 
turo, ki bi omogočala vsebinske zaključke o pripisanem pomenu skupinam trditev. Na 
ta način smo od začetnih 23 trditev iz obeh lestvic ohranili 10 trditev, ki so glede  na 
dimenzionalno strukturo med seboj povezovale lestvico ATHS in lestvico, ki smo jo z 
namenom raziskave oblikovali sami. S pomočjo Cronbach koeficienta smo preverjali 
zanesljivost in notranjo skladnost lestvice z ohranjenimi 10 trditvami. Cronbach znaša 
0,758; notranja skladnost vprašalnika je ustrezna. Dimenzionalno strukturo  lestvice 
prikazujemo v poglavju Rezultati, saj ta omogoča tudi vsebinske zaključke v zvezi s 
pripisanim latentnim pomenom trditev. 

 
 

4 REZULTATI 
 

Zaradi večjega števila spremenljivk v vprašalniku (23 trditev), smo se odločili za iz- 
vedbo faktorske analize. Na ta način zmanjšamo število spremenljivk, bolj natančno 
definiramo izhodiščne trditve in jasneje opredelimo njihov medsebojni odnos, s tem 
pa dosežemo tudi njihovo boljše razumevanje (Bajt & Štiblar, 2002). Zaradi omejitev 
prispevka smo se v nadaljevanju omejili samo na v prejšnjem poglavju omenjenih 10 
trditev; tako bomo podrobneje predstavili zgolj rezultate zgoraj omenjene faktorske 
analize. 

 

Ugotovili smo, da se latentni sklopi vsebin, kjer udeleženci pripisujejo podoben pomen 
trditvam vprašalnika, razvrstijo pod tri komponente. 

 

Vsako oblikovano komponento smo poimenovali in jih v nadaljevanju obdelave podat- 
kov uporabili kot nove oblikovane spremenljivke. Prvi sklop smo poimenovali Socialno 
ozadje, drugi sklop Odkrito izražanje spolne usmerjenosti, tretji sklop pa Homofobični 
pogledi. Katere spremenljivke sodijo v posamezni sklop, je razvidno iz Preglednice 1. 
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Preglednica 1: Nove oblikovane  spremenljivke 

 

 Komponenta 

 Socialno Odkrito Homofob. 

Trditve ozadje izražanje pogledi 

Ženske homoseksualke ne sodijo v našo družbo 0,716 0,107 0,004 

Ženska homoseksualnost je greh 0,847 0,241 0,093 

Moška  homoseksualnost  je nesprejemljiva  0,777 0,189 -0,142 

Istospolno  usmerjeni  pacienti potrebujejo 0,281 0,37 0,693 

njim prilagojeno obravnavo    

Ob izvajanju ZN istospolno usmerjenega 0,072 0,259 0,75 

pacienta  se  počutim nelagodno    

Podatek o pac. spolni usmerjenosti   bi -0,147 0,773 0,372 

moral biti vključen v zdrav. dokumentacijo    

Spolna usmerjenost vpliva na zdrav. stanje 0,255 0,749 -0,051 

Podatek o pacientovi spolni usmerjenosti je   v 0,22 0,828 0,093 

določenih  okoliščinah potreben    

Nisem še prišel/-a v stik z  istospolno 

 
usmerjenim  pacientom 

 
0,718 

 
-0,112 

 
0,307 

Ob izvajanju zn istospolno usmerjenega -0,065 -0,116 0,664 

pacienta me je strah, zato se ga izogibam    

Odstotek  pojasnjene variance 36,20% 17,30% 13,10% 
 

V Preglednici 2 prikazujemo povprečne ocene in standardne odklone posameznih, 
pri faktorski analizi oblikovanih, treh novih skupnih spremenljivk. Razlike med po- 
sameznimi ocenami združenih spremenljivk po spolu, starosti, izobrazbi, življenj- 
skem okolju in delovni dobi niso statistično pomembne.  

 

Preglednica 2: Statistika združenih spremenljivk 

 
 

Spremenljivke 
 

M 
 

Std 

 

Socialno ozadje 
 

2,5 
 

2,3 

 

Odkrito izražanje spolne usmerjenosti 
 

3,6 
 

1,2 

 

Homofobični pogledi 
 

2,9 
 

1,6 

 

M = srednja vrednost; Std = standardni odklon 
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5 RAZPRAVA 
 

Na podlagi faktorske analize smo identificirali tri faktorje. Prvega smo poimenovali 

socialno ozadje, ta združuje trditve, ki se nanašajo na družbeno (ne)sprejemljivost 

istospolnega vedenja ter na socialne kontakte med heteroseksualno večino in ho- 

moseksualno manjšino znotraj heteronormativnega družbenega prostora. Povpreč- 

ne ocene za posamezne trditve so nizke (skupna povprečna ocena znaša 2,5). Re- 

spondenti torej istospolno usmerjene posameznike vidijo kot del družbe, ki ji tudi 

sami pripadajo, homoseksualno vedenje (bolj ali manj) sprejemajo oz. ga ne proble- 

matizirajo do tolikšne mere, da bi se jim le-to zdelo nesprejemljivo ali grešno. Še 

nedavno močno razširjeno stališče »takih pa pri nas ni« za respondente ne velja. 

Prizadevanja homoseksualcev po večji vidnosti in priznanju njihovega obstoja so 

torej uspešna, kar pa še ne pomeni, da so zaželeni kot del ožjih družbenih socialnih 

mrež. Kot kažejo raziskave Slovensko javno mnenje (Toš et al., 2012), so še vedno 

potisnjeni na obrobje, saj si jih povprečen državljan ne želi za soseda ali prijatelja. 

Na ta način se kljub (navidezni) strpnosti in sprejemanju še vedno ohranja neka 

distanca »med nami in njimi« oz. tipična slovenska misel »vse je sprejemljivo, 

dokler ni pred mojim pragom«. Na to lahko deloma vplivajo tudi procesi sekula- 

rizacije oz. upadanja družbenega pomena religije, ki je značilno za sodobno družbo 

(Haralambos & Holborn, 2005). Respondenti se ne strinjajo s tem, da še niso prišli 

v stik z istospolno usmerjenimi pacienti, kar lahko kaže na relativno močno stopnjo 

stereotipizacije. Homoseksualci se načeloma ne razkrivajo v javnosti, poznani pa so 

številni stereotipi o njih (Kuhar, 2003). Faktor socialno ozadje torej govori v prid tezi 

o t. i. »novi homofobiji« (Kuhar et al., 2011). Drugi faktor smo poimenovali odkrito 

izražanje spolne usmerjenosti in združuje trditve, ki se nanašajo na problem ali naj 

bodo istospolno usmerjeni pacienti razkriti pred zdravstvenim osebjem ali ne oz. na 

problem informacij in informiranosti, saj spolna usmerjenost (vsaj deloma) vpliva 

na zdravstveno stanje pacienta (Petek-Šter, 2004). Med temi trditvami so velike 

razlike v povprečnih ocenah (skupna povprečna ocena znaša 3,6). Respondenti se ne 

strinjajo s trditvijo, da spolna usmerjenost vpliva na zdravstveno stanje pacienta, kar 

pritrjuje tezi o pomanjkanju empatije do istospolno usmerjenih pacientov med me- 

dicinskimi sestrami (glej faktor homofobični pogledi), prav tako ne vidijo pomena v 

tem, da bi bil podatek o pacientovi spolni usmerjenosti zapisan v zdravstveno doku- 

mentacijo. Čeprav respondenti na splošno priznavajo obstoj drugače spolno usmer- 

jenih in njihovega življenjskega sloga, načeloma ne problematizirajo do te mere, 

da bi se jim to zdelo moteče ali nesprejemljivo (glej faktor socialno ozadje), si kljub 

temu ne želijo vedeti, ali je kateri izmed njihovih pacientov istospolno usmerjen. Is- 

tospolno usmerjeni naj tako torej ostanejo skriti in naj svoja življenja živijo »znotraj 

štirih sten«, v svoji zasebnosti. Pomisleki homoseksualcev glede razkritja lastne 

spolne usmerjenosti pred medicinskimi sestrami so torej (vsaj deloma) upravičeni. 

Če bi se razkrili, najverjetneje ne bi bili deležni zavrnitve in negativnega odnosa, 

kot ugotavljajo starejše raziskave (Irwin, 2007, Rondahl, 2005, Dunjić-Kostić et al., 

2012, Petek-Šter, 2004, Rondahl et al., 2004), prav tako pa tudi ne razumevanja 

in visoke stopnje empatije. Respondenti se sicer strinjajo, da je podatek o pacien- 
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tovi spolni usmerjenosti v določenih okoliščinah potreben. Kljub zgoraj napisanemu 

anketiranci priznavajo možnost vpliva spolne usmerjenosti na zdravstveno stanje, 

vendar le v določenih primerih. Tretji faktor smo poimenovali homofobični pogledi 

in združuje trditve, ki se nanašajo na homofobijo v zdravstveni negi. Povprečne 

ocene pri posameznih vprašanjih so nizke (skupna povprečna ocena znaša 2,9). Iz 

tega lahko sklepamo, da je stopnja homofobije med respondenti nizka. Anketiranci 

ne izkazujejo homofobičnih čustev, kljub temu pa ne vidijo pomena v prilagoje-    ni 

obravnavi istospolno usmerjenih. To kaže na slabo poznavanje homoseksualne 

spolne usmerjenosti in na probleme, ki so povezani z njo. Čeprav respondenti ho- 

moseksualcev ne obsojajo, je videti, da do njih kljub temu ne vzpostavljajo empa- 

tičnega odnosa. To se sklada z ugotovitvami nekaterih avtorjev (Rondahl, 2005, 

Richardson, 2009), ki ugotavljajo, da medicinske sestre težko pokažejo razumevanje 

in niso (dovolj) občutljive za specifične potrebe istospolno usmerjenih pacientov. To 

vsekakor lahko razlagamo kot posledico heteronormativne narave zdravstvene 

nege. Temu pritrjujejo tudi raziskave med istospolno usmerjenimi posamezniki in 

njihovimi izkušnjami z zdravstvenim sistemom (npr. Rondahl, 2005, Innala, 1995), ki 

ugotavljajo, da istospolno usmerjene najbolj moti prav heteronormativne narave 

zdravstvene oskrbe. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Odnos medicinskih sester do istospolno usmerjenih pacientov je slabo raziskan. V 

Sloveniji ni bila izvedena še nobena taka raziskava, v svetu pa le nekaj. Vsekakor   bi 

bilo zanimivo, pa tudi potrebno izvesti kako večjo, metodološko bolj izpopol- njeno 

raziskavo na to temo – tudi pri nas. Vendar moramo pri raziskovanju tako občutljivih 

tem vedno računati na nepripravljenost ali celo odpor s strani družbe, medicinskih 

sester in vodstev bolnišnic, kar se je lepo pokazalo tudi v naši raziskavi. Lahko pa 

rečemo, da se tudi v zdravstveni negi in oskrbi pojavlja sodobna oblika homofobije, 

t.i. nova homofobija, kar potrjuje naša raziskava. Današnje medicinske sestre, ki so 

pod vplivom etičnih kodeksov in številnih zakonskih predpisov, izkazu- jejo relativno 

nizko stopnjo (klasičnih) homofobičnih stališč in čustev, (predsodkov), pa kljub temu 

relativno visoko stopnjo stereotipov. Homoseksualnosti ne obsojajo, ne zdi se jim 

grešna ali nenaravna, kar je bilo izrazito prisotno v preteklosti. Kljub temu pa je 

opazen manko globljega razumevanja specifičnih težav in problemov,    s katerimi 

se srečujejo istospolno usmerjeni v današnji družbi. To vsekakor vodi v strokovno  

korektno nudenje zdravstvene nege istospolno usmerjenim pacientom, a s 

pomanjkanjem empatije in celostnega razumevanja. Taka zdravstvena nega pa je za 

istospolno usmerjene odobravajoča, ne pa tudi vključujoča in razumevajoča. 
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IZVLEČEK 

 

Teoretična izhodišča: Mentorstvo v kliničnem okolju ima zelo pomembno vlogo pri profesi- 

onalnem in osebnem razvoju študentov na njihovi nadaljnji poti. Pomembno se je zavedati, 

kako nujno je prenašanje znanja in izkušenj na študente, saj s tem pridobimo kakovostne 

bodoče sodelavce. 

 

Metoda: Izvedli smo kvantitativno metodo zbiranja podatkov v obliki vprašalnika. V razi- 

skavi je sodelovalo 33 kliničnih mentorjev Splošne bolnišnice Jesenice in Univerzitetne kli- 

nike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, ter 40 študentov, vpisanih v 3. letnik študija na 

prvi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega v študijskem letu 2012/13. Uporabi- 

li smo namenski vzorec. Pridobljeni podatki so bili analizirani s pomočjo programa SPSS 

20.00, z opisno statistiko, Pearsonovim koeficientom korelacije in t-testom. Za statistično 

pomembne podatke so upoštevane razlike, kjer je bila stopnja statistične pomembnosti na 

ravni 0,05 in manj. 

 

Rezultati: Raziskava je pokazala, da se klinični mentorji najbolj strinjajo s trditvami, da 

nimajo podpore vodstva pri svojem delu (PV = 4,36; SD = 1,11) in da nimajo podpore v zdra- 

vstvenem timu (PV = 4,15; SD = 0,87). Prav tako rezultati raziskave kaže jo na pomembnost 

dobre komunikacije med študenti in mentorji (PV = 4,64; SD = 0,49). Rezultati korelacije 

pokažejo visoko povezanost med profesionalno in osebno rastjo kliničnih mentorjev (r = 

0,824; p = 0,01). 

 

Razprava: Raziskava je podala ugotovitve, da bi z odpravljanjem težav in problemov, ki se 

pojavljajo na klinični praksi, dosegli večje zadovoljstvo tako pri kliničnih mentorjih kot pri 

študentih. Kaže se potreba po raziskavi, kako klinične mentorje razbremeniti rednega dela 

in jim zagotoviti več časa za delo s študenti. 
 

Ključne besede: klinični mentorji, študenti, zdravstvena nega 
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ABSTRACT 
 

Theoretical starting points: Mentorship in clinical environment has a very important role  in 

professional and personal development of students for their further development. It is 

important to realise how urgent it is to pass on the knowledge and experience to students, 

because this provides a better qualified future for co-workers. 

 

Method: Quantitative research was used with a survey method. The sample included 33 

clinical mentors employed at General Hospital Jesenice and the University Clinic for Lung 

Disease and Allergies Golnik, and 40 students from the College of Nursing Jesenice in college 

year 2012/13. The data obtained were analysed using the SPPS 20.00 computer program, 

using descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficient and t-test. For statistically si- 

gnificant data, we considered differences, in which the degree of statistical significance was 

at the level of 0,05 and less. 

 

Results: Research showed that clinical mentors agree with the claims that they do not    get 

sufficient support from their superiors (AV = 4.36; SD = 1.11) and that they do not get 

support from their team (AV = 4.15; SD = 0.87). The study showed the importance of good 

communication between students and mentors (AV = 4.64; SD = 0.49). Correlation results 

show a strong connection between professional and personal growth of clinical mentors   (r 

= 0.824; p =  0.01). 

 

Discussion: Study showed that by solving difficulties during the practice we would achieve 

satisfaction between clinical mentors and students. There is a need for further research on 

how to ensure mentors have enough time to work with their students. 

 

Keywords: clinical mentors, students, nursing care 
 
 

 
1 UVOD 

 

Kaj se zgodi, ko dosežemo stopnjo izvedenca na svojem področju? Kam nadaljujemo 

od tam? Maslow ugotavlja, da je naslednji korak osebna transcendenca, kjer po- 

magamo drugim, da dosežemo svoj potencial. V zdravstveni negi so takšna dejanja 

doprinesla k vrednosti izboljševanja nege pacientov. S pomočjo drugim medicinskim 

sestram te izboljšajo svojo prakso, mi pa se posredno dotaknemo vsakega pacienta, 

tako se izoblikuje neprekinjena veriga zdravstvene nege.Z deljenjem naših znanj in 

izkušenj vsi postanemo boljši (Ulrich, 2007). 
 

Odgovornost mentorja je spodbujati proces učenja in ocenjevati napredek in do - 

sežke. Učinkovito mentorstvo omogoča študentom zdravstvene nege ojačiti njihovo 

osebno in profesionalno podobo, s tem pa dopolnjujejo svoje znanje in sposobno- 

sti, ki so potrebne za kompetentnega izvajalca zdravstvene nege (Dadge & Casey, 

2009). 
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Po mnenju študentov je najbolj pomembna lastnost mentorja komunikativnost. Po- 

udarjajo pomembnost empatije in možnosti postavljanja vprašanj, brez kritičnosti 

do študentov. Medosebni odnosi s študenti odražajo mentorjevo zmožnost inte- 

rakcije s študenti; besede, kot so« izraža zaupanje«, »spoštuje študente«, »je 

odkrit in neposreden s študenti« in »spodbuja študente k spraševanju in izražanju 

potrebe po pomoči« izražajo vse te zmožnosti (Elcigil & Sari, 2008). 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2.1 Pomen razvijanja dobrega medsebojnega sodelovanja med kliničnimi mentorji in 

študenti na klinični praksi 
 

Ramšak Pajk (2007) ugotavlja, da je mentor tisti, ki študenta spodbuja, vodi, usmer- 

ja, motivira, krepi njegovo samopotrditev in vpliva na njegov karierni razvoj. Uče- 

nje v kliničnem okolju predstavlja edino možnost za profesionalni razvoj študentov 

zdravstvene nege. Zato je vloga mentorja v kliničnem okolju zelo pomembna in 

odgovorna, saj študenti na kliničnih vajah pridobivajo izkušnje preko učenja nepo- 

sredno v praksi (Lorber & Donik, 2009). Mentorji v kliničnem okolju s svojimi de- 

janji, obnašanjem in delovanjem dajejo vzor in zgled študentom zdravstvene nege. 

Njihov nastop, izkušnje in znanja pomembno vplivajo na študente zdravstvene nege, 

da uspešno zaključijo del izobraževanja v kliničnem okolju. Od mentorjev v klinič- 

nem okolju se zahtevajo komunikacijske sposobnosti, empatičen odnos do študenta, 

dajanje povratnih informacij v smislu pohvale ali dobronamerne kritike, pustiti štu- 

denta, da sam poišče in razreši določen problem, je na voljo študentu pri zbiranju, 

analiziranju in sintezi določenih informacij. Pri tem pa je zelo pomembno, kot pra- 

vijo Sharpies, Kelly in Elcock (2007), da se klinične mentorje primerno podpre pri 

izvajanju praktičnega pouka. 

 
 
 

3 METODE 

 
3.1 Namen raziskave in raziskovalna vprašanja 

 

Namen raziskave je ugotoviti vlogo kliničnih mentorjev pri delu s študenti zdra- 

vstvene nege v kliničnem okolju, ter mnenja, stališča in odnos kliničnih mentorjev 

do izobraževalnega procesa na področju dela s študenti. Prav tako želimo ugotoviti 

mnenja, stališča in odnos študentov do kliničnih mentorjev. Pri tem smo si zastavili 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

Katere so težave, s katerimi se klinični mentorji srečujejo pri delu s študenti na kli- 

nični praksi? 
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Kakšna je povezava med izobraževanjem za delo kliničnega mentorja in profesional- 

nim in osebnostnim razvojem? 
 

Kakšna je razlika v odnosu do vzpostavitve komunikacije med kliničnimi mentorji  in  

študenti? 

 
3.2 Opis metode dela 

 
V teoretičnem delu raziskave smo za metodo dela izbrali pregled znanstvene litera- 

ture, ki je potekal od januarja do aprila 2012. Zbrali smo strokovno literaturo, ki je 

dostopna v splošnih in strokovnih knjižnicah, v pomoč pa nam je bila virtualna knji- 

žnica Cobiss. Uporabljeni so bili tudi znanstveni članki s področja zdravstvene nege, 

ki smo jih pridobili s podatkovnih baz Cinahl, PubMed in Eric. Zahteve za iskanje 

znanstvenih člankov so bile, da so dostopni v celotnem besedilu v angleškem jeziku, 

in da so bili izdani med leti 2006 in  2013. 

 
3.3 Opis instrumenta 

 
Uporabili smo kvantitativno metodo zbiranja podatkov,s tehniko strukturiranega 

vprašalnika v pisni obliki. V vprašalnik smo vključili demografske podatke in trdi- tve 

zaprtega tipa. Anketiranci so svoja stališča do posameznih trditev zapisovali  s 

pomočjo Likertove lestvice stališč, pri čemer je ocena 1 pomenila, da se z napisano 

trditvijo nikakor ne strinjajo, ocena 5 pa je predstavljala popolno strinjanje. Trditve 

so bile usmerjene v stališča in mnenja kliničnih mentorjev in študentov glede izva- 

janja klinične prakse v kliničnem okolju. Trditve smo sestavili s pomočjo pregleda 

domače in tuje literature. 

 
3.4 Opis vzorca 

 
V raziskavi je sodelovalo 40 kliničnih mentorjev, zaposlenih v Splošni bolnišnici Je - 

senice in na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, ter 40 študen- 

tov rednega in izrednega študija tretjega letnika Visoke šole za zdravstveno nego 

Jesenice vpisanih v študijsko leto 2012/13. Namenski vzorec je zajemal 33 kliničnih 

mentorjev, kar predstavlja 82,5% celotne populacije in 40 študentov, kar predsta- 

vlja 100% celotne populacije. Cronbachov test zanesljivosti vprašalnika za klinične 

mentorje je znašal 0,781 in 0,868 za študente. 

 
3.5 Potek raziskave 

 
Raziskava med kliničnimi mentorji in študenti je potekala od  januarja  do  marca  2013. 

Vprašalnik so kliničnim mentorjem razdelile  koordinatorice  oddelkov  ali pa  jim je bil 

izročen  osebno.  Vprašalniki  za  študente  so  bili  podani  enemu  študen-  tu,  kateri  

jih  je  potem  razdelil  med  ostale  študente.  Pri  izpolnjevanju  vprašalnika 
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je bila anketirancem zagotovljena popolna anonimnost. Pred izvajanjem  raziskave smo 

pridobili soglasje  s  strani  učnih  baz  vključenih  v  raziskavo,  Splošne  bolnišni- ce 

Jesenice in Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik ter Visoke   šole za 

zdravstveno nego Jesenice. Z raziskavo smo seznanili tudi koordinatorice zdravstvene 

nege na oddelkih. Neposredno pred izvajanjem raziskave smo pridobili ustno soglasje 

študentov za izvedbo raziskave in za uporabo pridobljenih rezultatov     v  študijske  

namene. 

 
3.6 Obdelava podatkov 

 
Za obdelavo podatkov smo uporabili metodo opisne statistike. Pridobljene podatke 

smo obdelali s pomočjo Microsoft Excela in statističnega programa SPSS, verzija 

20.0. Statistični prikaz podatkov je predstavljen grafično s pomočjo tabel. V tabelah 

so navedene tudi povprečne vrednosti (PV) in standardne deviacije (SD) odgovorov 

pri celotni populaciji ter po posameznih demografskih skupinah (starost, delovna 

doba in način študija). 

 

Za primerjavo ocen trditev med kliničnimi mentorji in študenti smo uporabili  t-test. 

Za statistično pomembne podatke so bile upoštevane razlike, kjer je bila stopnja 

statistične pomembnosti na ravni 0,05 in manj. 

 

Za ugotavljanje povezav med spremenljivkami smo uporabili Pearsonov koeficient 

korelacije, kjer je bila stopnja statistične pomembnosti na ravni 0,05 in manj.  

 
 
 

4 REZULTATI 

 
Rezultati raziskave kažejo, da so najpogostejše težave s katerimi se klinični mentorji 

srečujejo pri svojem delu ne podpora vodij (N= 33; PV = 4,36; SD = 1,11) ne podpora 

zdravstvenega tima (PV = 4,15; SD = 0,87), ter pomanjkanje časa za študente (PV = 

3,55; SD = 0,94), pri študentih pa, da jih klinični mentorji premalo vključujejo v svoje 

delo (PV = 3,88; SD = 0,75) in da so klinični mentorji preobremenjeni z delom (PV 

= 3,45; SD = 0,93) Pri tej trditvi smo dokazali statistično pomembno razliko v pov- 

prečni oceni (p = 0,023) glede na način študija in sicer so študenti rednega študija 

izrazili večje strinjanje (PV = 4,16; SD = 0,76) kot pa študenti izrednega študija(PV 

= 3,62; SD = 0,66). 
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Tabela 1: Korelacijska analiza trditev v povezavi med izobraževanjem za delo klinič- 

nega mentorja in profesionalnim in osebnostnim razvojem 

 
 

Trditve 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

1 - Delo kliničnega mentorja mi 
pomaga  pri  profesionalni rasti. 

 

1 
 

0,824**
 

 

0,565**
 

 

0,582**
 

 

0,367*
 

 

0-,012 
 

-0,032 

2 - Delo kliničnega mentorja mi 
pomaga pri osebni rasti. 

 

0,824**
 

 

1 
 

0,431*
 

 

0,390*
 

 

0,227 
 

0,089 
 

0,022 

3 - Zaradi mentorstva redno 
spremljam novosti in spremembe 
na področju zdravstvene nege. 

 
0,565*

 

 
0,431* 

 
1 

 
0,521**

 

 
0,295 

 
-0,074 

 
0,066 

4 - Podpora in sodelovanje celot- 
nega tima me pri mentorstvu še 
dodatno motivira. 

 
0,582**

 

 
0,390*

 

 
0,521**

 

 
1 

 
0,594**

 

 
0,112 

 
-0,004 

5 - Motivacijo za nadaljevanje 
svojega dela mi dajo zadovoljni 
študenti. 

 
0,367*

 

 
0,227 

 
0,295 

 
0,594**

 

 
1 

 
0,026 

 
0,272 

6 - Pri izobraževanju za delo kli- 
ničnega mentorja mi pomagajo 
drugi klinični mentorji v ustanovi, 
kjer sem zaposlen/a. 

 
 

-0,012 

 
 

0,089 

 
 

-0,074 

 
 

0,122 

 
 

0,026 

 
 

1 

 
 

0,123 

7 - Menim, da potrebujem dodat- 
no izobraževanje. 

 

-0,032 
 

0,022 
 

0,066 
 

-0,004 
 

0,272 
 

0,123 
 

1 

 

N = 33 Sig (2-tailed) 
       

 

p = 0,01 (**), p = 0,05 (*), N = število anketirancev, Sig (2-tailed) = dvostranski test 
 
 

Glede na rezultate v tabeli 1 ugotavljamo statistično pomembno povezavo med tr- 

ditvijo, da kliničnim mentorjem delo kliničnega mentorja pomaga pri profesionalni 

rasti, in trditvijo, da delo kliničnega mentorja pomaga pri osebni rasti (r = 0,824; p 

= 0,01), statistično pomembno povezavo med trditvijo, da klinične mentorje pod-  pora 

in sodelovanje celotnega tima pri mentorstvu dodatno motivira, in trditvijo, da jim delo 

kliničnega mentorja pomaga pri profesionalni rasti (r = 0,582; p = 0,01), statistično 

pomembno pozitivno povezavo med trditvijo, da klinični mentorji zaradi mentorstva 

redno spremljajo novosti in spremembe na področju zdravstvene nege,    in trditvijo, da 

jih podpora in sodelovanje celotnega tima pri mentorstvu še dodatno motivira (r = 

0,521; p = 0,01), statistično pomembno pozitivno povezavo med tr- ditvijo, da klinične 

mentorje podpora in sodelovanje celotnega tima pri mentorstvu   še dodatno 

motivirata, in trditvijo, da jim motivacijo za nadaljevanje njihovega dela dajo zadovoljni 

študenti (r = 0,594; p = 0,01), statistično pomembno pozitivno po- vezavo med 

profesionalno rastjo in spremljanjem novosti in sprememb na področju zdravstvene  

nege (r = 0,565; p = 0,01). 
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Tabela 2: Razlike v oceni trditev med kliničnimi mentorji in študenti v odnosu do 

komunikacije 

 
 
Trditve 

Mentor Študent  
p 

PV SD PV SD 

 

Odnos mentor – študent je lahko vzpostavljen 
samo z dobro komunikacijo. 

 

 
4,64 

 

 
0,49 

 

 
4,45 

 

 
0,64 

 

 
0,023 

 

Pri odnosu mentor – študent je pomembna tudi 
neverbalna  komunikacija. 

 
4,42 

 
0,71 

 
4,53 

 
0,64 

 
0,399 

 

Odnos mentor – študent je odvisen samo od 
študentov. 

 
1,73 

 
0,91 

 
2,1 

 
1,15 

 
0,419 

 

Odnos mentor – študent je odvisen samo od 
mentorjev. 

 

 
1,7 

 

 
0,92 

 

 
2,1 

 

 
1,17 

 

 
0,212 

 

PV = povprečna vrednost; SD = standardni odklon; p = mejna statistično pomembna 

vrednost pri 0,05 ali manj 
 

V tabeli 2 smo prikazali povprečne vrednosti in standardne odklone ocenjenih tr- 

ditev med kliničnimi mentorji in študenti v odnosu do komunikacije, ter statistično 

pomembne razlike med njimi. Med kliničnimi mentorji in študenti smo ugotovili 

statistično pomembno razliko pri trditvi, da je odnos mentor – študent lahko vzpo- 

stavljen samo z dobro komunikacijo. Klinični mentorji (PV = 4.64; SD = 0,49) se bolj 

strinjajo s trditvijo, da je odnos mentor – študent lahko vzpostavljen samo z dobro 

komunikacijo, kot študenti (PV 4,45; SD = 0,64). T-test je med ocenama izračunal 

statistično pomembno razliko (p =  0,023). 

 

 
5 RAZPRAVA 

 
S težavami na klinični praksi se srečujejo tako klinični mentorji kot študenti. Lorber 

in Donik (2009) ugotavljata, da kljub pozitivnim izkušnjam kliničnih mentorjev z 

mentorstvom v ospredje velikokrat prihajajo omejitve v smislu pomanjkanja časa in 

preobremenjenosti z delom. Študenti kot največjo težavo na klinični praksi nava- 

jajo, da jih klinični mentorji premalo vključujejo v njihovo delo. Klinični mentorji se 

morajo zavedati, da študenti pridejo na klinično prakso zato, da se učijo, naučijo in 

pridobijo potrebne kompetence, ki so potrebne za izvajanje zdravstvene nege. Ro- 

bida (2013) pravi, da zdravstveno osebje, ki usposablja študente zdravstvenih strok, 

mora skrbeti za nenehen lasten strokovni razvoj in prenašati svoje znanje, izkušnje 

ter veščine na študente. Prav to v svoji raziskavi ugotavljata tudi Elcigyl in Sari (2008) 

in navajata, da študenti od mentorjev pričakujejo, da jim bodo svetovali, jih 
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vodili, informirali in jim pojasnili vse o klinični praksi na področju zdravstvene nege.  
 

V naši raziskavi klinični mentorji menijo, da jim mentorstvo pomaga pri profesio- 

nalni in osebni rasti. Tudi Lorber in Donik (2009) v svoji raziskavi ugotavljata, da 

je vzpodbuden rezultat, da klinični mentorji delo mentorja sprejemajo kot izziv in 

priznanje, da so »dobri« .Največjo motivacijo za svoje delo klinični mentorji naj- 

dejo v tem, da svoje znanje in izkušnje čim bolj uspešno prenesejo na študente in v 

zadovoljnih študentih. Prav zadovoljni študenti so potrditev, da so svoje delo dobro 

opravili. Ti rezultati kažejo na to, da imajo klinični mentorji pozitiven odnos do izo- 

braževanja, kajti brez dodatnega izobraževanja tudi dobrega in uspešnega mentor- 

stva ne more biti. Da je izobraževanje kliničnih mentorjev pomembno potrjuje tudi 

Kobentar (2007), ki v svojem delu navaja da bi pri delu mentorjev v bodoče morali 

razmišljati o njihovem kontinuiranem izobraževanju za posredovanje praktičnih iz- 

kušenj in jih delno razbremeniti neposrednega dela na oddelku. 
 

Na raziskovalno vprašanje kako pomembna je komunikacija v odnosu mentor-štu- 

dent, lahko odgovorimo, da je komunikacija tako kliničnih mentorjem kot študen- 

tom izredno pomembna in ji tako klinični mentorji kot študenti pripisujejo velik 

pomen. Vemo, da brez dobrega komunikacijskega odnosa delo na klinični praksi ne 

more biti učinkovito in sproščeno. Pomanjkanje komunikacije ali nepopolna komu- 

nikacija lahko ogrozi varno in kakovostno zdravstveno nego ob pacientu. Neuspešna 

komunikacija je bila osnovni vzrok za skoraj 66 odstotkov vseh sporočenih opozo- 

rilnih nevarnih dogodkov v letih 1995 do 2005, ki jih spremlja Joint Commission for 

Accreditation of Health Care Organizations (2007; cited in Robida, 2013, p. 132). 

Elcigyl in Sari (2008) ugotavljata, da so študenti kot najpomembnejšo stvar navedli 

komunikacijske sposobnosti. Poudarili so pomembnost sočutnosti in sposobnosti 

postavljanja vprašanj brez kritiziranja študentov. Medosebni odnosi s študenti od- 

ražajo učiteljeve sposobnosti interakcije s študenti. Dobra komunikacija zahteva, 

da vsi zaupajo eden drugemu; zahteva, da si iskren, toleranten in da si sposoben 

razumeti čustva drugih. Močan odnos med mentorjem in študentom je osnovan 

na dobri komunikaciji, ki omogoča tako študentom kot mentorjem, da uživajo pri 

učenju. Tudi Valenčič Zuljan in Kalin (2007; cited in Lorber & Donik, 2009) ugota- 

vljata, da je za mentorstvo bistvenega pomena kakovost medosebnega odnosa med 

mentorjem in študentom, pri katerem le- tega oba udeležena subjekta soustvarjata, 

vzpostavljata, usmerjata in vzdržujeta. Temelje dobrega medosebnega odnosa lahko 

označimo s spoštovanjem, poslušanjem drugega, sprejemanjem drugačnosti in za- 

vedanjem medsebojne odvisnosti v procesu komunikacije. 

 

 

6 ZAKLJUČEK 

 
Z izvedeno raziskavo smo prišli do zaključkov, ki kažejo na to, da klinični mentorji 

želijo svoje delo opravljati naprej, hkrati pa si želijo tudi določenih rešitev, ki bi 

pripomogle k bolj kakovostnemu in uspešnejšemu delu s študenti. Odprava    dolo- 
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čenih problemov pri kliničnih mentorjih bi posledično odpravila tudi marsikatere težave 

s katerimi se srečujejo študenti na klinični praksi. Menimo, da bi z boljšim sodelovanjem 

med kliničnimi in šolskimi mentorji odpravili marsikateri problem, ki    se pojavlja na 

klinični praksi. Z odpravljanjem težav in problemov, ki se pojavljajo      na klinični praksi 

bi dosegli večje zadovoljstvo tako pri kliničnih mentorjih kot pri študentih. Delo kliničnih 

mentorjev  je  pomembno  in  odgovorno,  saj  so  zadolženi za aktivno delo s študenti 

na klinični praksi. Vprašanje je ali so vsi klinični mentorji dovolj usposobljeni za prenos 

znanja in veščin na    študente? 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo različne komunikacijske 
sposobnosti. Lahko govorijo ali ne, vendar uporabljajo oblike nadomestne in podporne ko- 
munikacije, vidne ali vedenjske iztočnice za svoje želje, potrebe in občutke. Z raziskavo smo 
želeli ugotoviti, na kakšne načine izvajalci zdravstvene nege komunicirajo z osebami z mot - 
njami v duševnem razvoju. 

 

Metoda: Uporabili smo kvantitativno deskriptivno metodo raziskovanja, metodo deskrip- 
cije in tehniko anketiranja. Za zbiranje podatkov smo kot instrument uporabili strukturiran 
anketni vprašalnik. Uporabili smo neslučajnostni namenski vzorec, v katerega smo vključili 
60 izvajalcev zdravstvene nege. Od 60 razdeljenih anketnih vprašalnikov smo dobili vrn- 
jenih in pravilno izpolnjenih 42, kar predstavlja 70,0-odstotno realizacijo vzorca. Podatki  so 
bili analizirani s pomočjo programa SPSS 21.0. Koeficient Cronbach alfa je znašal  0,76. 

 

Rezultati: Da je treba pri komunikaciji z osebami z motnjo v duševnem razvoju govoriti 
razločno in v kratkih stavkih, je mnenja 37 (88 %) izvajalcev zdravstvene nege, 22 (52,4 %) 
anketiranih meni, da so zelo pogosto potrpežljivi in strpni v komunikaciji z osebami z mot- 
njo v duševnem razvoju. Najpogostejšo oviro pri kakovostni komunikaciji z njimi predstavl- 
ja pomanjkanje časa, jim meni 29 (69,0 %), 22 (52,4 %) anketiranim pa nerazumevanje 
tega, kar jim oseba z motnjo v duševnem razvoju želi sporočiti, 22 (52,4 %) anketiranih 
navaja, da pri komunikaciji najpogosteje uporabljajo s kretnjami podprto komunikacijo. 

 

Razprava: Ugotavljamo, da anketirani izvajalci zdravstvene nege znajo pravilno komuni- 
cirati z osebami z motnjo v duševnem razvoju, pa vendar bi potrebovali dodatna strokovna 
izobraževanja in izpopolnjevanja s področja kakovostne komunikacije z njimi. Predvsem bi 
bilo smiselno, da bi se izvajalci zdravstvene nege več izpopolnjevali na področju nadomest- 
ne in podporne komunikacije. 

 

Ključne besede: komunikacija, nadomestna in podporna komunikacija, zdravstvena nega 
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ABSTRACT 
 

Introduction: People with mental disorders have different communication skills. They can 

speak or not, use forms of augmentative and alternative communication, visible or invisible 

cues for their desires, needs and feelings. Through the research, we wanted to find out the 

ways of communication of health care providers with people with mental  disorders. 

 

Method: We used the quantitative descriptive research method, the descriptive method, 

and the survey method. As the instrument for data gathering we used the questionnaire. We 

used a non-probability sample, which included 60 health care providers. We received 42 

correctly completed questionnaires out of 60, which represents a realization of the sample 

of 70.0 %. The data was analyzed with the help of the software SPSS 21.0. Cronbach’s alpha 

coefficient was 0.76. 

 

Results: 37 (88 %) health care providers think that communication with people with men- 

tal disorders demands clear speaking with short sentences. 22 (52.4 %) of the questioned 

think that they are often patient and tolerant in communication with people with mental 

disorders. The most common obstacle in quality communication with such people repre- 

sents the lack of time (29; 69.0 %) and not understanding, what a person with mental 

disorders is trying to say (22; 52.4 %). 22 (52.4 %) of the questioned state that they mostly 

use gesture-based communication. 
 

Discussion and conclusion: We can conclude that the questioned health care providers 

know how to properly communicate with people with mental disorders, but they would need 

additional professional education and training in the field of quality communication. It 

would be particularly reasonable, if health care providers would participate more in trai- 

ning in the field of augmentative and alternative communication. 
 

Keywords: communication, augmentative and alternative communication, nursing 

care. 

 
 
 

1 UVOD 
 

Pri delu na področju zdravstvene nege se pogosto srečujemo z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju (v nadaljevanju tudi uporabniki). Pogosto opažamo, da komuni- 

kacija med osebami z motnjo v duševnem razvoju in izvajalci zdravstvene nege ni 

vedno uspešna in predstavlja izziv. Z namenom izboljšanja lastne komunikacije z 

osebami z motnjo v duševnem razvoju smo se odločili raziskati navedeno področje 

in ugotoviti, kakšne so komunikacijske spretnosti izvajalcev zdravstvene nege, ko 

pridejo v stik s takšnimi uporabniki zdravstvene nege. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Komunikacija je temeljna sestavina medosebnih odnosov med zdravstvenimi delavci 

in osebami z motnjo v duševnem razvoju. Je sredstvo, ki omogoča izmenjavo in po- 

sredovanje informacij, občutkov ter čustev med dvema ali več osebami (Gorše Mu- 

hič, 2009). Močnik (2008) navaja, da so osebe z motnjo v duševnem razvoju osebe 

s posebnimi potrebami, pri katerih se je razvoj ustavil v nižji razvojni fazi (kar je 

odvisno od stopnje motenosti), vendar imajo sposobnost usvojiti vzorce obnašanja, 

ki so značilni za razvojno fazo, v kateri se je razvoj  ustavil. 
 

Veliko oseb z motnjami v duševnem razvoju ima težave s komunikacijo zaradi slab- 

šega sluha, razumevanja, govora, branja in pisanja. Vse to so načini komunikacije 

z drugimi ljudmi. Komunikacija ni samo govor, temveč vključuje tudi vedenje po- 

sameznika kot na primer izraz na obrazu, dejanje. Zaposleni, ki delajo s takšnimi 

osebami, imajo dolžnost, da jim dajejo jasna sporočila in jih poslušajo. Z njimi se je 

treba pogovarjati, jim povedati, kaj se od njih želi in pričakuje, jim podati informacije 

ter izraziti prijateljstvo in naklonjenost (Brey, 2003). Pri komuniciranju z osebami 

z motnjami v duševnem razvoju so težave lahko povezane s slabimi izkušnjami v 

komuniciranju z okolico, oviro pa lahko predstavlja nerazumevanje tega, kar nam 

želi oseba sporočiti. Zelo pomembna je vzpostavitev primerne komunikacije, saj na 

ta način posamezniku olajšamo življenje. V nasprotnem primeru se lahko take osebe 

zelo hitro zaprejo vase, postanejo agresivne, apatične, zbolijo za motnjami hranjenja 

in izločanja (Drobne, et al., 2009). 
 

Osebam z motnjami v duševnem razvoju, tako otrokom kot tudi mladostnikom in 

odraslim, ki se z glasovnim jezikom ne zmorejo zadostno sporazumevati, moramo 

posredovati primerne individualizirane oblike podporne komunikacije. Alternativne 

komunikacijske oblike ponujamo osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki  zaradi 

manjkajočih ali znatno omejenih govornih sposobnosti potrebujejo kak drug  komu- 

nikacijski sistem, kot so kretnje, slikovni simboli, pisava (Wilken,  2008). 

 

Nadomestna in dopolnilna komunikacija podpira lahko nadomesti govorno jezikov- 

no komunikacijo, kadar je ta motena. Individualno prilagojen sistem vključuje ko - 

munikacijske geste, kretnje in različne simbole, ki so lahko posamezni ali urejeni v 

komunikacijskem pripomočku (Korošec & Ogrin, 2013). 

 

Komunikacijske težave so glavna ovira pri zagotavljanju učinkovite oskrbe oseb z 

motnjami v duševnem razvoju. Težave se lahko pojavijo zaradi pomanjkanja razu- 

mevanja in verbalne sposobnosti, kar vpliva na ocenjevanje in zagotavljanje pomoči. 

Kljub temu, da dajejo vtis, da nas razumejo, je pomembno, da vemo, da nas mogoče 

ne razumejo (McEnhill & Tuffrey, 2008). 

 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju zahtevajo veliko naše pozornosti, vztrajnosti, 

potrpežljivosti, razumevanja, kreativnosti, moramo jih znati opazovati, poslušati, 

slišati in jim slediti v njihovih potrebah. Pomoč in razumevanje v času telesne in 
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duševne stiske rodi največje zaupanje, zavezništvo in prijateljstvo. Komunikacija je 

velikokrat otežena, ker ne govorijo ali pa govorijo komaj razumljivo. Zelo pomem- 

bno je, da medicinska sestra komunikacijo prilagodi njihovim zmožnostim, saj se 

lahko vsak sporazumeva na svoj način, ki pa ga mora medicinska sestra usvojiti,   da 

lahko ve, kaj ji takšna oseba sporoča. Brez komunikacije medicinska sestra ne more 

vedeti za želje in potrebe takšne osebe in ji tudi ne more pomagati k njihovi 

izpolnitvi (Štiglic, 2008), zato je ustrezen način komuniciranja zelo pomemben za 

vzpostavitev pozitivnega in konstruktivnega odnosa med medicinsko sestro in ose- 

bo z motnjo v duševnem razvoju (Hajdinjak & Meglič, 2012). Baar & Sowney (2007) 

v svoji raziskavi ugotavljata, da med drugim pomanjkanje časa, nerazumevanje 

uporabnikovih potreb in pomanjkanje znanja o ustrezni komunikaciji z uporabniki 

predstavljajo pomembno oviro izvajalcem zdravstvene nege. Čeprav komunikacija 

predstavlja pomemben del poklicnega delovanja medicinske sestre, je kakovostna 

komunikacija z uporabniki zelo zahtevna. 
 

Komunikacija z osebami z motnjo v duševnem razvoju ni preprosta. Splošnih navo- 

dil, kako vzpostaviti primerno obliko komunikacije, ki bi zadostila potrebam obeh, 

tako zdravstvenega delavca kot uporabnika, ki se vključujeta v ta sistem komu- 

nikacije, ni. Vsakdo se po svojih najboljših močeh ter na osnovi izkušenj in znanja 

trudi vzpostaviti tak način komunikacije, ki omogoča prenos informacij (Limonšek, 

2006). Jurišič (2012) navaja, da je po svetu nekaj deset milijonov ljudi, ki uporabljajo 

podporno in nadomestno komunikacijo. Izjemno visok delež je med osebami z mot- 

njami v duševnem razvoju, saj je skupna značilnost oseb s težjimi in težkimi motn- 

jami v duševnem razvoju prav v težjih motnjah govora, jezika in s tem komunikacije. 

 

Podporno komuniciranje je oblika besednega in nebesednega komuniciranja, ki je  v 

življenju vseskozi navzoče in ima namen pomagati in podpirati tiste, za katere 

zaznamo, da potrebujejo podporo  in pomoč (Ule, 2009). Podporna komunikacija  je 

način komuniciranja, ki se uporablja pri ljudeh, ki sploh ne govorijo ali imajo več 

težav z govorom in s funkcioniranjem. To je alternativna metoda komunikacije, v 

kateri ena oseba nudi psihično in fizično pomoč osebi s težavami v komunikaciji in 

ki ob podpori kaže na objekte, slike ali črke. Podporna komunikacija je uporabljena 

tako pri predšolskih otrocih kot pri starejših osebah (Videčnik, 2008). Nadomestna 

in podporna komunikacija lahko vključuje uporabo različnih komunikacijskih pripo- 

močkov, ki so izdelani individualno in prilagojeni sposobnostim ter potrebam vsake- 

ga posameznika. Razdelimo jih na grafične (risbe, fotografije), elektronske (posneti 

govor) in računalniške komunikacijske pripomočke. Z uporabo nadomestne in do- 

polnilne komunikacije se izboljšajo sposobnost komunikacije, razumevanja govora, 

jezikovne sposobnosti, vedenje, sodelovanje v vsakdanjem življenju in samopodoba 

posameznika (Debeljak, et al., 2013). Nadomestna in podporna komunikacija podpi- 

ra ali nadomesti govorno jezikovno komunikacijo, kadar je motena. Sistem je indi- 

vidualno prilagojen posameznikovim sposobnostim in potrebam ter omogoča učin- 

kovitejši način sporočanja. Vključuje lahko komunikacijske geste, kretnje in različne 

simbole. Slikovni simboli so lahko posamezni ali urejeni v komunikacijskih  knjigah. 
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Pri pripravi individualno prilagojenega komunikacijskega pripomočka je potrebno 

dobro načrtovanje komunikacijskih vsebin in načina izbiranja želenega simbola. 

Učenje nadomestne komunikacije in uporabe nadomestnih ali dopolnilnih strategij 

je dolgotrajno, saj je treba uporabnika usposobiti, da uporabi naučeno strategijo v 

različnih socialnih interakcijah. Ker je komunikacija vseživljenjski  proces, se upo- 

rabniki nadomestne in podporne komunikacije nikoli ne nehajo učiti in se navajati 

na nadomestno strategijo (Korošec & Ogrin, 2013). Komunikacijske sposobnosti so 

pomembne za vključevanje v okolico in integracijo z okoljem, uporaba različnih zna- 

kovnih in simbolnih sistemov ali pripomočkov za sporazumevanje, kot so uporaba 

gest, gibov, glasov, zvokov, zmanjša frustracije, ki se pojavijo takrat, kadar oseba z 

motnjo v duševnem razvoju ni sposobna sporočiti svojih želja in zahtev (Levc, 2014). 
 

Namen prispevka je predstaviti najpogostejše načine komuniciranja, ki jih izvajalci 

zdravstvene nege uporabljajo v komunikacijskem procesu z osebami, ki imajo mot- 

njo v duševnem razvoju. 

 

Na podlagi opredeljenega raziskovalnega problema smo oblikovali naslednje razis- 

kovalno vprašanje: Katere načine komuniciranja najpogosteje uporabljajo izvajalci 

zdravstvene nege pri obravnavi oseb z motnjami v duševnem razvoju?  

 
 
 

3 METODA 
 

Za izdelavo diplomskega dela smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop, me- 

todo deskripcije. Za izvedbo raziskave smo uporabili strukturiran instrument v obliki 

anketnega vprašalnika, ki smo ga oblikovali na podlagi pregleda literature (McEnhill 

& Tuffrey, 2008; Kosi & Novak, 2008; Korošec & Ogrin, 2013). Uporabili smo ne- 

slučajnostni namenski vzorec. V vzorec smo vključili izvajalce zdravstvene nege v 

Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna – CUDV (20 zaposlenih) in Zavodu 

za usposabljanje, delo in varstvo Dornava – ZUDV (40 zaposlenih). Vrnjenih je bilo 

42 anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 70 % realizacijo vzorca. 

 

Glede na starost smo anketirance razdelili po skupinah, in sicer: 15 (35,7 %) anke- 

tirancev je starih 20–30 let, 7 (16,6 %) anketirancev je starih 31–40 let; 16 (38 %) 

41–50 let; 4 (9,6 %) anketiranci pa so stari več kot 51 let. Med sodelujočimi v 

raziskavi jih ima 37 (88,1 %) srednješolsko izobrazbo in 5 (11,9 %) visokošolsko 

strokovno izobrazbo. 

 

Prav tako nas je zanimalo, koliko delovnih izkušenj imajo anketiranci z osebami z 

motnjami v duševnem razvoju; 19 (45,2 %) anketirancev jih ima 1–10 let, 9 (21,4 %) 

11–20 let, 10 (23,8 %) 21–30 let in 4 (9,5 %) anketiranci imajo več kot 31 let de- 

lovnih izkušenj. Podatke smo statistično obdelali s pomočjo programa SPSS 21.0. in 

Microsoft Excel 2010. 

 
 
 

  402  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 
 

Pred izvedbo raziskave smo pridobili soglasje k raziskovanju od vodstva CUDV Do- 

brna in ZUDV Dornava. Anketiranim izvajalcem zdravstvene nege smo zagotovili 

pravico do polne pojasnitve, pravico do samoodločbe, anonimnosti in zaupnosti. 

 
 
 

4 REZULTATI 
 

Anketirani izvajalci zdravstvene nege so mnenja, da je najpomembneje z osebami z 

motnjo v duševnem razvoju govoriti razločno in s kratkimi stavki 37 (88 %), sledi 

uporaba preprostih besed 35 (83,3 %). Za trditev, da je treba govoriti neposred-  no 

osebi, s katero se pogovarjajo, in da je treba postaviti eno vprašanje naenkrat, se je 

odločilo enako število anketirancev 30 (71,4 %). Najmanj anketirancev – 29 (69,0 %) 

– je menilo, da je treba govoriti počasi. Pod rubriko drugo pa so navedli, da je 

pomembno vzpostaviti očesni stik. 

 

Več kot polovica anketiranih, 22 (52,4 %), meni, da so zelo pogosto potrpežljivi in strpni 

pri komunikaciji z uporabniki, 17 (40,5  %)  anketiranih  je  takšnih  vedno,  2  (4,8 %) 

anketirani osebi pogosto, 1 (2,4 %) anketirana oseba je občasno potrpežljiva   in strpna 

pri komunikaciji z uporabniki. Povprečna vrednost ocene pogostosti znaša 4,31, 

standardni odklon je   0,68. 
 

Da je ključnega pomena za kakovostno komunikacijo z uporabniki sprejemanje nji- 

hove individualnosti, je odgovorilo 29 (69 %) anketirancev, 8 anketiranih (19 %)    je 

mnenja, da je ključnega pomena verbalna komunikacija, 4 (9,5 %) menijo, da    je 

pomembna empatija izvajalca zdravstvene nege, 1 (2,4 %) je mnenja, da je za 

kakovostno komunikacijo pomembno, da zdravstveni delavec uporabnika spoštuje. 
 

Tabela 1: Najpogostejši način komuniciranja izvajalcev zdravstvene nege z uporab- 

niki 

 
 
 

Trditev 

 

N 

 
(število) 

Povprečna vred- 
nost 

 
(PV) 

 

Std. odklon 

 
(SO) 

Pri pogovoru sem jasen 42 4,52 0,552 

Govorim počasi 42 4,21 0,682 

Govorim razumljivo 42 4,40 0,701 

Govorim starševsko 42 2,98 1,199 

Govorim otroško 42 1,50 0,773 

Kričim na uporabnika 42 1,17 0,377 

Uporabim pripomočke (slike, simbole …) 42 2,57 0,831 

Uporabim kretnje rok 42 3,12 0,916 

Uporabim preproste besede 42 4,26 0,734 

Vir: Brglez, 2014 
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Iz tabele 1 je razvidno, da so anketiranci pri pogovoru z uporabniki vedno jasni (PV = 

4,52; SO = 0,55). Sledi, da zelo pogosto govorijo razumljivo (PV = 4,40; SO = 0,70), 

prav tako zelo pogosto uporabljajo preproste besede (PV = 4,26; SO = 0,73) in govori- 

jo počasi (PV = 4,21; SO = 0,68), pogosto uporabijo tudi kretnje rok (PV = 3,12; SO = 0,91). 

 

Tabela 2: Povezanost med pogostostjo uporabe različnih načinov komuniciranja 

 

Trditev Korelacijski koeficient Značilnost (P) 

Pri pogovoru sem jasen. 

 
Govorim počasi. 

 
0,318 

 
0,400 

Pri pogovoru sem jasen. 

 
Govorim razumljivo. 

 
0,499 

 
0,001 

Pri pogovoru sem jasen. 

 
Uporabim kretnje rok. 

 
0,446 

 
0,003 

Pri pogovoru sem jasen. 

 
Uporabim preproste besede. 

 
0,425 

 
0,005 

Govorim počasi. 

 
Govorim razumljivo. 

 
0,580 

 
0,000 

Govorim počasi. 

 
Uporabim preproste besede. 

 
0,582 

 
0,000 

Govorim razumljivo. 

 
Uporabim preproste besede. 

 
0,418 

 
0,006 

Vir: Brglez, 2014 

 
Iz tabele 2 je razvidna pozitivna povezanost med načini komunikacije: pri pogovoru 

sem jasen, govorim počasi, govorim razumljivo, uporabim kretnje rok in uporabim 

preproste besede. Povezanost dokazuje korelacijski koeficient, ki je statistično zna- 

čilen (p < 0,05). Spearmanov koeficient korelacije je med 0,3 in 0,6, kar kaže na 

srednje močno povezanost med odgovori. 

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

Iz rezultatov ankete smo ugotovili, da so anketiranci v večini podali mnenje, da je 

treba pri komunikaciji z osebami z motnjo v duševnem razvoju govoriti razločno in s 

kratkimi stavki (88 %) ter uporabljati preproste besede (83,3 %). Prav tako je skoraj 

tri četrtine anketirancev menilo, da je treba govoriti neposredno osebi, s katero se 

pogovarjajo, in da je treba postaviti eno vprašanje naenkrat. Tudi Štiglic (2008) na- 

vaja, da je treba z osebami z motnjo v duševnem razvoju govoriti počasi in  razuml- 

 
 

  404  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 
 

jivo, kar potrjuje tudi naša raziskava. Izvajalci zdravstvene nege, ki so  sodelovali v 

raziskavi, so poudarili, da je za zagotavljanje ustrezne komunikacije z osebami z 

motnjo v duševnem razvoju zelo pomembno, da vzpostavijo očesni stik. To potrju- 

je tudi Limonšek (2006), ki pravi, da je treba osebe z motnjo v duševnem razvoju  

poslušati ne le z ušesi, ampak tudi z očmi. Pri komunikaciji z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju je treba biti strpen, kajti pomembno je pustiti uporabniku čas za 

premislek, da oblikuje svoj odgovor, vprašanje ali pripombo (Centre for Develop- 

mental Disability Health Victoria, Anon., 2008). Iz analize anketnega vprašalnika 

ugotavljamo, da več kot polovica anketiranih meni, da so zelo pogosto potrpežljivi in 

strpni pri komunikaciji z uporabniki. Zelo pomembno je, da medicinska sestra način 

komunikacije prilagodi uporabnikovim zmožnostim, saj se lahko vsak sporazumeva 

na svoj način (Štiglic, 2008). Da je ključnega pomena za kakovostno komunikacijo   z 

uporabniki sprejemanje njihove individualnosti, je odgovorilo 69 % anketirancev. 

Zanimivo je, da ni nihče od anketirancev mnenja, da je za kakovostno komunikacijo 

izrednega pomena neverbalna komunikacija. Brenčič (2008) navaja, da so predvsem 

mimika obraza, kretnje, drže, dotik in molk izrednega pomena, saj s tem marsikaj 

posredujemo uporabnikom, ki nebesedno komunikacijo dobro zaznajo. Zanimalo 

nas je, kakšne načine komuniciranja izvajalci zdravstvene nege najpogosteje upo- 

rabljajo pri komunikaciji z uporabniki. Ugotavljamo, da so pri pogovoru z uporabniki 

vedno jasni, zelo pogosto govorijo razumljivo, uporabljajo preproste besede, govorijo 

počasi, pogosto uporabijo kretnje rok. To potrjuje tudi Štiglic (2008), ki pravi, da je 

treba pri komunikaciji z osebami z motnjo v duševnem razvoju odstraniti vse dražl- 

jaje, ki bi komunikacijo omejevali, govoriti počasi, preprosto in razumljivo, umirjeno 

in dovolj glasno. 

 

Menimo, da izvajalci zdravstvene nege, ki so sodelovali v raziskavi, pravilno ko- 

municirajo z osebami z motnjo v duševnem razvoju, vendar pridobljeni rezultati 

kažejo, da neverbalni komunikaciji pripisujejo premajhen poudarek. Z neverbalno 

komunikacijo obogatimo svojo razlago in pripomoremo k boljšemu razumevanju 

komunikacijskega procesa med izvajalci zdravstvene nege in osebami z motnjo v 

duševnem razvoju. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

V zdravstveni negi predstavlja komunikacija temelj reševanja skoraj vseh zdrav- 

stvenih težav pacienta, celoten namen komunikacije pa je biti slišan in priznan, 

razumljen in sprejet. Komunikacija predstavlja pomemben del poklicnega delovanja 

medicinske sestre z osebami z motnjo v duševnem razvoju, ki je pogosto tudi tera- 

pevtsko sredstvo za pomoč takšnim osebam. Osebe z motnjo v duševnem razvoju 

so tiste osebe, ki odstopajo od pričakovanih značilnosti in zmožnosti (definiranih v 

okolju) in potrebujejo dodatno pozornost in skrb. Komunikacija z uporabniki ni pre- 

prosta. Splošnih navodil, kako je treba vzpostaviti primerno obliko komunikacije, ni, 

saj se ta od posameznika do posameznika razlikuje. Za vzpostavitev ustreznega na- 
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čina komunikacije z uporabnikom moramo izhajati iz njegovih individualnih potreb. 

Rezultati opravljene raziskave kažejo, da anketirani poznajo pravilno komunikacijo 

z uporabniki in dajejo pomen uporabnikovi individualnosti. Pri komunikaciji z upo- 

rabniki so potrpežljivi in strpni, najpogostejšo komunikacijsko oviro jim predstavlja 

pomanjkanje časa. Kljub temu da niso ustrezno usposobljeni, več kot polovica anke- 

tiranih pri komunikaciji z uporabniki uporablja eno podporno in nadomestno obliko 

komunikacije. Zanimivo je, da v starostni skupini med 21 in 30 let slaba polovica 

anketiranih ne uporablja nobene od naštetih komunikacij. Verjetno daje ta starost - 

na skupina izvajalcev zdravstvene nege, ki so sodelovali v raziskavi, večji poudarek 

neverbalni komunikaciji. Predvsem pri uporabnikih s težko razvojno motnjo se ne 

more uporabljati nobena od podpornih in nadomestnih oblik komunikacije, temveč 

so pomembni neverbalna komunikacija, dobro poznavanje posameznika in indivi- 

dualen pristop (Brglez, 2014). 

 

Komunikacija z osebami z motnjo v duševnem razvoju zahteva veliko truda, potrpe- 

žljivosti, iznajdljivosti. Pomembno je dodatno znanje iz komunikacije, saj bomo le na 

takšen način lahko uspešno komunicirali z osebami z motnjo v duševnem  razvoju. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Razjeda zaradi pritiska je kronična rana in neprijeten zaplet, ki na- 

stane zaradi neposrednega pritiska na kožo, kar ima za posledico poškodbo spodaj ležečega 

tkiva. Poškodba tkiva nastane zaradi zmanjšane prekrvavitve in hipoksije. Najpogosteje se 

pojavijo razjede pri ljudeh, ki so nepokretni in trajno vezani na posteljo ali invalidski voziček 

in pri katerih je prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja. V raziskavi je prikazan potek 

celjenja razjede zaradi pritiska ob uporabi sodobnih metod zdravljenja in v povezavi s pa- 

cientovim splošnim zdravstvenim stanjem. 
 

Metoda: Kot instrumenta za izvedbo študije primera sta bila uporabljena dva protokola 

razvita s strani avtorjev: protokol 1 za beleženje sprememb v razjedi zaradi pritiska in pro- 

tokol 2 za opis stanja in zmožnosti stanovalca. Raziskava je bila izvedena kot študija pri- 

mera stanovalca z razjedo zaradi pritiska v enem od domov za starejše občane v Sloveniji 

od junija do julija 2014. Podatki so bili analizirani na deskriptivni način in prikazani v obliki 

opisov stanja. 
 

Rezultati: Raziskava je pokazala, da kljub sodobnemu pristopu k zdravljenju razjede zaradi 

pritiska niso bili doseženi pričakovani rezultati v procesu celjenja. Stanovalčevo stanje se   je 

v času intenzivne obravnave razjede zaradi pritiska s sodobnimi pristopi spreminjalo na 

slabše: imel je občasne težave z nespečnostjo, obstipacijo, zdravil se je za respiratornim 

infektom. Stanje razjede zaradi pritiska se je dodatno poslabšalo s pojavom hematoma v 

razjedi zaradi pritiska in odrgnine v okolici razjede zaradi  pritiska. 
 

Razprava: Razjeda zaradi pritiska je pri stanovalcu v institucionalnem varstvu zahteven 

negovalni problem. Celostna obravnava pacienta je ključnega pomena za preventivo in nego 

aktualne razjede zaradi pritiska, raziskava pa je pokazala, kako kompleksna je lahko 

obravnava razjede zaradi pritiska, še posebej, ko je pacientovo zdravstveno stanje slabo.  
 

Ključne besede: kronična rana, zdravstvena nega. 
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ABSTRACT 
 

Theoretical background: Pressure ulcer is a chronic wound and unpleasant complication 

caused by direct pressure on the skin, resulting as damage to underlying tissue. Tissue da- 

mage caused by reduced blood flow and hypoxia. The most frequently occurring ulcers are 

noticed at patients which are immobile and permanently lying in a bed or they permanently 

use a wheelchair and in cases where has been a deterioration of patient health condition. 

The research was conducted in order to show the impact of the integrated treatment of the 

patient with pressure ulcer conected to his general health condition. 
 

Methods: As an instrument for the implementation of a case study, were used two proto- 

cols developed by authors: Protocol 1 to record changes of pressure ulcer at each change of 

bandage and Protocol 2 for resident status description and his capabilities to carry out daily 

activities. In the study the patient with pressure ulcer was the resident in one of the homes 

for elderly in Slovenia. The survey was conducted as a case study in june and july 2014. Data 

were analyzed and presented in a descriptive way. 
 

Results: The research showed that despite the modern approach positive results in the pro- 

cess of pressure ulcer healing have not been achieved as expected. Patient`s health condi - 

tion at the time of intensive treatment with modern approaches changed for the worse: he 

had occasional problems with insomnia, constipation, medicines for respiratory infection. 

The condition of pressure ulcer was further aggravated because of the emergence of hema- 

toma in the pressure ulcer and bruising in the area around pressure ulcer. 

 

Discussion: The emergence of pressure ulcers at institutional care is demanding nursing 

problem. Integrated treatment of the patient is crucial for the prevention and care of cur- 

rent pressure ulcer, research has shown how complex is the treatment of pressure ulcer, 

especially when the patient‘s state of health is badly. 

 

Key words: chronic wound, health care. 
 
 
 

1 UVOD 
 

Pri zdravstveni negi razjede zaradi pritiska (v nadaljevanju RZP) se še vedno sreču- 

jemo z različnimi težavami. Velikokrat gre za pomanjkanje zdravstvenega osebja,   ki 

bi imelo dodatna znanja iz področja obravnave kroničnih ran in ki bi znalo tudi 

smotrno uporabljati sodobne materiale in načine zdravljenja RZP. Drugo težavo   pa 

predstavlja cena sodobnih materialov, ki lahko za posameznika ali ustanovo pomeni 

znatno finančno breme. Učinkovitost sodobnih metod v zdravljenju RZP je bila 

nedvomno že velikokrat dokazana. Kljub temu pa ne gre zanemariti medse- bojnega 

delovanja različnih dejavnikov, ki vplivajo na proces zdravljenja RZP. Eden 

pomembnejših je splošno zdravstveno stanje osebe z RZP. Švent-Kučina in so- 

delavci (2007) navajajo, da slabo zdravstveno stanje oz. komorbidnost    negativno 
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vplivajo na proces celjenja RZP - celjenje se lahko ustavi ali pa se stanje RZP celo 

poslabša. Obravnava RZP zato ni omejena le na zagotavljanje ustreznih lokalnih 

pogojev za celjenje, ampak je kompleksnejša in velikokrat dolgotrajna.  

 

Namen prispevka je zato prikazati potek celjenja RZP ob uporabi sodobnih pristo- 

pov v zdravljenju RZP pri stanovalcu z več negovalnimi in zdravstvenimi problemi. 

Ugotoviti smo želeli, kako se bo odvijalo celjenje RZP glede na morebitne spre- 

membe v zdravstvenem stanju in zmožnostih  stanovalca.  

 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Kako se je stanje stanovalca spreminjalo v času intenzivne obravnave RZP s so- 

dobnimi pristopi zdravljenja? 

2. Kako sodobni pristopi zdravljenja RZP vplivajo na proces celjenja RZP v primeru 

obravnavanega  stanovalca? 
 

Hipoteza: Sodobne metode obravnave RZP pozitivno vplivajo na proces celjenja RZP    v  

primeru  obravnavanega stanovalca. 
 

 Z uporabo sodobnih oblog pri obravnavi RZP vplivamo na količino izločka iz 

RZP. 

 Z uporabo svetlobne terapije pri obravnavi RZP vplivamo na porast granulacij- 

skega tkiva. 

 Z uporabo sodobnih metod pri obravnavi RZP vplivamo na zožanje robov rane. 

 Z uporabo zaščitnih krem pri obravnavi RZP vplivamo na stanje kože v okolici 

RZP. 

 Z uporabo sodobnih metod pri obravnavi RZP vplivamo na lokalne znake vnetja. 

 Z uporabo sodobnih oblog pri obravnavi RZP lajšamo bolečino. 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Poznanih je več sinonimov za RZP. V slovenskem prostoru sta v rabi še izraza 

dekubitus, kot izpeljanka latinske besede »decumbere«, ki pomeni leči, v sloven- 

skem prevodu pa preležanina (Gavrilov, 2007). Evropski svetovalni odbor za RZP 

definira RZP kot lokalno poškodbo kože in mehkih tkiv pod njo, ki je nastala zaradi 

vpliva pritiska, strižne sile, trenja ali kombinacij teh dejavnikov. RZP nastane kot 

posledica poškodbe mehkih tkiv in je rezultat kompresije med izbočenim delom 

kosti in zunanjo površino (Grey & Harding, 2006). Povzročitelj RZP je pritisk, ki stiska 

žile in povzroča motnje v prekrvavitvi določenega predela, to pa vodi v po- škodbo 

kože, odmrtje tkiva in nastanek razjede. Najbolj izpostavljeni in ogroženi predeli 

telesa so trtica, boki, pete, gležnji in komolci. Na predelu pritiska se najprej 
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pojavi rdečina in bolečina. Če pritisk deluje dalj časa, se ob rdečini pojavi mehur   ali 

odrgnina, okvarijo se vse plasti kože vse do mišic, kosti in sklepov. Do nastanka 

razjede lahko pride že v manj kot dveh urah (Kramar & Mertelj,  2012). 

 

Poleg omenjenih zunanjih dejavnikov (pritisk, trenje in strižna sila) pa v nastanku 

RZP opisujemo tudi notranje dejavnike. Mednje sodijo dejavniki, ki kažejo na splo - 

šno slabo zdravstveno stanje posameznika in so posledica različnih bolezenskih stanj 

in nezmožnosti osebe (Gavrilov, 2007) kot tudi psihosocialnih dejavnikov (Vilar et 

al., 2006). Najbolj ogroženi za nastanek RZP so pacienti, ki se ne zmorejo premikati 

sami in s tem razbremeniti pritiska, in sicer so to paralizirani, izčrpani   ter nezavestni 

pacienti (Wilhelmi & Neumeister,  2005). 

 

Na pojav RZP pri nepomičnem pacientu lahko gledamo kot na zaplet in kazalnik 

kakovosti zdravstvene nege (Wilhelmi & Neumeister, 2005), čeprav se v obravnavo 

pacienta z RZP vključujejo različni strokovnjaki iz področja zdravstva. Kljub temu   pa 

velja vlogo zdravstvene nege v obravnavi pacienta z RZP v nekaterih vidikih bolj 

poudariti. Medicinska sestra je odgovorna za prepoznavanje dejavnikov tveganja pri 

ogroženem pacientu, za izvajanje ukrepov za preprečevanje nastanka RZP, za oskrbo 

že nastale RZP ter spremljanje celjenja kot tudi za zdravstveno vzgojno delo, 

kontinuirano samoizobraževanje ter izobraževanje drugih, oblikovanje stan- dardov 

in smernic ter uvajanje novih metod zdravljenja RZP (Bušljeta & Kropfl, 2010).  

 
 
 

3  METODA DELA 
 

Raziskava je temeljila na kvalitativnem raziskovalnem pristopu v okviru študije 

primera ene osebe z RZP. Spremljanje celjenja RZP in stanja obravnavanega stano- 

valca pomeni zbiranje podatkov bolj besedne in slikovne narave, usmerjenost v en 

sam primer (ali manjše število preiskovancev) pa omogoča celostno in poglobljeno 

spoznavanje proučevanega primera v kontekstu konkretnega okolja, iz katerega 

proučevani primer izhaja (Vogrinc, 2008). Pri tem raziskovalcev ni zanimal samo 

končni rezultat raziskave, ampak odvijanje celotnega opazovanega procesa (v tem 

primeru celjenja RZP in spreminjanja stanja stanovalca) in razumevanje   le-tega. 

 

Vzorec 

 
V raziskavi smo obravnavali moškega, starega 36 let, ki je stanovalec doma sta- 

rejših občanov. Stanovalec izhaja iz slabših socialno-ekonomskih razmer (nizka 

izobrazba, brezposelnost, slabe higienske razmere, alkoholizem v družini). Zara- 

di stanja po poškodbi glave je bil stanovalec ob premestitvi iz bolnišnice v dom 

upokojencev sicer vitalno stabilen (z vstavljenim urinskim katetrom, nazogastrič- 

no sondo in traheostomo ter ob podporni terapiji s kisikom), vendar nezmožen 
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verbalnega kontakta z okoljem. Pred poškodbo glave je bil odvisen od alkohola, 

aktiven kadilec, oboleval pa je tudi za epilepsijo in alkoholno okvaro jeter ter bo- 

leznimi nekaterih drugih organskih sistemov, kar vse kaže na slabo zdravstveno 

stanje stanovalca. 

 

Predstavitev merskih pripomočkov in instrumentov 

 
Kot instrumenta za izvedbo študije primera smo uporabili posebej v namene raz- 

iskave izdelana protokola opazovanja: protokol 1 za spremljanje celjenja RZP in 

protokol 2 za spremljanje stanja in zmožnosti stanovalca. Pri tem smo izhajali iz 

14 življenjskih aktivnosti po Virginiji Henderson ter iz modela samooskrbe po Do- 

rothei Orem (Hajdinjak & Meglič, 2006). 

 

Potek raziskave 

 
Raziskavo smo izvedli v domu upokojencev, ki ga zaradi varovanja osebnih podat- 

kov stanovalca ne bomo imenovali. Od pristojne osebe doma smo pridobili dovo- 

ljenje za izvedbo raziskave. Ker stanovalec ni bil zmožen komunicirati z okoljem in 

ni bil zmožen izraziti svoje volje, smo poleg dovoljenja ustanove pridobili dovolje- 

nje za uporabo zbranih podatkov v raziskovalne namene tudi od pristojne skrbnice 

stanovalca. Raziskava je potekala od 9.6.2014 do 6.7.2014. Opazovanje RZP je bilo 

izvedeno ob prevezah vsak drugi dan, opis stanja stanovalca pa je bil izveden ob 

začetku obravnave (t.j. 9.6.2014), nato pa ob spremembi stanovalčevega stanja in 

ob pojavljanju novih negovalnih problemov. 

 
 
 

4 REZULTATI 
 

Zaradi hude možganske okvare (posledica možganske krvavitve) je bil stanovalec ob 

premestitvi iz  bolnišnice  popolnoma  odvisen  v  vseh  življenjskih  aktivnostih in 

popolnoma nezmožen samooskrbe. V sakralnem predelu je imel RZP. V času 

obravnave se je zdravstveno stanje stanovalca še nekoliko poslabšalo (nespečnost, 

obstipacija, respiratorni infekt in pojav hematoma v predelu RZP), kar je proces 

celjenja RZP zaustavilo oz. stanje rane celo poslabšalo. 

 

Prevezovanje RZP je potekalo vsak drugi dan. Po predhodnem čiščenju s fiziološko 

raztopino in po laserski terapiji je bila na RZP aplicirana primarna hidrokoloidna 

absorbcijska obloga (Urgosorb Alginat) in absorbcijski vatiranec kot sekundarna 

obloga, okolna koža pa zaščitena s Coloplast Comfeel  zaščitno kremo. V 3. te-   dnu 

ob poslabšanju stanja RZP je bila kot primarna obloga uvedena Urgosorb Sil- ver 

Alginat (hidrokoloidna absorbcijska obloga s srebrom) ter obsevanje RZP z Bioptron 

pro1, v 4. tednu pa še Granuflex hidrokoloid obloga. 
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V nadaljevanju je natančneje prikazan sam proces celjenja RZP. V 1. tednu opa- 

zovanja je prišlo do zmanjšanja največje širine robov rane za 0,7 cm, do povečanja 

največje dolžine robov rane za 0,5 cm in do povečanja globine dna rane za 0,2 cm. 

Konstantno je bil prisoten gnojen izloček ter kri v sledovih. Videti je bilo, da se rana 

širi v globino do 0,2 cm, ki ga v 70 % prekriva granulacijsko tkivo, v 25 % fibrin in     v 

5 % odmrlo vlažno tkivo. Robovi so bili nepoškodovani, koža v okolici je bila manj 

pordela, prisotni so lokalni znaki vnetja, vonj rane je bil izrazit, bolečina ob prevezi 

ni bila prisotna. Na sliki 1 je prikazana RZP (pred čiščenjem in po odstranitvi primar- 

ne obloge) v prvem tednu opazovanja. 

 

Slika 1: RZP v 1. tednu  opazovanja 
 

(Foto: Žnider, 2014; vir: osebni arhiv, 2014) 
 

Po 2. tednu se je globina rane povečala še za 0.2 cm. Širina in dolžina med robovi je 

ostala nespremenjena, na površini rane je bilo vidno granulacijsko tkivo, robovi rane 

so bili tanjši, koža v okolici je pordela in poškodovana. Izloček še vedno obilen in po- 

mešan s krvjo, dno rane čisto (v 80 % ga prekriva granulacijsko tkivo, v 15 % fibrin in 

v 5 % vlažno odmrlo tkivo), robovi so tanjši, otekli, macerirani in poškodovani, rana 

se širi v globino v sakralni smeri. Koža v okolici je poškodovana, macerirana, prisotna 

je odrgnina pod rano v sakralnem predelu, prisotni so lokalni znaki vnetja, vonj rane 

je izrazit, bolečina je prisotna ob prevezi. Slika 2 prikazuje izgled RZP pred čiščenjem 

in po odstranitvi primarne obloge v drugem tednu opazovanja. 
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Slika 2: RZP v 2. tednu opazovanja 
 

(Foto: Žnider, 2014; vir: osebni arhiv, 2014) 
 

V 3. tednu opazimo povečanje največje dolžine med robovi rane za 0,6 cm in zmanj- 
šanje največje širine za 0,6 cm, globina ostaja enaka 0,4 cm, konstantno je prisoten 
gnojen in krvav izloček. Na dnu rane se pojavi hematom, ki se širi pod robovi rane, 
zato v nadaljevanju uvedemo dodatno razbremenitev sakralnega predela s tera- 
pevtsko razbremenilno blazino. Dno rane v 30 % zavzema hematom, granulacijsko 
tkivo v 65 % in fibrin v 5 %. Sakralno se žep manjša, rob rane manj odstopa, še vedno 
je vnet, izpodrinjen, maceriran in poškodovan, koža v okolici je manj pordela, 
odrgnina sakralno je manjša, prisotni so lokalni znaki vnetja, vonj rane je izrazit , 
bolečina je prisotna med prevezo. Na sliki 3 je prikazana RZP pred čiščenjem in po 
odstranitvi primarne obloge v tretjem tednu opazovanja. 

 

Slika 3: RZP v 3. tednu   opazovanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Foto: Žnider, 2014; vir: osebni arhiv, 2014) 
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V 4. tednu se je povečala največja dolžina rane za 0.8 cm in največja širina rane za  

0.8 cm. S tem se je površina rane povečala za okrog 2 cm2, globina rane ostaja enaka 

0.4 cm. Še vedno je prisotnega obilo izločka pomešanega s krvjo in z izrazitim vo- 

njem. Na dnu je prisoten hematom (20%), ki se povečuje, in posamezni otočki vla- 

žnega odmrlega tkiva (20%), granulacijsko tkivo pokriva približno 50% rane, fibrin 

pa v 10%. Robovi so manj otekli, rahlo odstopajo, koža v okolici je pordela, odrgnina 

je zaceljena. Ob prevezi je prisotna bolečina. Hematom se veča, koža v okolici je 

pordela, prisotni so lokalni znaki vnetja, vonj rane je izrazit, bolečina je prisotna ob 

prevezi. Površina rane obsega cca. 7 cm2. Na fotografiji (Slika 4) je prikazana RZP 

pred čiščenjem in po odstranitvi primarne obloge v četrtem tednu opazovanja. 

 

Slika 4: RZP v 4. tednu opazovanja 

 

(Foto: Žnider, 2014; vir: osebni arhiv, 2014) 
 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

Na pojav in celjenje RZP vplivajo tako zunanji kot notranji dejavniki, zato se kljub 

uporabi sodobnih metod v obravnavi RZP stanje kronične rane pri stanovalcu ni 

izboljšalo tako, kot bi pričakovali zaradi njegovega splošno slabega zdravstvenega 

stanja. Poleg tega, da je bil ves čas obravnave popolnoma odvisen od druge osebe, 

je imel občasne težave tudi z nespečnostjo, obstipacijo, respiratornim infektom. 

Stanje RZP se je poslabšalo v tretjem tednu, ko sta se na dnu RZP pojavila hematom 

in poškodba kože v okolici kljub uporabi sodobnih oblog in svetlobne terapije, za- 

ščitnih sredstev ter izvajanju intervencij za preventivo poslabšanja aktualne RZP oz. 

nastanka potencialnih RZP. Vzrok za to je v sočasnem delovanju več dejavnikov in 

ne samo oskrbe rane, na kar opozarjajo tudi številni drugi avtorji (Parač et al., 2004; 

Triller, 2006; Švent-Kučina et al., 2007). Pomemben dejavnik v primeru obravna- 
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vanega stanovalca je bilo njegovo slabo zdravstveno stanje, ki je verjetno pomemb- 

no vplivalo na proces celjenja RZP. Švent-Kučina in sodelavci (2007) ugotavljajo, da 

so pacienti z več obolenji in bolj odvisni, tudi bolj dovzetni za nastanek RZP, ravno 

tako pa je tudi celjenje RZP pri takih pacientih počasnejše. Tako Triller (2006) kot 

Švent-Kučina in sodelavci (2007) navajajo, da se proces celjenja RZP zaradi različnih 

motenj lahko zaustavi v kateremkoli obdobju celjenja in pomeni, da se takšna rana 

ne zaceli, dokler je motnja prisotna. V teh primerih gre največkrat za ponavljajoči se 

ali pa stalno prisoten dražljaj zaradi okužbe, ishemije in ponavljajoče se travme,  kar 

moti zaraščanje. Iz tega razloga je glavni cilj oskrbe kronične rane ponovna vzpo- 

stavitev pogojev za normalen proces celjenja. To pa kaže na kompleksnost problema 

RZP in pacientov z RZP (še posebej tistih, ki so v slabem zdravstvenem stanju), s tem 

pa tudi na kompleksnost celostne obravnave pacientov z RZP. Zaradi tega velja 

trditev, da je RZP globalni zdravstveni problem, ki zelo vpliva na kvaliteto življenja 

ljudi, poveča tveganje za njihovo obolevnost in umrljivost, hkrati pa predstavlja zelo 

velik strošek za družbo. 
 

Izpostavljeno hipotezo, v kateri trdimo, da sodobne metode obravnave RZP pozitiv- 

no vplivajo na proces celjenja RZP, v primeru obravnavanega stanovalca zavračamo, 

saj med mesečnim opažanjem nismo dosegli pričakovanih pozitivnih rezultatov pri 

napredku celjenja RZP. Glede posameznih trditev znotraj osnovne hipoteze pa ugo- 

tavljamo sledeče. Podhipotezo »Z uporabo sodobnih oblog pri obravnavi RZP vpli- 

vamo na količino izločka iz RZP« zavračamo, ker smo med opažanji beležili kon- 

stantno prisotnost večjih količin izločka. Podobno tudi Dobnikar & Djekić (2007),   ki 

na več primerih uporabe različnih sodobnih oblog nista ugotovila bistvenega 

zmanjšanja izločka iz kronične rane. Podhipotezo »Z uporabo svetlobne terapije  pri 

obravnavi RZP vplivamo na porast granulacijskega tkiva« lahko potrdimo, saj    je 

granulacijsko tkivo v RZP obsegalo do 80% površine dna RZP pred nastankom 

hematoma v tretjem tednu opažanj. Ravno tako Lorenčič (2009) potrjuje pozitiven 

vpliv svetlobne terapije na porast granulacijskega tkiva v kronični rani. Podhipotezo 

»Z uporabo sodobnih metod pri obravnavi RZP vplivamo na zožanje robov rane« 

lahko ovržemo, saj se je v zadnjem tednu opažanj povečala največja dolžine rane  za 

0.8 cm in največja širina rane za 0.8 cm, površina rane se je povečala za cca 2 cm2, 

globina rane pa je ostala enaka (0.4 cm). Ugotovitev je razumljiva, saj tako kot 

navajata Dobnikar & Djekić (2007), gre za vpliv več dejavnikov, ki vplivajo na 

zmanjšanje obsega ter celjenje kronične rane in ne le za vpliv uporabe sodobnih 

oblog. Podhipotezo »Z uporabo zaščitnih krem pri obravnavi RZP vplivamo na sta- 

nje kože v okolici RZP« lahko potrdimo, saj je do pojava odrgnine v tretjem tednu, 

ki je posledica delovanj negativnih zunanjih dejavnikov, koža bila dobro zaščitena 

pred izločki RZP, intaktna, sicer rahlo pordela, kar je simptom lokalnega vnetnega 

odziva tkiva. Tudi Dobnikar & Djekić (2007) potrjujeta učinkovitost zaščite okolice 

kronične rane z uporabo zaščitne kreme. Podhipotezo »Z uporabo sodobnih metod 

pri obravnavi RZP vplivamo na lokalne znake vnetja« lahko ovržemo, saj kljub upo- 

rabi sodobnih metod v mesečnem opažanju lokalni znaki vnetja niso izzveneli. To 

potrjujeta tudi Dobnikar & Djekić (2007), ki ugotavljata, da kljub uporabi sodobnih 

oblog lokalni znaki vnetja izzvenijo šele po aplikaciji predpisane antibiotične    tera- 
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pije. Podhipotezo »Z uporabo sodobnih oblog pri obravnavi RZP lajšamo bolečino« 

lahko delno potrdimo, saj je v našem primeru obravnavani stanovalec vidno izražal 

bolečino z bolečinsko grimaso na obrazu v drugi polovici opažanj, ki bi lahko bila 

posledica več dejavnikov izhajajočih iz zdravstvenega stanja stanovalca. Tudi Dob - 

nikar & Djekić (2007) v svoji raziskavi ne opažata simptomov bolečine, ki bi bile v 

povezavi s kronično rano obravnavanega pacienta. 
 

Omejitve raziskave in priložnosti za nadaljnje raziskovanje 
 

Na podlagi študije primera ni mogoče ugotovitev posploševati na širšo populacijo. 

Vendar pa tovrstni način raziskovanja ponuja dobra izhodišča za nadaljnje raziskave 

na populaciji stanovalcev z RZP, ki bivajo v domovih upokojencev. Glede na to, da 

se danes uporablja široka paleta sodobnih materialov kot tudi različni drugi pristopi 

v zdravljenju RZP, bi veljalo bolj ciljano proučevati vpliv posameznih materialov ali 

metod oz. kombinacij le-teh v povezavi z zdravstvenim stanjem in (ne)zmožnostjo 

stanovalcev domov upokojencev. Drugo zanimivo področje raziskovanja pa bi bilo 

raziskovanje vpliva usposobljenosti zdravstvenega osebja za obravnavo RZP v do- 

movih upokojencev na proces zdravljenja RZP. Kajti v praksi se včasih k obravnavi 

stanovalcev z RZP pristopa premalo sistematično in strokovno, to pa lahko izničuje 

pozitivne učinke sodobnih načinov obravnave RZP. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Raziskava je pokazala, da kljub sodobnemu pristopu k zdravljenju RZP niso bili do- 

seženi pričakovani pozitivni rezultati v procesu celjenja RZP, vzrok za to pa je v 

sočasnem delovanju več dejavnikov in ne samo načina oskrbe rane. Zato je pacienta 

vedno potrebno obravnavati celostno z vsemi potrebami in problemi in ne le RZP. 

Pacientu moramo nuditi čim boljše pogoje za izboljšanje splošnega stanja, kjer je 

potrebno sodelovanje multidisciplinarnega tima. Pri dobrem medsebojnem sode- 

lovanju bodo tudi rezultati lokalnega zdravljenja opazni. Z lokalno oskrbo moramo 

RZP zagotoviti optimalne pogoje za zdravljenje. Te pa lahko dosežemo z izbiro pri- 

merne obloge za določeno RZP. Za uspeh je potrebno veliko znanja o celjenju RZP, 

dobro poznavanje sodobnih oblog in veliko praktičnih izkušenj. 
 

Zato bi bilo smotrno povsod, kjer se v kliničnih okoljih srečujemo s problematiko 

RZP, vzpostaviti projekt za preprečevanje in oskrbo RZP ter število obravnavanih 

primerov spremljati kot kazalnik kakovosti na preventivni in kurativni ravni ob pod- 

pori informacijske tehnologije. Pri tem je pomembno tudi sodelovanje z Društvom 

za oskrbo ran Slovenije pri oblikovanju nacionalnih smernic za oskrbo ran in na po- 

dročju izobraževanja. Tisti, ki se ukvarjajo s tematiko RZP, vedo, kako pomembno je 

odpirati nova vprašanja, nove dileme, hkrati pa spremljati novosti na področju oskr- 

be in raziskovati še neraziskano. Le tako bo mogoče zmanjšati pojav RZP in vplivati 

na uspešnost celjenja aktualnih RZP ter prispevati h kakovosti življenja stanovalcev 

z RZP. 

 
  418  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 

LITERATURA IN VIRI 
 

1. Bušljeta, M., Kropfl, J. 2010. Model kakovostne obravnave kroničnih ran v SB 
Ptuj. Zrcalo, 2(8), pp. 2. 

 

2. Dobnikar, B., Djekić, B. 2007. Sodobni pristopi pri obravnavi kronične rane v 
patronažni zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 41(2), pp. 125-134. 

 

3. Gavrilov, N., 2007. Razjeda zaradi pritiska – nastanek vzroki in preventiva. In: 
Gavrilov, N., Terček, M, eds. Zbornik predavanj šole enterostomalne terapije. Lju- 
bljana, 2007: Klinični center Ljubljana, Področje za zdravstveno nego, pp. 305. 

 

4. Grey, J. & Harding, K. 2006 ABC of wound healing. London: BMJ Publishing Group 
Ltd., pp. 12-13. 

 

5. Hajdinjak, G. & Meglič, R. 2006 Sodobna zdravstvena nega. Ljubljana: Univerza v 
Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo, pp. 39-130. 

 

6. Kramar Z, Mertelj O. 2012. Kronična rana, problem sodobnega časa. Naša lekar- na, 
6(61), pp.  75. 

 

7. Lorenčič, M., 2009. S foto biomodulacijo do boljšega celjenja ran. [online] Available 
at: http://www.dnevnik.si/zdravje/arhiv/1042300622# [26.08.2014]. 

 

8. Parač, Z., Triller, C., Smrke D., 2004. Sodobni pristopi zdravljenja okužb kirurške 
in kronične rane. In: Smrke, D. Ed. Medicinsko tehnični pripomočki, mariborski kon- 
gres družinske medicine. Ljubljana, 26-27.11.2004. Ljubljana: Združenje zdravni- 
kov družinske medicine, pp.  75-80. 

 

9. Švent-Kučina, N., Gubina, M., Mueller-Premru, M., Pirš, M., Smrke, D., Andlo- 
vic, A., Jeverica S., 2007. Najpogostejši bakterijski povzročitelji okužb ran. In: 
Smrke, D. Ed. Zbornik predavanj. II. konferenca o ranah. Ljubljana: Klinični oddelek 
za kirurške infekcije, pp.  88-96. 

 

10. Triller, C., 2006. Kronična rana. In: Smrke D., Ed. Sodobni pristopi k zdravljenju 
akutne in kronične rane. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške infekcije, Klinični 
center, pp. 23–7. 

 

11. Vilar, V., Gavrilov, N., Mertelj O., 2006. Priporočila za preventivo in zdravstveno 
nego razjede zaradi pritiska. In: Vilar, V., Ed. Priporočila za oskrbo razjede zaradi 
pritiska in zbornik predavanj. Velenje: Društvo za oskrbo ran Slovenije. pp. 5-14 

 

12. Vogrinc, J., 2008 Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, pp.  9-29 

 

13. Wilhelmi, BJ., Neumeister, M., 2005. Pressure ulcers: Surgical treatment and prin- 
ciples. [online] Avaliable at: Emedicine.com.http://journals.lww.com/corr/ab- 
stract/1975/10000/pressure_sores_classification_and_management.12.aspx 
[26.8.2014]. 

 
 

  419  

http://www.dnevnik.si/zdravje/arhiv/1042300622
http://journals.lww.com/corr/ab-


 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 
 

UPORABA SUSPENZIJSKE MREŽE PRI AKTIVNIH VAJAH 
PROTI UPORU 

APPLICATION OF THE SUSPENSION NETWORK WITH ACTIVE 
RESISTANCE EXERCISES 
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IZVLEČEK 
 

Suspenzijska mreža je del metode therasuit. To je novejši holistični pristop k obravnavi oseb 

z nevrološkimi okvarami, različnimi motnjami gibanja in travmatskimi poškodbami glave. 

Pri metodi therasuit uporabljamo za krepitev mišic aktivno izolirano gibanje, ki se izvaja s 

pomočjo škripcev, vrvi in uteži. Vaje v pajku, ki se izvajajo s pomočjo osmih elastičnih vrvi, s 

katerimi dosežemo gibanje v vseh treh ravninah, in oblačilo therasuit, ki deluje kot mehka 

dinamična ortoza ter stimulira pravilnejšo držo, izboljšajo propriocepcijo in zmanjšajo pa- 

tološke reflekse. Zaradi pravilnejše drže se normalizira mišični tonus in izboljša se gibanje. Z 

izvajanjem metode therasuit na različne načine krepimo posamezne mišice, ki so pomemb- 

ne za izvajanje pravilnih gibalnih vzorcev in ohranjanje dobre  drže. 

 

Ključne besede: suspenzijske vaje, pajkove vaje, oblačilo therasuit, aktivne vaje 

proti uporu 

 
 
 

ABSTRACT 
 

The spider cage or suspension net is part of the Therasuit method. This is the latest holi stic 

approach for treating people with neurological impairments, various movement disorders 

andtraumatichead injuries. The Therasuitmethod uses active isolated movement for muscle 

strengthening, which is carried out by means of pulleys, elastic ropes and weights. With 

suspension exercises in the spider cage, which are implemented with eight elastic ropes that 

incorporate all three planes of movement, and the Therasuit garment, which acts as a soft 

dynamic orthosis and helps to achieve good posture, the proprioception is improved and the 

pathological reflexes are reduced. Muscle tone normalizes and the movement improves due 

to improved posture. The Therasuit method strengthens the muscles and strong muscles are 

the key for correct movement patterns and maintaining proper posture. 
 

Key words: suspension exercises, spider cage, Therasuit garment, active resistance 

exercises 
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1 UVOD 
 

Metoda therasuit je nov holistični pristop k obravnavi oseb z nevrološkimi okvara- 

mi, različnimi motnjami gibanja ter travmatskimi poškodbami glave. Najpogosteje 

metodo uporabljamo pri osebah s cerebralno paralizo. Pri njej se uporabljajo su- 

spenzijske vaje, ki jih izvajamo s pomočjo škripcev, vrvi in uteži (z njimi izolirano 

krepimo posamezne mišice, ki so pomembne za izvajanje pravilnih gibalnih vzorcev 

in ohranjanje dobre drže), vaje v pajku, ki jih izvajamo s pomočjo osmih elastik in 

pasu, v katerega je oseba vpeta, ter oblačilo therasuit (po katerem je metoda the- 

rasuit dobila ime), ki deluje kot mehka dinamična ortoza, ki stimulira pravilnejšo 

držo, izboljša propriocepcijo in zmanjša patološke reflekse. Zaradi pravilnejše drže se 

normalizira mišični tonus in izboljša se gibanje (Therasuit method, 2015). 
 

Metoda therasuit je intenziven in specifično oblikovan program vadbe za posame- 

znika. Poudarek je na intenzivnosti terapije, saj le z dovolj močnim dražljajem in 

zadostnim številom ponovitev spremenimo mišično moč in posledično gibalni vzo- 

rec (Therasuit method, 2015). Izvaja se tri tedne, vsak dan tri ure, nato sledi pavza 

od 3 do 4 mesece, nakar se terapija ponovi. V času tega intenzivnega treninga se 

izvaja samo terapija therasuit, vse druge terapije se izključijo zaradi ogromne porabe 

energije (Therasuit tečaj, 2011). 

 

Namen vadbe therasuit je, da s primerno težo za vsakega posameznika povečujemo 

število ponovitev in s tem spreminjanje belih v rdeča mišična vlakna; tako posle- 

dično delujemo na boljšo vzdržljivost v funkcionalni aktivnosti. Z vadbo therasuit 

dosežemo tvorbo novih živčno-mišičnih poti ali nevrogenezo. Pri vadbi therasuit    je 

ključnega pomena, da oseba vaje izvaja aktivno, zato izvajamo izključno aktivno 

asistirane vaje, aktivne vaje in aktivne vaje proti uporu (Therasuit tečaj, 2011). 

 

Aktivne vaje izvajamo s pomočjo aktivne kontrakcije mišic, ki potekajo čez sklep, v 

katerem se gib dogaja (Kisner & Colby, 2002). 
 

Aktivno asistirane vaje so oblika aktivnih vaj, pri katerih je zagotovljena asistenca   z 

zunanjo silo, ki je lahko ročna ali mehanska. Pomoč (asistenco) zagotovimo na 

začetku in na koncu giba. Uporabljamo jih pri osebah s slabo muskulaturo, da do- 

sežemo njihov maksimalni učinek, da postajajo vzdržljivejše in da pridobivamo na 

njihovi moči (Kisner & Colby,  2002). 
 

Z aktivnimi vajami dosegamo vzdrževanje sklepnih in obsklepnih struktur, minima- 

liziramo nastanek kontraktur, vzdržujemo elastičnost mišic, izboljšujemo  cirkulacijo 

(mišici dovajamo dovolj kisika – oksidacijski proces), spodbujamo prehrano hru- 

stanca, zmanjšujemo bolečino, povečujemo elastičnost in kontraktilnost sodelujočih 

mišic, zagotavljamo stimulus za kosti in sklepe (pospešimo nutricionizem kosti) ter 

izboljšujemo koordinacijo in motorične spretnosti (Kisner & Colby, 2002). 
 

Pri aktivnih vajah proti uporu na mišico, ki je v kontrakciji, apliciramo upor. S tem se 

 
 

  421  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 
 

bo mišica prilagodila in bo postajala močnejša (hipertrofija mišice). Terapevtske vaje 

proti uporu kot del programa vadbe so prisotne vedno, ko imamo za cilj izboljšanje 

moči, vzdržljivosti, trdnosti in povečanje splošne fizične funkcije (gre za kvalitativno 

in kvantitativno spremembo mišice) (Kisner & Colby,  2002). 

 

Pri vajah proti uporu se z dinamično ali statično kontrakcijo upiramo zunanji sili; ta 

je lahko manualna ali mehanična. Izkoriščamo koncentrično, ekscentrično in izome- 

trično kontrakcijo. Pri vseh tipih kontrakcije je cilj izboljšanje funkcionalne izvedbe 

in zmogljivosti preko izboljševanja trdnosti, vzdržljivosti in moči mišic (Kisner & 

Colby, 2002). 

 

Paziti moramo na utrujenost lokalnih mišic, splošno utrujenost (znižanje ravni glu- 

koze v krvi, zmanjšanje količine glikogena v mišicah in jetrih, izčrpavanje kalija) in 

utrujenost pri določenih obolenjih (presnovna obolenja – diabetes, nevromuskular- 

ne in kardiopulmonalne bolezni, bolezni srca), zato je treba v program vadbe nujno 

vključiti počitek (Kisner & Colby, 2002). 

 
 
 

2 SUSPENZIJSKA MREŽA 
 

Je dobro zavarjena kovinska kletka v obliki kocke. Meri 2 x 2 x 2 m. Štiri stranice – 

leva, desna, zgornja in zadnja – ponazarjajo dobro stoječo mrežo. Na to mrežo se 

lahko preko kavljev pripenja škripčevje, na katero se potem preko vrvi obesi dolo- 

čena utež. V mrežo je nameščena terapevtska miza, na katero namestimo pacienta, 

ko izvajamo suspenzijske vaje proti uporu z utežmi. Vaje lahko izvajamo na hrbtu, 

trebuhu ali boku. Pri vajah na spodnjih ekstremitetah namestimo posebne usnjene 

čeveljčke, na katere namestimo vrvi, ki so preko škripčevja povezane z utežmi. Pri 

razgibavanju zgornjih ekstremitet pa se okrog zapestja nadene poseben 5-centime- 

trski zapestni trak, preko katerega enako namestimo vrvi s škripčevjem (Therasuit 

tečaj, 2011). 
 

Za izvedbo aktivnosti v suspenzijski mreži se poslužujemo različnih pripomočkov. 

Ti so: 

- različne uteži (posamezno po 0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg), s katerimi 

apliciramo upor, 

- vrvi s škripci, 

- vrvi za vpenjanje, 

- pasovi, 

- medenični pasovi, 

- H-pas za prsni koš, 
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- elastične vrvi, 

- čeveljčki in zapestni trak za vpenjanje, 

- obleka therasuit. 
 
 
 

3 METODA THERASUIT 
 

Razvila se je iz rehabilitacije astronavtov, pri katerih se zaradi breztežnostnega  pro- 

stora pojavljata osteoporoza in atrofija mišic. Uporablja se posebno oblačilo, ki je 

predhodnik oblačila therasuit. 

 

Pred začetkom terapije je obvezno ogrevanje mišic, ki ga izvajamo z 20-minutnim 

polaganjem vrečk termopak. Z ogrevanjem dosežemo, da se mišice sprostijo, 

postanejo prožnejše, elastičnejše in so tako bolj pripravljene za nadaljnje izvajanje vaj. 

Po ogrevanju sledi vsaj 20-minutna masaža stopal in celotne spodnje ekstremitete. 

Njen namen je, da še bolj sprostimo mišice in ligamente v stopalih, jih še bolj ogrejemo 

in pospešimo krvni obtok, s čimer želimo doseči predvsem, da se odpadni produkt 

(mlečna kislina), ki nastaja med treningom, čim prej odplavi iz mišic. Po začetni 

sprostitvi se začnejo izolirane vaje v suspenziji. Namen terapije therasuit je v prvem 

tednu fokusiran na mišično moč in vzdržljivost mišice, v drugem in tretjem tednu pa 

preidemo na delo v funkciji. V terapijo therasuit spada tudi pravilna prehrana. 

Potreben je dovolj velik vnos beljakovinske prehrane, ki jo organizem potrebuje za 

tvorbo novih mišičnih povezav (Therasuit tečaj, 2011). 

 
3.1 Suspenzijske vaje 

 
Izvajajo se v suspenzijski mreži, ki deluje kot pripomoček, v katerem lahko s pomo- 

čjo sistema škripčevja izolirano krepimo mišice, ki so potrebne za čim bolj normalen 

gibalni vzorec. Z vadbo pridobimo večji obseg giba, večjo mišično moč, fleksibilnost 

sklepa in posledično boljšo funkcijo. Za krepitev mišic se v tem primeru poslužujemo 

izoliranega gibanja, najprej aktivno asistiranega, nato pa počasi prehajamo v aktiven 

gib. Gibanje v suspenzijski mreži poteka v odprti kinematični verigi. Osnova delo- 

vanja suspenzijskih vaj je vadba v setih. Ta je pomembna za tvorbo rdečih mišičnih 

vlaken. Število ponovitev se iz dneva v dan povečuje, tako da imamo po končanem 

prvem tednu tri sete po 10 ponovitev (3 x 10). V drugem tednu tako začnemo s tremi 

seti po 11 ponovitev (3 x 11) in končamo s 15 ponovitvami. Ponovitve v tretjem tednu 

pa so odvisne od vzdržljivosti osebe. Set vadbe je za vsako osebo nastavljen strogo 

individualno in je izvajan vsak dan najmanj eno uro. Seti so vadbe za posamezno 

mišico. 
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Mišice, ki jih krepimo v suspenziji, so: 
 

- mišice za kontrolo trupa: m. rectus abdominis (fleksija trupa), m. obliquus in- 

ternus, m. obliquus externus (rotacije trupa), m. quadratus lumborum (lateralni 

odmik trupa), m. transversus (stabilizacija hrbtenice), 

 

- mišice spodnje ekstremitete: m. gluteus medius (abdukcija kolka), m. gluteus 

maximus (ekstenzija kolka), m. iliopsoas (fleksija kolka), m. quadriceps femoris 

(ekstenzija kolena), m. biceps femoris, m. semimembranosus, m. semitendino- 

sus (fleksija kolena), m. tibialis anterior (dorzalna fleksija  stopala), 

 

- mišice zgornje ekstremitete: m. serratus anterior (abdukcija in zunanja rotacija 

lopatice), m. triceps brachii (ekstenzija komolca), m. coracobrachialis, m. del- 

toideus (antefleksija), m. supraspinatus, m. deltoideus (abdukcija), m. pecto- 

ralis major (horizontalna addukcija). 
 

Set vadbe velja izključno za suspenzijske vaje in ne za vaje v pajku. Suspenzijske vaje 

so kot predpriprava na vaje v pajku. 

 
3.2 Vaje v pajku 

 
Z vajami v pajku začnemo komaj konec drugega tedna, saj moramo predhodno  

pridobiti vzdržljivost mišic. 
 

Vaje v pajku so dobile ime po elastičnih vrveh, v katere je pacient vpet. Poseben pas   in 

elastične vrvi nudijo oporo, istočasno pa omogočajo gibanje in aktivnost. Z vajami    v 

pajku inhibiramo povišan mišični tonus, preusmerjamo patološke primitivne  reflekse, 

povečujemo mišično moč, povečujemo in razvijamo obseg giba, delujemo na globoko 

senzibiliteto (propriocepcijo). Naš prvi cilj pri vajah v pajku je, da ustvarimo stabilen 

sklep; začenjamo na trdi podlagi (statični), nato prehajamo na mehkejšo (dinamično). Z 

dobro stabilnostjo dobimo dobro ravnotežje, če ni stabilnosti, ni ravnotežja. Pajek 

omogoča, da je pacient sposoben opraviti  neko  aktivnost  sam,  brez terapevtove 

pomoči. Je zelo varna oblika vadbe. Vadba v pajku omogoča gibanje telesa proti 

gravitaciji, ki je pacient sicer ne zna izvesti. Pri tem so mu v pomoč elastične vrvi. Te 

zmeraj postavimo višje od medenice. Več stabilnosti nudijo, če so  postavljene  višje, 

manj stabilnosti pa, če so postavljene nižje (Therasuit tečaj, 2011). 
 

V pajku izkoriščamo ekvilibrijske reakcije, kar pomeni, da ko telo nagnemo naprej 

ali nazaj, vedno teži k vrnitvi v poravnan položaj. Vadbo začnemo v eni ravnini, 

nadaljujemo v dveh in končamo v treh ravninah, kar pomeni, da vedno stopnjujemo 

zahtevnost. Najprej je treba aktivirati trebušne mišice. Vaditi začnemo zmeraj v nižjih 

položajih, kot sta sedenje in stransko sedenje, preidemo v štirinožni položaj, visoko 

klečanje, nadaljujemo z izkorakom v visokem klečanju vse do stoje. Pri vadbi lahko 

uporabljamo različne pripomočke, kot so ravnotežna deska, valj in žoga. Pacientu 

vadba v pajku ne sme biti v napor, ampak v razbremenitev (Therasuit tečaj, 2011). 
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3.3 Oblačilo therasuit 

 
Deluje kot mehka dinamična ortoza, ki stimulira pravilnejšo držo, izboljša  

propriocepcijo in zmanjša patološke reflekse. Sestoji iz  kape,  telovnika,  hlač, ščitnikov 

za kolena, priključkov za roko in priključkov za nogo. Vsi ti elementi obleke  so drug z 

drugim povezani preko sistema elastičnih trakov, ki so zapeti preko točno  določenih 

osnovnih 8 mišičnih skupin (Therasuit tečaj,     2011): 

- trup spredaj, trup  zadaj, 

- m. obliquus internus, m. obliquus externus na obeh straneh, 

- m. transversus abdominis, m. gluteus maximus, 

- m. gluteus medius na obeh straneh. 
 

Elastične vrvi dajejo telesu na eni strani podporo, na drugi strani pa ga silijo, da dela 

proti uporu (mu dajejo informacijo o tem, katere mišične skupine morajo delati). 

Obleka telo obremeni s silo, podobno kot mišice delujejo na sklepe. Z oblačilom 

therasuit vedno izvajamo neko dinamično aktivnost (hoja, hoja po stopnicah, vožnja 

kolesa, tricikel) (Therasuit tečaj, 2011). 

 

Indikacije za metodo therasuit (Therasuit method, 2015): 

- cerebralna paraliza, 

- zaostanek v gibalnem razvoju, 

- travmatske poškodbe glave, 

- možganska kap, 

- ataksija, 

- atetoza, 

- hipertonus (spastičnost), 

- druga nevrološka obolenja in sindromi (spina bifida, downov sindrom). 
 

Kontraindikacije in previdnostni ukrepi pri metodi therasuit (Therasuit method, 

2015): 

- bolezensko stanje (angina, gripa), 

- epileptični napad v času  terapije, 

- velika nestabilnost sklepov, 

- rigidni ali hipermobilni sklepi, 

- hipotonija, 

- subluksacija kolka, večja kot 50 %. 
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Kaj dosežemo in kakšne so prednosti metode therasuit (Therasuit method, 2015): 

- normalizacija mišičnega tonusa, 

- zagotovitev dinamične korekcije, 

- obnovitev  ontogenetskega razvoja, 

- izboljšanje koordinacije in ravnotežja, 

- izboljšanje telesnega in prostorskega zavedanja, 

- zmanjšanje nenadzorovanih gibov pri ataksiji in atetozi, 

- podpora šibkim mišicam, 

- vpliv na vestibularni sistem, 

- zagotovitev taktilne stimulacije, 

- normalizacija (popravljanje) vzorca hoje, 

- pomoč pri zmanjševanju kontraktur, 

- izboljšanje gostote kosti, 

- spodbujanje razvoja grobih in finih motoričnih sposobnosti, 

- nudenje zunanje stabilizacije, 

- izboljšanje govora ter gladkost skozi kontrolo glave in podporo trupa, 

- zagotavljanje zunanje stabilizacije. 
 
 
 

4 ZAKLJUČEK 
 

Metoda therasuit je zelo dober individualno naravnan način intenzivne vadbe, s ka- 

terim želimo pri pacientu spremeniti način gibanja. S pomočjo metode therasuit  ne 

povečamo samo mišične moči, ampak izboljšamo tudi gibljivost in normaliziramo 

mišični tonus. Njen učinek se kaže tudi na področju ravnotežja, spretnosti in v obču- 

tenju lastnega telesa. Napredek pri pacientu ni vedno samostojna hoja, za nekatere 

je ostati gibljiv ali se samostojno premikati brez pomoči drugih velik uspeh. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Osnovna intervencija pri vazovagalni sinkopi je, da bolnika postavi- 

mo v vodoravni položaj z dvignjenimi nogami. Raziskovali smo, ali so razlike v perfuzijskem 

indeksu (PI) med pasivnim dvigom nog (PLR) pri dvigu 45 stopinj in dvigu 90 stopinj od 

horizontalne  ravnine (0°). 

 

Metoda: V raziskavo smo vključili 42 zdravih prostovoljcev (48 % žensk) v starosti 18–25 let. 

PI predstavlja merjenje periferne perfuzije, ki smo jo izvedli neinvazivno in neprekinje- no s 

pomočjo pulznega oksimetra Masimo Radical 7. PLR smo izvedli pri obeh naklonih v 

dvominutnem intervalu. Parni t-test je služil za oceno statistične signifikance (p<0,005) 

spremenljivke PI med testom PLR pri dvigu nog glede na horizontalno lego.  
 

Rezultati: PLR ni povzročil statističnih razlik v PI pri dvigu nog od 0° do 45° (PI=5,5±3,6% 

proti 5,8±3,7%, p=0,176). PI je bil statistično višji pri dvigu za kot 90° v primerjavi s hori- 

zontalno lego 0° (PI=5,98±4,06% proti 4,5±3,0%, p=0,002) 
 

Razprava: Dvig nog za 90° iz horizontalne lege povzroči močnejši pulz na radialni arteriji 

in višji indeks perfuzije. 
 

Ključne besede: sinkopa, pasivni dvig nog, indeks perfuzije. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Theoretical Background: The basic treatment for vasovagal syncope is that the patient is 

positioned in a supine position with legs raised. We investigated the differences in Perfusion 

Index (PI) between passive leg raising (PLR) in 45° angle and in 90° angle from horizontal 

line  (0°). 
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Methods: A total of 42 healthy subjects (48% males) aged 18–52 years old were inve- 

stigated. PI represents a noninvasive measure of finger tip peripheral perfusion that can   be 

continuously and noninvasively obtained from a pulse oximeter Masimo Radical 7. We 

performed PLR in both angle positions in two minutes interval. The paired t test was used to 

assess the difference of PI in PLR between angle positions and base horizontal line, and a p-

value <0.05 was considered   significant. 

 

Results: PLR did not cause a significant increase in PI regardless of the degree of leg eleva- 

tion from 0° to 45° (5.5±3.6%   vs 5.8±3.7%, p=0.176). PI was significantly higher in 90°  

than in the 0° position (5.98±4.06 vs 4.5±3.0, p=0.002). 
 

Conclussions: Ninety degrees PLR from horizontal line causes stronger pulses with higher 

Perfusion Index. 
 

Keywords: syncope, pasive leg rissing (PLR), perfussion index. 
 
 
 

1 UVOD 
 

Ni znano, ali je med refleksno vazovagalno ali karotidno sinusno oziroma situacijsko 

sinkopo ponesrečencu bolje dvigniti noge za 45 ali 90 stopinj. Situacijska sinkopa je 

zaradi ortostatske hipotenzije pogosto sprožilni dejavnik pri študentih med pogle- 

dom na kri. V raziskavi smo na 42 zdravih prostovoljcih raziskali, ali pasivni dvig nog 

(angl. PLR – Passive Leg Rissing) vpliva na spremembo indeksa periferne perfuzije. 

PLR se izvaja do kota 45°, mi pa smo ga modificirali in dodali še 45  stopinj. 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Položaj telesa, v katerem je nameščena oseba, ima vpliv na višino krvnega tlaka pri 

zdravih osebah. Te spremembe so opazili predvsem pri merjenju krvnega tlaka leže 

in stoje. Razlika naj bi po mnenju raziskovalcev znaša okrog 10 mmHg. Spremembe 

v vrednosti krvnega tlaka pa povzroči tudi pasivni dvig nog od horizontalne ravnine. 

Te spremembe je mogoče zaznati znotraj časovne enote 10 minut od dviga nog ose- 

be, ki leži na hrbtu, nato pa spremembe s pomočjo aparatur ni mogoče več zaznati, 

saj izzvenijo (Boulain et al., 2002). Nenadna izguba zavesti je pogosti vzrok, zaradi 

katerega ljudi hospitalizirajo in ki lahko predstavlja ogrožajoče stanje za človeško 

življenje. Zdravstveni delavci se s takimi bolniki srečujejo v kliničnem in vsakdanjem 

življenjskem okolju, njihova naloga pa je, da človeku čim hitreje in učinkovito pri- 

skočijo na pomoč. 

 

Velik pomen ima tudi predhodno opazovanje osebe, ki toži po neprijetnem počutju, 

vertigu in drugih simptomih, ki so značilni za prehodno izgubo zavesti. Sinkopo ali 

omedlevico lahko sproži več različnih dejavnikov; med najpogostejšimi so:  psihični 
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stres, pogled na kri, dolgotrajna stoja na mestu, droge in drugi dejavniki. Tipi sinkop, 

ki jih razlikujemo glede na vzroke, so: kardiogeni tip, refleksni tip, ortostatski tip, 

psihogeni tip, metabolični tip in drugi (Hadjikoutis et al., 2004). Tako laiki kot me- 

dicinsko osebje v tem primeru ravnajo tako, da bolnika položijo v vodoravni položaj 

in mu privzdignejo obe nogi od horizontalne ravnine. Pasivni dvig nog je strokovni 

izraz, ki opisuje postopek dviga nog in se pogosto uporablja v intenzivnem zdra- 

vljenju kot test za odziv bolnika na tekočine. Dvig lahko izvajajo medicinske sestre 

v bolnišničnem in drugem okolju kot začetno intervencijo pri bolnikih brez zavesti. 

Ta preprost manever so uporabljale že številne generacije; z njegovo pomočjo se 

prenese 150–200 ml krvi iz ven spodnjih okončin v intratorakalni prostor, kjer se 

kri razporedi po organih. Pasivni dvig nog tako predstavlja manever za redistribucijo 

tekočin v telesu, med katerim lahko izmerimo spremembe v hemodinamiki (Thiel 

et al., 2009). Literatura ne navaja, kako visoko naj bolnikom, ki izgubijo zavest, 

dvignemo noge, da bi bil prenos krvi iz spodnjih okončin v trup telesa čim bolj učin- 

kovit. Monnet (2007) in Keller (2008), ki se ukvarjata s preučevanjem vpliva dviga 

nog na procese v telesu, dokazujeta, da dvig nog povzroči spremembe določenih 

merljivih parametrov. Te spremembe v hemodinamiki so se do nedavnega večino- 

ma spremljale samo preko hemodinamskih monitorjev, pri katerih je bil potreben 

invazivni poseg, v današnjem času pa se vse več raziskovalcev posveča tudi hemo- 

dinamskemu nadzoru preko neinvazivnih aparatov. 

 
 
 

3 METODA 
 

V raziskavo smo vključili skupino 42 zdravih prostovoljcev obeh spolov, starejših od 

18 let. Merjenje je bilo izvedeno popolnoma neinvazivno. Udeleženci raziskave so bili 

seznanjeni s podrobnim potekom in namenom raziskave, h kateri so dali ustni pri- 

stanek. Pred začetkom izvajanja raziskave so 15 minut mirovali, da so se parametri 

v telesu po predhodnem gibanju stabilizirali. Prostovoljce smo nato postavljali v štiri 

različne položaje in pri vsakem položaju ocenili hemodinamične spremenljivke s po- 

močjo neinvazivnega aparata Radical 7. S senzorjem aparata, ki smo ga prilepili na 

kazalec leve roke, smo bolnika povezali s pulznim oksimetrom in aparatom za avto- 

matsko merjenje krvnega tlaka. Manšeto merilnika smo namestili na levo nadlaket. 
 

Položaji, v katere smo postavljali prostovoljce, so bili naslednji: ležeči položaj na 

hrbtu, položaj z odmikom nog od horizontalne ravnine za 45°, položaj z odmikom 

nog od horizontalne ravnine za 90° ter odmik trupa za 45°od horizontalne ravnine 

(slika 1). 
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Slika 1: Prikaz položajev   PLR. 

(Foto: Žerdin, 2012) 
 

Opazovali smo hemodinamične parametre: indeks variabilnosti pletizmograma 

(PVI), perfuzijski indeks(PI), celokupni hemoglobin (SpHb), skupno vsebnost kisi-   ka 

v arterijski krvi (SpOC), sistolični arterijski krvni tlak (SAP), diastolični arterij-   ski 

krvni tlak (DAP), srednjo vrednost arterijskega krvnega tlaka (MAP), nasičenost 

hemoglobina s kisikom v arterijski krvi (SpO2) in pulz. V vsakem od treh različnih 

položajev je prostovoljec ostal 2 minuti, po izteku dveh minut pa smo položaj telesa 

spremenili. 
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4 REZULTATI 
 

Tabela 1 prikazuje vrednosti spremenljivk pri dvigu nog za 45 stopinj. Edina stati- 

stična značilnost, ki smo jo zaznali pri dvigu nog za 45° od horizontalne ravnine, je 

bila opažena pri hemodinamični spremenljivki SAP, kjer se je mediana vrednost gle- 

de na izhodiščni položaj dvignila iz 126 mmHg (IQR = 14) na 128 mmHg (IQR=17), 

povprečna vrednost pa iz 127±12 na 130 ± 11. Statistična značilnost tako v tem pri- 

meru glede na izhodiščno znaša p=0,005. 

 

Tabela 1: Dvig nog za 45 stopinj od ravnovesne    lege. 

 

Sprmenljivke Ležeči položaj 

Mediana (IQR) 

Povprečje±SD 

(n=42) 

Dvig nog za 45° 
Mediana (IQR) 

Povprečje±SD 

(n=42) 

Statistična zna- 
čilnost 

 
(p) 

PULZ 

 
(Utripi na minuto) 

76 (IQR=16) 

 
76±12 

77 (IQR=14) 

 
77±11 

0,299 

PI (%) 

 
(Perfuzijski indeks) 

6 (IQR=5,3) 

 
5,3±3,6 

5 (IQR=7) 

 
5,8±3,7 

0,129 

PVI(%) 

 
(Indeks variabilnosti pletizmograma) 

21 (IQR=8) 

 
21,2±7,1 

23 (IQR=8) 

 
23,3±7,2 

0,081 

SAP (mmHg) 

 
(Sistolični krvni tlak) 

126 (IQR=14) 

 
127±12 

128 (IQR=17) 

 
130±11 

0,005 

DAP 

 
(Diastolični krvni tlak) 

75 (IQR=11) 

 
77±9 

77 (IQR=15) 

 
76±8 

0,788 

MAP (mmHg) 

 
(Srednji arterijski tlak) 

92 (IQR=13) 

 
94±9 

94 (IQR=14) 

 
94±8 

0,315 

SpHb (%) 

 
(Celokupni hemoglobin) 

13 (IQR=2) 

 
12,9±1,2 

13  (IQR =2) 

 
12,8±1,3 

0,317 

SpO
2 
(%) 

 

(Nasičenost hemoglobina s kisikom) 

98 (IQR=1) 

 
98±1 

98 (IQR=2) 

 
98±1 

0,394 

SpOC (%) 

 
(Skupna arterijska vsebnost kisika) 

17 (IQR=2) 

 
17±2 

17 (IQR=2) 

 
17±2 

0,732 

 

IQR – medkvartilni rang, SD – Standardno odstopanje 

 
 
 
 
 

  431  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 
 

Pri dvigu nog za 90° od horizontalne ravnine smo spremembe zaznali v številnih 

hemodinamičnih spremenljivkah. Od skupno devetih je prišlo do statistično značil- 

nih sprememb pri petih hemodinamičnih spremenljivkah, kar je razvidno iz tabele 2. 

 

Tabela 2: Dvig nog za 90 stopinj od ravnovesne lege. 

 

Spremenljivke Ležeči položaj 

Mediana (IQR) 

Povprečje ± SD 

n=42 

Dvig nog za  90° 
Mediana (IQR) 

Povprečje±SD 

n=42 

Statistična signifi- 
kanca 

 
(p) 

PULZ 

 
(Utripi na minuto) 

75 (IQR=13) 

 
76±10 

78 (IQR=11) 

 
78±9 

0,002 

PI (%) 

 
(Perfuzijski indeks) 

4 (IQR=5,3) 

 
4,5±3,1 

6 (IQR=6,5) 

 
5,9±4,1 

0,000 

PVI (%) 

 
(Indeks variabilnosti pletizmograma) 

24 (IQR=13) 

 
25 ± 9 

23 (IQR=14) 

 
24 ± 9 

0,037 

SAP (mmHg) 

 
(Sistolični krvni tlak) 

123 (IQR=13) 

 
124 ± 10 

128 (IQR=17) 

 
129 ± 12 

0,000 

DAP (mmHg) 

 
(Diastolični krvni tlak) 

76 (IQR=10) 

 
75±8 

75 (IQR=13) 

 
77±9 

0,155 

MAP (mmHg) 

 
(Srednji arterijski tlak) 

91,5 (IQR = 11) 

 
91,7 ± 7,8 

91,7 (IQR=15) 

 
94,2±9,2 

0,020 

SpHb (%) 

 
(Celokupni hemoglobin) 

13 (IQR = 2) 

 
12,8 ± 1,2 

13 (IQR=2) 

 
12,8±1,2 

0,292 

SpO
2 
(%) 

 

(Nasičenost arterijske krvi s kisikom) 

98 (IQR =2) 

 
98±1 

98 (IQR=1) 

 
98±1 

0,108 

SpOC (%) 

 
(Skupna arterijska vsebnost kisika) 

17 (IQR=2) 

 
16±1 

17 (IQR=2) 

 
17±1 

1,000 

 

IQR – medkvartilni rang, SD – Standardno odstopanje 
 

Dvig trupa za 45° od horizontalne ravnine (spodnji del slike 1) povzroči spremembe 

v treh opazovanih hemodinamičnih spremenljivkah: pulz, DAP in MAP. Največje sta- 

tistično značilno odstopanje je bilo zaznano v diastoličnem krvnem tlaku, kjer se je 

mediana vrednost glede na izhodiščno povišala iz 75 (IQR=11) na 79 (IQR=11) (graf 

1). Statistična značilnost v tem primeru znaša p<0,001. 
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Graf 1: grafični prikaz vrednosti diastoličnega krvnega tlaka (DAP)  
 

Na abscisni osi zgoraj predstavljenega grafa se nahajajo  telesni  položaji,  v  katere smo 

postavljali prostovoljce. Na ordinatni osi grafa 1 pa so zapisane vrednosti dia- stoličnega  

krvnega  tlaka (DAP). 

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

Položaj telesa ima ob določenih situacijah pomembne vplive na normalno ali za tre- 

nutek tudi patološko dogajanje v telesu. Avtorji, kot so Monnet, Richard in Teboul 

(2007), manever, pri katerem človeku v primeru cirkulatornega kolapsa (omedlevice 

ali sinkope) dvignemo noge in mu tako pomagamo ponovno stabilizirati hemodi- 

namsko dogajanje v telesu, štejejo za rešilni manever pri človeku. 
 

Položaji, v katere smo postavljali prostovoljce, vplivajo na nekatere hemodinamične 

spremenljivke, ki smo jih opazovali, ne pa na vse. Od skupno devetih hemodinamič- 

nih spremenljivk je položaj telesa (ležeči položaj, dvig nog za 45°, dvig nog za 90°   in 

dvig trupa za 45°) vplival na pet opazovanih hemodinamičnih spremenljivk: na 

vrednosti frekvence pulza, perfuzijski indeks, indeks variabilnosti pletizmograma, 

sistolični krvni tlak, diastolični krvni tlak in na srednjo vrednost arterijskega krvnega 

tlaka. Pri drugih opazovanih spremenljivkah ni prišlo do statistično značilnega od - 

stopanja. Med primerjavo vrednosti opazovanih spremenljivk pri dvigu nog za 45° 

in za 90° smo prišli do sklepa, da dvig nog za 90° od horizontalne ravnine povzroči 

bistveno večje spremembe v merljivih hemodinamičnih spremenljivkah, kar je raz- 

vidno iz tabele 2. Pri primerjavi vrednosti dviga trupa in dviga nog za 45° ima večji 

učinek dvig trupa, kjer pride do statističnih značilnosti v pulzu, diastoličnem ter 
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srednjem krvnem tlaku. Pri dvigu nog za 45° prihaja do statističnih značilnosti le v 

sistoličnem krvnem tlaku. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Predpostavka raziskave je bila, da pri visokem perfuzijskem indeksu na periferiji, 

izmerjenim s pulznim oksimetrom, dobimo višji pretok krvi v možgane preko ka- rotidne 

arterije. Ugotavljamo, da statistično razliko dobimo le pri dvigu nog za 90 stopinj. 

Zaključimo lahko, da višji kot dviga nog vpliva na večjo polnitev srca, saj  zaradi 

gravitacijske redistribucije krvi le-ta bolj napolni efektivni volumen venskega  

rezervoarja,   s tem se poveča srednji sistemski polnitveni tlak    srca. 

 

V domači ali tuji literaturi nismo zasledili podatka o tem, kolikšen je najboljši  odmik 

nog od horizontalne ravnine, da čim več krvi iz nog preusmerimo proti centralne- 

mu žilnemu prostoru v najkrajšem možnem času in tako čim hitreje zagotovimo 

ponovno prekrvavitev in oskrbo možganov s kisikom. Iz tega razloga smo se lotili 

raziskovalnega dela pri zdravih prostovoljcih in prišli do sklepa, da odmik nog za 90° 

od horizontalne ravnine povzroči večje spremembe v opazovanih hemodinamičnih 

spremenljivkah kot dvig nog za 45° od horizontalne ravnine. Na podlagi tega skle- 

pamo, da bi pri bolnikih, ki nenadoma omedlijo, ta manever z dvigom nog za 90° od 

tal pripomogel k boljšemu izidu za bolnika kot dvig nog za  45°. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: V množičnih nesrečah je poškodovano večje število oseb. Vsi, ki so- 

delujejo pri reševanju, morajo biti ustrezno usposobljeni in morajo imeti ustrezno opremo. 

Zato so potrebne vaje, ki so namenjene izobraževanju in usposabljanju. Namen prispevka je 

predstaviti sodelovanje študentov zdravstvene nege na eni izmed takšnih vaj. 
 

Metoda: Uporabljeni sta bili deskriptivna metoda dela ter metoda analize primera. Na vaji 

so sodelovale tri študentke zdravstvene nege Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto. 

Njihova vloga je bila igranje poškodovank.  
 

Rezultati: Vaja »Potres – Puščava 2014« je potekala, 20. 09. 2014 v kraju Puščava, kjer je 

zaradi rušilnega potresa prišlo do več različnih masovnih nesreč. Skupaj je bilo udeleženih 

okoli 150 oseb. Študentke so na vaji igrale poškodovance v prevrnjenem vlaku. Ko so po- 

škodovanci zaslišali prve reševalce so morali klicati na pomoč in zaigrati poškodbo, ki jim 

je bila predhodno dodeljena. Ko so jih triažirali, so dobili okrog vratu oranžen triažni kar- 

tonček, ki je povedal v katero kategorijo spadajo. Sledilo je reševanje iz vagona. Po končani 

vaji je sledila analiza dneva. 

 

Razprava: Množične nesreče se dogajajo redko, zato je zelo pomembna usposobljenost 

služb nujne medicinske pomoči ter drugih (gasilci, vojska, policija). Usposobljenost se med 

drugim preverja tudi na vajah. S sodelovanjem na vajah, čeprav le kot poškodovanci, lahko 

študenti zdravstvenih ved pridobijo dragocene izkušnje, ki jih med samim študijskim pro - 

cesom ne morejo. 
 

Ključne besede: množične nesreče, vaja, zdravstveni delavci, igra vlog  
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ABSTRACT 
 

Theoretical background: In mass emergencies a large number of persons suffer from inju- 

ries. Everyone involved in the rescue must be properly trained and needs to have the appro- 

priate equipment. Therefore, the practical rehearsals intended for education and training 

are more than necessary. The purpose of this paper is to present the participation of nursing 

care students in one of such rehearsals. 
 

Methods: We used the descriptive method and the method of case analysis. Three female 

students of nursing care from the Faculty of Health Sciences Novo mesto (FZV NM) partici- 

pated in the rehearsal. They played the role of the injured patients. 
 

Results: The rehearsal, called „Earthquake – Puščava 2014» was performed on 20 Sep- 

tember 2014 in a little town called Puščava, where the earthquake occurred and caused 

multiple mass disasters. Alltogether there were about 150 people involved. The female stu- 

dents were playing the injured in the inverted train. When the injured heard the first rescue 

team, they had to start calling for help and faking a previously assigned injury. After the 

triage they got an orange triage card around their necks, which displayed the category of 

emergency of their injury. Immediately after, the rescue of the people from a wagon started. 

After finishing the rehearsal, an analysis of the day  was performed. 
 

Discussion and conclusion: Massive accidents happen rarely, so the qualifications of 

emergency medical and other services (fire brigade, army, police) is very important. Com- 

petences are thus being verified at such rehearsals as well. By participating in the rehearsal, 

although only as the injured, nursing care students can gain valuable experience that can- 

not be acquired during the academic process. 

 

Key words: mass emergencies, rehearsal, healthcare workers, role play 
 
 
 

1 UVOD 
 

Masovne nesreče so dogodki z velikim številom poškodovanih udeležencev. V pri- meru 

dogodka, ki bi nakazoval na možnost množične nesreče  morajo  biti  vsi,  ki  bodo 

sodelovali pri reševanju poškodovanih udeležencev primerno usposobljeni.  Poleg 

usposobljenosti morajo  imeti  primerno  opremo  ter  kakovostno  organizacijo in dobro 

komunikacijo. Ker morajo zdravstveni delavci upoštevati splošna pravila pristopa na kraj 

nesreče, morajo za varnost le teh poskrbeti gasilci, policisti, vojaki in ter druge ekipe, ki 

so za to usposobljene. Kot pri vseh zdravstvenih delavcih je tudi    pri ekipah, ki 

pomagajo v množičnih nesrečah pomembno neprestano formalno in neformalno  

izobraževanje  in usposabljanje. 

 

Namen prispevka je predstaviti sodelovanje študentov zdravstvene nege na vaji Po- 

tres – Puščava 2014. 
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2 MASOVNE NESREČE 
 

Masovne nesreče so naravne ter druge nesreče in izredni dogodki, kjer je večje 

število poškodovanih oziroma obolelih. Povzročitelja sta narava in človek s svojo 

dejavnostjo. Med nesreče s potencialno velikim številom pacientov lahko štejemo 

potres, nesreče v cestnem, zračnem, pomorskem in železniškem prometu, nesreče 

z nevarnimi snovmi, epidemije in pandemije nalezljivih bolezni, poplave, požari, 

plazovi, suše, neurja ter terorizem in druge oblike množičnega nasilja (Ministrstvo 

za zdravje, 2013). 

 

Uspešnost delovanja zdravstva ob množičnih nesrečah je odvisna od učinkovitih 

priprav na takšen dogodek, kar vključuje planiranje in preventivno delovanje, za- 

gotavljanje pripravljenosti, odziv in ukrepanje ob množični nesreči ter okrevanje in 

analiziranje ukrepanja (Fink, 2006). Šele dejanske nesreče pa pokažejo pomanj- 

kljivosti. Ena večjih množičnih nesreč v novejši zgodovini je bil cunami leta 2004. 

Na otoku Phi Phi, Tajska je bila ekipa za reševanje sestavljena le iz zdravnika, dveh 

medicinskih sester in desetih prostovoljcev (Ammartyothin, et al., 2006). V poročilu 

o poteku reševanja so avtorji navedli glavne vzroke za nezmožnost evakuacije in si- 

cer oddaljenost otokov, omejenost zalog zdravstvenega materiala in neučinkovitost 

komunikacij. Avtorji zato izpostavljajo pet glavnih področij o upravljanja ob mno- 

žičnih nesrečah: (1) potrebo je zagotoviti učinkovite, odprte poti komunikacijske 

infrastrukture; (2) potrebno je imeti jasne, enostavne „evakuacijske načrte“; (3) v 

načrtih mora biti zapisano, da se zagotovi dodatne reševalce v oddaljenih območjih z 

evakuacijskimi vozili, medicinsko opremo in zdravstvenim osebjem; (4) potrebno je 

kontinuirano sodelovanje z medicinskimi prostovoljci; (5) vsak član ekipe take bol- 

nišnice mora sodelovati v izobraževalnem programu. Občasno je treba izvesti vaje 

za izboljšanje zmožnosti ravnanja ob katastrofah. To poročilo je lahko primer dobre 

prakse za strokovnjake iz tega področja po vsem svetu (Ammartyothin et al., 2006). 

 
 
 

3 VLOGA ZDRAVSTVENIH DELAVCEV NA PREDBOLNIŠNIČNI RAVNI V 

MNOŽIČNIH NESREČAH 
 

3.1 Aktivnosti, ki se izvedejo na poti do kraja  nesreče 
 

Dispečer oz. član enote nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP), ki sprejema 

klice mora biti pri vsakem sprejemu klica pozoren na podatke, ki bi morebiti naka- zovali 

na možnost množične nesreče. Ob morebitnem sumu na množično nesrečo le  ta 

poskuša pridobiti čim več informacij o nesreči v čim krajšem možnem času in o   tem 

obvesti prvo ekipo NMP, ki odide na kraj nesreče (Ministrstvo za zdravje, 2013). Ekipa 

nujne medicinske pomoči ves čas komunicira neposredno s svojim dispečer-   jem 

oziroma dispečerjem nadrejene enote NMP. Ob sum nesreče z nevarno snovjo si 

reševalci zahtevano osnovno varovalno opremo, če je le mogoče, namestijo že med 

potjo do samega kraja nesreče (Ministrstvo za zdravje,    2013). 
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3.2 Prihod na kraj nesreče 
 

Reševalci morajo vedno upoštevati splošna pravila varnega pristopa na kraj nesreče, 

saj le ti v želji, da bi čim prej poskrbeli za ponesrečence, pogosto prezrejo ali pod- 

cenijo morebitno nevarnost, ki jim grozi. Ekipa NMP, ki pride prva na kraj množične 

nesreče mora najprej preveriti okoliščine nesreče. Če obstaja najmanjši sum, da bi 

ekipa bila lahko ogrožena, le ta počaka, da na kraj nesreče pridejo ustrezno uspo- 

sobljene ekipe gasilcev, policistov ter drugih. Šele po zagotovilu, da je kraj množič- 

ne nesreče varen, začnejo ekipe NMP zdravstveno oskrbovati paciente. Pred vsto- 

pom na kraj nesreče morajo biti ekipe NMP opremljene z ustrezno zaščitno opremo, 

predvideti pa je potrebno tudi dodatno zaščito in označevalno opremo. Prva ekipa, ki 

prispe na kraj nesreče, mora zapisati točen čas prihoda na kraj nesreče ter poskrbeti 

za lastno varnost. Le ta ekipa NMP pošlje poročilo METHANE zdravstvenemu  dispe- 

čerju (Ministrstvo za zdravje, 2013). 
 

3.3 Obravnava pacientov na kraju nesreče 
 

Na splošno je obravnava pacientov v množični nesreči enaka običajnim vsakodnev- 

nim nesrečam. Obravnava obvezno poteka po veljavnih strokovnih smernicah. V 

kolikor je le mogoče obravnava pacientov poteka po ITLS, ATLS oz. ACLS protokolih. 

Kadar je pacientov veliko in ni možna sočasna oskrba je potrebno upoštevati ustre- 

zne triažne postopke ter določiti kategorije (Ministrstvo za zdravje, 2013). Triaža je 

proces v katerem se večje število žrtev razvrsti, se jim določi prioriteto oskrbe, se jih 

razporedi v skladu z njihovo potrebo po nujni medicinski pomoči, oskrbi za vzdrže- 

vanje življenjskih funkcij, nujnem prevozu in po končni zdravstveni oskrbi. Triaža je 

proces, ki je nepretrgan in se začne na kraju nesreče ter nadaljuje do končne oskrbe 

pacienta. Triažni karton se uporablja za označevanje pacientov in njihove triažne 

kategorije. Vanj se lahko vpisuje tudi ugotovitve in opravljene posege (Ministrstvo 

za zdravje, 2013). 
 

3.4 Prevoz 
 

Prevozi oseb in opreme se izvajajo po cesti, zraku, v posebnih okoliščinah pa tudi      po 

vodi. Med prevoznimi sredstvi prevladujejo reševalna vozila in redko zrakoplovi. Število 

potrebnih vozil ali plovil je odvisno od števila  poškodovanih  oz.  obolelih,  vrste in 

resnosti poškodb oz. obolenj, lokacijske razsežnosti kraja množične nesreče  ter 

oddaljenosti od bolnišnic, kamor bodo prepeljani pacienti (Ministrstvo za zdrav-   je, 

2013). 
 

3.5 Dokumentacija 
 

Dokumentacija, ki se uporablja pri množičnih nesrečah je predpisana v Pravilni-   ku 

o službi nujne medicinske pomoči (2008) ter v Pravilniku o prevozih pacientov 

(2009). Poleg tega pa se priporoča tudi uporaba dodatnih opomnikov in obrazcev za  

spremljanje in evidentiranje dela pri množični nesreči. Dokumentacija obsega 
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sprejem nujnih intervencij, protokol nujne intervencije, protokol predbolnišničnega 

oživljanja, karton poškodovanca (triažni karton) ter poročilo o reševalnem prevozu 

(Ministrstvo za zdravje, 2013). 
 

3.6 Izobraževanje in usposabljanje 
 

Zdravstveni zavodi morajo v okviru varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
skrbeti za strokovno usposabljanje svojih delavcev za delovanje ob množičnih ne- 
srečah. Formalne oblike usposabljanja, pri katerih sodelujejo različne službe in sile 
za zaščito reševanje in pomoč, so vaje zaščite in reševanja, ki se organizirajo in 
izvajajo skladno z načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred na- 
ravnimi in drugimi nesrečami, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije (Ministrstvo 
za zdravje, 2013, p. 67). 

 

Ministrstvo za zdravje kot primerno obliko izobraževanja in usposabljanja zdravstve- 
nih delavcev in sodelavcev podpira strokovno izobraževalno tekmovanje ekip NMP 
(z nočnim scenarijem množične nesreče), tečaj za delovanje zdravstva ob množičnih 
nesrečah Medical Response to Major Incidents, sodelovanje ekip NMP na državnih, 
regijskih in drugih vajah zaščite in reševanja ter druge oblike izobraževanja s podro- 
čja množičnih nesreč za ekipe NMP (Ministrstvo za zdravje, 2013). 

 

Zdravstveni delavci se lahko usposabljajo tudi tako, da ob rednem delu izvajajo po- 
stopke, kot jih predvideva ukrepanje ob nesrečah z velikim številom pacientov (npr. 
uporaba in izpolnjevanje triažnega kartona, delitev nalog in funkcij med člani ekipe, 
…). Zdravstveni zavodi skladno z mednarodnimi zdravstveni standardi za akredita- 
cijo svoje načrte in pripravljenost na množične nesreče (oziroma izredne dogodke, 
razmere) preverjajo najmanj enkrat letno. S tem zagotavljajo izobraževanje in uspo- 
sabljanje zaposlenih (Ministrstvo za zdravje, 2013, p. 67). 

 
 
 

4 METODE 
 

Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela. Metodo analize pisnih virov smo upo- 
rabili pri opredelitvi pojmov v uvodnem delu prispevka. Z metodo analize primera 
smo opisali sodelovanje treh študentk zdravstvene nege Fakultete za zdravstvene 
vede Novo mesto na vaji »Potres – Puščava 2014«, ki je potekala 20. 9. 2014 v kraju 
Puščava. 

 
 

5 REZULTATI 
 

5.1 Potek vaje Potres-Puščava 2014 
 

Delavci Zdravstvenega doma Novo mesto so ob sodelovanju sodelavcev iz drugih 

zdravstvenih domov pred potekom vaje pripravili Elaborat delovanja služb NMP na 

vaji »Eskalacija različnih masovnih nesreč ob potresu 2014« (Žlajpah et al.,   2014).  
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V njem so opredeljeni namen, cilji, izvajalci, lokacija in scenarij vaje, potek aktivnosti 

predhospitalne NMP, zagotavljanje redne dejavnosti NMP in varstvo pri delu, potek 

analize  vaje  ter financiranje. 

 

Na vaji »Potres-Puščava 2014« so sodelovale ekipe NMP iz osmih zdravstvenih do- 

mov, Društva prve medicinske pomoči Rogašovci, Univerzitetnega kliničnega centra 

Ljubljana, Slovenske vojske, dveh Območnih združenj Rdečega križa ter tri ekipe iz 

sosednje Hrvaške. Vaja »Potres – Puščava 2014« je bila izvedena na podlagi pred- 

postavke, da je na območju občine Mokronog-Trebelno prišlo do rušilnega potresa. 

Kot posledica potresa je na območju starih vojaških objektov v kraju Puščava prišlo 

do več različnih masovnih nesreč. V dogodku je bilo skupaj udeleženih približno 150 

oseb. Število poškodovancev po posameznih triažnih kategorijah ekipam NMP v na- 

prej ni bilo znano. Prvi je obvestilo o nesreči, ob 9.00 uri, prejel dispečer NMP Zdra- 

vstvenega doma Trebnje s strani Regijskega centra za obveščanje. Število poškodo- 

vancev takrat še ni bilo znano, zato je služba NMP Zdravstvenega doma Trebnje na 

kraj prišla z dvema reševalnima voziloma. Ob prihodu prve ekipe na kraj dogodka je 

ekipa ocenila situacijo na kraju in poročala dispečerju dodatne podatke po algoritmu 

»METHANE«. Ekipe NMP so se na kraj nesreče vozile iz zbirnega mesta pred PGD 

Mokronog po naprej pripravljeni časovnici izvozov. Ob prihodu na mesto nesreče so 

se morale ekipe javiti pri vodji intervencije. Slednji je po naročilu vodje NMP, ekipe 

napotil na posamezna delovna mesta. Ekipe NMP so ob prihodu na kraj nesreče iz 

vozila znosile opremo, kot na primer zajemalna nosila, opornice, monitor, sanitetni 

kovček, in jo predale odgovorni osebi na zbirnem mestu za opremo in material ob 

prikolici za množične nesreče. 

 

Glede na dodeljeno triažno kategorijo se je poškodovance preneslo v posamezne 

sektorje zdravstvene oskrbe. Prednost pri prenosu so imeli poškodovanci z višjo triažno 

kategorijo, na prenos pa so vplivale tudi različne okoliščine na kraju nesreče (npr. 

dostop do poškodovancev). Pri transportu so bili v veliko pomoč tudi štirikole- sniki, s 

katerim je bil dostop do poškodovancev najlažji. Vodja intervencije je skupaj     s 

predstavnikoma gasilcev in policije določil primerno mesto za postavitev posame- znih 

sektorjev zdravstvene oskrbe, gasilci pa so na določeno mesto postavili šotore  

posameznih sektorjev oskrbe. Mesto je bilo postavljeno blizu mesta nesreče in je 

omogočalo dostop reševalnim vozilom. Zbirno mesto za opremo je bilo med zbirnim 

mestom za reševalna vozila in mestom zdravstvene  oskrbe.  Tukaj  so  se  nahajale tudi 

prikolice za množične nesreče in zbirna oprema ter sanitetni material iz priha- jajočih 

reševalnih vozil. Vodja intervencije je določil osebo, ki je skrbela za prispelo opremo ter 

jo izdajala na mestu za oskrbo poškodovancev. Voznik prve ekipe na   kraju dogodka je 

prevzel naloge koordinatorja prevozov. Koordinator prevozov je z  vodjem intervencije 

preveril možnost uporabe helikopterja, vodil evidenco prispelih reševalnih vozil ter 

evidenco o opravljenih    prevozih. 
 

Na vaji je bila dolžnost vseh izvajalcev in udeležencev spoštovati vsa pravila za za- 

gotavljanje varnosti pri delu ter upoštevati navodila odgovornih oseb.   Odgovorne  
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osebe posameznih delovišč so morale skrbeti tudi za zagotavljanje varnosti pri delu. 

Vodje posameznih delovišč so po končani vaji napisale kratko pisno poročilo, ki je 

vsebovalo podatke o poteku dela na posameznih deloviščih, ter opozorile na  more- 

bitne pomanjkljivosti na vajah. Poročilo so nato predali vodji NMP na vaji (Žlajpah, 

et al., 2014). 
 

5.2 Predstavitev vloge študentov na vaji 
 

Po predhodnem dogovoru s Petrom Černe, dipl. zn. iz Zdravstvenega doma Novo 

mesto smo se študentje v soboto, 20. 9. 2014, ob 7.30 uri zbrali pred Gasilskim 

domom Mokronog. Pred gasilskim domom smo se vpisali v evidenčni list, kjer smo 

tudi dobili malico in rumen jopič z odsevnikom, da smo bili prepoznani kot »poško- 

dovanci«. Po evidentiranju nas je gasilski kombi odpeljal na kraj, kjer so se zgodile 

nesreče. Število vseh »poškodovanih«, je bilo čez sto. Razdelili so nas v več ve-   čjih 

skupin ter določili pri kateri nesreči bomo sodelovali. Študentke iz Fakultete za 

zdravstvene vede Novo mesto smo bile določene za nesrečo z vlakom. Ko smo bili 

dodeljeni k določenemu objektu, so nam organizatorji razdelili kartice na katerih je 

pisalo, kakšne poškodbe imamo, npr. poškodba noge, ne more premikati obeh nog, 

poškodba na levi strani obraza, itd. Okoli pol devete ure so nas pospremili k vlaku, 

kjer smo po lestvi splezali v vlak, ki je bil prevrnjen. V vagonu smo bile štiri osebe   z 

različnimi poškodbami. Organizatorji so nam naročili, da se v vagonu namestimo čim 

bolj udobno in, da ko zaslišimo prihod pomoči kričimo »na pomoč«. Malo čez deveto 

uro smo že zaslišali sirene, ki so pomenile, da so na kraj nesreče že prišli gasilci, 

reševalci, policisti ter drugi. Prvi, ki so prišli do nas »poškodovancev«, so  bili gasilci, 

ki so bili iz različnih gasilskih enot. Nato je do nas prišel reševalec, ocenil naše stanje, 

izvedel primarno triažo glede na opisano stanje, ki je bilo napisano na kartici, ki smo 

jo imeli okoli vratu. Nato nam je reševalec dal oranžen triažni karton- ček, na 

katerem je pisalo v kateri triažni kategoriji smo. Tudi ta kartonček smo imeli 

obešenega okrog vratu. Čez nekaj časa so nam povedali, da nas bodo rešili iz vago- 

na, vendar morajo najprej prerezati streho vagona, saj smo bile poškodovane tako, 

da nismo bile sposobne hoditi. Ko so uspeli zagotoviti izhod, so nas imobilizirali in 

fiksirali na zajemalna nosila in nas enega po enega transportirali v posamezne sek- 

torje zdravstvene oskrbe glede na triažno kategorijo. Ko so nas na zajemalnih nosilih 

prinesli do sektorja oskrbe, so izvedli oskrbo ter sekundarno triažo, nato pa smo tam 

počakali na transport, ki bi nas v realni situaciji odpeljal v bolnišnico. Po končani vaji 

so nas odpeljali nazaj na prvo zbirno mesto, kjer so nas povprašali o vtisu o vaji ter 

nam ponudili možnost toplega obroka. Nato je sledila analiza dneva ter  zaključek. 

 
 
 

6 RAZPRAVA 
 

Vaja je potekala v skladu z naprej pripravljenim Elaboratom delovanja služb NMP na 

vaji »Eskalacija različnih masovnih nesreč ob potresu 2014« (Žlajpah et al., 2014). 

Ta je bil pripravljen v skladu z načrti ukrepanja NMP v primeru množičnih nesreč ter 

smernicami Ministrstva za zdravje. 
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S sodelovanjem na vaji se nam je spremenil pogled na celoten potek dogajanja, kaj 

bi se zgodilo, če bi prišlo do množične nesreče. Šele, ko si v središču dogajanja, se 

zaveš, koliko znanja je potrebno za reševanje v takih primerih. Zato je tudi zelo 

pomembno, da se od časa do časa organizira take množične vaje, saj se le na njih 

lahko pridobljeno teoretično znanje prenese v prakso. Ekipe se morajo naučiti tudi 

sodelovanja med seboj, saj prihajajo iz različnih področjih in v vsakdanjih interven- 

cijah med seboj ne sodelujejo. Pomembno se nam zdi, da na tej vaji sodelujejo tudi 

študentje zdravstvenih ved, čeprav le kot poškodovane osebe. Saj se na teh vajah 

naučiš in vidiš veliko več kot na praksi na urgenci ali med samim predavanjem. Na 

vajah smo imeli možnost videti in doživeti vso iznajdljivost in hitro razmišljanje 

zdravstvenih delavcev, kaj morajo storiti v tistem trenutku, da rešijo življenje po- 

škodovane osebe. Čeprav smo bili le namišljeni poškodovanci, so se do nas obnašali, 

kot da se gre zares. Njihova obravnava je bila korektno opravljena kljub jezikovnim 

preprekam pri zdravstvenih delavcih iz Hrvaške. Med reševanjem so ekipe NMP in 

ekipe drugih strokovnih služb ujele, kot da delajo skupaj že ves čas. Dobro bi bilo, če 

bi bilo na naslednjih podobnih vajah več sodelujočih študentov, ker je to zelo  pouč- 

na izkušnja. Saj se veliko naučiš že s tem, ko moraš igrati vlogo poškodovanca in te 

rešujejo reševalci, ki se obnašajo, kot da to ni vaja. 
 

Podobne vaje z namenom izboljšanja pripravljenosti in usklajenosti posameznih 

služb, ki sodelujejo pri reševanju pri množičnih nesrečah izvajajo tudi drugod po 

svetu. V Združenih državah Amerike usklajuje vojaško in civilno zdravniško medse- 

bojno pomoč ob pojavu množičnih nesreč National Disaster Medical System (NDMS). 

Pri njih vaje izvajajo v treh delih. Prvi del je simulacija masovne nesreče. Drugi del je 

namenjen revidiranju akcijskega načrta. Tretji del poteka kot praktični del s sezna- 

nitvijo uporabe opreme za izvajanje postopkov nujne medicinske pomoči in funkci- 

onalne uporabe orodja za nacionalno varnost. Na koncu sledi vrednotenje izvedene 

vaje od sprejema, triaže, demonstracije in prevozov namišljenih bolnikov. Vsaka vaja 

prinese določena spoznanja o pomanjkljivostih. Napake odpravljajo z ustanovitvijo 

treh delovnih skupin, ki so zadolžene za dopolnitev akcijskih načrtov (Chan et al., 

2006). 

 
 
 

7 SKLEP 
 

Ob množičnih nesrečah je zelo pomembno pravilno in hitro ukrepanje služb NMP in 

drugih strokovnih služb (gasilci, policija, vojska). Ker do teh nesreč prihaja zelo red- 

ko, so toliko bolj pomembne vaje, na katerih vsi preizkusijo svojo strokovno uspo- 

sobljenost. Na vaji Potres-Puščava 2014 smo imeli priložnost sodelovati tudi štu- 

denti zdravstvenih ved, tako nam je bilo omogočeno, da smo pridobili veliko novih 

izkušenj in znanj, ki jih na fakulteti in kliničnem usposabljanju ne moremo  dobiti. 
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Zahvaljujemo se gospodu Petru Černetu iz Zdravstvenega doma Novo mesto za po- 

vabilo študentom za sodelovanje na vaji ter njegovo pomoč pri pisanju prispevka.  
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Dostop do sanitarij je človekova osnovna pravica. Kljub temu je na 

svetu še vedno 2,5 milijarde ljudi brez dostopa do sanitarij; od tega jih več kot milijarda 

iztreblja na prostem. V Kambodži so ljudje zaradi neustreznih sanitarnih razmer in neza- 

dostne higiene zelo dovzetni za različne okužbe. Poleg zagotovitve ustreznih sanitarij lahko 

preprost korak, kot je umivanje rok z milom, prepreči pojavnost driske skoraj za polovico in 

drugih črevesnih okužb za tretjino. 
 

Metoda: Uporabljena je bila deskriptivna presečna študija zbiranja in predstavitve po- 

datkov o sanitarnih razmerah v Kambodži. V okviru humanitarne organizacije Sustainable 

Cambodia so bile na terenu izvedene delavnice o higieni rok v provinci Pursat, in sicer v času 

od 1. 11. 2011 do 31. 3. 2012. Projekt postavitve sanitarij z umivalnicami v eni izmed kam- 

boških šol se je začel januarja 2012 in končal junija 2012. 

 

Rezultati: S postavitvijo sanitarij in umivalnice so bili vzpostavljeni osnovni pogoji za izva- 

janje higiene med otroki v kamboški šoli. Z izvajanjem delavnic se je z otroki delilo osnovno 

znanje in zavedanje pomena higiene; v nadaljevanju se pričakujeta tudi izboljšanje higien - 

skih navad in prenos tega znanja med druge vaščane/prebivalce. 
 

Razprava: Otrokom kamboške šole se je omogočilo, da na novo pridobljene higienske na- 

vade izvajajo še naprej, tj. vsak šolski dan. Da se višja raven higiene ohrani in se še naprej 

izvaja tudi po odhodu prostovoljcev, bi bilo potrebno, da se izobrazi in usposobi lokalne 

učitelje ter druge lokalne strokovnjake, ki bi naprej širili in poglabljali higiensko zavest. 
 

Ključne besede: sanitarna ureditev, Kambodža, higiena rok, sanitarije, umivalnice  
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ABSTRACT 
 

Theoretical background: Access to sanitation is a basic human right. Nevertheless, 

approximately 2.5 billion people are devoid of these facilities, a billion out of which have to 

resort to open defecation (WHO & UNICEF, 2013). Due to inadequate sanitation and lack of 

hygiene people in Cambodia are highly susceptible to various infections. Adequate sanita- 

tion conditions, along with simple preventive measures, such as hand washing with soap, 

could decrease the incidence of diarrhea by almost a half and intestinal infections by a third 

(WB, 2005). 

 

Methods: A descriptive cross-sectional study of collecting and presenting data on sanitary 

conditions in Cambodia was used. Within the framework of the humanitarian organization 

Sustainable Cambodia, a number of workshops in the field of hand hygiene were organised 

in the Pursat province from November 1, 2011 to March 31, 2012. The project of installing 

toilets with washrooms in one of the Cambodia‘s schools lasted from January till June 2012. 

 

Results: The installation of toilets and washrooms secured the basic conditions for the im- 

plementation of hygiene measures among children in the Cambodian school. Hand hygiene 

workshops provided the opportunity to share the basic knowledge and raise the awareness 

of the importance of hygiene among children. It is expected that the acquired knowledge 

will be disseminated also to other community members. 
 

Discussion: Access to sanitation facilities enabled the Cambodian school children to apply 

the newly acquired hygiene practices in their everyday life. In order to maintain and pre- 

serve the adequate level of hygiene as well as to continue the hygiene programs after the 

departure of the international volunteers, it would be necessary to educate and train local  

teachers and experts to further expand and deepen the hygiene awareness.  
 

Key words: sanitation, Cambodia, hand hygiene, toilets, washrooms 
 
 
 

1 UVOD 
 

Dostop do sanitarij je človekova osnovna pravica. Kljub temu je na svetu še vedno 

2,5 milijarde ljudi, ki nima dostopa do sanitarij; od tega se jih več kot milijarda 

poslužuje iztrebljanja na prostem (WHO & UNICEF, 2013). Za primerjavo: na svetu 

od dobrih sedem milijard ljudi le ena milijarda nima mobilnega telefona (UNICEF, 

2013). V državah tretjega sveta, vključno s Kambodžo, so ljudje zaradi neustreznih 

sanitarnih razmer in slabe higiene veliko dovzetnejši za različne okužbe, večja je tudi 

s tem povezana umrljivost. Osnovna sanitarno-higienska ukrepa, kot sta zagoto- 

vitev ustreznih sanitarij in umivanje rok z milom, lahko preprečita pojavnost driske 

skoraj za polovico in drugih črevesnih okužb za tretjino (WB, 2005). 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Deklaracija Združenih narodov o razvojnih ciljih tisočletja z osmimi pomembnimi ci- 

lji zavezuje posamezne države k prizadevanju za ureditev boljših življenjskih razmer 

za svoje prebivalce (UN, 2000). Medtem ko je napredek pri zagotavljanju dostopa do 

pitne vode velik, se dostopnost prebivalcev do ustreznih sanitarij uresničuje počasi; 

cilj, da se bo do konca leta 2015 število ljudi brez dostopa do ustreznih sanitarij pre- 

polovilo, verjetno ne bo dosežen (UNAS, 2014). Neustrezne sanitarije in iztrebljanje 

na prostem so pomemben javnozdravstveni problem, zaradi katerega v državah tre- 

tjega sveta vsak dan posredno umira na tisoče ljudi. Države, v katerih prebivalci v 

največjem številu prakticirajo iztrebljanje na prostem, so tudi države, v katerih umre 

največ otrok, mlajših od pet let; pri tem sta prisotna visok delež podhranjenih ljudi 

in revščina (UNICEF, 2013). 

 

Ker globalno vsi zastavljeni cilji omenjenega programa Združenih narodov niso do - 

seženi, se pripravlja modificiran dokument z na novo definiranimi razvojnimi cilji. 

Poleg dostopa do varne pitne vode in ustrezne sanitarne ureditve je poudarjena tudi 

splošna higiena kot pomemben spremljevalni faktor dejavnikov za dvig kakovosti 

življenja (WHO & UNICEF, 2013). 

 

Kambodža glede slabih higienskih razmer ni izjema. Življenje ljudi v Kambodži, 

predvsem na podeželju, kjer živi kar 80 % prebivalstva (WHO & UNICEF, 2013), je 

vse prej kot lahko. Po genocidu Rdečih Kmerov v letih 1975–1979 se stanje v državi 

in življenje ljudi počasi izboljšujeta, vendar Kambodža še vedno ostaja ena izmed 

najrevnejših držav sveta. Največ ljudi v Kambodži umre zaradi t. i. bolezni umazanih 

rok, katerih pot prenosa je fekalno-oralna; vse to je posledica slabe sanitarne ure- 

ditve in nezadostne higiene (WHO, 2011). 

 
 
 

3 METODE 
 

Uporabili smo deskriptivno presečno študijo zbiranja in predstavitve podatkov o sa- 

nitarnih razmerah v Kambodži. V okviru prostovoljnega dela v humanitarni organi- zaciji 

Sustainable Cambodia (v nadaljevanju: SC) so bile izvedene delavnice o higieni rok za 

otroke na širšem območju province Pursat, in sicer v času od 1. 11. 2011 do  31. 

3. 2012. Projekt postavitve sanitarij z umivalnicami v eni izmed kamboških šol se je 

začel januarja 2012 in končal junija 2012. 

 
 
 

4 OPIS PROJEKTA 
 

Življenje na podeželju v Kambodži 
 

Tipične kamboške hiše so lesene ali iz bambusa; zaradi poplav in vlage so s   po- 
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močjo lesenih ali betonskih podpornikov dvignjene nad terenom. Zgornji prostor 

hiše je brez sten in pohištva, na tleh so le preproge, na katerih Kambodžani spijo. V 

spodnjem, zunanjem delu hiše je prostor, namenjen domačim živalim, pripravljanju 

hrane, kuhanju, obedu in druženju. V vaseh večinoma iztrebljajo na prostem ali pa 

uporabljajo preproste latrine. Najpogostejši viri pitne vode na podeželju so: voda  iz 

rek, deževnica in podtalnica. Zbiralniki za vodo so betonski; veliko jih nima pokrova, 

kar privablja različne insekte. V sušnem obdobju, ko zmanjka vode iz zbiralnikov,  so 

prebivalci prisiljeni uporabiti vodo iz reke. Redki prebivalci oz. vasi imajo izkopane 

vodnjake, ki jim omogočajo dostop do pitne vode vse leto. Zaradi oteženega dostopa 

do pitne vode in sanitarij domačini posledično ne izvajajo dobre higienske prakse. 

Ti osnovni pogoji niso zagotovljeni niti v vseh šolah in vrtcih. Zaradi naštetega ni 

presenetljiv rezultat študije o higienskih navadah, ki jo je izvedla agencija ADRA 

Cambodia (2008), v kateri so ugotovili, da si več kot 74 odstotkov Kambodžanov, ki 

živijo na podeželju, ne umiva rok pravilno oz. si jih sploh ne umiva. 
 

Na podeželju se torej spopadajo z veliko revščino, s slabim dostopom do sanitarij in 

pitne vode, slabim dostopom do zdravstvenih storitev in s pomanjkanjem zdra- 

vstvenega osebja; izobrazba prebivalcev je nizka, dela zanje ni oz. ga težko najdejo 

(SC, 2014). Nevladne organizacije, ki delujejo na območju Kambodže, so pomemben 

člen pri izboljševanju življenjskih pogojev domačinov. Ena izmed tovrstnih nevladnih 

organizacij je tudi neprofitna nevladna organizacija SC. 

 

Pomen vključevanja higiene v šolski pouk 
 

Higiena v šoli je pomembna za zmanjševanje in preprečevanje bolezni ter vzdrževa- 

nje zdravja otrok in mladostnikov v obdobju šolanja. Šola je prostor, v katerem otrok 

preživlja večji del dneva več let zapored, zato mora ustrezati higiensko-tehničnim 

in pedagoškim zahtevam, da sta omogočena učinkovito šolanje ter zdravo in varno 

življenje na šoli (Čakš et al., 2002). Kamboške šole na žalost otrokom ne zagota- 

vljajo varnega bivanja. Z zdravljenjem in izobraževanjem so v nekaterih provincah 

sicer zmanjšali okužbe med otroki, vendar so se te spet ponovile zaradi pomanjkanja 

dostopa do ustreznih sanitarij, varne pitne vode in slabih higienskih navad (UNICEF, 

2003). Šola naj bi bila tista, ki uči o zdravju, zdravem načinu življenja, o dobrih hi- 

gienskih navadah. Da se otrok nekaj nauči in usvoji, niso pomembni samo učitelji in 

teoretično znanje, ampak tudi ustrezni pogoji in ustrezno okolje, v katerem se učijo. 

Šola (kot zgradba in kot ustanova) mora biti zgled dobre higienske prakse, ki (bo) 

vpliva(la) na zdravje otrok in razvoj higienskih navad učencev. 

 

Kamboška šola Sylvia Lasky 
 

Organizacija SC je leta 2001 ustanovila prvo šolo za vaške otroke z imenom Sylvia 

Lasky (v nadaljevanju: SL), ki stoji na obrobju mesta Pursat. Sprva je bilo v šolo 

vključenih le 60 učencev, danes pa jo obiskuje več kot 400 otrok v starost i od 6 do 

19 let. Vsi učenci niso v šoli prisotni ves čas, ker nekateri obiskujejo tudi državno 

šolo; tako je dnevno prisotnih približno 100 učencev. Šola otrokom predstavlja pri- 

 
 

  447  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 
 

ložnost za izobraževanje, ki ga drugače ne bi imeli, ter mednarodni stik s prostovolj- 

ci in z morebitnimi pokrovitelji za njihov nadaljnji študij. S pridobljenim znanjem in 

z veščinami po končanem šolanju se lahko lažje zaposlijo. 

 

Ureditev sanitarij in umivalnic 
 

Ideja o postavitvi sanitarij in umivalnic na omenjeni šoli je nastala na podlagi ogleda 

šole in izjemno slabih higienskih razmer. Pred izvedbo projekta so imeli v šoli SL na 

voljo samo eno stranišče, ki je bilo od šolske zgradbe oddaljeno približno 60 metrov. 

Sama oddaljenost ne predstavlja takšnega problema, večjo težavo predstavlja šte- 

vilo ljudi na eno samo stranišče. Minimalni standard v težkih življenjskih razmerah, 

opredeljen v priročniku The Sphere (2011), je največ 30 deklic oz. največ 60 dečkov 

na eno stranišče. V omenjeni šoli tem standardom ne zadostijo, saj si eno samo 

stranišče delijo vsi učenci in učitelji ter vse osebje organizacije SC. Na stranišču je 

bila vedno gneča, kar je vodilo v daljšo odsotnost učencev od pouka, zadrževanje 

blata in urina vse do odhoda iz šole, iztrebljanje na prostem v okolici ali na poti 

domov. Nekateri učenci niso uporabljali stranišča, ker jim je bilo nerodno iti skozi 

glavno pisarno zaradi morebitnih srečevanj z učitelji, ravnateljem in z drugimi zapo- 

slenimi. Otroci raje niso pili ali jedli, kot pa da bi morali na stranišče. 

 

Ideja je prerasla v projekt s pomočjo prostovoljcev ter lokalne ekipe za vodo in gra- 

dnjo sanitarij. Projekt je finančno podprl donator iz Avstralije.  
 

Objekt sanitarij skupaj z umivalnico je bil načrtovan cca 20 m od najbolj oddaljene 

učilnice. V bližini objekta ni vira pitne vode, tako da ni možnosti onesnaženja pod- 

talnice. Glede na to, da so sanitarije namenjene šolarjem in da je od njih odvisna 

uspešnost projekta, je bila končna odločitev o izbiri lokacije prepuščena mladinskim 

klubom šole. 

 

Sanitarije so načrtovane ob upoštevanju lokalnih običajev; zgrajene so kot tradi- 

cionalne latrine z vodnim zbiralnikom in s posodo za splakovanje. Vodni zbiralnik       se 

polni z zbiralnikov deževnice. Sanitarije so betonske in omogočajo učinkovitejše 

čiščenje kot leseni objekti. Zaradi visokih talnih voda v deževnem obdobju je ga-  barit 

objekta nekoliko dvignjen od okoliškega nivoja tal z namenom preprečiti vdor  

meteorne vode v objekt. Prostor je razsvetljen naravno – z uporabo odprtin v steni 

objekta, ki hkrati omogočajo tudi učinkovito naravno prezračevanje. V sanitarijah ni 

papirja, zagotovljeni pa so pogoji za umivanje z vodo, kot je to običajno v kamboški  

kulturi. Sanitarije so ločene po spolu; posamezna kabina omogoča zaklepanje, saj je 

pomembno, da se upošteva zasebnost dečkov in    deklic. 

 

Umivalnice za roke 
 

Ob sanitarijah se je zgradila tudi umivalnica, čeprav jih običajno v kamboških šolah 

in vrtcih nimajo. Ob objektu so bili načrtovani trije umivalniki. Vsak je opremljen s 

pipo s tekočo vodo, z milom, bombažnimi brisačami, pod umivalnikom pa je   vgra- 
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jena še dodatna pipa za umivanje nog pred vstopom v učilnice. Namen postavitve 

umivalnice je učencem omogočiti, da teoretično znanje, pridobljeno med poukom 

in v praktičnih delavnicah, udejanjajo tudi v vsakdanjem življenju, hkrati pa tudi, da 

omenjene higienske navade utrdijo in jih prenesejo v svoje vsakdanje življenje, in 

sicer tudi v domačem okolju. 
 

Delavnice o higieni rok 
 

Delavnice o higieni rok so bile izvedene na širšem območju province Pursat za pred- 

šolske in šolske otroke ter mladinske klube šol. Njihov namen je bil ozaveščanje 

otrok o pomembnosti in pravilnem postopku umivanja rok. V teoretičnem  delu de- 

lavnic se je z otroki razpravljalo o pomenu umivanja rok, v praktičnem delu pa se je 

s pomočjo posebnega reagenta, ki zaradi dodanega fluoresceina sveti pod UV-lučjo, 

demonstriralo miljenje in preverjalo, katere dele rok pri umivanju posameznik naj- 

pogosteje izpusti, posledično pa, na katere dele rok je treba pri miljenju še posebej 

paziti. Ker v kamboških šolah in vrtcih ni umivalnikov, smo za umivanje uporabljali 

dve večji posodi, torej na način, kot naj bi to izvajali že prej. V eni posodi si vsi 

omočijo roke, ki jih nato milijo, potem pa splaknejo v drugi posodi. Tako so imeli 

zadnji, ki so si umivali roke, že precej umazano vodo v obeh posodah, kar ni ravno 

pripomoglo k čistejšim rokam. Da bi rešili ta problem, se je skonstruirala začasna 

improvizirana umivalnica z veliko plastično posodo s pokrovom in plastično pipo. 

Otroci so bili nad novo pridobitvijo navdušeni in so si še z večjim veseljem umivali 

roke. Po umivanju so si roke, kjer je bilo mogoče, obrisali z bombažno brisačo ali  jih 

osušili na soncu. V času delavnic je bil oblikovan učni plakat s fotografijami pravil- 

nega postopka umivanja rok, ki organizaciji služi za nadaljnje izvajanje delavnic in 

izobraževanje na področju umivanja rok. 

 

Vizija in spremljanje projekta po koncu izvedenega dela 
 

V okviru načrtovanja sanitarij in umivalnice je bilo predvideno in zaželeno,  da  se objekt 

po izteku projekta še naprej in redno uporablja, da se dobre prakse prenesejo   v 

domove in druge šole. Za spremljanje projekta smo zadolžili lokalne ekipe orga- nizacije 

SC. 

 

Po skoraj letu in pol uporabe sta se prek prostovoljcev v Kambodži preverjala stanje 

objekta in uspešnost projekta. Na podlagi fotografij je opaziti, da objekta po od- 

hodu mednarodnih prostovoljcev niso povsem dokončali. Prav tako je opaziti slabo 

vzdrževanje; prav zaradi tega lahko iz prejetega slikovnega gradiva ugotovimo, da 

se objekt še vedno množično uporablja in za zdaj še služi svojemu prvotnemu na- 

menu – neposredno omogočiti učencem dostop do sanitarij in umivalnikov za roke, 

posredno pa k preoblikovanju miselnosti in zakoreninjenih navad glede izvajanja 

osnovne higiene na stranišču. 
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5 RAZPRAVA 
 

V državah tretjega sveta se zaradi uvajanja javnozdravstvenih preventivnih ukrepov 

higiensko stanje izboljšuje, a še vedno ne dovolj hitro glede na visoko rast prebi- 

valstva. Veliko obstoječih javnozdravstvenih programov sicer vključuje izboljšanje 

higiene, vendar se ti programi higieni ne posvečajo v zadostnem obsegu (WB, 2005). 

To vključuje tudi pomanjkljivo izobraževanje o učinkovitem umivanju rok, ki je eden 

najpreprostejših in najnujnejših ukrepov za preprečevanje prenosa okužb. S pravil- 

nim in učinkovitim umivanjem rok zmanjšamo oz. preprečimo okužbe, ki se širijo po 

fekalno-oralni poti, kapljične okužbe in druge okužbe, ki se širijo prek rok, onesna- 

ženih s telesnimi tekočinami. 
 

Zaradi pomanjkanja sanitarij se ljudje poslužujejo iztrebljanja na prostem; to je v 

Aziji najbolj množično na podeželskih območjih. Prav zato menimo, da so tovrstni 

programi, s katerimi se pomaga ljudem zgraditi osnovno infrastrukturo, hkrati pa jih 

izobraževati o pomenu izvajanja osnovne higiene, še posebno na podeželskih 

območjih, nujni. 

 

Z dobrimi higienskimi navadami bi lahko v Kambodži zmanjšali število  obolelih in 

umrlih, kar posledično vpliva tudi na ekonomsko korist države. Da lahko dosežemo 

dobre higienske navade, pa je treba ozaveščati in učiti ljudi. To vsekakor ni delo s 

takojšnjim učinkom; postopoma je treba vplivati na spremembe v navadah pri lju- 

deh. 

 

Izobraževalne ustanove imajo velik vpliv na navade ljudi. Prav zato je bilo  vključeno 

izvajanje delavnic o umivanju rok v vrtce in šole. Menimo, da so otroci z  usvojenimi 

dobrimi higienskimi navadami ključnega pomena. Pomemben prispevek za premik 

v higienskih navadah prebivalstva bi bila zato vključitev predmeta o higieni v šolski 

kurikulum. Pri pouku lahko izoblikujemo navade in tam so otroci odprti za novosti. 

Razmere pa velikokrat ne omogočajo niti osnovnih pogojev za dobro higieno. Na 

drugi strani se šole velikokrat srečujejo s problemom, da ravno učitelji ne dajo do- 

volj poudarka higieni in da niso motivirani, da bi otroke učili in opozarjali o pomenu 

umivanja rok. S ponavljajočimi se delavnicami in pogovori o higieni med otroki in 

učitelji bi higienske navade lahko postopoma izboljšali ne le med udeleženci delav- 

nic oz. šolarji, ampak bi to novo znanje prenesli na celotno prebivalstvo. 

 

Ob tem je nujno omeniti, da izobraževanje o higieni nima učinka na spremembo 

higienskih navad, če prebivalci nimajo urejenega dostopa do sanitarij in varne pitne 

vode (UNICEF, 2003). Tako je bilo šolarjem s projektom omogočeno, da svoje usvo-  jeno 

znanje uporabljajo tudi v praksi in sledijo dobrim higienskim usmeritvam. Lo- čene 

sanitarije za dečke in deklice so bile nujno potrebne, da otroci ne iztrebljajo na prostem 

– v okolici šole – ali da blata in urina ne zadržujejo vse do prihoda domov. Projekt je bil 

dobro načrtovan, prav tako so bile dobro razdeljene naloge, ki so jih lokalne skupine 

izvajale po odhodu mednarodnih prostovoljcev, vključenih v projekt. Očitno pa to le ni 

vedno zagotovilo za uspeh. Objekt se sicer uporablja, ni pa na voljo 
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mila in brisač. Tudi glede na slabo čiščenje prostorov ne moremo pričakovati, da se 

bodo brisače prale dnevno, kot je bilo predvideno v prvotnem programu projekta. 

Mogoče bi morali pristopiti do lokalnih udeležencev na kak drugačen način; mogoče 

je bil izbrani način vodenja projekta preveč zahodnjaški in ni imel tolikšnega vp liva, 

kot bi si želeli. Treba je upoštevati, da se v Kambodži (po lastnih izkušnjah) način 

dela zelo razlikuje od zahodnjaškega. Mi hitimo na vse strani, oni pa k stvari pristo- 

pajo veliko počasneje in manj stresno. Nobena skrajnost ni dobra, je pa pomembno, 

da najdemo pravo mero. Dobro je, da imamo kot zahodnjaki tolikšno mero svobode 

in da stremimo k temu, da smo zmožni tudi sami poskrbeti zase, cenimo pa tudi 

vzhodnjake, ki jim odnosi in harmonija v družbi pomenijo veliko več kot prizadeva- 

nje za individualno kariero in večji zaslužek posameznika. 
 

Ne glede na omenjene pomanjkljivosti lahko sklenemo, da je projekt uspešen. Otroci 

so se seznanili s teoretičnim in praktičnim znanjem o umivanju rok, zgrajene so  bile 

sanitarije, ločene po spolu, in umivalnica za roke. S projektom se je omogočilo bolj 

zdravo šolsko okolje, in če vsaj nekaj otrok o tem razmišlja še danes in bodo jutri 

spremenili svoje navade ter posledično navade v svojih družinah, je to pomemben 

korak v pravo smer. 
 

Za načrtovanje projekta smo uporabili znanja, pridobljena med študijem sanitarnega 

inženirstva. Še zlasti so prišla prav znanja s terenskih vaj v različnih objektih, v ka- 

terih se je ocenjevalo stanje posameznih objektov. Poleg znanja o človeku in okolju 

bi bilo dobro, da bi se med študijem sanitarnega inženirstva bolj poglobili tudi v 

medkulturni dialog, ker se naše kulturno okolje hitro spreminja in v njem je vse več 

tudi raznolikosti, ki s seboj prinašajo nove socialne in politične izzive (Blazinšek & 

Kronegger, 2008). Hkrati nam multikulturnost prinese tudi veliko različnih načinov 

reševanja problemov, ki jih bomo prej kot slej morali poiskati, da dobimo ustrezne 

rešitve. Ključna veščina, ki jo sanitarni inženir in posamezniki, skupnosti in narodi 

potrebujejo, je sposobnost vstopiti v toleranten in spoštljiv dialog med kultura- 

mi (Blazinšek & Kronegger, 2008). Pri pridobivanju te veščine imajo izobraževalne 

ustanove pomembno vlogo tudi na Zahodu. Skozi pristop medkulturnega dialoga 

lahko znanstvene discipline, metode poučevanja, veščine učenih in znanje na splo- 

šno poglobimo in izboljšamo. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Razmere v tretjem svetu so glede sanitarne ureditve še posebej slabe in neprimerlji- 

ve z razvitim svetom. V javnozdravstvenih programih so pomanjkljivosti, predvsem 

z vidika sanitarne higiene in higiene rok. Žal se cilj številnih držav glede izboljšane 

sanitarne ureditve do leta 2015 ni uresničil. Med te države lahko prištejemo tudi 

Kambodžo, v kateri zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje še vedno ostaja izziv. 

 

Cilj projekta postavitve sanitarij in umivalnic je bil vzpostaviti boljši higienski  režim  
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v kamboški šoli in otrokom omogočiti, da pridobljeno znanje in nove navade izvajajo 

še naprej, in sicer vsak šolski dan. 
 

Nujno bi bilo, da se izobrazi in usposobi lokalne učitelje in druge lokalne strokovnja- ke, 

ki bi širili in poglabljali higiensko zavest, tudi ko prostovoljci odidejo. Prav tako bi 

predlagali, da se nadzirata delo in učinkovitost projektov, da donacije pridejo v prave 

roke in da se z odhodom prostovoljcev vizija projektov nadaljuje. 
 

Z usvojenim znanjem, ki ga študent pridobi med študijem sanitarnega inženirstva, 

se lahko odlično vklopi v humanitarne ekipe in pripomore k realizaciji projektov na 

zelo širokem področju. Vloga sanitarnega inženirja je še posebej pomembna v težkih 

življenjskih razmerah, saj vidi problem široko in ga tako skuša tudi rešiti. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Demografske analize v Sloveniji kažejo na pojav staranja prebival- 

stva, saj je že skoraj petina slovenskega prebivalstva starejša od 65 let. To predstavlja izziv 

socialnogerontološkemu raziskovanju in priložnost za uvajanje vseh tistih storitev na po- 

dročju skrbi za stare, ki so bile identificirane kot potrebne za družbeni razvoj v lokalnem, 

regionalnem in nacionalnem okolju. Demografski proces staranja prebivalstva se kaže  v 

razsežnostih, ki jih v preteklosti nismo niti slutili, danes pa moramo kot odgovor na  potrebe 

časa iskati ustrezne socialnogerontološke rešitve. 
 

Metoda: V raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop. Ugotovitve raziskave 

smo dobili na vzorcu 117 respondentov, ki smo jih anketirali v ruralnem in urbanem okolju 

občine Ormož. Hipotezo smo preverili s pomočjo podatkov lastnega anketnega raziskovanja 

in podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. 
 

Rezultati: Z raziskavo smo proučili razširjenost pojava staranja prebivalstva v občini Ormož 

in ugotovili, da se prebivalstvo proučevane občine hitreje stara od slovenskega povprečja. 

To so potrdili tudi respondenti z mnenjem, da je občina Ormož res starajoča se občina. Na 

podlagi rezultatov raziskave lahko hipotezo, da se prebivalstvo občine Ormož hitreje stara v 

primerjavi s slovenskim povprečjem, potrdimo. 
 

Razprava: Demografska analiza občine Ormož na področju staranja prebivalstva kaže 

alarmantno demografsko stanje, in prav zato je potreben takojšen odziv vseh odgovornih 

ustanov v okviru različnih družbenih podsistemov – lokalne samouprave, socialnega var- 

stva, zdravstva, izobraževanja … Iz socialnogerontološke perspektive je potreben holistič-  ni 

pristop z iskanjem strokovno ustreznih, dolgoročnih in družbeno sprejemljivih rešitev z 

uvajanjem inovativnih in sodobnih storitev na področju dela in skrbi za  stare. 
 

Ključne besede: starost, staranje, demografski vidik, prebivalstvo, občina Ormož  
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ABSTRACT 
 

Theoretical background: Demographic analyses in Slovenia show a trend of ageing 

population; almost every one in five people in Slovenia is over 65 years old. This fact 

represents a challenge to social gerontological research and a chance to implement all 

elderly care services that were identified as necessary for social progress in local, regional, 

and national environment. Demographic process of ageing population is now seen in 

proportions, unimaginable in the past, and the answer to the needs has to be found in 

adequate social gerontological solutions. 

 

Method: Quantitative research approach wasused inthe research. A total of 117 respondents 

were interviewed in rural and urban environment of the municipality of Ormož. The 

hypothesis was compared to data from interviews performed by ourselves and data from 

the Statistical Office of the Republic of Slovenia. 
 

Results: The research studies the extent of the ageing population process in the municipality 

of Ormož and shows that the studied population is ageing faster than the Slovene average. 

The respondents also stated that Ormož is, in their opinion, an ageing municipality. The 

results from the research confirm the hypothesis that the population in the municipality of 

Ormož is ageing faster compared to the Slovene average. 

 

Discussion: Demographic analysis of the municipality of Ormož points to an alerting state 

in the field of ageing population; thus an immediate response of all responsible institutions 

in various social subsystems is needed - local government, social care, health, education etc. 

From a social gerontological perspective, a holistic approach with a search of professionally 

adequate, long-term, and socially acceptable solutions with the implementation of 

innovative and modern services in the field of elderly care and work is needed. 
 

Keywords: age, ageing, demographic aspect, population, municipality of Ormož  
 
 
 

1 UVOD 
 

Živimo v času, ko je čedalje več ljudi starejših od 65 let, in prav zaradi tega je pro - 

učevanje starosti in procesa staranja družbeno vse pomembnejše (Giddens, 2007). 

Stari ljudje so v različni strokovni literaturi definirani s starostjo, ko dopolnijo 65 let 

in več (World Health Organization, n. d). 

 

Da se prebivalstvo Slovenije stara, nam potrjujejo številne demografske analize. In 

kako je s stanjem na področju staranja prebivalstva na ravni posameznih občin? Ker 

izhajamo iz občine Ormož, je bilo naše raziskovanje usmerjeno v analizo demograf- 

skih kazalnikov za občino, ki smo jih primerjali s podatki za Slovenijo. Predmet  naše 

raziskave je predstaviti demografske vidike staranja v občini Ormož kot osnovo za 

potencialno uvajanje novih socialnogerontoloških storitev kot odgovor na  potrebe 
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časa in okolja. Staranje prebivalstva ni zaznamovalo samo slovenskega, ampak tudi  

evropsko in svetovno prebivalstvo. Iz demografske analize Slovenije lahko razbe- remo, 

da sta deleža mladega in starega prebivalstva danes dokaj uravnotežena, saj  imamo v 

letu 2013 le še 17,5% delež mladega prebivalstva v starosti od 15 do 29      let (SURS, 

2013a) in kar 17,1% delež prebivalstva, starega nad 65 let. Demografske napovedi 

kažejo, da se bo delež starega prebivalstva v prihodnje še povečeval in bomo imeli do 

leta 2060 le še 12% delež mladih in kar 33% delež starih. Povečal         se bo tudi delež 

ljudi, starih nad 85 let, kar je posledica daljšanja življenjske dobe (SURS, 2013b). 

 

Vzroke za tako demografsko sliko v Sloveniji je iskati v nizki rodnosti in nizki umr- 

ljivosti otrok, napredni medicini ter življenjski dobi, ki se podaljšuje. Predvidena 

življenjska doba žensk v povprečju znaša 82,7 leta, moških pa 76,6 leta. Pričakujemo 

lahko, da se bo življenjska doba še podaljšala (SURS, 2011). K temu so prispeva-     li 

boljša higiena, napredna medicina, sprememba življenjskih navad in izboljšanje 

socialnih razmer (Poredoš, 2004). 

 

Učinki demografskih sprememb se odražajo tudi v vsakdanjem življenju, spreme- 

njenih socialnih razmerah, v generacijskih razmerjih in v finančnih učinkih (Jakoš, 

2009). 

 

V Sloveniji v preteklosti nismo imeli vzpostavljene demografske politike. Ukrepi za 

dvig rodnosti in na področju staranja prebivalstva so vse prepogosto spregledani, saj 

se trenutno ukvarjamo predvsem z vprašanji podaljševanja delovne dobe, pokojnin- 

sko in zdravstveno reformo (Jakoš, 2009). 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

O staranju prebivalstva govorimo, ko se spreminja sestava prebivalstva in se pove- 

čuje delež starih (Malačič, 2006). Leta 1991 je bila v Sloveniji povprečna starost 33,6 

leta (Hlebec, 2009), v letu 2014 pa 42,4 leta (SURS,  2014a). 

 

Ločimo dve skupini starih: s pojmom »stari« opredeljujemo starost od 65 do 79 let 

in s pojmom »zelo stari« obdobje po 80. letu. Mladi so opredeljeni s starostjo do 14 

let, odrasli od 15 do 64 let. Leta 1910 je bil delež mladih 35% (Hlebec, 2009). Delež 

mladega prebivalstva je v letu 2014 znašal 14,7 % (SURS, 2014a). 
 

Posledično se sprašujemo, zakaj se prebivalstvo stara in kateri so vzroki za podaljše- 

vanje življenja. Po natančnejših raziskavah ugotovimo, da je vzrok za to zniževanje 

rodnosti in umrljivosti. Demografski prehod iz visoke rodnosti in umrljivosti v nizko 

se je v evropskih državah začel v 19. stoletju, drugod kasneje, k čemur je pripomogla 

industrijska revolucija (Malačič, 2008; Hlebec, 2009). Drugo obdobje v spremem- 

bah procesa staranja so prva leta 21. stoletja, ko se je delež žensk v rodni dobi začel 
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zmanjševati. Po letu 2000 se je začel zmanjševati še delež odraslih od 15 do 64 let 

(Hlebec, 2009). Leta 2014 je delež odraslih od 15 do 64 let v Sloveniji znašal 67,8  

% (SURS, 2014a). 
 

S staranjem pa se nam postavljajo tudi vprašanja o zdravstveni in socialni zaščiti 

ostarelega prebivalstva (Cijan & Cijan, 2003, p. 33). To predstavlja strokovne in 

raziskovalne izzive socialni gerontologiji, zdravstvu in socialnemu varstvu, ki bodo 

morali holistično pristopiti k iskanju optimalnih družbenih rešitev tudi z uvajanjem 

inovativnih socialnogerontoloških rešitev. 
 

Današnja demografska slika v Sloveniji je posledica večstoletnega obdobja dejavni- 

kov rodnosti, umrljivosti in emigracij (Malačič, 2008; Jakoš, 2009). Za dolgoročni 

razvoj Slovenije se mora dvigniti rodnost (Jakoš, 2009), ki zahteva visoke finančne 

vložke (Jakoš, 2007). Jakoš (2008) opozarja, da je v prihodnje treba nameniti po- 

zornost kakovostnemu življenju prihodnjih generacij, četudi se bo število prebival- 

cev zmanjšalo. 
 

Dejstvo je, da se prebivalstvo stara in da bomo v naslednjih letih imeli veliko število 

starega prebivalstva in povečano število starih nad 85 let (Zupanič, 2011). 

 

Smo na pragu družbene revolucije, ki spremeni vidike osebnega in družbenega do - 

gajanja, kar bo imelo za posledico velike socialne in ekonomske težave (Pečjak, 

2007; Malačič, 2008). Demografske spremembe težijo k potrebam po reformah, 

spodbujajo razprave, prilagajajo predpise demografskih sprememb. Zato je Evropski 

parlament v letu 2011 sprejel resolucijo, namenjeno demografskim spremembam za 

kohezijsko politiko na regionalni ravni (Samek Lodovici, 2013). 

 
 
 

3 METODA 
 

Namen raziskave je bil osredotočenje na raziskovalno vprašanje, kakšno je stanje na 

področju staranja prebivalstva občine Ormož v primerjavi s stanjem v Sloveniji. Gre 

za ključno vprašanje, ki nam bo ponudilo vpogled v razumevanje demografske 

situacije na ravni občine. Identifikacija stanja nam bo nudila možnost za iskanje pri- 

mernih rešitev na področju izboljšanja kakovosti življenja starih v občini z uvajanjem 

v okolju potrebnih socialnogerontoloških storitev. 
 

Izhajajoč iz raziskovalnega vprašanja smo si zastavili naslednjo hipotezo: 
 

H1: Prebivalstvo občine Ormož se hitreje stara od slovenskega povprečja.  
 

V raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop in podatke zbrali z an- 

ketiranjem. Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik z vprašanj i od- 

prtega in zaprtega tipa. Pri analizi podatkov smo uporabili metode deskriptivne in 

analitične statistike. Anketa je bila izvedena v občini Ormož v urbanem in ruralnem  
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okolju. Anketirance smo izbirali naključno. Anketirali smo osebno in pisno na tere-   nu. 

Anketiranje smo izvedli v novembru in decembru 2014. V anketi je prostovoljno 

sodelovalo 117 prebivalcev občine Ormož. 

 
 
 

4 REZULTATI 
 

Uvodoma predstavljamo demografske rezultate anketiranja, v katerem je sodelovalo 

117 anketirancev, od tega 70 žensk in 47 moških. V anketo so bile vključene vse 

starostne skupine. Povprečna starost naših anketirancev je 53,13 leta. Sodelovalo je 79 

prebivalcev iz ruralnega in 38 iz urbanega okolja. Sodelovalo je tudi 16 prebival-  cev, ki 

so nastanjeni v domski oskrbi. Najnižja starost je bila 9 let in najvišja 90 let. Največ, kar 

40 anketirancev ima srednjo poklicno izobrazbo, sledi 32 anketirancev        z 

osnovnošolsko izobrazbo, 21 s srednjo tehnično, 14 z visoko šolo ali fakulteto, 6 z  višjo 

šolo, 3 osebe nimajo končane osnovne šole, 1 anketiranec pa ima magisterij.  Glede na 

delovno aktivnost je v anketi sodelovalo 49 upokojencev, 48 zaposlenih, 9 brezposelnih, 

3 kmetovalci in 8 oseb z drugim delovnim statusom. Pokojnino pre- jema 51 

anketirancev, 48 plačo, 16 jih je brez dohodka, 1 prejema nadomestilo za brezposelnost 

in 1 izredno denarno pomoč. V razne oblike medgeneracijskega pove- zovanja se vsak 

dan vključuje 42 anketirancev, 32 nekajkrat tedensko, 23 nekajkrat letno in 20 nekajkrat 

mesečno. Z družino jih živi 43, 21 s partnerjem, 19 v sobivanju dveh ali več generacij, 16 

jih je v domski oskrbi, 1 biva z brati in sestrami, 1 z drugimi sorodniki in 1 v drugi obliki    

skupnosti. 

 

V nadaljevanju predstavljamo analizo izbranih demografskih podatkov, ki smo jih 

pridobili na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju 

SURS). 
 

Rodnost v občini Ormož upada in beležimo negativni naravni prirast. Leta 2003     je 

bilo v občini 17.734 prebivalcev. Njihovo število je z leti upadalo in v letu 2014 smo 

beležili le še 12.422 prebivalcev. Vzroke lahko iščemo v nizki rodnosti in visoki 

umrljivosti ter visokem negativnem naravnem prirastu in emigracijah iz občine. Med 

delovno aktivnim prebivalstvom prevladujejo moški nad ženskami. Vzroki so lahko 

boljša telesna zmogljivost, saj občina velja za kmetijsko območje. V občini Ormož  je 

gostota prebivalstva 87,7 prebivalca/km2, v Sloveniji pa 101,7 prebivalca/km2. Delež 

mladih od 0 do 14 let v občini znaša 14 % in v slovenskem povprečju 14,7 %, delež 

odraslih od 15 do 64 let je v občini 67,5% in v slovenskem povprečju 67,8%, delež 

starih 65 let in več je v občini 18,5%, v slovenskem povprečju pa 17,6%. Kot znak 

trdoživosti izpostavljamo delež starih 80 let in več, ki tako v občini kot v slovenskem 

povprečju znaša 4,7 %. Ugotavljamo, da ima občina Ormož manjši delež mladih in 

odraslih v primerjavi s slovenskim povprečjem ter večji delež starih 65 let in več, 

medtem ko je delež starih 80 let in več na ravni občine in slovenskega povprečja 

izenačen (SURS, 2014a). 
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Ugotavljamo, da občina Ormož že spada med občine, ki so naseljene s pretežno sta- 

rim prebivalstvom, kar kaže na to, da se zmanjšuje delež mladega prebivalstva oz. 

da je upadlo število rojstev v občini. 

 

Prebivalstvo je skupnost ljudi, ki v danem trenutku prebivajo na določenem obmo - 

čju. Opazujemo ga lahko po različnih značilnostih, kot so starost, spol in izobrazba 

(Malačič, 2006, p. 12–13). 
 

Poimenovanja večjih starostnih razredov prebivalstva so naslednja: od 0 do 14 let      so 

otroci, od 15 do 64 let so odrasli oz. delovni razred, ljudi, stare 65 let in več,          pa 

štejemo med staro prebivalstvo (Malačič, 2006, p. 16). Analiza prebivalstvene strukture  

občine Ormož po večjih starostnih skupinah kaže, da v skupini od 0. do 

14. leta rahlo prevladujejo moški. Pričakovano najštevilčnejša je populacija v staro - 

stni skupini od 15 do 64 let, v kateri prav tako nekoliko prevladujejo moški. V tretji 

starostni skupini, to je 65 let in več, pa izstopajo ženske. Vzrok je iskati v tem, da   je 

umrljivost pri moških večja kot pri ženskah in posledično ženske dočakajo višjo 

starost. V letu 2014 je starostni skupini 65 let in več v občini prebivalo 884 moških 

in kar 1411 žensk. 
 

Povprečno starost izračunamo z aritmetično sredino starosti danega prebivalstva 

(Malačič, 2006, p. 16). Povprečna starost se v občini Ormož z leti počasi, a posto- 

pno zvišuje, tako za moške kot ženske. Povprečna starost moških v Ormožu je bila 

nekoliko nižja od povprečne slovenske starosti v obdobju 2000–2010, nakar se je   v 

letu 2014 izenačila s slovenskim povprečjem in je znašala 40,8 leta. V obdobju 2000–

2005 je bila v Ormožu povprečna starost žensk v primerjavi s slovenskim 

povprečjem izenačena, nato pa je viden trend višanja povprečne starosti žensk na 

ravni občine v primerjavi s slovenskim povprečjem. Leta 2014 je povprečna starost 

žensk v Ormožu znašala 45,3 leta, v slovenskem povprečju pa 43,9 leta. 

 
Živorojeni otrok je otrok, ki je takoj po rojstvu pokazal znake življenja (dihanje, srčni 

utrip, trzanje mišic), čeprav le za krajši čas. Umrli je oseba, pri kateri so kadarkoli, 

potem ko je bila živorojena, trajno prenehale vse življenjske funkcije (SURS, 2015). 

Ugotavljamo, da je v občini Ormož število umrlih med letoma 1995 in 2010 upadalo, 

v letu 2013 pa se je povečalo. Tudi število rojstev z leti upada, izjema je leto 2005, 

ko se je nekoliko povečalo v primerjavi z letom 2000, a število umrlih je v primerjavi 

s številom rojenih še vedno večje, kar pomeni, da je v Ormožu v opazovanih letih 

umrlo več ljudi, kot se jih je rodilo. Ugotavljamo, da se je število rojstev s 189 v  letu 

1995 znižalo na 113 v letu 2013. Število umrlih se je z 201 v letu 1995 znižalo na 163 

v letu 2013. Vzroke za upadanje števila umrlih lahko iščemo v daljšanju življenjske 

dobe in napredni medicini. Manj rojstev lahko povezujemo s slabo socialno-eko- 

nomsko situacijo v občini, ki se odraža v veliki brezposelnosti. 

Naravni prirast je razlika med številom živorojenih in številom umrlih na 1000 pre- 

bivalcev (SURS, 2015). Negativni naravni prirast je takrat, ko je število umrlih večje 

od števila živorojenih, pozitivni pa takrat, ko se jih rodi več, kot jih umre   (Malačič,  
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2006, p. 231). Naravni prirast je v občini Ormož skozi celotno opazovano obdobje 

od leta 1995 do leta 2013 negativen. Negativni naravni prirast je začel od leta 1995 

strmo in konstantno naraščati ter je bil v letu 2005 najvišji. Po letu 2005 je nega- 

tivni naravni prirast začel strmo in postopno upadati, a je še vedno negativen. Po 

letu 2010 je začel negativni naravni prirast ponovno strmo naraščati in leta 2013 je 

umrlo 27 prebivalcev več, kot se jih je rodilo (gledano na 1000 prebivalcev).  

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

V raziskavi smo si zastavili hipotezo: 
 

H1: Prebivalstvo občine Ormož se hitreje stara od slovenskega povprečja.  
 

Hipotezo smo preverjali s primarnimi metodami s pomočjo podatkov, ki smo jih 

pridobili z anketiranjem, in s sekundarnimi metodami s pomočjo podatkov,  ki so 

dostopni na SURS-u. Za slednjo analizo smo uporabili indeks staranja. 
 

Indeks staranja je definiran z razmerjem med številom starega prebivalstva in šte- 

vilom otrok. Izraža število starih 65 let in več na 100 otrok v starosti od 0 do 14 let 

(Malačič, 2006, p. 16). 
 

Indeks staranja se v občini Ormož po letu 2000 iz leta v leto postopno zvišuje, tako 

za moške kot ženske. V letu 2000 je indeks staranja za moške v Sloveniji znašal 61,9, 

v občini Ormož pa 55. V letu 2014 se je izenačil s slovenskim povprečjem, ki znaša 

94,9. Za ženske je indeks staranja v letu 2000 znašal za Slovenijo 113,3, v Or- možu 

pa 115,4. To kaže že nekoliko višji indeks staranja od slovenskega povprečja. V letu 

2014 je indeks staranja za ženske znašal 174,1 v Ormožu in 146,7 v slovenskem 

povprečju. Ugotavljamo, da je indeks staranja tako za moške kot ženske v občini 

Ormož višji v primerjavi s slovenskim povprečjem. 
 

Za preverjanje hipoteze smo si dodatno pomagali s podatki, ki smo jih pridobili z 

anketiranjem. Postavili smo naslednje vprašanje: Ali ste mnenja, da se prebivalstvo 

občine Ormož stara?. Anketirani menijo, da se prebivalstvo Ormoža stara, saj je 

povprečna vrednost na 5-stopenjski lestvici znašala M = 4,15, kar pomeni, da je zelo 

visoka. 
 

Ugotovili smo, da se indeks staranja v občini Ormož v proučevanem obdobju po letu 

2000 iz leta v leto postopno zvišuje, tako za moške kot ženske, in da je višji v pri- 

merjavi s slovenskim povprečjem. 
 

Na podlagi rezultatov lastnega anketiranja in analize podatkov indeksa staranja, ki 

smo jih pridobili na SURS-u, lahko našo hipotezo potrdimo. 
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6 SKLEP 
 

Našo domnevo, da se prebivalstvo občine Ormož stara oz. da se prebivalstvo obči- 
ne Ormož stara hitreje od slovenskega povprečja, nam je potrdila naša obširnejša 
raziskava. Potreben je takojšen odziv nosilcev družbenega, demografskega, soci- 
alnogerontološkega, zdravstvenega in siceršnjega razvoja okolja tako na lokalni in 
regionalni kot nacionalni ravni. Družba in znanost sta pred resnimi dilemam i, kako 
učinkovito, odgovorno in dolgoročno odgovoriti na potrebe okolja, ki se sooča z iz- 
razitim trendom staranja prebivalstva. 

 

Iz socialnogerontološke perspektive je treba na podlagi identificiranih trendov sta- 
ranja prebivalstva skupaj z lokalno samoupravo pristopiti k pripravi dolgoročnega 
načrta oblikovanja in implementacije ustreznih socialnogerontoloških storitev, ki 
bodo odgovorile na potrebe okolja in časa. Ravno v času, ko se na nacionalni ravni 
pripravlja strategija dolgotrajne oskrbe, ki odgovarja tudi na spremenjene demo- 
grafske razmere na nacionalni ravni, je to za občino priložnost, da alarmantno opo - 
zori na stanje staranja prebivalstva in istočasno vse svoje potenciale usmeri v iskanje 
družbeno sprejemljivih rešitev lastne socialnogerontološke problematike. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Živimo v času nenehnih družbenih sprememb in hitrega tehno- 

loškega napredka, ki prepad med generacijami še povečuje. K temu pripomore tudi 

spremenjeni, sodobni način življenja, ki meje med generacijami zarisuje še globlje. 

Reka življenja neredko mlado in staro generacijo postavi na dva različna bregova, 

kjer stari na eni strani pogosto ne sledijo novostim informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, mladi na drugi strani pa pogosto izgubijo orientacijo v sistemu lastnih 

vrednot. Družba potrebuje spremembe in rešitve na področju medgeneracijskega 

povezovanja. Čas je za gradnjo medgeneracijskih mostov, za resne akcijske premike 

v okolju – tudi z vzpostavitvijo takšnih medgeneracijskih centrov, ki bodo nudili 

pogoje za oblikovanje inovativnih družbenih rešitev na polju socialne gerontologije. 

 

Metoda: Raziskava je zasnovana na kvantitativnem raziskovalnem pristopu. Podatke med 

90 občani Ptuja smo zbrali z anketiranjem ter jih obdelali z metodami deskriptivne in ana- 

litične statistike. Vzorec raziskave je zajemal predstavnike vseh treh generacij: mlade, sre - 

dnje in stare. 

 

Rezultati: Ugotavljamo, da okrog dve tretjini respondentov ocenjujeta, da v Mestni občini 

Ptuj prevladuje starejša generacija, tri petine respondentov sodelovanje med generacijami 

ocenjujejo kot slabo, sedem desetin jih je že slišalo za delovanje medgeneracijskih centrov 

in več kot polovica jih meni, da vključevanje v takšne centre zmanjšuje socialno izključenost 

in pripomore k aktivnemu staranju. 

 

Razprava: Respondenti izražajo interes za vključevanje v medgeneracijske centre kot prilo- 

žnost za medgeneracijsko povezovanje, zmanjševanje socialne izključenosti in aktivno sta - 

ranje. Prav zato smo socialni gerontologi pred novimi izzivi spodbujanja aktivnega medge- 

neracijskega povezovanja na vseh ravneh družbenega življenja.  
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Ključne besede: medgeneracijsko povezovanje, socialni gerontolog, medgeneracij- 

ski centri, staranje, stari 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Theoretical background: We are living in a time of constant social changes and rapid 

technological progress, which is increasing the generation gap. Different, modern way of 

living creates an even bigger generation gap. The river of life often separates the young and 

old generation and places them on different riverbanks, where the elders often cannot 

follow the innovations in information and communication technologies, while the young 

often lose orientation in the system of their own values. Our society needs changes and 

solutions in the field of intergenerational integration. It is time to build intergenerational 

bridges for serious action shifts in our environment – also by establishing intergenerational 

centres, which will provide conditions for creating innovative social solutions in the field of 

social gerontology. 

 

Method: The study is based on a quantitative research approach. Data from 90 citizens of 

Ptuj was collected with a survey and analysed with methods of descriptive and analytical 

statistics. A sample of the study consisted of representatives of all three generations: young, 

middle-aged and older  generation. 

 

Results: Approximately two-thirds of respondents estimate that the elders in the 

Municipality of Ptuj predominate the young, three-fifths of the respondents rate the 

cooperationbetweengenerationsaspoor, seven-tenthshaveheardaboutintergenerational 

centres and more than half of them believe that engaging in such centres reduces social 

exclusion and contributes to healthy aging. 

 

Discussion: The respondents expressed interest in engaging in intergenerational centres as 

an opportunity for intergenerational integration, reduction of social exclusion and active 

aging. That is why Social Gerontologists are facing new challenges of promoting an active 

intergenerational integration on all levels of social life. 

 
 

Key words: intergenerational integration, social gerontologist, intergenerational 

centres, aging, elders 

 
 
 

1 UVOD 
 

Staranje prebivalstva je najbolj univerzalen pojav v skoraj vseh razvitih družbah.  Pri 

tem ni izvzeta niti Slovenija. Demografske spremembe, med njimi še posebej 

spremembe na področju rodnosti, smrtnosti in migracij, se odražajo v povečanem 

deležu starega prebivalstva – nad 60 oz. 65 let. Vse to pa seveda odločilno vpliva na 
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razvojne gospodarske potenciale in družbeno okolje. Posledice globalnih strukturnih 

sprememb prebivalstva se dolgoročno najbolj kažejo prav na ekonomskem področju 

ter na področju socialnega in zdravstvenega varstva. V to področje bo morala Slo- 

venija v prihodnje usmeriti še mnogo strokovne in politične moči za reformne spre- 

membe kot odziv na demografske kazalnike staranja prebivalstva na vseh ravneh 

družbenega življenja – lokalni, regionalni in nacionalni. Še posebej v okviru Evrope 

moramo razmišljati tudi o transnacionalnih oziroma globalnih razsežnostih pro- 

blematike staranja prebivalstva. Čas je za konkretne in celostne pristope reševanja 

posledic demografskih sprememb, pri čemer morajo kot strokovnjaki s tega področja 

poleg drugih profilov sodelovati tudi socialni gerontologi. 
 

Družbo si lahko predstavljamo kot mrežo najrazličnejših odnosov med ljudmi, v ka- teri 

zavzemajo posamezniki določene točke, prostore, ki so vozlišča različnih od- nosov: eno 

vozlišče so npr. družinski odnosi, drugo šolski odnosi, tretje poklicni in delovni odnosi, 

nato družbene obveznosti in stiki, razne funkcije in položaji itd. Po- membno je, da se 

naše delovanje ujema z našimi interesi. Ker pa živimo v skupnosti     z drugimi ljudmi, 

moramo znati uskladiti in povezati različna stališča, interese in vrednote. Uspešnost 

takega usklajevanja je temelj obstanka in sožitja tako posame- znih skupin kot celotne 

skupnosti (Musek, 1994). Zato bo treba v prihodnosti vse generacije enakovredno 

vključevati v ekonomsko, družbeno, kulturno in politično življenje ter čim bolj krepiti 

medgeneracijske    vezi. 
 

Družbena razslojenost v generacijskem smislu je v slovenski družbi danes še  posebej 

izrazita. To se izraža v mnogih generacijskih konfliktih in v netolerantnosti tudi do 

generacijske drugačnosti. Medgeneracijsko sožitje ni več nekaj naravnega in samo-  

umevnega, kot je bilo v življenju naših babic in dedkov, saj so bistveno spremenjeni tudi 

medgeneracijski odnosi. Več generacij danes redko živi v skupnem gospodinj- stvu. 

Medgeneracijsko povezovanje danes nima več jasnega in prepoznavnega druž- benega 

pomena in vrednosti. Zreduciralo se je zgolj na učinke koristi za posamezni-  ka. Ampak 

čas je za novo paradigmo medgeneracijskega povezovanja v družbi, čas      je za družbene 

spremembe na področju boljše percepcije vseh generacij, izboljšanja generacijskih 

odnosov in tkanja novih vezi medgeneracijskega povezovanja v luči sodobnega  načina 

življenja. 
 

S socialnogerontološkega vidika nas pri oblikovanju in vzpostavljanju novih pristopov 

medgeneracijskega povezovanja še posebej zanima vloga starega človeka. Najprej je 

treba preseči negativne stereotipe o starosti in procesu staranja, ki so v sodobni 

družbi močno zakoreninjeni. Čas je za premik razumevanja starih kot nezmožnih, 

bolnih in tistih, ki obremenjujejo družbo, k novemu razumevanju, da so stari ljudje 

v bistvu neprecenljiv vir bogastva v smislu znanja, modrosti in življenjskih  izkušenj. 
 

Kovačev & Zaletel (2006, p. 107) navajata: »Staranje je proces, ki vključuje številne 

psihofizične spremembe, vpliva pa tudi na posameznikovo zaznavanja samega sebe 

in njegovo integracijo v družbeno okolje.« Dodajata, da je danes celostna interdi- 

sciplinarna gerontologija aktualno, splošno sprejeto izhodišče za reševanje nalog 

trajnostnega razvoja Evrope in preživetja evropske kulture. 
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Socialna gerontologija obravnava eno od osrednjih vsebin potreb v tretjem življenj- 

skem obdobju. Seveda pa ob tem ne sme spregledati mlajših generacij. Opozarja, da   je 

pogoj za zdrav socialni razvoj v vseh življenjskih obdobjih tesna medgeneracijska  

povezanost. Mlada generacija večkrat zaradi poznanih stereotipov o starih ljudeh 

povsem napačno gleda nanje. Velja pa tudi obratno. Čeprav o starih razmišljamo kot   o 

onemoglih, pa vendarle vsaj dve tretjini starih še želita živeti polno, dinamično življenje. 

Velika večina tretje generacije še vedno povsem samostojno skrbi  zase; kot pravi 

Ramovš  (2004, p. 727), imajo še veliko  moči in volje ter znanja in izkušenj.   Zato je 

zelo pomembno, da doživljajo svojo starost kot enako smiselno obdobje ži- vljenja, kot 

sta bili mladost in srednja leta. Prav tako je pomembno, da lahko svoja življenjska 

spoznanja in izkušnje predajo soljudem ali prispevajo h kulturi okolja, v katerem  živijo. 
 

Zato se socialni gerontologi zavzemamo za čim boljšo kakovost življenja starejših ter 

za uspešno medgeneracijsko komunikacijo in sodelovanje. 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Človek je družbeno bitje, in da že od otroštva lahko vzdržuje zdrav telesni in duševni 

razvoj, brezpogojno potrebuje družbo. »V vsakem obdobju življenja mora človek 

poskrbeti, da je intenzivno osebno povezan z vsaj enim pozitivno usmerjenim člo- 

vekom iz vsake generacije – z enim mladim, enim srednjih let in enim starim« 

(Ramovš, 2003, p. 86). 
 

Ramovš (2004, p. 726) trdi, da se »tri obdobja človeškega življenja na družbeni ravni 

kažejo kot tri generacije prebivalstva: mlada, srednja in tretja. Vse tri se nepo- 

grešljivo dopolnjujejo, obenem pa vlada med njimi tudi določena napetost. Manjše 

generacijske napetosti so v družbi normalen pojav, usihanje medgeneracijske so- 

lidarnosti pa bi bilo usodno najprej za mlado in staro generacijo, nato pa bi sledil 

propad celotne družbe. Biološka, socialna, psihološka, ekonomska, zlasti pa antro- 

pološka analiza pokažejo, kako se dopolnjujeta mlada generacija otrok in srednja 

generacija staršev, kako srednja in upokojenska generacija, posebej izrazito pa se 

komplementarno dopolnjujejo otroci in stari ljudje«. 

 

Ta povezanost se lahko kaže v različnih oblikah: lahko je povezanost med družin- 

skimi člani, prijatelji ali sosedi. Pri vključenosti v različna društva ali organizacije    je 

pomembna povezanost med pripadniki različnih generacij, ki združujejo različne 

interese pri dejavnostih na različnih področjih. To so neformalne oblike povezanosti 

in medsebojne pomoči. To obliko pomoči označujemo kot enega od dveh stebrov 

medgeneracijskega zavezništva (Mandič, 2009). Temu lahko dodamo, da sta prav 

tako pomembni medgeneracijska solidarnost in izmenjava opore, ki sta prisotni v 

vseh obdobjih življenja (Šadl & Hlebec, 2011). V nadaljevanju Mandičeva (2009) kot 

drugi steber generacijskega zavezništva izpostavlja državo blaginje s svojimi pro- 
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grami, med katerimi sta tudi pokojninski in zdravstveni sistem, ki pa sta vedno bolj 

pod pritiskom reformnih sprememb. Križmanova (2008) dodaja, da kakovost življe- 

nja starejših ni odvisna le od primernega delovanja pokojninskega in zdravstvene- 

ga sistema, ampak tudi od ustreznih možnosti za dolgotrajno oskrbo, možnosti in 

spodbud za »podaljšano« aktivnost in izobraževanje, ustreznih delovnih razmer in 

socialne vključenosti. Mandičeva (2009) se sprašuje, kako varovati starejše in vla- 

gati v mlade, ob tem pa ohranjati ravnotežje med finančno vzdržljivostjo in socialno 

pravičnostjo socialnih sistemov. 

 

Medgeneracijska solidarnost in povezanost se vsekakor kažeta kot odgovornost za skrb 

in pomoč med generacijami. Za vzdržen družbeni razvoj in medgeneracijsko 

sprejemanje je to vitalnega  pomena. 

 

In ker so resnično bogastvo vsake družbe oziroma vsakega naroda prav ljudje, je v 

smislu družbenega razvoja treba ustvariti okolje, ki omogoča ljudem uživati dolgo, 

zdravo in ustvarjalno življenje (Križman, 2008). To je okolje, ki upošteva vse člo- 

vekove razsežnosti, ki se kažejo v preseku slehernega trenutka življenja oziroma v 

razumevanju šestdimenzionalne podobe človeka in njegovih potreb, ki jih je opre- 

delil Maslow: telesna razsežnost (kot potreba po presnovi in rasti, razmnoževanju, 

zdravljenju in celjenju), duševna razsežnost na zavedni in nezavedni ravni (spomin, 

navade, obnašanje), duhovna razsežnost (dojemanje samega sebe kot osebe), med- 

človeška družbena razsežnost (potreba po medčloveškem sožitju, komuniciranju), 

zgodovinsko-kulturna razsežnost (učljivost, ustvarjalnost, predajanje spoznanj in 

izkušenj) in eksistencialna razsežnost (iskanje smisla  življenja). 

 

Fokus socialnogerontološkega raziskovanja je usmerjen v holistični pogled na sta- 

rega človeka, pri čemer moramo upoštevati vse razsežnosti razumevanja potreb 

človeka. Le tako smo lahko uspešni tudi pri iskanju novih pristopov na področju 

medgeneracijskega povezovanja, ki se spreminjajo tudi glede na kulturno okolje s 

specifičnimi tradicionalnimi vrednotami. Socialni gerontologi se strokovno usmerja- 

mo v vzpostavljanje takšne družbene in medgeneracijske percepcije, ki si  prizadeva 

za boljše pogoje za kakovost življenja in sožitje vseh generacij v družbi. 

 

Pri spodbujanju medgeneracijskega povezovanja moramo upoštevati mnoge  dejav- 

nike, ki omogočajo sodelovalni odnos med različnimi starostnimi skupinami. Eden 

izmed teh je tudi primerna medgeneracijska komunikacija. Ljudje med seboj ne- 

nehno komuniciramo, bodisi verbalno bodisi neverbalno. To je naša vsakdanja ži- 

vljenjska aktivnost. Pri tem pa moramo upoštevati, da komunikacija ni samo izme- 

njava informacij, ampak tudi osnovni okvir za oblikovanje medsebojnih odnosov. 

Strategija komuniciranja med različnima generacijama mora biti nekonfliktna. Pri 

tem moramo stremeti k vzpostaviti spoštljivega odnosa, ki ga bo razumel vsak ak- 

ter socialnega okolja – tako mladi kot starejši sogovornik. Zato je zelo pomembno 

ustrezno prilagajanje, predvsem mladih starim in obratno. Razni stereotipi o mladih 

ali starih lahko medgeneracijske odnose oslabijo, zato je treba spodbujati ohranitev 

integritete vsakega posameznika. 
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Ovsenik & Lipič (2011) menita, da procesa staranja ne velja dramatizirati, z njim   se 

moramo realno soočiti in kompetentno odgovoriti na potrebe staranja – tudi z 

ustreznim medgeneracijskim povezovanjem. Vprašanje dialoga med generacijami je 

ključno za preživetje človeštva. 

 

Pri obravnavi medgeneracijskega povezovanja je pomembna tudi stanovanjska ozi- 

roma bivanjska kultura starih. Pri tem moramo izhajati iz vprašanja, iz kakšnih na- 

gibov živijo stari bolj ali manj ločeno od mlajših. Če tako lažje zadovoljujejo svoje 

potrebe ali če se razvije subkultura starih, ko se združijo zaradi podobnih izkušenj, 

interesov ali ciljev, večinoma ni hujših težav in večjega nezadovoljstva nad takim 

načinom življenja. Drugače je, če živijo stari zase, ker so izločeni iz družbe. Tedaj prej 

ko slej pride do resignacije (Požarnik, 1981). 

 
 
 

3 METODA 
 

Raziskava je zasnovana na kvantitativnem raziskovalnem pristopu. Podatke med 90 

občani Ptuja smo zbrali z anketiranjem ter jih obdelali z metodami deskriptivne in 

analitične statistike. Kot instrument smo uporabili anketni vprašalnik, s katerim smo 

ugotavljali, kako so anketiranci ozaveščeni o delovanju medgeneracijskih centrov ter 

kako sami vidijo oziroma doživljajo sodelovanje in povezovanje med generacijami. 

 

V anketiranje na terenu smo naključno vključili občane različnih generacij in spola, 

prav tako pa iz različnih mestnih četrtnih skupnosti. Še posebej nas je zanimalo, ali 

so anketiranci že slišali kaj o ciljih in poslanstvu medgeneracijskih centrov ter ali bi 

se tudi aktivno vključili vanj. 
 

Naše raziskovalno vprašanje se je glasilo: Kakšno je poznavanje medgeneracijskih 

centrov med občani  Ptuja? 
 

Postavili smo si dve hipotezi, in sicer: 
 

H1: Sodelovanje med generacijami v občini je slabo.  
 

H2: Anketiranci poznajo delovanje medgeneracijskih centrov v okolju. 
 
 
 

4 REZULTATI 
 

Analiza podatkov, pridobljenih z anketiranjem, nam pokaže:  
 

a) izobrazbeno strukturo anketirancev: 50 % anketirancev ima srednjo šolo, 39 

% univerzitetno izobrazbo, 7 % poklicno šolo. Ista deleža, 2 %, pripadata  ti- 

stim, ki imajo magisterij in doktorat, ter tistim, ki so dokončali osnovno šolo; 
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b) strukturo glede na status aktivnosti: 39 % upokojencev, 29 % zaposlenih, 27 

% študentov, srednješolcev in osnovnošolcev ter 5 % brezposelnih. 
 

V nadaljevanju predstavljamo analizo odgovorov na tri vprašanja v anketnem vpra- 

šalniku: 

 

a) Ali menite, da je v Mestni občini Ptuj več starejših kot mlajših oseb, več 

mlajših kot starejših oseb ali enako število starih in mladih? Dobili smo na- 

slednje odgovore: 60 anketirancev (67 %) meni, da je v Mestni občini Ptuj 

več starejših kot mlajših oseb, 13 anketirancev (14 %) jih meni, da je več 

mlajših kot starejših, in 16 anketirancev (18 %), da je število enako. Eden 

anketiranec pri tem vprašanju ni odgovoril. Po mnenju treh petin anketi- 

rancev v občini prevladujejo stari. 
 

b) Ali se vam zdi, da vse tri generacije dobro sodelujejo med seboj, slabo sode- 

lujejo med seboj ali sploh ne sodelujejo med seboj? Rezultati, ki nam bodo     v 

pomoč pri preverjanju prve hipoteze, so   naslednji: 

 

54 anketirancev (60 %) meni, da vse tri generacije slabo sodelujejo med 

seboj, 19 anketirancev (21 %) odgovarja, da dobro sodelujejo, ter 15 anketi- 

rancev (17 %), da sploh ne sodelujejo. Dva anketiranca se pri tem vprašanju 

nista opredelila. Ugotavljamo, da več kot polovica anketirancev sodelovanje 

med generacijami ocenjuje kot slabo. 

 

Na podlagi rezultatov ankete lahko prvo hipotezo, da je sodelovanje med 

generacijami v občini slabo,   potrdimo. 
 

c) Ali ste že slišali za medgeneracijski center? Kar 65 anketirancev (72 %) je  že 

slišalo za medgeneracijski center (med njimi vsi upokojenci), medtem  ko jih 

25 (28 %) še ni slišalo zanj. Rezultati so spodbudni, saj kažejo na poznavanje  

medgeneracijskih centrov v okolju. To je potrdilo skoraj tri četrt 

anketirancev. S tem lahko tudi drugo hipotezo, da anketiranci poznajo de- 

lovanje medgeneracijskih centrov v okolju, potrdimo. 

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

Raziskava, ki smo jo izvedli, je pokazala, da starejša generacija zelo dobro pozna 

medgeneracijski center in njegove pozitivne učinke. Mlajši so sicer nekoliko zadržani 

glede pozitivnih učinkov, bi se pa po večini vključili v medgeneracijski center, če bi 

deloval v njihovi okolici. To bi bilo zelo koristno, saj več kot polovica anketirancev 

meni, da vse tri generacije slabo sodelujejo med seboj. Prav tako več kot polovica 

anketirancev meni, da v Mestni občini Ptuj živi več starejših kot mlajših oseb, kar 

kažejo tudi statistični podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Glede na  to, 
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da malo manj kot tretjina anketirancev srednje in mlajše generacije še ni slišala za 

medgeneracijski center, bo treba poiskati način, da v prihodnje čim več občanov dobi 

koristne informacije o možnostih medgeneracijskega povezovanja. 

 

Rezultati kažejo na potrebo po vzpostavitvi medgeneracijskega centra na Ptuju, 

centra, kjer se bodo lahko mladi družili s svojimi vrstniki, kjer bodo imeli priložnost 

za skupno zabavo in učenje ter kjer bodo svoje mesto v medgeneracijskem sožitju 

našli tudi starejši občani, in sicer tako, da bodo sinergijski učinki sodelovanja in po - 

vezovanja med generacijami presegali starostne stereotipe in predsodke. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Vprašanje kakovosti staranja danes ni samo vprašanje razumevanja potreb posame- 

znika, ampak celotne družbe. Gre za širše politično vprašanje, ki zahteva odgovor. 

Ampak pogoje za kakovostno starost v družbi soustvarjamo vsi. Gre za mozaik de- 

javnikov, ki učinkujejo le v celoti. In tako moramo pristopiti k vzpostavljanju druž - 

beno sprejemljivih pogojev za medgeneracijsko povezovanje. Kajti kakovost staranja 

je bistveno odvisna tudi od kakovosti povezovanja med generacijami. Naše vedenje 

o drugih deležnikih medgeneracijskega povezovanja je odvisno od tega, kako jih 

doživljamo in kako znamo komunicirati z njimi, kako jih sprejemamo in kako se   jih 

naučimo razumeti. Razumevanje nujnosti medgeneracijskega povezovanja lahko 

torej umestimo tudi v kontekst vseživljenjskega učenja. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Generacije se v različnih obdobjih življenja različno odzivajo na 

družbene spremembe. K temu bistveno pripomorejo tudi spremembe v načinu življenja  in 

spremenljiva družbenoparticipativna vloga posameznih generacij, ki je danes bistveno dru- 

gačna, kot je bila v preteklosti. Tudi potrebe starih so danes drugačne, kot so bile nekoč. 

Četudi delež starih v slovenski družbi zaradi staranja prebivalstva narašča, na drugi strani 

njihova družbena vloga bledi. Skrb za stare danes pogosto ni v ospredju vsakodnevne po - 

zornosti družbe in znanosti. Prav zato je čas za novo paradigmo skrbi za stare, ki bo izhajala 

iz potreb starega človeka, ki jih najlažje identificiramo prav v procesu svetovanja. Namen 

prispevka je iz socialnogerontološke perspektive predstaviti pomen svetovanja starim kot 

odgovor na potrebe časa. 
 

Metoda: Raziskava temelji na kvantitativnem raziskovalnem pristopu. Kot merski instru- 

ment smo uporabili anketni vprašalnik. V raziskavo smo septembra 2014 vključili 65 obča- 

nov Ptuja, ki so starejši od 65 let. Uporabili smo metode deskriptivne in analitične statistike. 

 

Rezultati: Rezultati raziskave kažejo, da med respondenti obstajata izrazita naklonjenost  in 

potreba po svetovalnem centru za starejše na lokalni oziroma regionalni ravni ter da 

ustrezno svetovanje pripomore h kakovostnejšemu življenju starih. 

 

Razprava: Na področju svetovanja starim je potreben takojšen odziv socialnogerontološke 

stroke in okolja na vseh ravneh – lokalni, regionalni in nacionalni. V presek tega soustvar- 

janja rešitev in pogojev za kakovostno življenje je treba postaviti starega človeka, ki je v času 

turbulentnih družbenih, političnih, tehnoloških in ekonomskih sprememb lahko le ob podpori 

socialnogerontoloških akterjev polnopravni subjekt družbene stvarnosti.  

 

Ključne besede: staranje, stari, svetovanje, socialna gerontologija 
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ABSTRACT 
 

Theoretical background: Generations react differently to social changes in different periods 

of life. This is also greatly affected by changes in lifestyles and a changing social 

participatory role of various generations, which is fundamentally different now as it was in 

the past. The needs of the elderly differ as well. In spite of the fact that the proportion of the 

elderly in the Slovenian society is increasing (as a result of the aging population), their role 

is fading away. Caring for the elderly is nowadays often not at the forefront of the science’s 

or society’s daily attention. That is why it is time for a new paradigm of care for the elderly, 

which will emerge from the needs of the seniors and can most easily be identified in the 

process of counselling. The purpose of this paper is to present the importance of counselling 

the elderly in response to the needs of time from the perspective of social gerontology. 
 

Methodology: The study is based on a quantitative research approach. Questionnaires were 

used as a measuring instrument. The study was done in September 2014 and it included  65 

residents of Ptuj, all of them older than 65 years. We used methods of descriptive and 

analytical statistics. 

 

Results: The results of the study indicate that the respondents are fond of and, need         an 

’Advisory Centre for the elderly’ at the local or regional level and that appropriate 

counselling contributes to the quality of life of the elderly. 
 

Discussion: The field of counselling the elderly calls for an immediate response of social 

gerontology professionals and the surroundings at all levels - local, regional and national. 

The senior has to be placed at the intersection of this co-creation of solutions and conditions 

for his general well-being, as the senior, at the time of turbulent social, political, 

technological and economic changes, can only become a full-fledged member of the social 

reality with the support of gerontological social actors. 

 

Keywords: aging, elderly, counselling, social gerontology 
 
 
 

1 UVOD 
 

Delež starih ljudi se močno povečuje po vsem svetu, tako v razvitem kot v nerazvi- 

tem, zato je še zlasti v Evropi prioritetna naloga pripraviti se na večanje deleža sta- 

rejših ljudi. Predvideva se, da bo ob enaki rodnosti in smrtnosti leta 2030 v  Zahodni 

Evropi že okrog 35 % ljudi, ki bodo starejši od 60 let (Ramovš, 2003). Pečjak  (2007, 

p. 20) za Slovenijo do leta 2025 predvideva povečanje števila starega prebivalstva s 

trenutnih 16 % na približno 20 % z istočasnim dvigom pričakovane življenjske  dobe: 

ta bo za ženske 81 let in za moške 73 let. Poudarja, da bodo med starim prebival- 

stvom prevladovale ženske. 

 

Kristančičeva (2005, p. 15) meni, da se populacija pri nas, v Evropi in v svetu  stara,  
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s tem pa doživlja pozno življenjsko odraslost in zorenje. Filozofija staranja je utrje- 

vanje in sprejemanje evolucijskega gledanja na življenjski ciklus ljudstva in  posame- 

znika nasploh. Vsak ciklus ali obdobje človekovega življenja ima svoje zmožnosti in 

tudi svoje življenjske potrebe, ki jih zadovoljuje v mejah svojih sposobnosti. 

 

Četudi se zavedamo, da je tako v Sloveniji kot v Evropi staranje še vedno pereč 

problem, pa stare ljudi še vedno potiskamo v svetovalno izolacijo. To v 21. stoletju 

nikakor ni družbeno sprejemljivo. Zavedati se moramo, da starost doleti vsakega 

izmed nas in da se moramo z njo spopasti prav vsi – družba, država in vladne usta- 

nove, stroka in znanost, predvsem pa vsak posameznik zase in v odnosnem smislu 

tudi z drugimi. 
 

Namen naše raziskave je proučiti, katere vrste in načini svetovanja so v današnjem 

času, v času družbenih sprememb, v času informacijske družbe, v času spreme- 

njenega načina življenja, uspešni pri delu s starimi, kako vzpostavljati in ohranjati 

komunikacijo s starimi pri svetovanju, katere etične norme moramo upoštevati pri 

komuniciranju s starimi, na kakšen način svetovati starim v njihovih dilemah in 

stiskah ter kako opolnomočiti stare, da bodo medsebojno vzpostavili podporne sve- 

tovalne mehanizme. 

 

Kot inovativno rešitev za izboljšanje informiranosti in medgeneracijskega sodelova- 

nja na lokalni oziroma regionalni ravni predlagamo ustanovitev svetovalnega centra 

za starejše, kjer bodo stari ob podpori strokovnjakov deležni ustreznega dostopa do 

informacij, izobraževanja in svetovanja. Posebna pozornost bo namenjena ustrezni 

komunikaciji s starimi, krepitvi njihove proaktivne družbene vloge in medgenera- 

cijskega sodelovanja, kar ciljno prispeva k izboljšanju kakovosti življenja starih (Oz- 

mec, Mohorko & Lipič, 2014). 
 

Za uspešno staranje so pomembni telesno in duševno zdravje, široka socialna mre- 

ža, podpora raznih ustanov, ugodno ekonomsko in družbeno stanje posameznika, 

zdravo okolje, razvite komunikacijske spretnosti, ustrezno svetovanje s področja po- 

treb starih in še mnogo drugih dejavnikov. Pri tem je ključna ustrezna in pravilna 

komunikacija z vsemi generacijami, tudi s starejšimi, predvsem pa ne smejo izostati 

moralne vrline. Vsa ta znanja pri delu s starimi so ključna za ustanovitev svetoval- 

nega centra za starejše. 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Starost ima zagotovo tudi svetle plati, ki se lahko zrcalijo v veselju posameznikov ali 

družbe, ki se optimalno in aktivno stara. Gre za stare ljudi, ki razmišljajo pozitivno, 

so komunikacijsko opolnomočeni, se proaktivno odzivajo na družbene in tehnološke 

spremembe, se odločajo za različna svetovanja in vstopajo v svetovalne  interakcije, 

so tudi v procesu svetovanja ustrezno informirani o dejavnikih staranja in zdravem 
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načinu življenja, so realisti, ki sprejemajo starost in staranje kot del življenjskega 

cikla. 
 

Stari ljudje so danes hudo zapostavljeni, kar kaže na to, da smo kot družba sicer 

ustvarili ljudem možnost, da živijo dlje, nismo pa še dovolj močni in tankočutni pri 

oblikovanju in razvijanju novih oblik življenja (Požarnik, 1981). 

 

Fenomen staranja je izziv znanosti in tudi umetnosti življenja, naučiti se starosti 

ostaja dilema, saj tudi v starosti govorimo o razvoju, kjer gre za kompleksno igro 

genov in življenjskega sloga, ki glede na biološke, socialne in duhovne dejavnike 

različno vpliva na »napredovanje« procesa staranja (Ovsenik & Lipič, 2011, p. 58).  
 

Družba mora na najrazličnejše načine skrbeti za starejše prebivalce tako, da bi lahko 

čim dlje ostali v tistem okolju, kjer so živeli in delali v svojih najaktivnejših letih. Ti- 

stim starejšim ljudem, ki ne morejo več živeti v družinah, je nujno omogočiti življenje 

v domovih za starejše. Prav tako naj se starejši ljudje zdravijo v tistih medicinskih 

ustanovah, kamor sodijo po naravi svoje bolezni. S strokovnega, mentalnohigienskega 

in humanega stališča ne bi bilo prav, da starejše bolnike v bolnišnicah ločujemo od 

bolnikov v srednji življenjski dobi (Accetto, 1987, povz. po Pečjak, 2007, p. 15). 
 

Hojnik Zupanc (1997, p. 45) meni, da je staranje v različnih življenjskih obdobjih 

različno, očitno in prepoznavno; pri rastočem otroku je praktično nevidno, pri osem- 

desetletniku pa zelo očitno. Vsakdo lahko s svojim načinom življenja na svoje sta- 

ranje pomembno vpliva. 
 

Starost prinaša lastne tegobe in zagate, lastne možnosti in naloge. S svojimi po- 

sebnimi možnostmi in omejitvami pa je to obdobje enako smiselno kot mladost   in 

srednja leta, saj stari ljudje lahko družbi nedvomno koristijo, a od nje marsikaj 

potrebujejo, da je njihovo življenje lahko kakovostno. Odgovornost države in civilne 

družbe je v tem, da poskrbi za dobre pogoje in razmere, v katerih bodo stari lahko 

kakovostno živeli (Ramovš, 2003, p.   267–268). 
 

Svetovanje in svetovalni odnos pomenita pomoč svetovancu, da si  pomaga  sam,  torej 

sprejme odgovornost za svoje življenje. Bistvo osebne odgovornosti pa vsebuje 

samozavedanje ali odzivnost na izkušnje ter zmogljivost za prožnost in svobodo iz- bire, 

kar se kaže v sposobnosti učinkovitega odzivanja in uravnavanja samega sebe     in 

okolja, v katerem posameznik živi, z namenom doseganja ciljev in zadovoljevanja svojih 

potreb (Kristančič, 1995, p.   10). 
 

Žorž (2005, p. 14) navaja, da poznamo veliko vrst svetovanja in da ga srečamo na 

vseh področjih človekovega delovanja. Tudi na ravni »navadnih ljudi« v vsakda- 

njem življenju srečamo različne oblike svetovanja. Svetovanec je človek, ki doživlja 

stisko ob soočanju z nekim problemom in pri iskanju rešitve potrebuje pomoč dru- 

gega. Svetovalec pa je človek, ki s pomočjo svojih izkušenj, znanj, veščin, svetuje 

človeku v stiski. 
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Kristančičeva (1995, p. 8–10) navaja, da svetovanje lahko opredelimo kot vzajemen 

odnos klienta in svetovalca. Zato avtorica svetovanje opredeli s tremi pojmi: vode- 

nje, pri katerem ne odkrivamo motivov in vzrokov, vendar pa je to proces, pri kate- 

rem ne obravnavamo samo težav, ampak tudi odkrivamo občutja in stališča tistega, 

ki potrebuje pomoč. Vodenje in psihoterapija sta si v marsičem podobna, vendar se 

še vedno razlikujeta v intenzivnosti in globini. Vodenje je torej dolgotrajnejši proces. 

Nasvet je neposredna informacija ali razlaga, ki jo nekdo od nas želi, sam pa se od- 

loči, ali bo naš nasvet upošteval ali ne. Pogosto je nasvet izhodišče za razširitev in 

nadaljevanje svetovalnega procesa, obenem pa prehod k drugim oblikam in tehni- 

kam svetovanja in psihoterapije. Obstajajo strokovnjaki, ki zagovarjajo tezo, da med 

svetovanjem in psihoterapijo obstaja velika razlika, kot tisti, ki trdijo nasprotno. 

Zagovorniki prve teze menijo, da je svetovanje usmerjeno predvsem k racionalnim, 

zavestim dejavnikom, psihoterapija pa k efektivnim, čustvenim in podzavestnim 

dejavnikom človekovega življenja. 
 

Biti (1986, p. 191) svetovanje opredeljuje kot način reševanja različnih problemov. 

Strokovno svetovanje je vezano na psihološki odnos med ljudmi. Z različnimi me- 

todami svetovanja strokovnjak svetovalec ne daje gotovih načinov reševanja pro - 

blemov, ampak pomaga najti način njihovega reševanja. Svetovalčevo strokovno 

znanje je ključnega pomena za usmerjanje svetovanca in njegovo reševanje proble- 

ma. Oseba, ki pride po svetovalno pomoč, v bistvu najde rešitev. S svetovanjem in 

pogovorom ter razgovorom s svetovalcem osebe same najdejo ustrezne odgovore, 

torej lahko rečemo, da svetovanje drži v sebi prijateljsko razumevanje, hrabrenje in 

vodenje svetovanca. Jelenc Krašovec in Jelenc (2011, p. 158) menita, da je svetovanje 

namenjeno reševanju vsakdanjih problemov, naj bi bilo za praktično rabo ter reše- 

vanje zadev tu in zdaj. 
 

Po besedah Kristančičeve (1995, p. 10) je svetovanje organizirana oblika pomoči 

posamezniku pri njegovem nadaljnjem napredku, razvoju in osebni rasti. Rečemo 

lahko, da je svetovanje proces, ki posameznika spremlja v življenju. Pri svetovanju 

posameznik sprejema priložnosti za novo socialno življenje, saj so cilji svetovanja 

spreminjanje stališč in doživljanja ter prilagajanje posameznika ali skupine posa- 

meznikov v okolje, v katerem živijo. Trstenjak (1992, p. 41) meni, da se izpovemo 

takemu človeku, ki se mu lahko zaupamo, saj marsikdo ne more več nositi bremena, 

ki mu ga je zadalo življenje, zato čuti potrebo, da bi ga vsaj malo  odložil. 
 

Pečjak in Košir (2012, p. 159) navajata, da mora svetovalec za učinkovito izvedbo 

svetovalnega pogovora razviti določene spretnosti vodenja pogovora, imenovane 

tudi mikrospretnosti. Svetovalec mora najprej poznati posamezne mikrospretnosti, 

nato pa se izuriti v njihovi uporabi. Vedeti pa mora tudi, kdaj in kako jih vključevati 

v pogovor, da bi ta vodil v predvideno smer. Pri uporabi mikrospretnosti imajo po- 

membno vlogo empatija svetovalca, njegove zmožnosti opazovanja svetovanca in 

okolja ter uporaba tehnik, ki omogočajo rast in razvoj svetovanca.  
 

Kristančič in Ostrman (1989, p. 9–10) menita, da svetovanje velikokrat opisujemo 

kot odnos, v katerem svetovalec pomaga svetovanemu, da živi bolj kakovostno ter  
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se učinkoviteje spopada z različnimi izzivi in problemi. Svetovanje je torej metoda 

pomoči klientu, da si pomaga sam, kar pomeni sprejemanje odgovornosti za svoje 

življenje. 

 
 
 

3 METODA 
 

Za identifikacijo stališč anketirancev smo v raziskavi uporabili kvantitativni razisko- 

valni pristop. Metoda dela pri zbiranju podatkov je bilo anketiranje, ki smo ga izvedli 

septembra 2014. Kot merski instrument smo uporabili anketni vprašalnik. Vzorec  je 

vključeval 65 občanov Ptuja in bližnje okolice, ki so bili starejši od 65 let. Spolna 

struktura anketirancev je bila sorazmerno uravnotežena, saj smo vključili 33 žensk 

in 32 moških. Tudi struktura anketirancev glede na okolje bivanja je bila sorazmerno 

uravnotežena, saj smo vključili 32 anketirancev iz urbanega in 33 iz ruralnega okolja. 

Pri obdelavi podatkov smo si pomagali z metodami deskriptivne in analitične stati- 

stike. Stališča anketirancev smo preverjali s petstopenjsko lestvico (1 – sploh se ne 

strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam, 4 – strinjam se, 5 – v celoti    se 

strinjam). 
 

V raziskavi smo si zastavili naslednji raziskovalni  vprašanji:  
 

1. Ali v času družbenih in tehnoloških sprememb ter v času informacijske 

družbe svetovanja starim pripomorejo h kakovosti njihovega življenja? 

 

2. Kakšna je naklonjenost starih ustanovitvi svetovalnega centra za starejše v 

regiji? 
 

Izhajajoč iz raziskovalnih vprašanj smo si postavili dve hipotezi: 
 

H1: Ustrezna svetovanja pripomorejo h kakovostnejšemu življenju starih.  
 

H2: Anketiranci si želijo dostopnosti do ustreznih svetovanj na enem mestu, in sicer v sve - 

tovalnem centru za starejše. 

 
 
 

4 REZULTATI 
 

V raziskavo je bilo vključenih 65 prebivalcev občine Ptuj iz mestnega in ruralnega 

okolja, ki so bili naključno izbrani. Povprečna starost anketiranih žensk je bila 70,84 

leta, povprečna starost anketiranih moških 73,28 leta, skupna starost obeh spolov 

anketirancev pa je bila 72,04 leta. Za analizo potreb po svetovanjih starim je zani- 

miva tudi analiza stikov naših anketirancev s socialno mrežo, kjer ugotavljamo, da 

imajo naši anketiranci največ dnevnih stikov s prijatelji in sovrstniki, pri čemer lahko 

sklepamo, da imajo dobro razvito socialno mrežo. 
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Živimo v turbulentnem času, času družbenih in tehnoloških sprememb, v informa- cijski 

družbi, v času, ko se je način življenja tudi zaradi globalizacije močno spre-  menil. Na 

vse spremembe se ne odzivamo dovolj proaktivno. Prav zato nas rezultati raziskave niso 

bistveno presenetili, saj smo predvidevali, da potreba po svetovanjih    ni odvisna od 

posameznika, prav tako ne od okolja, v katerem stari živijo, ampak so  odgovor na 

potrebe časa po svetovanjih in svetovalnih centrih za starejše v Sloveniji tako na lokalni 

in regionalni kot nacionalni ravni. V občini Ptuj in njeni okolici, kjer  smo anketirali stare, 

je kriza še posebej zarezala rane v življenje tamkajšnjih prebi- valcev – gospodarsko in 

razvojno deprivilegirano okolje, odmaknjenost od centrov razvoja in moči, velika 

brezposelnost v regiji, izrazito šibka ponudba kakovostnih svetovanj vseh vrst, 

naraščajoča kriminaliteta, načeto medgeneracijsko    sodelovanje. 
 

V nadaljevanju predstavljamo preverjanje   hipotez: 
 

H1: Ustrezna svetovanja pripomorejo h kakovostnejšemu življenju starih.  
 

Prvo hipotezo lahko potrdimo, saj se je z njo v celoti strinjalo 47 anketiranih   (72,3 

%), le 4 anketirani (6,1 %) se z njo niso strinjali. Za nevtralni odgovor, ki pomeni, da 

se s hipotezo niti ne strinjajo, se je odločilo 8 anketiranih (12,3 %). S hipotezo se ni 

strinjalo 6 anketiranih (9,2 %). Več kot tri četrtine anketiranih starih so se v celoti 

strinjale oziroma so se strinjale s hipotezo, da ustrezna svetovanja pripomorejo h 

kakovostnejšemu življenju starih, zato hipotezo potrdimo.  

 

Dodatno potrditev hipoteze smo poiskali v literaturi, pri čemer ugotavljamo, da je po 

mnenju Ramovša (2003, p. 68) ključ do bolj kakovostnega staranja in lepšega sožitja 

v skupnosti informiranje vseh ljudi, vodstva občin, njenih služb, ustanov in organi- 

zacij, ki potrebujejo svetovalno pomoč pri načrtovanju in uvajanju sodobnih progra- 

mov na tem področju. Tem potrebam odgovarjamo zlasti z informiranjem in  ozave- 

ščanjem celotnega prebivalstva določene občine ali druge skupnosti o kakovostnem 

staranju, pripravi na starost ter pomenu solidarnega sožitja med generacijami. 
 

H2: Anketiranci si želijo dostopnosti ustreznih svetovanj na enem mestu – v svetovalnem 

centru za starejše. 

 

Posebno raziskovalno pozornost v raziskavi smo usmerili v drugo hipotezo, s katero 

želimo identificirati, ali si anketiranci v svojem okolju želijo svetovalni center za 

starejše. Rezultati so naslednji: z našo hipotezo se je v celoti strinjalo 45 anketiranih 

(69,2 %), z njo se je strinjalo 13 anketiranih (20,2 %), nevtralno stališče, da se s hi- 

potezo niti ne strinjajo, je zavzelo 7 anketiranih (10,8 %), 7 anketiranih (10,8 %) pa 

meni, da v svoji občini ne potrebujejo svetovalnega centra za starejše. Skoraj devet 

desetin anketiranih starih se je v celoti strinjalo oziroma se je strinjalo s hipotezo, 

da si želijo dostopnosti ustreznih svetovanj na enem mestu – v svetovalnem centru 

za starejše. Posledično hipotezo potrdimo. 
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Ugotavljamo, da starejši izražajo naklonjenost ustanovitvi svetovalnega centra za 

starejše oziroma si želijo dostopnosti ustreznih svetovanj. Kristančič (2005, p. 187) 

med vzroke uvršča tudi dejstvo, da so starejši ljudje najmanj informiran i o svojih 

pravicah in možnostih ukrepanja pa tudi najmanj zaščiteni, zato se tudi ne znajo 

braniti pred negativnimi pojavi. 
 

Raziskovalni rezultati kažejo, da med starimi na lokalni oziroma regionalni ravni 

obstaja naklonjenost ustanovitvi svetovalnega centra za starejše kot odgovor na 

potrebe časa in da po mnenju anketirancev ustrezno svetovanje pripomore h  kako- 

vostnejšemu življenju starih. 

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

V strokovnih in znanstvenih obravnavah skrbi za stare in pomoči starim je bilo sve- 

tovanje starim mnogokrat spregledana potreba te ciljne skupine. Danes ugotavlja- 

mo, da na vseh ravneh obravnave starih nujno potrebujemo več kompetentnih sve- 

tovalcev starim. To vlogo lahko prevzamejo socialni gerontologi. Svetovalne potrebe 

starih so specifične, drugačne od potreb ostalih generacij. Prav zato je treba v času 

družbenih in tehnoloških sprememb ter v času informacijske družbe več strokovne 

in znanstvene pozornosti tudi na področju socialne gerontologije nameniti področju 

svetovanja starim. Namen prispevka je iz socialnogerontološke perspektive predsta- 

viti pomen svetovanja starim kot odgovor na potrebe časa. Z raziskavo smo želeli 

identificirati naklonjenost starih ustanovitvi svetovalnega centra za starejše v  regiji, 

kar bi posredno potrdilo tudi potrebo starih po specifičnih oblikah svetovanja za 

proučevano populacijo. Namen raziskave je med starimi preveriti tudi, ali ustrezna 

svetovanja starim predstavljajo dodano vrednost v smislu izboljšanja kakovosti nji- 

hovega življenja. 

 

Svetovanje bi moralo biti obvezen del našega vsakdana, pa ne samo za stare – 

moralo bi biti dosegljivo vsem generacijam. Rezultati naše raziskave so namreč 

pokazali, da stari ljudje potrebujejo svetovanje, da se zavedajo, da država na tem 

področju premalo naredi zanje, predvsem pa, da si v svojem okolju želijo svetoval- 

nega centra za starejše, v katerem bi dobili vsa življenjsko pomembna svetovanja na 

enem mestu. Čeprav stari ustreznemu svetovanju v starosti pripisujejo velik pomen, 

prizadevanja politike in družbe močno zaostajajo za temi stališči. V primežu spre- 

memb obstoječi sistem na področju svetovanja starim v Sloveniji ni dovolj odziven. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

V 21. stoletju se zavedamo, da se prebivalstvo hitreje stara kot nekoč, pa vendar za 

starejše naredimo zelo malo. Strokovne literature na temo svetovanja    starim, o tem, 
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kako jim svetovati, da bi kakovostnejše živeli, kako bi se izobraževali na stara leta, 

kako poskrbeti za zdrav način življenja, je zelo malo. Svetovalni centri za starejše se 

redko oziroma se sploh ne odpirajo. Starejši dobijo zelo malo informacij o svetova- 

njih na enem mestu. Družba in okolje pričakujeta akcijski pristop. Čas je za premik 

teoretičnih konceptov v aplikativno udejanjanje, v prakso na področju skrbi za stare. 

Tukaj ni izvzeta niti socialna gerontologija. Ta poudarja prizadevanja za kakovostno 

staranje ter ohranjanje smisla življenja in proaktivne družbene vloge starega človeka 

tudi v starosti. V trenutnih demografskih razmerah, ki kažejo na povečanje števila 

starega prebivalstva, so tako nujne spremembe na področju socialne varnosti sta- 

rih, ki bodo vzpostavljali pogoje za kakovostno življenje starih ob ustrezni ponudbi 

kakovostnih strokovnih svetovanj stari populaciji. Treba je preseči dosedanjo sveto- 

valno prakso in porušiti gradnike trenutne svetovalne izolacije starih. Čas je za nove 

svetovalne pristope, za novo paradigmo razmišljanja o svetovanju starim. 
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IZVLEČEK 

 

Teoretična izhodišča: Pojem organizacijske kultura se v sodobnih organizacijah pogosto 

omenja, žal pa pregled razpoložljive literature kaže, da v Sloveniji še ni bila opravljena raz- 

iskava s področja organizacijske kulture v domovih za starejše občane.  

 

Metoda: Raziskava je potekala v maju 2013 v Obalnem domu upokojencev Koper, vanjo je 

bilo vključenih vseh 100 zaposlenih, odzivnost je bila 70 %. V končnem vzorcu je sodelo- valo 

69 žensk in 1 moški, povprečna starost 48 let. Uporabljen je bil kvantitativni pristop    k 

raziskovanju, natančneje deskriptivna in neeksperimentalna vzročna metoda raziskova- nja. 

Podatke smo zbirali s tehniko anketiranja.   Uporabljen je bil strukturirani vprašalnik    z 

vprašanji zaprtega tipa, ki je vseboval instrument za ocenjevanje organizacijske kulture 

»Organizational Culture Assessment Instrument« in 11 elementov za ocenjevanje zado- 

voljstva zaposlenih z delom. Izvedena je bila univariatna in bivariatna analiza podatkov 

(Spearmanov korelacijski koeficient). 
 

Rezultati: V omenjeni organizaciji prevladuje kultura klana (27,9/100 točk), zaposleni pa   si 

ne želijo kulture trga (21,2/100 točk) in hierarhije (17,6/100  točk). Rezultati kažejo, da  je 

zadovoljstvo z delom šibko povezano z želenimi (0,3<| φ |<0,7; p≤0,009), ne pa s neka- 

terimi sedanjimi vrednostmi dimenzije organizacijske kulture. Prav tako je organizacijska 

kultura v omenjeni organizaciji šibko povezana z zadovoljstvom zaposlenih z delovnimi po- 

goji (0,3<| φ |<0,7;  p≤0,002). 

 

Razprava: Prisotnost kulture klana v preučevani organizaciji je očitno dejstvo in tudi želja 

zaposlenih. Glede na vse večjo konkurenco med domovi za starejše občane pa kaže razmi- 

sliti tudi o smiselni uvedbi kulture trga in bolje preučiti, kako bi slednja vplivala na zado- 

voljstvo zaposlenih. 
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Ključne besede: organizacijska kultura, dom za starejše občane, zadovoljstvo.  
 
 
 

ABSTRACT 
 

Background: The concept of organizational culture is often used in modern organizations. 

However, the results of the literature review show that no relevant study was performed in 

Slovenia which analyses the organizational culture in nursing  homes. 
 

Method: The study was performed in May 2013 in the nursing home »Obalni dom upo- 

kojencev Koper«, it included all 100 employees, the response rate was 70%. The final 

sample consisted of 69 female and 1 male, the average age was 48 years. The 

quantitative approach to research was used, i.e. descriptive and causal non-expe- 

rimental method. The survey was performed to collect the data. Structured que- 

stionnaire with closed ended-questions, consisting of the «Organizational Culture 

Assessment Instrument» and 11 items for assessing the employee job satisfaction 

were used. Univariate and bivariate (Spearman correlation coefficient) data analysis were 

performed. 
 

Results: The clan culture dominates in the organization under consideration. Employees are 

not favourable to the market and hierarchy culture. The results indicate that job satisfaction 

is weakly correlated with the desired dimensions of organizational culture and not with the 

actual one. Furthermore, we found that the organizational culture is weakly correlated with 

employee satisfaction with working conditions. 
 

Discussion: The presence of the clan culture in this organization is obviously a fact and 

reflects the wishes of the employees. With the increasing competitiveness between the nur- 

sing homes the appropriate introduction of a market culture should be considered. The im- 

pact of the introduction of market culture on employee satisfaction should be considered in 

further studies. 
 

Keywords: organizational culture, nursing homes, satisfaction. 
 
 
 

1 UVOD 
 

Pojem organizacijska kultura je sistem mišljenja in načina razmišljanja, ki je skupen 

ljudem v neki organizaciji in razlikuje eno organizacijo od druge. Predstavlja skupek 

vrednot, prepričanj in naučenih vzorcev vedenja, ki se prepletajo z izkušnjami posa- 

meznika in organizacije (Ivanko, 2004). Gre za globljo raven prepričanj in temeljnih 

predpostavk, ki so skupne članom organizacije. Delujejo nezavedno in so temeljni 

samoumevni način percepcije samega sebe in okolja (Schein, 2004). Nikakor ne gre 

za nepomemben oziroma neotipljiv pojav v organizaciji, kajti prav organizacijski 

kulturi pripisujejo pomembno lastnost, in sicer da je mogoče prek nje razumeti bi- 

stvo in dušo organizacije (Lynn Meek & Wood, 1998). 
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Mnenje Vile (1994) je, da organizacijska kultura predstavlja sistem mišljenja in 

razmišljanja, ki je skupen ljudem v neki organizaciji, povezuje člane organizacije   in 

razlikuje eno organizacijo od druge. Scheinova (2004) definicija predstavlja or- 

ganizacijsko kulturo kot »globljo raven temeljnih predpostavk in prepričanj, ki so 

skupna vsem članom organizacije in ki delujejo na nezavedni ravni ter so temeljni 

samoumevni načini percepcije samega sebe in svojega okolja. 

 

Iz zapisanega lahko povzamemo, da je pojem organizacijska kultura zelo širok in 

težko opredeljiv. Mihalič (2008) navaja, da gre za način razmišljanja in delovanja v 

organizaciji. V bistvu je lastnost skupine ali članov organizacije, ki deluje na nekih 

globljih ravneh, kjer se je člani določene organizacije niti ne zavedajo, za nekoga, ki 

je ne želi proučevati, pa je zelo težko razpoznavna. 

 

Organizacijska kultura v domovih starejših občanov 
 

V socialnovarstvenih zavodih je zaposleno zdravstvenonegovalno osebje, ki preži- vi 

vsaj tretjino dneva na delovnem mestu. Velikokrat to osebje preživi več časa s 

sodelavci in oskrbovanci kot pa s svojimi bližnjimi. Prav zato so odnosi na delov- nem 

mestu, delovni pogoji in obremenitve tako pomembni. Delo je zelo naporno in 

prinaša poleg fizičnih tudi zelo velike psihične obremenitve. Zaposleni v delovni 

organizaciji predstavljajo pomemben člen, zato je izjemnega pomena, da so v njej 

zadovoljni. Zdravstvene organizacije, med katerimi so tudi socialno-varstveni zavo- 

di, so izpostavljene spremembam. Spremembe so pogojene z večjo konkurenčnostjo, 

višjimi stroški pri nudenju zdravstvene in negovalne oskrbe. Organizacijska kultura 

je temeljni neotipljiv element v zdravstvenih organizacijah, kjer je načrtovanje spre- 

memb zahtevno (Berlogar, 2004). 

 

Organizacijska kultura po Cammeronu in Quinnu 
 

Tipologija, ki sta jo razvila Cameron in Quinn, temelji na teoretičnem modelu, ime- 

novanem model konkurenčnih vrednot (angl. The Competing Valeus Framework– CVF) 

(Cameron, 2006). Omenjeni model ima dve dimenziji: prva dimenzija je delovanje 

organizacije, druga pa usmerjenost le - te. Na podlagi omenjenih dimenzij sta razvi- 

la štiri glavne tipe organizacijske kulture. Ta model je hkrati tudi teoretična podlaga 

vprašalniku OCAI (angl. The Organizational Culture Assessment). Za proučevanja orga- 

nizacijske kulture v ODUK smo uporabili omenjeni model, ki ocenjuje šest ključnih 

dimenzij organizacijske kulture po OCAI: prevladujoče značilnosti organizacije, način 

vodenja, ravnanje s sodelavci, lepilo organizacije, strateške poudarke, merilo uspeha. 
 

Sam model CVF je bil razvit na podlagi raziskav o indikatorjih učinkovitosti or- 

ganizacij, katerih glavno vprašanje je bilo: »Kateri dejavniki določajo učinkovitost 

organizacij?« (Cameron, 2006). Na osnovi merjenja opisanih dimenzij so obliko- 

vane štiri vrste organizacijske kulture, in sicer klan, adhokracija, hierarhija in trg 

(Cameron, 2006). 
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Zadovoljstvo  zaposlenih 
 

Schermerhorn, Hurt in Osborn (1997) opredeljujejo zadovoljstvo zaposlenih kot sto- 

pnjo, s katero posameznik čuti pozitivno in negativno povezanost do svojega dela. 

Mihalič (2007) definira zadovoljstvo zaposlenih kot čustveno stanje, ki pozitivno 

vpliva na posameznika. Trditev, da je stopnja zadovoljstva najpomembnejši dejav- 

nik pri delu, potrjuje podatek, da je danes najpogostejši vzrok za odhod zaposlenih 

iz organizacije prav nezadovoljstvo posameznika (Mihalič, 2008). Zaposleni, ki so 

večino časa na svojem delovnem mestu nezadovoljni, vplivajo tudi na zadovoljstvo 

sodelavcev. Že en sam nezadovoljen delavec v oddelku ali skupini lahko negativno 

vpliva na zadovoljstvo drugih delavcev in posledično tudi na kakovost opravljenega 

dela celotnega oddelka. Ukrepi, ki jih organizacije uvajajo z namenom povečanja 

uspešnosti in učinkovitosti, morajo biti vedno pripravljeni tako, da povečajo za- 

dovoljstvo zaposlenih ali vsaj ohranjajo stopnjo zadovoljstva. Pomembno vlogo pri 

zadovoljstvu zaposlenih imajo neposredno vodje, saj dober vodja v vsakem trenutku 

in povsod podpira svoje zaposlene. Njegova naloga je, da pri zaposlenih spodbudi 

navdušenje za delo, da krepi njihovo pripravljenost za opravljanje dela in da spod- 

buja njihovo zavzetost za delo (Mihalič, 2008). Za vodstvo socialnovarstvenih zavo- 

dov je ključnega pomena ugotoviti prevladujoči tip organizacijske kulture (današnje 

in želene), prepoznati njene značilnosti, ki spodbujevalno ali zaviralno vplivajo na 

uspešnost organizacije zdravstvene nege. Na tak način lahko vodstvo socialnovar- 

stvenih zavodov spozna, katere so potrebne spremembe in koraki za njihovo izvedbo 

ter ugotovi povezanost organizacijske kulture s posameznimi dejavniki zadovoljstva 

zaposlenih z delom in delovnimi pogoji. Pregled razpoložljive literature kaže, da v 

Sloveniji še ni bila opravljena raziskava s področja organizacijske kulture v socialno- 

varstvenih zavodov. 

 

Skladno s tem smo si zastavili raziskovalno vprašanje naloge: Kateri dejavniki po 

mnenju zaposlenih bi vplivali na spremembe organizacijske kulture v Obalnem 

domu upokojencev Koper (ODUK)? 

 

Cilji raziskave so bili: 
 

1) Ugotoviti, kakšna je organizacijska kultura v ODUK sedaj ter kakšno si zaposleni v 

prihodnje želijo. 

 

2) Ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih z delom in delovnimi pogoji v ODUK. 
 
 
 

Na osnovi zastavljenih ciljev in ugotovljenih teoretičnih izhodišč za proučevanje na- 

vedene teme smo si v raziskavi zastavili naslednji raziskovalni hipotezi: 

 

H1: Organizacijska kultura v ODUK vpliva na zadovoljstvo zaposlenih z delom. 
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H2: Organizacijska kultura v ODUK vpliva na zadovoljstvo zaposlenih z delovnimi 

pogoji. 

 
 
 

2 METODE DELA 
 

Uporabljen je bil kvantitativni pristop k raziskovanju, natančneje deskriptivna in 

neeksperimentalna vzročna metoda raziskovanja. Podatke smo zbirali s tehniko  an- 

ketiranja. 

 

Vzorec 
 

Študijo smo izvedli v ODUK. V raziskavo smo vključili vseh 100 zaposlenih. Od 100 

razdeljenih vprašalnikov je bilo vrnjenih 70 (70 % odzivnost). Ostalih 30 anketiran- 

cev ni želelo odgovarjati na vprašalnik. V anketi je sodelovalo 69 žensk (98,5 %)    in 

1 moški (1,5 %), povprečna starost znaša 48 let. Največji delež zaposlenih ima 

zaključeno poklicno šolo (54,5 %), osnovno šolo (15,6%), srednjo šolo (18,2 %) in 

višjo šolo 2,6 %. 

 

Vprašalnik 
 

Uporabljen je bil strukturirani vprašalnik z vprašanji zaprtega tipa, ki je zajemal tri 

sklope. Uvodnemu nagovoru je sledil prvi sklop z vprašanji o demografskih podatkih. 

Drugi sklop je zajemal vprašanja o organizacijski kulturi. Uporabili smo instrument 

OCAI (Cameron, 2006), ki sestoji iz šestih vsebinskih področij. Ta se nanašajo na 

dimenzije organizacijske kulture. Vsako vsebinsko področje pa je opisano s štirimi 

alternativami oziroma trditvami, ki označujejo določen tip organizacijske kulture.  V 

vsakemu vsebinskemu sklopu so anketiranci med vse alternative oziroma trditve 

razdelili 100 točk za sedanje in želeno stanje. Največje število točk so zaposleni pri- 

pisali trditvi, za katero menijo, da opisuje sedanje in želeno stanje v ODUK. 
 

Tretji del vprašalnika je vseboval 11 elementov povezanih z zadovoljstvom pri delu, 

ki smo ga razvili sami za potrebe pričujoče študije. S pomočjo 11 trditev smo ugo- 

tavljali stopnjo zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami. Anketiranci so trditve 

ocenjevali s pomočjo petstopenjske lestvice, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen in   5 

- zelo zadovoljen. OCAI je splošno uveljavljen instrument in preizkušen že na več 

tisoč organizacijah. Pri pregledu literature smo zasledili številne, med seboj skla- 

dne, slovenske prevode omenjenega vprašalnika v slovenski jezik (npr. Pak, 2007; 

Zabukovec 2008), zato zanesljivosti instrumenta nismo posebej preverjali. Uporabili 

smo različico prevoda, ki nam jo je posredoval Lobnikar, uveljavljen slovenski stro- 

kovnjak s področja organizacijske kulture. Za odgovore na 11 trditev smo izračunali 

koeficient Cronbach alpha, ki je znašal 0,903, kar kaže na visoko notranjo skladnost 

odgovorov na omenjene trditve. Vsebinsko veljavnost omenjenih elementov je do- 

datno preverila strokovnjakinja iz kadrovskega področja. 
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Potek raziskave 
 

Pred začetkom samega anketiranja smo direktorico ODUK zaprosili za izvedbo raz- 
iskave in se dogovorili o podrobnostih anketiranja. Raziskava je potekala od 13. 5. 
2013 do 27. 5. 2013. V pomoč so bili dijaki Srednje šole Izola, ki so pomagali zapo- 
slenim pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov. Vprašalniki so bili razdeljeni na vse 
oddelke ODUK. Anketiranci so v raziskavi sodelovali prostovoljno, anonimnost je 
bila zagotovljena. Zbrani podatki so bili obdelani s programom IBM SPSS ver. 20.0 
(IBM, Chicago, Il, USA). V prvi fazi smo izvedli univariatno analizo podatkov (fre- 
kvenco, relativno frekvenco, povprečje, standardni odklon). Za analizo povezanosti 
med posameznimi tipi organizacijske kulture ter dejavniki zadovoljstva z delom in 
delovnimi razmerami pa je bil uporabljen Spearmanov korelacijski koeficient (). 

 
 
 

3 REZULTATI 
 

Največjo povprečno vrednost ima trditev »zadovoljstvo z delom,« ki so ji zaposleni 
v povprečju namenili 4,1 točke, sledi »zadovoljstvo z delovnimi pogoji, »kateremu 
so namenili 4 točke ter »zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve« (4 točke). Najmanj- 
šo vrednost pa je dosegla trditev »zadovoljstvo s plačo« ki so ji zaposleni namenili 
2,7 točke, sledi »zadovoljstvo z možnostmi napredovanja« (2,8 točk) in »zado- 
voljstvo z možnostmi za izobraževanje« 2,9 točk (glej Tabela 1). 

 
Tabela 1: Prikaz ocene  zadovoljstva 

 
 

Zadovoljstvo s/z… 
najnižja 

ocena 

najvišja 

ocena 
�̅ 

Delom 3 5 4,1 0,7 

delovnimi pogoji 2 5 4,0 0,8 

s stalnostjo zaposlitve 3 5 4,0 0,7 

z delovnim časom 3 5 3,9 0,7 

sodelavci 2 5 3,9 0,8 

neposredno  z nadrejenimi 2 5 3,7 0,8 

s statusom v organizaciji 2 5 3,6 0,8 

vodstvom organizacije 2 5 3,4 0,8 

z možnostmi za izobraževanje 1 5 2,9 1,1 

z možnostmi napredovanja 1 5 2,8 1,0 

plačo 1 4 2,7 0,9 

     
 

Tabela 2 prikazuje rezultate trenutnega in želenega stanja posameznih organizacij- 

skih kultur. Rezultati kažejo na izstopajočo kulturo klana tako pri trenutni kot želeni 

vrednosti. 
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Tabela        2: Seštevek povprečij kultur za trenutno in želeno stanje (n=70) 

 
 

Organizacijska kultura 
trenutno 

x̄ 
želeno 

x̄ 
razlika 

Δ �̅ 

Klan 27,9 35,7 -7,8 

Adhokracija 22,4 25,6 -3,1 

Trg 25,5 21,2 4,3 

Hierarhija 24,2 17,6 6,6 

Skupaj 100,0 100,0  
 

V nadaljevanju je predstavljen izračun korelacijskih koeficientov med zadovoljstvom 

z delom in sedanjimi, želenimi oziroma razliko med sedanjimi in želenimi vrednost- 

mi posameznih alternativ vrste kultur. V nadaljevanju so predstavljene samo stati - 

stično značilne korelacije, katerih vrednost presega 0,3, in sicer: 
 

 šibka negativna korelacija med zadovoljstvom z delovnimi pogoji in sedanjimi vre- 

dnostmi dimenzije delo z zaposlenimi – kultura hierarhije (φ =-0,354; p=0,003); 

 šibka negativno korelacijo med zadovoljstvom z delovnimi pogoji in sedanjimi 

vrednostmi pri dimenziji merila uspešnosti – kultura trg (φ = -0,312; p=0,009); 

 šibka pozitivna korelacija med zadovoljstvom z delovnimi pogoji in želenimi vre- 

dnostmi pri strateških usmeritvah kulture klan (φ = 0,401; p= 0,001); 

 šibka negativna korelacija je bila identificirana med zadovoljstvom  z delovni-  mi 

pogoji in želenimi vrednostmi pri merilu uspešnosti kulture trg (φ =-0,389; 

p=0,001); 

 šibka negativna korelacija med zadovoljstvom z delovnimi pogoji in razlike med 

trenutnimi in želenimi vrednostmi pri delu z zaposlenimi - kultura hierarhija 

(φ =-0,393; p=0,001) 

 šibka pozitivna korelacija med zadovoljstvom z delovnimi pogoji in razlike med 

trenutnimi in želenimi vrednostmi pri strateških usmeritvah - kultura adhokra- 

cija (φ =0,310; p=0,009). 

V nadaljevanju je predstavljen izračun korelacijskih koeficientov med zadovoljstvom 

z delovnimi pogoji (kot elementom, ki je v naši raziskavi dosegel drugo najvišjo vre- 

dnost), ki razliko med sedanjimi in želenimi vrednostmi posameznih alternativ vrste 

kultur. Podobno kot zgoraj so predstavljene samo statistično značilne korelacije, 

katerih vrednost presega 0,3: 

 šibka negativna korelacija med zadovoljstvom z delom in želenimi vrednostmi 

dimenzije temeljnih značilnosti – kultura trg (φ =-0,374; p=0,001); 

 šibka pozitivna korelacija med zadovoljstvom z delom in želenimi vrednostmi 

dimenzije strateške usmeritve – kulture klan (φ =0,357; p=0,002). 
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4 RAZPRAVA 
 

Dejavniki zadovoljstva zaposlenih z delom in z delovnim mestom so odvisni od po- 

sameznika, zato je potrebno izhajati tudi iz individualnih želja in potreb. Nekateri 

ljudje so namreč zelo zadovoljni s svojim delovnim mestom, včasih celo zaradi po- 

polnoma istih razlogov, zaradi katerih so drugi lahko zelo nezadovoljni (Berlogar, 

2001). Rezultati pričujoče raziskave kažejo, da so zaposleni sicer zadovoljni z  delom 

in delovnimi pogoji (Tabela 1), vsekakor pa je potrebno izpostaviti pomemben ele- 

ment, t.j. (ne)zadovoljstvo s plačo, ki je na 5 stopenjski lestvici dosegel povprečno 

oceno 2,7, kar je najnižja povprečna vrednost v omenjeni preglednici. Deloma or- 

ganizacije potrjujejo delavca, ki je zadovoljen, saj tako lahko dela bolj učinkovito in 

dosega boljše delovne rezultate, predvsem pa uresničuje osebne cilje in cilje orga- 

nizacije. Človek je zadovoljen, kadar so uresničene njegove potrebe, kadar dobi za 

svoja dejanja potrditev, pohvalo in ima občutek, da je potreben in pomemben. Tak 

človek je bolj uspešen (Štemberger Kolnik, 2008). 
 

Rezultati raziskave kažejo na prevlado kulture klana, ki si jo anketiranci še bolj želijo 

(Tabela 1), sledi kultura trga in kultura hierarhije, katere si anketiranci manj želijo. 

Najmanj prevladujoča je kultura adhokracije. Prevlada kulture klana, ki smo jo 

ugotovili v naši študiji, je v nasprotju z drugimi avtorji (Skela Savič, 2007), ki so    v 

podobnih institucijah identificirali kulturo hierarhije kot prevladujoč tip organiza - 

cijske kulture. 
 

Izračun korelacijskih koeficientov med zadovoljstvom z delom in vrednosti ostalih 

elementov zadovoljstva ter dimenzij posameznih vrst kultur kažejo, da organiza- 

cijska kultura v ODUK delno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih z delom. Skladno     s 

tem lahko prvo hipotezo le delno potrdimo, saj sta bili identificirani le dve šib-    ki 

korelaciji med želenimi vrednosti dimenzij posameznih kultur in zadovoljstvom   z 

delom. Podobno lahko potrdimo tudi drugo hipotezo, da organizacijska kultura    v 

ODUK vpliva na zadovoljstvo zaposlenih z delovnimi pogoji. Za delno potrditev 

omenjene hipoteze smo se odločili, ker so bile identificirane le šibke korelacije med 

posameznimi vrednostmi dimenzij posameznih kultur in zadovoljstvom zaposlenih 

z delovnimi pogoji. Delna potrditev omenjenih hipotez nakazuje, da organizacijska 

kultura posredno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, saj ni bilo identificirane močne, 

statistično značilne korelacije. 
 

Spremeniti organizacijsko kulturo pomeni spremeniti ravnanje določenih bistvenih 

situacij tako, da pri zaposlenih izzovemo želeni način odzivanja, ki omogoča do- 

seganje postavljenih ciljev. Zato je treba začeti pri posameznikih, jih informirati, 

spodbujati, motivirati s priznanjem, pohvalo, dodatnim usposabljanjem, zanimivim 

delom, odgovornostjo in osebno rastjo. Poleg omenjenega zaposleni potrebujejo di- 

rektive, vendar do določene meje. Do tam kjer so samostojni in samoiniciativni. 

Pričakovati je, da bo v prihodnosti prišlo do razhajanja med povpraševanjem in po- 

nudbo. Veliko bo takšnih socialnovarstvenih zavodov, ki bodo primorani sami iskati 

potencialne kandidate za zapolnitev prostih delovnih mest, medtem ko bodo dru- 
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gi domovi imeli ključno konkurenčno prednost na račun visoke kakovosti ponudbe 

storitev  ter  prijaznosti osebja. 
 

V okviru izvajanja raziskave je bilo potrebno upoštevati določene omejitve. Študija je 

bila izvedena le v enem socialno-arstvenem zavodu, zato je to tipičen primer, pri- 

sotna so bila subjektivna prepričanja ter organizacijska dinamika. Ravno med študijo 

so bila prisotna odpuščanja ter selitev v drugi socialno-varstveni zavod. Menim, da 

bi bilo potrebno študijo ponoviti ter zajeti vse obalne domove upokojencev, saj bi na 

takšen način lažje primerjali domove upokojencev med seboj. 

 
 
 

5 SKLEP 
 

Rezultati raziskave so pokazali, da je v ODUK prevladujoča in želena organizacijska 

kultura tipa klan. V prihodnosti si zaposleni želijo še več organizacijske kulture tipa 

klan, kjer bi s sodelavci delali z zadovoljstvom in v slogi. Kaj dejansko pomeni še 

večja želja po kulturi klana in kakšne posledice pa lahko ima v takih ustanovah, pa 

je vprašanje, na katerega bodo odgovorile nadaljnje študije.  

 

Uspešnost organizacije je namreč vse bolj pod pritiski konkurence. Zaradi večjega 

števila socialnovarstvenih zavodov, manjšega števila oskrbovancev in države, ki  na- 

menja vse manj sredstev za tekoče poslovanje, se socialnovarstveni zavodi ukvarjajo 

s slabšimi poslovnimi rezultati. Le - ti in vedno večje zahteve do zaposlenih vplivajo 

na slabše odnose med zaposlenimi. Preobremenjenost z delom, prevelika količina 

dela na posamezno časovno enoto ter neustrezna struktura zdravstvenonegovalne- 

ga kadra privede do višjega absentizma. Začasna odsotnost vpliva na sodelavce, saj 

morajo opraviti dodatno količino dela v obliki nadomeščanja in prevzemanja nalog 

odsotnega delavca. Ali ni morda čas razmisliti o smiselni uvedbi kulture trga v ome- 

njene ustanove? 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična   izhodišča:   Siva   mrena   je   postopna    skaljenost    očesne    leče,    ka-    tere   

zdravljenje   poteka   operativno,   s   pomočjo   intraokularnih   leč    (IOL).    Na-  men   

diplomskega   dela   je   ugotoviti,   kakšno    vlogo    ima    diplomirana    medicin-  ska  sestra  

pri  odločitvi  pacienta  glede  operacije  sive  mrene  s   premium   IOL.   Metoda: Uporabili 

smo deskriptivno kvantitativno metodo raziskovanja, anketiranje z osebnim pristopom. V 

raziskavi je sodelovalo 64 pacientov Očesnega kirurškega centra    dr. Pfeifer. Realizacija 

vzorca je bila 100 %. Vzorčenje je bilo neslučajnostno in namen-   sko. Vprašalnik je vseboval 

9 vprašanj. Pridobljeni podatki so bili analizirani s pomočjo programa SPSS 20.00, z opisno 

statistiko, t – testom, hi – kvadrat testom, Pearsonovim koeficientom koleracije in 

Kendallovim tau koeficientom. Za statistično pomembne podatke smo upoštevali razlike, 

kjer je bila stopnja statistične pomembnosti na ravni 0,05 in  manj. 

 

Rezultati: Diplomirana medicinska sestra ima pomembno vlogo pri odločitvi pacienta, saj se 

je 50 % pacientov, ki so prejeli podrobne informacije o premium IOL, za le te odločilo. 

Statistično pomembna razlika se je pokazala pri izobrazbi (p=0,000) in pri starosti pacien- 

tov (p=0,005). Tudi pogovor pacientov v domačem okolju s svojci je statistično pomembno 

povezan z odločanjem pacienta za operacijo sive mrene s premium IOL (p=0,001).  
 

Razprava: Pri odločitvi pacienta glede operacije sive mrene s premium IOL ima pomembno 

vlogo diplomirana medicinska sestra, pri kateri je pomembna njena razlaga in podajanje 

informacij. Starost, izobrazba in pogovor med pacienti in svojci v domačem okolju so pove - 

zani z odločitvijo pacienta glede premium IOL. 

 

Ključne besede: siva mrena, IOL, diplomirana medicinska sestra, operacija 
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ABSTRACT 
 

Theoretical bases: Cataract is gradual clouding of the lens. Healing of cataract is surgical 

with intraocular lenses (IOL). The purpose of the diploma thesis has been to find out what 

role a nurse has when a patient has to decide about the surgery of cataract with premium 

IOL. 

 

Method: We have used the descriptive quantitative method, a questionnaire with perso- 

nal approach. The study involved 64 patients Optical Surgery Centre dr. Pfeifer. The re- 

alization of the sample was 100%. Sampling was not random and dedicated. The que- 

stionnaire included 9 questions. Multilevel sampling has been done. The data were 

analyzed with SPSS 20.00, descriptive statistics, t-test, chi-square test, Pearson’s coef- 

ficient, correlated, and Kendall tau coefficient. For the statistically significant data, we 

considered differences, where the rate of statistical significance level was 0.05 or less. 

Results: Anursehasastatisticallyimportantrolewithapatient‘sdecisionaboutthecataract 

surgery with premium IOL. Patients that have had a detailed explanation and information 

about the premium IOL have decided for the operation in 50 %. Education(p=0,000) and age 

(p=0,005) is statistically importantly connected with the decision of the patient about the 

cataract surgery with the premium IOL. Discussion with their families at home is also sta- 

tistically important (for the decision for cataract surgery with the premium IOL (p=0.001). 

Discussion: Information that the patients get from the nurse are important. The patient 

must be well-informed by nurses. Some other parameters, such as age, education and di- 

scusion between pacients and their families at home are in conection with the patient‘s 

decision for the cataract surgery with premium IOL. 

 

Keywords: cataract, IOL, a nurse, surgery. 
 
 
 

1 UVOD 
 

Siva mrena je vodilni vzrok slepote na svetu, ki prizadene šest milijonov ljudi letno. 

Operacija sive mrene je najpogosteje izvajan refraktivni poseg, in sicer zaradi stara- 

joče se populacije, katere pričakovanja glede vitalnosti postajajo vedno višja (Pfeifer 

&  Vidovič-Valentinčič, 2005). 
 

V Sloveniji letno opravimo več kot 18.000 operacij sive mrene, v Nemčiji okoli 

600.000, v Združenih državah Amerike pa 2,7 milijonov (WHO,   2008).  

 

Poleg tega, da je operacija sive mrene najpogosteje izvajan refraktivni poseg, je tudi 

ena izmed najbolj uspešno opravljenih operacij na svetu. S tehnološkim napredkom 

pri izdelavi IOL (intraokularnih leč) so mnogi pacienti danes po operaciji sive mrene 

delno ali popolnoma neodvisni od očal (Črnej & Pfeifer, 2012). 

 
 
 
 

  492  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2. 1 Siva mrena, vrste refraktivnih napak, intraokularne leče 
 

Starostna siva mrena ali katarakta je napredujoča zameglitev naravne očesne leče. 

Onemogoča pravilen prehod svetlobe skozi očesno mrežnico. Starost in drugi vzroki 

povzročijo zlepljanje proteinov v očesni leči in tako nastajanje zamegljenih delov. 

Zgodnje spremembe ne motijo vida, kasneje pa siva mrena povzroča zamegljen vid 

in občutljivost na svetlobo (Schwartzbartl Pfeifer, 2008). Zdravljenje sive mrene je 

operativno. Skaljeno lečo lahko odstranimo v celoti skupaj z ovojnico (intrakapsu - 

larna odstranitev), kar se danes naredi v redkih primerih. Druga možnost je ekstra- 

kapsularna odstranitev skaljene leče. Sodoben način ekstrakapsularne odstranitve 

skaljene leče je fakoemulzifikacija. V sprednjo lečno ovojnico se naredi okroglo od- 

prtino, jedro se razbije z ultrazvokom, lečno skorjo se posesa, v izpraznjeno lečno 

vrečko pa se skozi odprtino v sprednji ovojnici vstavi umetno lečo(Pahor,  2003). 

 

Refrakcijska napaka je motnja, ki se pojavi, ko vzporedni žarki svetlobe, ki vstopa-      jo 

v neakomodirajoče oko, niso zbrani na mrežnici. Refrakcija je odvisna od moči lomljenja 

žarkov v vidnem sistemu in od dolžine optične osi (Pfeifer & Gardaševič, 2005). Ločimo 

različne vrste očesne refrakcije: emetropijo, ki pomeni normalen vid,    in ametropijo, ki 

pomeni refrakcijske anomalije, znotraj teh pa ločimo miopijo ali kratkovidnost,  

hipermetropijo  ali  daljnovidnost  ter  astigmatizem (ibid.). 

 

Pri operaciji sive mrene se vstavi monofokalna (asferična) standardna leča, ki omo- 

goča oster vid le na daljavo ali bližino, ne pa obeh hkrati. Praviloma leča omogoča 

ostrino slike na daljavo. Zato je treba dodatno nositi tudi očala, kar lahko rešimo    z 

različnimi IOL, ki omogočajo oster vid tako na daleč, kot tudi na blizu (Acri.LISA, 

2009). Bifokalne IOL imajo bikonveksno optiko, zaradi česar lahko omogočajo glad- 

ko prehajanje med kratkovidnostjo in daljnovidnostjo (Altaie, et al., 2012). Trifo- 

kalne IOL pa za razliko od bifokalnih IOL omogočajo dobro vidno ostrino na vseh 

treh razdaljah. Imajo tri žarišča, na katerih se svetloba enakomerno porazdeli (Vo- 

skresenskaya, et al., 2010). Pacienti z trifokalnimi IOL imajo nekaj časa po vstavitvi 

lahko težave, preden se navadijo gledanja s trifokalnimi IOL. Čez nekaj časa pa se 

dejansko osredotočijo le na tisti del (daljava, bližina, srednji del), ki ga želijo videti, 

ostalo pa prezrejo (Grebot, 2012). 
 

2. 2 Vloga diplomirane medicinske sestre pred operacijo sive mrene 
 

Diplomirana medicinska sestra mora pacienta educirati o pripravi na operacijo. Paci- 

ent mora obiskati osebnega zdravnika, da le-ta napiše poročilo o vseh njegovih bo- 

leznih, o terapiji, ki jo redno prejema, o laboratorijskih izvidih, da lahko potem oceni 

pacientovo zdravstveno stanje pred operacijo (Korošec, 2009). Diplomirana medi- 

cinska sestra si prizadeva, da so pacienti s sivo mreno in svojci čim bolj educirani o 

pripravi na operacijo, o sami operaciji in o tem, kako ravnati po operaciji sive mrene. 

Ker večina pacientov s sivo mreno slabše vidi, je zelo pomembno da upoštevamo 
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pravila terapevtske komunikacije, torej govorimo jasno in s prijaznim tonom glasu 

(ibid.). Poučevanje, svetovanje in motiviranje pacienta so najpomembnejše aktiv- 

nosti pri zagotavljanju zdravstvene nege očesnega pacienta (Ivanuša & Železnik, 

2000). Pred operacijo sive mrene operacijska medicinska sestra pripravi material in 

instrumente, ki so potrebni za operacijo. Pacienta sprejme v operacijski blok in ga 

namesti na operacijsko mizo. V oko, ki bo operirano mu aplicira lokalni anestetik 

(Zečevič, 2004). Po končani operaciji pacientu odstrani operativno pokrivalo. Po 

navodilu zdravnika, v oko pacienta kane kapljice. Pacient ob odpustu dobi ustna in 

pisna navodila, kako naj ravna po operaciji. Ne sme dvigovati težkih stvari, ob umi- 

vanju naj voda ne teče čez oko, ne sme uporabljati ličil za oči, na operirano oko naj 

ne pritiska, spati sme na neoperirani strani ali na hrbtu (Gimble & Chang,  2004).  

 
 
 

3 METODA 
 

3. 1. Namen raziskave in raziskovalna vprašanja 
 

Namen raziskave je prikazati vlogo diplomirane medicinske sestre pri pacientih gle- 

de na odločitev pacienta o pristanku na operacijo sive mrene s premium IOL. Želi- 

mo tudi ugotoviti, kako so posamezni demografski podatki povezani z odločitvijo 

pacienta glede privolitve na takšno operacijo. Pri tem smo si zastavili naslednja 

raziskovalna vprašanja: 
 

- Kakšna je razlika v odločitvi pacienta z vidika krajše oziroma daljše metode 

razlage s strani diplomirane medicinske sestre? 

 

- V kakšni povezavi sta izobrazba pacientov in njihova odločitev glede pristanka 

na operacijo sive mrene s premium IOL? 

 

- V kolikšni meri sta spol in starost povezana s pristankom pacienta na opera- 

cijo sive mrene s premium IOL? 
 

- Kakšen pomen ima regija bivanja glede na odločitev pacienta za operacijo sive 

mrene s premium  IOL? 

 

- Kakšna je vloga svojcev pri operaciji sive mrene s premium IOL? 
 

3.2 Opis metode dela 
 

Teoretični del raziskave je temeljil na pregledu nacionalne in mednarodne strokovne 

in znanstvene literature, ki je potekal od decembra 2013 do aprila 2014 iz podat- 

kovnih baz COBIB. SI, CINAHL, Medline, SpringerLink. Zahteve za iskanje člankov so 

bile, da so dostopni v polnem besedilu in v angleškem jeziku, recenziji in da so bili 

izdani med 2008 in 2014. Za izvedbo raziskave smo uporabili kvantitativno metodo 

zbiranja podatkov ter deskriptivno metodo raziskovanja. 
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3.3 Opis  merskega instrumenta 
 

Izbrali smo metodo anketiranja z osebnim pristopom. Metodološke in vsebinske 

priprave za pripravo vprašalnika smo črpali iz literature. Vprašalnik je vseboval 9 

vprašanj, bil je sestavljen iz dveh delov, iz demografskih podatkov (spol, starost, kraj 

bivanja in izobrazba), iz dejavnikov v zvezi z odločanjem glede izbire IOL ter daljšo in 

krajšo razlago o IOL za katero je bil pacient primeren. Krajši način je vseboval podat- 

ke o izbrani IOL, ceni le te ter kratko predstavitev lastnosti dane IOL. Daljši način  pa 

je vseboval podrobne lastnosti o dani IOL (osnovne informacije, prednosti,  slabosti, 

ceno). Na podlagi razlage so se pacienti nato odločili, ali želijo korekcijo dioptrije 

hkrati z operacijo sive mrene ali ne. 
 

3.4 Opis vzorca 
 

Anketirali smo paciente, ki so prišli na pregled pred operacijo sive mrene v Očesni 

kirurški center dr. Pfeifer v Ljubljani. Po neslučajnostnem vzorčenju smo izbrali 120 

pacientov, ki smo jih razdelili v dve skupini. Podatki so bili izbrani namensko, po 

pregledu pacientov s strani zdravnika. V prvi skupini so bili pacienti, ki so prišli na 

pregled pred operacijo sive mrene. Med njimi smo po naročilu zdravnika izbrali tiste 

paciente, ki so bili primerni za vstavitev različnih IOL in z njimi izvedli 15 minutni 

razgovor z izpolnjevanjem anketnega vprašalnika. V drugi skupini smo imeli tudi 60 

pacientov, ki so prišli na isti pregled, izmed katerih smo izbrali kandidate,  ki so bili 

primerni za vstavitev premium IOL. Razlaga, ki se je tudi sicer rutinsko uporabljala v 

praksi je trajala približno eno minuto. 

 

3.5 Potek raziskave 
 

Raziskava je bila izvedena v mesecu juniju 2014, po predhodni pridobitvi soglasja 

zavoda za raziskovanje s strani Očesnega kirurškega centra dr. Pfeifer in soglasja 

komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko. Anketiranim je bilo predhodno 

razloženo za kakšno raziskavo gre in kakšen je njen namen. Zagotovljena je bila 

anonimnost in prostovoljno sodelovanje anketiranih (z možnostjo odklonitve brez 

posledic). 

 

3.6 Obdelava podatkov 
 

Podatki so bili kvantativno obdelani s pomočjo računalniškega programa Microsoft 

Office Excel 2007. Vključene so bile nominalne, ordinalne in intervalne spremenljiv- 

ke. Statistična analiza je bila izdelana s programom SPSS 22.0. Primerjave med sku- 

pinami so bile narejene na podlagi hi – kvadrat testa, t – testa za neodvisne vzorce, 

Pearsonovega koeficienta koleracije in Kendallovega tau koeficienta. Za statistično 

pomembne podatke so bile upoštevane razlike, kjer je bila stopnja statistične po- 

membnosti na ravni 0,05 in manj. 
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4 REZULTATI 
 

Glede na način, kako pacientu razložimo vse pomembne informacije o premium 

IOL, za katere so le-ti primerni, je t-test za neodvisne vzorce pokazal statistično 

pomembno razliko (t=-2,743, p=0,008). Iz tabele 1 je razvidno, da so se pacienti, 

katerim smo vse pomembne informacije o premium IOL razložili na daljši način, to- 

rej s 15-minutno razlago, za le-te odločili v 50% (N=16), medtem ko so se pacienti 

po krajši enominutni razlagi odločili v 18,75% (N=6). 

 

Tabela 1: Odločitev pacientov za premium IOL glede na vrsto razlage diplomirane 

medicinske sestre 

 

 ODLOČITEV ZA PREMIUM IOL  p 

RAZLAGA DIPLOMIRANE 
MEDICINSKE SESTRE 

da ne skupaj 
 
 

-2,743 

 
 

0,008 
kratka 6 26 32 

dolga 16 16 32 

 

Legenda:  = t-test za neodvisne vzorce, p = mejna statistično pomembna vrednost 

pri 0,05 ali manj 
 

Graf 1: Razlika v odločitvi pacientov za operacije sive mrene s premium IOL glede na 

izobrazbo 

 
 

Glede na izobrazbo je Kendallov tau koeficient pokazal statistično pomembno  razli- 

ko (=0,402, p=0,000). Graf 1 nam pove, da so pacienti, ki so se odločili za operacijo 

sive mrene s premium IOL imeli v 54,54 % (N=12) visokošolsko oziroma univerzite- 

tno izobrazbo, sledili so pacienti s srednješolsko izobrazbo, 36,36 % (N=8). Za pre- 

mium IOL sta se odločila tudi 1 (4,55 %) pacient z magisterijem oziroma doktoratom 

ter 1 (4,55 %) pacient s končano osnovno šolo. 
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Tabela 2: Razlika v odločitvi pacientov za operacijo sive mrene s premium IOL glede 

na spol 

 

ODLOČITEV ZA 
PREMIUM IOL 

SE ODLOČI SE NE ODLOČI  

 

 
SPOL 

N % N % skupaj 2 p 

moški 9 31,03 20 68,97 29 0,262 0,609 

ženski 13 37,14 22 62,86 35   
 

Legenda: N= skupno število anketirancev, 2 = hi-kvadrat test, p = mejna statistično 

pomembna vrednost pri 0,05 ali manj 
 

Hi-kvadrat test med spolom in odločitvijo za premium IOL je pokazal, da spol ni 

statistično pomembno povezan, ali se bo pacient odločil za operacijo sive mrene s 

premium IOL ali ne (2=0,262,   p=0,609). 
 

Rezultati v tabeli 3 prikazujejo razliko v odločitvijo pacienta za operacijo sive mrene 

s premium IOL glede na starost pacientov. To statistično pomembnost dokazu-     je 

Kendallov tau koeficient (=-0,308, p=0,005). Razvidno je, da se za premium  IOL 

odloči 72,72 % (N=16) pacientov, ki so mlajši od 70 let, medtem ko se jih za premium 

IOL ne odloči 42,84 % (N=18). Pri pacientih, ki so starejši od 70 let, pa je razmerje 

ravno obratno. 
 

Tabela 3: Razlika v odločitvi pacientov za operacijo sive mrene s premium IOL  glede 

na starost 

 

ODLOČITEV ZA PREMIUM IOL SE ODLOČI SE NE ODLOČI  

STAROST N % N % skupaj  p 

pod 40 let 0 0 0 0 0   
41 do 50 let 2 9,10 0 0 2   

51 do 60 let 5 22,72 3 7,14 8 0,308 0,005 

61 do 70 let 9 40,90 15 35,70 24   
71 do 80 let 4 18,18 16 38,10 20   
81 in več let 2 9,10 8 19,05 10   

Legenda: N = skupno število anketirancev,  = Kendallov tau koeficient, p = mejna 

statistično pomembna vrednost pri 0,05 ali manj 
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Tabela 4: Razlika v odločitvi pacientov za operacijo sive mrene glede na regijo bi- 

vanja 

 

ODLOČITEV ZA PREMIUM IOL SE ODLOČI SE NE ODLOČI  
 

 
REGIJA BIVANJA 

N % N % skupaj V p 

Pomurska 0 0 0 0 0   
Koroška 0 0 0 0 0   
Zasavska 0 0 1 1,56 1   
Jugovzhodna Slovenija 0 0 0 0 0   
Gorenjska 8 36,36 25 51,56 33 0,326 0,341 

Goriška 0 0 0 0 0   
Podravska 0 0 1 1,56 1   
Savinjska 0 0 0 0 0   
Spodnjeposavska 0 0 1 1,56 1   
Osrednjeslovenska 14 63,63 30 68,75 44   
Notranjsko-kraška 0 0 5 7,81 5   
Obalno-kraška 0 0 0 0 0   

 

Legenda: N= skupno število anketirancev, V = Cramerjev V koeficient, p = mejna 

statistično pomembna vrednost pri 0.05 ali manj 
 

Na raziskovalno vprašanje, iz katere regije v Sloveniji pacienti prihajajo (tabela 4),      jih 

je 68,75 % (N=44) navedlo, da prihajajo iz Osrednjeslovenske regije, sledila je Gorenjska 

regija, 51,56 % (N=33). Cramarjev V koeficient je pokazal, da ni statistično pomembne 

razlike med regijami v Sloveniji, glede tega, kako se pacienti odločajo za premium IOL 

(V=0,326, p=0,341). Tudi t-test za neodvisne vzorce ni pokazal stati- stično  pomembne  

razlike  (t=-0,650,   p=0,518). 
 

Tabela 5: Prisotnost svojcev pacienta pri reševanju    ankete  

 

PRISOTNOST SVOJCEV SE ODLOČI SE NE ODLOČI skupaj 

da 8 36,36 15 35,71 23 

ne 14 63,64 27 64,29 41 
 

Pacienti, pri katerih so bili pri reševanju ankete prisotni tudi svojci, so se v 36,36  

% (N=8) odločili ter se v 35,71 % (N=15) niso odločili za operacijo sive mrene s 

premium IOL (tabela 5), kar statistično pomembno dokazuje tudi Pearsonov koe- 

ficient (tabela 6), ki kaže, da prisotnost svojcev pri reševanju ankete ni statistično 

pomembno povezano z odločitvijo pacienta glede operacije sive mrene s premium 

IOL (r=0,088, p=0,491). Pogovor doma je v nasprotju s prisotnostjo svojcev pri re- 

ševanju ankete statistično pomemben podatek (r=0,401, p=0,001). 
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Tabela 6: Povezanost med prisotnostjo svojcev in pogovorom z njimi ter odločitvijo 

pacientov za operacijo sive mrene 

 

TRDITEV r p 

Prisotnost svojcev vpliva na odločitev glede operacije sive mrene s premium IOL.  0,887 0,491 

Pogovor s svojci doma o operaciji sive mrene in premium IOL.  0,401 0,001 
 

Legenda: r = Pearsonov koeficient, p = mejna statistično pomembna vrednost pri 

0,05 ali manj 

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

Večina pacientov ob prihodu v očesno ambulanto na pregled pred operacijo sive 

mrene ni seznanjena z možnostjo izbire IOL, kaj šele s samim potekom operacije. 

Pomembno si je za take paciente vzeti čas, se jim posvetiti, saj je zelo pomembno, 

da pacient dobi vse informacije, preden ga postavimo pred odločitev o operaciji sive 

mrene s premium IOL. 
 

Glavni cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšno vlogo ima razlaga s strani di- 

plomirane medicinske sestra na pacienta. Pomembno je, da pacient dobi vse in- 

formacije, da jih diplomirana medicinska sestra izrazi na jasen, pacientu razumljiv način, 

pacientu je potrebno predstaviti pozitivne  in  negativne  lastnosti,  hkrati  pa mu 

moramo dati tudi možnost postavitve vprašanj. Prebil, Mohar in Drobne (2009) 

navajajo, da je dobra komunikacija ključ do profesionalne učinkovitosti v zdravstvu. 

Tudi Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2005) na- vaja, 

da mora medicinska sestra spoštovati pravico pacienta do izbire in odločanja. V naši 

raziskavi je odločanje pacienta sicer temeljilo na operaciji sive mrene s premium IOL, 

vendar je vseeno zelo pomembno, da pacienta poslušamo, ga ne poskušamo prepričati 

o nasprotnem ter spoštujemo njegovo odločitev. Rezultati raziskave ka- žejo izredno 

pomembnost diplomirane medicinke sestre pri odločitvi pacienta gle-   de operacije 

sive mrene s premium IOL. Na mednarodnem kongresu za refraktivno kirurgijo (ESCRS) 

so bile objavljene tudi neuradne študije iz Nemčije. Znano je, da imajo v tujini 

diplomirane medicinske sestre, ki se pacientom posvetijo, jim razložijo vse podrobnosti 

glede premium IOL, za katere so le-ti primerni. Posledično imajo        v tujini velik delež 

(med 5 % in 60 %) tistih pacientov, ki se odločijo za operacijo       sive mrene s premium 

IOL. V Sloveniji, kjer se izvaja le kratka, enominutna razlaga        o premium IOL, pa je 

trenutno ta delež zelo nizek (1%). Naša raziskava je prikazala podobne rezultate, saj je 

bila velika razlika v odločitvi pacientov glede na krajšo in daljšo  razlago diplomirane 

medicinske sestre, (tako kot med Slovenijo in tujino). 
 

Škerl (2003) navaja, da čim višja je izobrazba pacienta, tem večji je njegov oseb-   ni 

dohodek. Tudi naša raziskava kaže, da se pacienti z višjo izobrazbo v večji meri 

odločijo za operacijo sive mrene s premium IOL. Sklepamo torej, da se za odločitev 

odločajo tisti pacienti, ki imajo višji osebni dohodek. 
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Rezultati raziskave kažejo, da odločitev glede operacije sive mrene s premium IOL ni 

odvisna od spola pacienta. V raziskavi je sodelovalo približno enako število moških 

kot žensk. Prav tako sta dokaj primerljiva odstotka tako moških kot žensk, ki se 

določijo oziroma se ne odločijo za operacijo sive mrene s premium IOL. 

 

V raziskavi smo želeli ugotoviti tudi, ali je starost pacienta v kakšni povezavi z odlo - 

čanjem za operacijo sive mrene s premium IOL. Rezultati izvedene raziskave kažejo, 

da obstaja povezava med starostjo pacienta in odločitvijo glede operacije sive mrene 

s premium IOL. Čim mlajši je pacient, tem večja je verjetnost, da se bo odločil za 

operacijo sive mrene s premium IOL in obratno. 

 

Zanimalo nas je, kakšen pomen ima regija bivanja pacientov na njihovo odločitev        o 

operaciji sive mrene s premium IOL. Rezultati raziskave so nam pokazali, da so           v 

raziskavi prevladovali prebivalci Osrednjeslovenske in Gorenjske regije. Vzorec ni 

prikazal statistične pomembnosti, vendar moramo vedeti, da vzorec ni bil homogen.  Za 

operacijo sive mrene s premium IOL se je odločilo največ prebivalcev iz Osrednje - 

slovenske regije. Statistični urad Republike Slovenije (2014) navaja, da je Osrednje-  

slovenska regija najbolj gospodarsko razvita regija v     Sloveniji. 
 

Rezultati kažejo, da prisotnost svojcev na pregledu pred operacijo sive mrene nima 

statističnega pomena za odločitev pacientov glede operacije sive mrene s  premium 

IOL. Ta rezultat lahko povežemo z dejstvom, da so bili pacienti, ki so prišli na  pre- 

gled pred operacijo sive mrene, v več kot polovici (54,69 %) samostojni pri izvajanju 

življenjskih aktivnostih in skrbeli sami zase. Rezultati raziskave kažejo, da bolj ko so 

se pacienti o omenjeni operaciji pogovarjali s svojci, večja je možnost, da se bodo za 

to operacijo tudi odločili. 

 

Izvedena raziskava ima omejitve. V raziskavi je sodelovalo 64 anketirancev, kar 

predstavlja premajhen vzorec, da bi lahko rezultate posplošili. Priporočamo nadalj- 

nje raziskave o kakovosti življenja pacientov z vstavljenimi premium IOL. 

 
 
 

6 ZAKLJUČEK 
 

Pacient dobi na prvem pregledu pred operacijo sive mrene tako pisna kot ustna na- 

vodila. Zdi se pomembno, da diplomirana medicinske sestra pove pacientu informa- 

cije na jasen način tako, da jih bo pacient razumel, slišal ter imel tudi sam možnost 

postaviti dodatna vprašanja. Rezultati raziskave kažejo, da je pri odločitvi pacienta 

za operacijo sive mrene s premium IOL poleg dobre informiranosti s strani diplo- 

mirane medicinske sestre pomembna tudi izobrazba, starost ter pogovor pacienta s 

svojci o sami operaciji. 
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IZVLEČEK 

 

Teoretična izhodišča: Klop Ixodes ricinus je pomemben vektor bakterije Borrelia burgdor- 

feri s.l. in omogoča kroženje borelij med različnimi gostitelji v naravi. Človek je le njegov 

naključni gostitelj. Zaradi prehajanja borelij iz prisesanega klopa na človeka, lahko le ta zboli 

za Lymsko boreliozo. V Sloveniji lahko pri človeku bolezen najpogosteje povzročijo    tri 

različne vrste bakterij iz skupine Borrelia burgdorferi complex: Borrelia afzelii, Borrelia 

garinii in Borrelia burgdorferi s.s., vse pa prenaša klop. 

 

Metoda: V letih 2013 in 2014 je bilo na področju Trojan z dvema lovskima psičkama na- 

branih 165 vzorcev odraslih klopov Ixodes ricinus. Okuženost klopov z bakterijo Borrelia 

burgdorferi sensu lato je bila ugotovljena z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) in 

z analizo temperature tališča pri podvajanju DNK, s katero je bila določena vrsta bakterije. 

 

Rezultati: Bakterija Borrelia burgdorferi sensu lato je bila ugotovljena pri 14 klopih Ixodes 

ricinus, od tega pri sedmih samicah in sedmih samcih. Pri teh vzorcih je bilo na podlagi 

temperature tališča ugotovljeno, da so bili vsi okuženi z vrsto Borrelia afzelli.  

 

Razprava: Prekuženost klopov z bakterijo Borrelia burgdorferi sensu lato v okolici Trojan je 

nizka, saj je v naši raziskavi dokazana le pri 8,48 % nabranih klopov. V raziskavi je bila do - 

kazana samo ena povzročiteljica Lymske boreliaze, vrsta Borrelia. afzelli, vendar se predvi- 

deva, da je na tem območju Slovenije lahko prisotnih še več vrst borelij, ki pa v naši raziskavi 

niso bile dokazane. Vzroka za to sta lahko sorazmerno visoka nadmorska višina (do 840 m), 

pri kateri je klopov manj kot na nižjih nadmorskih višinah, in sorazmerno majhen vzorec. 
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Predvideva se, da so klopi vrste Ixodes ricinus prisotni na tem območju in da so v manjšem 

deležu okuženi s povzročiteljico Lymske borelioze, kljub temu pa je previdnost pri gibanju   v 

naravi na območju Trojan potrebna, v smislu zaščite človeka z repelenti ter obveznega 

pregledovanja in odstranjevanja morebitnih klopov po vrnitvi z izleta v naravi. 

 

Ključne besede: klop Ixodes ricinus, Borrelia burgdorferi, Lymska  borelioza 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Theoretical background: Ixodes ricinus is an important vector of the bacterium Borrelia 

burgdorferi s. l and enables its circulation between different hosts in nature. A human is just 

an accidental host for the tick. During sucking, Borrelia can migrate from a tick to a human 

and cause Lyme disease. In Slovenia there are three different types of bacteria Bor- relia 

burgdorferi complex that can cause this disease: Borrelia afzelii, Borrelia garinii and Borrelia 

burgdorferi sensu stricto, all of which are transferred to humans by the tick. 

 

Method: We collected 165 adult Ixodes ricinus ticks in 2013 and 2014 in the Trojane region 

with the help of two hunting dogs. Infection of ticks with Borrelia burgdorferi sensu lato was 

determined by a method of polymerase chain reaction (PCR) and with the analysis of the 

melting point temperature of the DNA duplication, the bacterial species were identified. 

 

Results: The bacteria Borrelia burgdorferi sensu lato were found in 14 Ixodes ricinus ticks (in 

8.5 %): in 7 females and 7 male’s ticks. All of which were infected with bacteria Borrelia 

afzelli. 

 

Discussion: In conclusion the prevalence of infected ticks with the bacterium Borrelia burg- 

dorferi sensu lato in the vicinity of Trojane is low. As demonstrated in our study, only 8.48% 

ticks were positive on B. burgdorferi s.l., all with bacterium Borrelia afzelli. On the contrary, 

other studies proved that in the area of central Slovenia all three species of Borrelia burg- 

dorferi s.l. are present. The reason for this observation may be a higher altitude of Trojane 

area (up to 840 m), at which the ticks are possibly less frequent than at a lower altitude. The 

other reason may also be a different method of sampling ticks. Based on the results, in the 

ticks infected with Borrelia burgdorferi s.l. we proved only one bacterium B. afzelli. We 

assume that we weren’t able to prove other species of Borrelia burgdorferi s.l. due to a small 

number of samples. Nevertheless, caution at outdoor activities is necessary in the area of 

Trojane region in terms of protecting oneself with repellents and removing any ticks after  a 

trip in nature. 
 

Key words: Ixodes ricinus, Borrelia burgdorferi, Lyme disease 
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1 UVOD 
 

Klop Ixodes ricinus je pomemben prenašalec nekaterih povzročiteljev bolezni. Kot 

značilen ektoparazit parazitira tako, da zajeda in sesa kri pri živalih, kot tudi pri 

ljudeh. Pri svojem zajedanju, ki je življenjsko pomembno za njegov obstoj, nevede 

prenaša povzročitelje bolezni tudi na svoje gostitelje (Logar, 2010). 

 

Tudi v Sloveniji predstavljajo bolezni, katerih povzročitelje prenaša klop, velik zdra- 

vstven problem, saj smo ljudje zaradi rekreacije, gospodarskih in kmetijskih dejav- 

nosti izpostavljeni klopom. Med najpogostejšima boleznima, katerih povzročitelje 

prenaša klop, sta predvsem klopni meningoencefalitis in Lymska borelioza (Avšič  

– Županc et al., 1997; Strle et al., 1989; Strle et al., 1996 cited in Petrovec,  1999)  
 

Pomembno je, da ljudje poznamo povzročitelje bolezni, ki jih prenašajo klopi, saj 

lahko s svojim znanjem vplivamo na to, da se zavarujemo in preventivno ukrepamo. 

Tako bosta gozd in okolje, v katerem prebivamo, zdrava in varna za vse, ki ju imamo 

radi in si življenja brez njiju ne moremo predstavljati (Kraigher,  2007). 

 

Glavni namen dela je raziskati okuženost klopov vrste Ixodes ricinus s povzročiteljico 

Lymske borelioze, bakterijo Borrelia burgdorferi sensu lato, v okolici   Trojan. 

 

Za izhodišče raziskave smo si postavili naslednji hipotezi:  
 

H 1: Okuženost klopov z bakterijo Borrelia burgdorferi sensu lato v okolici Trojan   je 

enaka okuženosti v osrednji Sloveniji, v kateri je okuženost klopov 41-odstotna 

(Zore, 1998). 

 

H 2: V nabranih vzorcih klopov so prisotne različne vrste iz skupine bakterij  Borrelia 

burgdorferi complex. 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Borelije so zelo gibljive, počasi rastoče, anaerobne, biokemično neaktivne, 5-30 μm 

dolge bakterije z bički. Ti so v periplazmatskem prostoru in jim omogočajo gibanje z 

obračanjem, upogibanjem ali s svedrastim zavijanjem. Zunanja membrana borelij je 

podobna membranam po Gramu negativnih bakterij, a se od njih razlikuje po vseb- 

nosti beljakovin. Borelije imajo zelo veliko zunanjih površinskih beljakovin in redke 

transmembranske beljakovine. V njih so predvsem glikoproteini, malo pa je tudi 

lipopolisaharidov (Bergstroem et al., 2002 cited in Ružić – Sabljić,  2012). 

 

Borelije so spirohete iz kompleksa Borrelia burgdorferi sensu lato, med katerimi je 

trenutno opisanih 19 vrst in povzročajo bolezen imenovano Lymska borelioza.  Šte- 

vilo novih vrst borelij, ki povzročajo bolezen, iz leta v leto narašča. Nekatere vrste 

lahko opredelijo le posamezni laboratoriji. Najpogostejši človeški patogeni v Evropi  
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so: B. afzelii, B. garinii, B. burgdorferi sensu stricto in B. spielmanii (Wang et al., 1999; 

Margo et al., 2011; Manelli et al., 2012 cited in Ružić – Sabljić, 2012). 
 

Pri pojavu bolezni ima velik pomen okolje, v katerem prebivajo ljudje, saj je na po- 

deželju tveganje za okužbo večje kot v visokourbanem okolju. Kljub temu je okužba 

z borelijami mogoča tudi v mestnem okolju, predvsem tam, kjer se lahko zadržujejo 

klopi (parki, zelenice) (Sočan, 2012). 
 

Trojane s svojo okolico, z nadmorsko višino do 840 m, predstavljajo idealen življenj- 

ski prostor za klopa vrste Ixodes ricinus, ki v tem okolju, ki je bogato poraščeno z 

gozdom, najde vse potrebno za razmnoževanje in obstoj, hkrati pa to območje pri- 

vlači turiste, ki obiskujejo okoliške hribe in ki se želijo nadihati svežega zraka. Zato 

je pomembno, da raziščemo okuženost klopa z bakterijo Borrelia burgdorferi sensu 

lato, ker bomo le na podlagi tega lahko sklepali o morebitnih nevarnostih in ukrepih 

za vse tiste, ki želijo uživati v tej neokrnjeni naravi. 

 
 
 

3 METODA 
 

Laboratorijsko raziskavo okuženosti klopov vrste Ixodes ricinus z borelijami smo 

opravili v Laboratoriju za diagnostiko borelioze in leptospiroze na Inštitutu za mi- 

krobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Namen raziskave je bil 

ugotoviti okuženost klopov Ixodes ricinus s povzročiteljico Lymske borelioze v zasa- 

vski regiji, natančneje v okolici Trojan. Ob tem nas je tudi zanimalo s katerimi bore- 

lijskimi vrstami so okuženi klopi vrste Ixodes ricinus na tem območju. 
 

V raziskavo smo vključili 165 odraslih klopov vrste Ixodes ricinus, ki smo jih v letih 

2013 in 2014 nabrali z lovskima psičkama. Psički sta delovni in se pri svojem vsa- 

kodnevnem delu gibljeta po gozdovih in travnikih znotraj raziskovanega območja, 

pri tem pa sta izpostavljeni klopom. Po vsakokratni vrnitvi iz narave smo pregle- dali 

obe psički ter jima klope odstranili in pobrali. Shranjevali smo jih v predhodno 

pripravljene plastične, sterilne posodice, ki smo jih ustrezno označili z zaporednimi 

številkami. O vsakem klopu smo tudi vodili zapis, ki je vseboval datum odvzema    in 

podatke o tem, ali je bil klop med odvzemom iz psa prisesan, neprisesan, napit, 

nenapit, živ ali mrtev. 

 

Pred obdelavo vzorcev smo klope pregledali pod mikroskopom, pri čemer smo po 

ključu za določitev vrst določili vrsto in spol klopa (Estrada-Pena et al., 2004). Pri 

vseh nabranih vzorcih smo ugotovili, da gre za odrasle samce in samice, ki pripadajo 

vrsti Ixodes ricinus. Klope smo pred nadaljnjo obdelavo očistili v kopeli z absolutnim 

etanolom, sprali z destilirano vodo in jih pripravili za nadaljnje postopke izolaci-    je 

celokupne DNK. Nato smo vzorce DNK obdelali po metodi molekularne metode 

verižne reakcije s polimerazo (PCR – v realnem času). Izolacije borelijske DNK smo 

izvedli s pomočjo komercialnega kita QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, Nemčija) in 
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z aparaturo MagnaLyser (Roche, Nemčija). Pri identifikaciji borelijskih vrst pa smo 

uporabili komercialni kit Light-Mix® Kit Borrelia LC PCR kit (TIB MolBiol, Nemčija),   ki 

omogoča identifikacijo posamezne borelijske vrste glede na analizo temperature 

taljenja DNK. 

 
 
 

4 REZULTATI 
 

Metoda verižne reakcije s polimerazo je v raziskavi pokazala, da je bilo skupno v    letih 

2013 in 2014 med 165 preiskanimi vzorci okuženih 14 klopov, od tega sedem samic in 

sedem samcev, kar prikazuje slika 1. Pri vseh 14 okuženih klopih je bilo na podlagi 

temperature tališča ugotovljeno, da so okuženi z bakterijo B. afzelli. Na sliki 2 

prikazujemo temperature taljenja za različne borelijske vrste. Krivulja temno zelene 

barve predstavlja B. afzelii s temperaturo tališča 70,8 °C, turkizna barva B. garinii in 

B. lusitaniae s temperaturo tališča 66,7 °C, rožnata barva B. burgdorferi sensu stricto s 

temperaturo tališča 62,1 °C in svetlo zelena barva B. spielmanii s temperaturo tališča 

57,7 °C. V naših vzorcih smo dobili le temno zeleno krivuljo, ki prikazuje B. afzelii, pri 

kateri je temperatura taljenja 70,8 °C (zadnja krivulja na sliki 2).  
 

Slika 1: Prikaz okuženosti klopov z borelijami v letih 2013 in 2014 
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Slika 2: Prikaz analize temperatur taljenja (pozitivne kontrole) za B. afzelii (4.kri- 

vulja od leve) (70,8 °C), B.garinii in B. lusitaniae (3.krivulja od leve) 66,7 °C, B. 

burgdorferi sensu stricto (2.krivulja od leve) 62,1 °C in za B. spielmanii (1.krivulja od 

leve) 57,7 °C 
 

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

Slovenija je v veliki meri prekrita z gozdovi, kar predstavlja ugoden biotop za pre- 

živetje klopa (Sočan, 2012). Za njegovo razmnoževanje in preživetje so pomembni 

predvsem ugodno podnebje in veliko gostiteljev (Kraigher, 2007). Okolica Trojan, 

kjer smo nabirali klope, leži na nadmorski višini od 400 do 850 metrov in spada v 

območje osrednje Slovenije. Znano je po obsežnih mešanih gozdovih in majhni sto - 

pnji urbanizacije. Vse to ponuja odlično zavetje za divje živali, ki jih na tem obmo- 

čju ne primanjkuje. Pomembne so kot gostiteljice klopov. Zaradi vseh teh ugodnih 

dejavnikov so prisotni tudi klopi, saj jim okolje ponuja možnosti za preživetje in 

razmnoževanje. Z raziskavo klopov na prisotnost borelijske DNK, ki smo jo opravili  

z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR − v realnem času) smo ugotovili, da je 

bilo izmed vseh 165 vzorcev, ki so bili nabrani v letih 2013 in 2014, s povzročiteljico 

Lymske borelioze skupno okuženih 14 klopov, kar kaže na majhen skupni odstotek 

(8,48  %). 
 

Dobljene rezultate smo primerjali tudi z rezultati raziskave, ki je bila opravljena leta 

1998 na območju Škofje Loke, Pokojišča na Ljubljanskem vrhu, Rakovnika pri 

Medvodah in Brezovice pri Borovnici in je pokazala okuženost pri 41 % klopov (Zore, 

1998). Medsebojna primerjava teh raziskav je pokazala, da je okuženost v okolici 

Trojan kar za 32,52 % manjša od okuženosti v omenjeni raziskavi. Bistveni razliki 

med našo in omenjeno raziskavo sta v nadmorski višini, saj so v študiji iz leta 1998 

vsa področja vzorčenja v Ljubljanski kotlini, v kateri je nadmorska višina okoli 300 

metrov, in v načinu nabiranja klopov. V omenjeni raziskavi so namreč uporabili  me- 

todo zastave, zato so prevladovale nimfe, v naši študiji pa odrasli klopi. 
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Pri vseh 14 okuženih klopih smo po metodi verižne reakcije s polimerazo (PCR − v 

realnem času) in na podlagi temperature tališča dokazali, da je v okuženih klop ih 

prisotna samo ena vrsta, B. afzelii, ki lahko povzroči Lymsko    boreliozo. 

 

Tako lahko izhodiščno hipotezo H1 ovržemo, saj je v povprečju okuženost klopov v 

Sloveniji večja. 

 

Kljub rezultatu, ki kaže, da je bila v klopih na tem območju dokazana samo bakterija 

B. afzelli,  pa izhodiščne hipoteze  H2 ne moremo zavreči,  saj lahko  predvidevamo,   da 

je tudi na tem območju Slovenije lahko prisotnih več vrst borelij, ki jih v naši  raziskavi 

zaradi majhnega števila vzorcev nismo uspeli dokazati. Zato je predlog za nadaljnje 

raziskave, da se pregleda še več klopov in v različnih obdobjih leta. Mogoče bi bilo 

smiselno nabrati klope še po drugačni metodi, saj so bili klopi v našem pri- meru nabrani 

s pomočjo psov, ki spadajo med večje sesalce, zato se nanje prijemajo večinoma  odrasli 

klopi. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Iz pridobljenih rezultatov raziskave lahko sklepamo, da so bili v našem vzorcu klopi 

na območju Trojan okuženi s povzročiteljico Lymske borelioze v 8,48 %, kar je manj 

kot pri klopih v osrednji regiji Slovenije. Ne moremo pa trditi, da je v klopih na tem 

območju prisotna samo ena povzročiteljica Lymske borelioze, to je borelija B. afzelii, 

saj zaradi malega vzorca nismo uspeli dokazati več vrst borelij. 
 

Na podlagi vseh teh rezultatov lahko trdimo, da previdnost pri gibanju v naravi na 

tem območju ni odveč. Dejstvo je, da so klopi vrste Ixodes ricinus prisotni na tem 

območju, sicer so okuženi s povzročiteljico Lymske borelioze v manjšem deležu, kar 

pa ne pomeni, da so ljudje popolnoma varni. Zato menimo, da je pri gibanju in 

dejavnostih na tem območju treba upoštevati preventivne ukrepe, ki nas zaščitijo 

pred okužbo klopa, saj bomo le tako lahko brezskrbno uživali v naravi, ki nam jo to 

območje ponuja. 
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IZVLEČEK 

 

Teoretična izhodišča: V pediatrični radiologiji je za diagnosticiranje poleg ultrazvoka naj- 

pogostejša uporaba rentgenskega slikanja. Otroci so dovzetnejši za negativne posledice iz- 

postavljenosti ionizirajočemu sevanju kot odrasli, zato je nadvse pomembno minimalizirati 

prejeto dozo. Namen prispevka je ugotoviti, kako na DAP (dose area product) vrednosti 

vplivajo velikost zaslanjanja slikovnega polja, uporaba bakrovega filtra in slikanja z radio- 

grafsko rešetko in brez nje pri slikanju abdomna pri dojenčku, v starosti 12 mesecev. 

 

Metode: Slikanje je bilo izvedeno na klasičnem rentgenskem aparatu Siemens Mulitx/Ver- 

tix, s sistemom AGFA CR in z velikostjo kaset 24 × 30 cm. Merili smo DAP vrednosti na fanto- 

mu iz pleksi stekla, ki je simuliral 12-mesečnega dojenčka. Slikovna polja smo od optimalne 

velikosti (20 × 18 cm) večali za en cm v dolžino in širino: 21 × 19 cm, 22 × 20 cm, 23 × 21 cm, 

24 × 22 cm. Kakovosti slike nismo  ocenjevali. 
 

Rezultati: Najnižja povprečna DAP vrednost je bila pri slikanju brez uporabe radiografske 

rešetke, in sicer 80 % nižja kot pri slikanju z radiografsko rešetko. DAP vrednosti so se pri 

uporabi dodatnega bakrovega filtra znižale še za dodatne 4 %, skupno je bila torej doza 84 

% nižja. 
 

Razprava: Rezultati slikanja na fantomu abdomna, v starosti dojenčka 12 mesecev so po- 

kazali, da je prejeta doza lahko zaradi uporabe različnih tehnik slikanja do več kot trikrat 

višja. Priporočamo uporabo metode v praksi, da bi lahko ocenili kakovost slike. 
 

Ključne besede: pediatrična radiologija, znižanje doze, radiografska rešetka, bakrov 

filter, zaslanjanje, DAP 
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ABSTRACT 
 

Introduction: The most common diagnostic methods used in pediatric radiography are 

ultrasound and ×-ray imaging. Since children are more prone to negative side effects of 

exposure to radiation, it is very important to minimize the received dose. The aim of this 

article was to measure the influence of collimation, usage of an additional copper filter and 

imaging with and without the scattered radiation grid on the received dose in ×-ray imaging 

of a 12 months old infant. 

 

Methods: Imaging was performed on a Siemens Mulitx/Vertix ×-ray unit with AGFA CR 

cassettes of dimensions 24×30 cm. We measured the DAP value on a plexi glass phantom, 

simulating a 12 months old infant. By increasing the image field by 1 cm in width and leng- 

th, we obtained image fields in dimensions of 20×18 cm, 21×19 cm, 22×20 cm, 23×21 cm 

and  24×22 cm. 

 

Results: The lowest average DAP value was measured while imaging without the use of the 

scattered radiation grid, as it was 80% lower than that measured while imaging with the 

use of the grid. DAP values decreased by additional 4%, when we performed the imaging 

with an additional copper filter, resulting in a dose lower by  84%. 

 

Discussion: Results of the imaging of a phantom representing the abdomen of a 12 months 

old infant indicate that different techniques of the imaging may result in a dose more than 

three times higher. We suggest using the methods in practice in order to evaluate the qua- 

lity of the obtained images. 
 

Key words: pediatric radiography, decreasing the dose, scattered radiation grid, 

copper filter, collimation, DAP 

 
 
 

1 UVOD 
 

V pediatrični radiologiji poleg uporabe ultrazvoka prevladuje tudi rentgensko slika- 

nje, katerega uporaba je najpogostejša v starostni skupini do enega leta (Alzen & 

Benz - Bohm, 2011). 
 

Otroci so občutljivejši na ionizirajoče sevanje kot odrasli in imajo od dvakrat do tri- 

krat višje tveganje razvoja s sevanjem induciranega raka, poškodb dednih zasnov ali 

drugih resnih okvar. Vzrok je v višji proliferativnosti celic v otroškem organizmu in 

njihovi dolgi življenjski dobi. Dozo pri radioloških slikanjih je potrebno minimalizi- 

rati na najnižjo možno izpostavitev, in sicer ob zagotavljanju primerne kakovosti slik 

(Sulieman, et al., 2007). 
 

Pri rentgenskem slikanju z uporabo radiografskih kaset zmanjševanje doze obsega 

predvsem naslednje ukrepe: 
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- Primerno uporabo anodne napetosti: pri določanju ekspozicijskih pogojev je 

priporočljivo izbrati višje vrednosti anodne napetosti (kV) in nižjo vrednost 

tokovnega sunka (mAs) (Dowd & Tilson, 1999). Višja kot je anodna napetost, 

prodornejše je sevanje. Ker so otroci tanjšega volumna kot odrasli, potrebujejo 

nižjo dozo za doseganje optimalne kakovosti slike. Anodna napetost, ki se 

uporablja v pediatriji za slikanje trupa, naj ne bi presegala 65 kV pri otrocih v 

starostni skupini do enega leta, navajata Alzen & Benz - Bohm (2011). 
 

- Uporabo dodatnih filtrov: z  uporabo  dodatnih  filtrov  odstranimo  sevanje  niz-  ke 

energije, ki prispeva k dozi, ne pa  tudi  k  nastanku  slike  (Dowd  &  Tilson,  1999). Pri  

rentgenskem  slikanju  odraslih  se  uporablja  aluminijev  filter  debeli-  ne 2 mm. Pri 

otrocih in mladostnikih je poleg osnovne pri določenih slikanjih potrebna dodatna 

filtracija aluminijevega filtra  debeline  1  mm  ali  bakrenega  filtra debeline od 0,1 do 

0,2 mm (Alzen & Benz - Bohm, 2011). Ker se z do- dajanjem filtrov oslabi tudi 

visokoenergijski tok fotonov, je potrebno ustrezno prilagoditi ekspozicijske pogoje  –  

podaljšati  ekspozicijski  čas  ali  povečati  ja- kost  toka  (Lipovec  in  sod., 2011). 
 

- Primerno zaslanjanje polja: eksponirano polje mora  biti  maksimalno  omeje- no, 

kar zmanjša primarno in sipano sevanje. Prav tako se morajo uporabljati gonadne  

zaščite, ki dodatno zmanjšajo prejeto dozo (Dowd & Tilson, 1999). 
 

- Primeren položaj pacienta: pacient mora biti čim bližje slikovnemu spreje- 

mniku, kar omogoča optimalen izkoristek fotonov. V nasprotju z odraslimi, je 

pri otrocih, katerim slikamo področje prsnega koša, na splošno primernejši AP 

položaj, saj tako zmanjšamo dozo na krvotvorni kostni mozeg (Dowd & Tilson, 

1999). 

 

- Slikanje brez radiografske rešetke: rešetke se namestijo med pacienta in sli- kovni 

sprejemnik, z namenom odstranjevanja sipanega sevanja (Dowd in Til- son, 

1999). Tanjši kot je objekt,  manj  priporočljiva  je  uporaba  rešetke.  Pri  zelo 

tankih objektih raven sipanega sevanja brez uporabe rešetke ne poslabša 

bistveno kakovosti slike. Celo rešetka, ki se uporablja v pediatrične namene in ima 

razmerje 8/36, zahteva dvojno dozo v primerjavi s slikanjem istega prede-   la brez 

rešetke. Če se uporablja rešetka za odrasle, z razmerjem 12/40, je doza od štiri do 

petkrat višja od doze, prejete za isto slikanje brez uporabe rešetke  (Dowd  &  

Tilson, 1999). 
 

- Pri zmanjševanju doze je pomembno tudi uporabljati sodobne generatorje (pri 

starejših je prisotna nezaželena nizka energija) in kasete z občutljivostjo ra- 

zreda od 400 do 800 (Alzen & Benz - Bohm, 2011). 
 

Pri rentgenskem slikanju sta se za določanje doz pri pacientih uveljavili dve metodi: 

merjenje vstopne kožne doze in merjenje produkta absorbirane doze in ploščine sli- 

kovnega polja (dose area product – DAP). Uporabljamo ploščato ionizacijsko celico, 
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ki je nameščena v sevalnemu snopu kjer koli na razdalji med goriščem in pacientom, saj 

ostaja produkt zaradi padanja jakosti sevanja s kvadratom razdalje povsod enak  (Willis,   

2009). 

 

Namen raziskave je bil ugotoviti vpliv uporabe radiografske rešetke, dodatnega ba- 

krovega filtra in zaslanjanja polja na prejeto dozo, izraženo z DAP, pri slikanju  ab- 

domna pri otrocih starih 12 mesecev, primerjanje dobljenih rezultatov s strokovno 

literaturo in njihovo ovrednotenje z njeno pomočjo. 

 
 
 

2 METODE 
 

Vse meritve so bile izvedene v radiološkem laboratoriju Zdravstvene fakultete. Sli- 

kanje je bilo izvedeno na rentgenskem aparatu Siemens Mulitx/Vertix, z AGFA CR 

sistemom oz. kasetami velikosti 24 × 30 cm. Za izmero doz dozimetrijo je bil upo- 

rabljen Kermax plus DDP, IBA Dosimetry, ki je zapisoval vrednosti produkta doze in 

površine (DAP) v µGy*m2. DAP merilnik je nameščen pod izhodnim snopom rent- 

genske svetlobe iz aparata. 

 

Velikost polja: obsevana polja so bila v velikosti 20 × 18 cm (optimalna velikost po- 

lja), 21 × 19 cm, 22 × 20 cm, 23 × 21 cm ter 24 × 22 cm (so se večala za 1 cm v širino 

in 1 cm v dolžino). Uporabili smo fantom iz pleksi stekla, debeline 10 cm, sredinsko 

ionizacijsko celico in avtomatsko kontrolo ekspozicije ob konstantni napetosti, ki je 

znašala 66 kV. Uporabljena radiografska rešetka je imela razmerje 12/40, kar pome- 

ni gostoto 40 lamel/cm. Uporabili smo torej radiografsko rešetko, namenjeno za sli- 

kanje odraslih, saj radiografske rešetke za slikanje v pediatriji nismo imeli na  voljo. 
 

Razdalja je znašala 115 cm. Merili smo DAP vrednosti pri različnih velikostih polja, 

uporabi radiografske rešetke in brez nje ter pri uporabi dodatnega filtra. Kot do- 

daten filter smo uporabili bakreni (Cu) filter debeline 0,1 mm. Vsako meritev smo 

ponovili petkrat. 
 

Podatke glede debeline pacientov smo pridobili tako, da smo devetim otrokom sta- 

rim 12 mesecev, s šiviljskim metrom izmerili debelino trupa v ležečem položaju, ki je 

bila v povprečju 10 cm, širino trupa, od dojenčkove desne kožne meje do leve kožne 

meje čez popek, ki je bila v povprečju 20 cm, in razdaljo od ksifoida do simfize, ki je 

bila v povprečju 18 cm. Za izvajanje meritev smo pridobili soglasje  staršev. 
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3 REZULTATI  IN RAZPRAVA 
 

Primeritvahsmomerilivplivspreminjanjavelikostislikovnegapoljanadozo,izmerjeno   z 

DAP metrom. Uporabili smo avtomatski nadzor ekspozicije ob konstantni napeto- 

sti 66 kV in meritve ponavljali z radiografsko rešetko, brez radiografske rešetke in z 

bakrovim (Cu) filtrom 0,1 mm. 

 

Meritve z uporabo radiografske rešetke 
 

Pri prvih meritvah smo beležili dozo izmerjeno z DAP metrom pri spreminjanju ve- 

likosti polja ob uporabi radiografske rešetke. Rezultati teh meritev so prikazani v 

tabeli 1. 
 

Tabela 1: Vpliv kolimacije na dozo ob uporabi radiografske rešetke.  

 

Velikost polja v cm Anodna nape- 
tost (kV) 

Povprečna vrednost tokovnega 
sunka (mAs) 

Povprečen DAP (µGy*m2) 

20 × 18 66 5,37  7,4 

21 × 19 66 5,32 ∆ – 1% 8,6 ∆+16,22 % 

22 × 20 66 5,29 ∆ – 0,6 % 9,1 ∆+5,8 % 

23 × 21 66 5,26 ∆ – 0,6 % 10,7 ∆+17,6 % 

24 × 22 66 5,21 ∆ – 1 % 11,0 ∆+2,8 % 

 

Pri spreminjanju velikosti polja za +1 cm v dolžino in +1 cm v širino, se je polje v 

povprečju povečalo za 42 cm2. Ob konstantni napetosti (66 kV) in avtomatski kon- 

troli ekspozicije, se je anodni tok v povprečju manjšal za 0,8 % (– 0,04 mAs), pri 

čemer pa se je DAP v povprečju večal za 10,6 % (0,9 µGy*m2). Velikost polja vpliva 

na ekspozicijske pogoje, manjše kot je polje, manj je sipanega sevanja in zato se 

počrnitev filma z zmanjševanjem zmanjšuje, mAs pa je potrebno povečati. Zato je 

padanje mAs povezano s povečanjem polja, več je sipanega sevanja in zato potrebu- 

jemo manjše ekspozicijske pogoje (Medič in sod., 2013). DAP vrednosti se niso višale 

enakomerno, saj je sprememba med stopnjami, ki označujejo spremembo spremen- 

ljivke velikosti polja nihala med 17,6 % in 2,8 %, vendar je sprememba vseskozi 

obdržala pozitiven predznak, torej se je doza višala. Z doslednim omejevanjem polja 

tako dosežemo boljšo kakovost rentgenske slike, saj je prisotnost sipanega sevanja 

manjša, hkrati pa je manjša izpostavljenost rentgenskim žarkom in s tem prejeta 

doza. S sodobno digitalno tehnologijo in z možnostmi poznejše obdelave slike sicer 

lahko dosežemo optimalno diagnostično vrednost rentgenograma, čeprav pri slika- 

nju slikovno polje ni bilo primerno omejeno, vendar je prejeta doza dejavnik, ki je 

odvisen od nastavitve parametrov pred slikanjem. Da bi prejeto dozo ob primerni 

kakovosti rentgenograma omejili na minimum, je pri slikanju potrebno upoštevati 

meje slikovnega polja (rentgenske slikovne metode in protokole) in polje omejiti 

glede na orientacijske anatomske točke. 
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Meritve brez uporabe radiografske rešetke 
 

Rezultati meritev vpliva zaslanjanja polja na dozo brez uporabe rešetke so prikazani 

v tabeli 2. 
 

Tabela 2: Vpliv kolimacije na dozo brez uporabe radiografske rešetke 

 

Velikost polja Anodna na- 
petost (kV) 

Povprečna vrednost to- 
kovnega sunka (mAs) 

Povprečna vrednost DAP 
(µGy*m2) 

20 × 18 66 1,4 1,5 

21 × 19 66 1,37 ∆–2,2 % 1,9 ∆+27 % 

22 × 20 66 1,35 ∆–1,5 % 1,9 ∆0 

23 × 21 66 1,32 ∆–2,3 % 2,2 ∆+16 % 

24 × 22 66 1,30 ∆–1,5 % 2,3 ∆+4,5 % 

 

Rezultati meritev doz brez uporabe radiografske rešetke so pokazali večje spre- 

membe mAs pri večanju polja, v povprečju –1,9 % (z rešetko: –0,8 %), in bistveno 

nižje mAs vrednosti kot pri ekspoziciji z uporabo rešetke. Brez rešetke je bilo v pov- 

prečju uporabljenih 1,3 mAs, z rešetko pa 5,3 mAs, kar je kar 307 % več. 

 

Brez  uporabe  radiografske  rešetke  so  DAP  vrednosti  znašale  v  povprečju        1,96  

µGy*m2, z rešetko 9,36 µGy*m2, torej 377 % več, kar se ujema z navedbami iz stro- 

kovne literature, da uporaba radiografske rešetke za odrasle pri otrocih dozo zviša za 

več kot trikrat (Dowd & Tilson, 1999). DAP se je z večanjem slikovnega polja večal v 

povprečju za 12 % (z rešetko v povprečju 10,6 %). 
 

Radiografske rešetke so nameščene med pacienta in slikovni sprejemnik, z name-  nom 

odstranjevanja sipanega sevanja. Uporaba rešetke ni priporočljiva pri slikanju tanjših 

objektov, ker v takih primerih raven sipanega sevanja brez uporabe rešetke   ne 

poslabša bistveno kakovosti slike. Celo rešetka, ki se uporablja v pediatrične namene in 

ima razmerje 8/36, zahteva dvojno dozo v primerjavi s slikanjem istega predela brez 

rešetke. Če se uporablja rešetka za odrasle z razmerjem 12/40, je doza  od štiri do 

petkrat višja od doze prejete za isto slikanje brez uporabe rešetke (Dowd    &  Tilson,  

1999). 
 

Pri slikanju dojenčkov je tako potrebno upoštevati debelino slikanega območja in 

individualno presoditi potrebnost uporabe radiografske rešetke. Tudi v pr imerih 

uporabe radiografske rešetke, mora biti ta prilagojena za slikanje v pediatriji, saj je 

v nasprotnem primeru dojenček izpostavljen veliko preveliki dozi.  
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Meritve brez uporabe radiografske rešetke in z uporabo bakrenega (Cu) filtra 
 

Pri merjenju vpliva zaslanjanja na prejeto dozo fantoma brez uporabe rešetke in z 

uporabo Cu (bakrenega) filtra so bili rezultati naslednji: 
 

Tabela 3: Vpliv kolimacije na dozo brez uporabe radiografske rešetke in z uporabo 

Cu filtra. 

 

Velikost polja Anodna 
napetost 
(kV) 

Povprečna vrednost 
tokovnega sunka 
(mAs) 

Povprečje DAP 
(µGy*m2) 

20 × 18 66 1,93 1,28 

21 × 19 66 1,87 ∆–3,1 % 1,44 ∆+12,5 % 

22 × 20 66 1,83 ∆–2,1 % 1,48 ∆+3 % 

23 × 21 66 1,79 ∆–2,2 % 1,62 ∆+9 % 

24 × 22 66 1,76 ∆–1,7 % 1,6 ∆–661 % 

 

Pri slikanju fantoma brez uporabe radiografske rešetke in z uporabo dodatnega ba- 

krenega filtra, je vrednost mAs v povprečju padala za – 2,3 %, kar je večje padanje 

vrednosti mAs, kot tisto, ugotovljeno pri meritvah, pri katerih bakrenega filtra ni- 

smo uporabili (– 1,9 %), in meritvah, pri katerih smo uporabili radiografsko rešetko 

(– 0,8 %). Vrednost DAP se je v povprečju višala za 5,9 % (slikanje brez radiografske 

rešetke in brez bakrenega filtra 12 %, slikanje z radiografsko rešetko brez bakrenega 

filtra 10,6 %). 
 

Uporaba bakrovega filtra pri slikanju brez uporabe radiografske rešetke še dodatno 

zmanjša DAP vrednost, ki v povprečju znaša 1,5 µGy*m2, kar je 25 % manj kot v pov- 

prečju znaša DAP pri slikanju brez rešetke in brez Cu filtra (1,96 µGy*m2). Vrednost 

mAs z uporabo Cu filtra je višja, saj uporaba filtra odstrani tudi del visokoener- 

gijskega snopa in je izgubo potrebno kompenzirati s podaljšanjem ekspozicijskega 

časa, kar pri otrocih zaradi izogibanja artefaktov zaradi gibanja ni priporočljivo, ali z 

zvišanjem jakosti anodnega toka (Willis,  2009). 

 

Tabela 4: Spreminjanje mAs in DAP, glede na uporabo rešetke, brez nje in uporabo 

Cu filtra. 

 

 Slikanje z radiografsko 
rešetko, brez bakrene- 
ga filtra 

Slikanje brez radio- 
grafske rešetke, brez 
bakrenega filtra 

Slikanje brez radio- 
grafske rešetke, z upo- 
rabo bakrenega filtra 

Povprečna vrednost (mAs) 5,29 –75 % (1,35 mAs) –65 % (1,8 mAs) 

Povprečna  vrednost DAP 
µGy*m2

 

9,36 –80 % (1,96 µGy*m2) –84 % (1,48 µGy*m2) 

 

Najoptimalnejši rezultati so bili ugotovljeni pri slikanju brez rešetke z uporabo   ba- 
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krenega filtra, ker pri izvajanju meritev nisva ocenjevali kakovosti rentgenogramov, 

pa ne moreva predlagati uporabe ugotovljenega v praksi, dokler ni izključena mo- 

žnost slabše kakovosti rentgenske slike. 

 

Debelejše dele telesa moramo oceniti individualno in presoditi uporabo radiograf- 

ske rešetke. Debelina delov telesa ni vedno podobna znotraj istih starostnih skupin, 

zato sta v pediatrični rentgenski diagnostiki potrebna individualen pristop in presoja 

uporabe radiografske rešetke ter dodatnih filtrov. Ob uporabi radiografske rešetke 

naj bo ta prilagojena otrokom, nikakor pa ne bi smeli slikati z rešetko predvideno za 

odrasle osebe, saj njena uporaba pri pediatričnih pacientih dozo zviša v povprečju za 

več kot trikrat. V pediatriji je priporočena uporaba rentgenskega aparata z možno 

menjavo več vrst filtrov, možnostjo izbire več debelin filtrov in prav tako prilagojena 

uporaba filtrov in kombinacij le-teh. Slikano polje je potrebno čim bolj omejiti ob 

upoštevanju protokolnih navodil za posamezne projekcije ter uporabljati zaščitna 

pregrinjala in pripomočke, ki prejeto dozo zmanjšajo na najmanjšo možno vrednost 

ob ohranjanju primerne diagnostične vrednosti pridobljenega radiograma. 
 

Dvanajstmesečni otroci imajo pred seboj še celo življenje, zato je poudarek na čim 

nižji dozi ob še vedno uporabnem rentgenogramu še kako pomemben. Otroci, ki  so 

bili in bodo izpostavljeni prevelikim dozam, imajo večjo verjetnost za razvoj muta- 

cij, seveda pa igrajo pomemben dejavnik tudi drugi zunanji dejavniki, ki na razvoj 

mutacij vplivajo. 
 

V stroki inženirjev radiološke tehnologije je na področju pediatrične diagnostike 

nadvse pomembno zavedanje, da je še tako majhna nepotrebna doza prevelika doza. 

Potrebne so raziskave in izobraževanja na področju zniževanja doze z različnimi 

spremenljivkami, saj lahko, čeprav ena spremenljivka vpliva na prejeto dozo v mi- 

nimalnem obsegu, seštevek veliko sodelujočih spremenljivk predstavlja veliko večje 

tveganje. 

 
 
 

4 ZAKLJUČEK 
 

Pri merjenju vpliva večanja slikovnega polja v širino in dolžino, so rezultati pokazali 

višanje doze. Vsako povečanje polja za en centimeter (v širino in dolžino) je povzro- 

čilo večanje prejete doze ionizirajočega sevanja za desetino. 

 

Prav tako smo ugotovili, da slikanje otroka brez radiografske rešetke lahko zniža DAP 

vrednosti do 80 %. Uporaba dodatnega bakrenega filtra lahko prejeto dozo še 

nekoliko zniža. 

 

Iz dobljenih rezultatov sklepamo, da je najoptimalnejše slikanje (tankih objektov) 

brez uporabe radiografske rešetke in z uporabo dodatnega bakrovega filtra. Pri 

uporabi rešetke mora biti ta prilagojena slikanju otrok, saj je z uporabo rešetke   za  
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odrasle pri otrocih doza lahko tudi od štiri- do petkrat višja. Prav tako je potreb-  no 

pri slikanju debelejših predelov telesa individualno presojati ustreznost  uporabe 

radiografske rešetke. Neustrezna uporaba rešetke dozo neprimerno zviša. Prav tako 

je pri rentgenskem slikanju potrebna doslednost pri zaslanjanju slikovnega polja. 

Večje polje pomeni večjo izpostavljenost sevanju, večjo dozo in slabšo kakovost slike 

zaradi sipanega sevanja. 

 

Za nadaljnje raziskave priporočamo raziskavo na področju ocene radiogramov z 

uporabo novih pogojev slikanja v klinični praksi. 
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IZVLEČEK 
 

Teoretična izhodišča: Bakterije in glive so prisotne povsod. Izpostavljene so jim tudi publi- 

kacije, površine in zrak v knjižnicah, to pa ima lahko vpliv na zdravje bralcev in  zaposlenih, 

pa tudi na biorazgradnjo knjižničnega gradiva. Namen raziskave je bil preveriti raznolikost 

in število mikroorganizmov na publikacijah in v zraku javnih  knjižnic.  

 

Metode: V raziskavi so bili vzorci vzeti iz površin knjig in revij ter iz zraka v šestih knji- 

žnicah. Za vzorčenje površin publikacij je bila uporabljena metoda s klasičnim brisom, za 

volumetrično vzorčenje zraka pa je bil uporabljen vzorčevalnik zraka MAS-100. S standar- 

dno metodo štetja kolonij na selektivnih gojiščih smo ugotavljali: skupno število aerobnih 

mezofilnih mikroorganizmov (SŠMO), število gliv, stafilokokov, bakterij vrst Bacillus in en- 

terobakterij, vključno z vrsto Escherichia coli. V prostorih knjižnic smo merili temperaturo in 

% relativne zračne vlage. 
 

Rezultati: SŠMO je bilo najdeno na 59,3 % od 116 odvzetih površin publikacij, priso- 

tnost gliv pa samo v 5 % primerov. Povprečno SŠMO na površinah publikacij je bilo 38,5  

CFU/100 cm2, sledi mu število vrst Bacillus z 11,9 CFU/100 cm2. V zraku je bilo pov- 

prečno SŠMO 329,9 CFU/m3 in 32,1 CFU/m3 gliv. Statistično značilne povezave med številom 

mikroorganizmov v zraku in na površinah publikacij ni bilo, prav tako ne med številom mi- 

kroorganizmov, relativno zračno vlago in temperaturo. 
 

Razprava: Na površinah publikacij je bilo najvišje SŠMO, prevladovale so bakterije rodu 

Bacillus, najnižje pa je bilo število gliv. Število potencialno patogenih vrst mikroorganizmov 

je bilo nizko, zato načelno ne predstavljajo zdravstvenega tveganja za večino zdravih upo - 

rabnikov knjižničnega gradiva. 
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Ključne besede: mikroorganizmi, knjižnice, publikacije, bioaerosoli 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The theoretical foundations: Bacteria and fungi are present everywhere in our enviro- 

nment, even on library material, surfaces and in the indoor air in libraries. The microorga- 

nisms have an impact on health of the readers and staff and also cause the biodegradati- 

on of library materials. The aim of this study was to examine the diversity and number of 

microorganisms on publications surfaces and in the air of public libraries. 

 

Methods: Samples taken from surfaces of books and magazines and air samples were ob- 

tained for the study from six libraries. For the sampling of publication surfaces the standard 

swab method was used, while for volumetric air sampling the air sampler MAS-100 was 

used. With the standard method of counting colonies on the selective culture media the fol- 

lowing groups of microorganisms were determined: the total number of aerobic mesophilic 

microorganisms (TBC), the number of fungi, staphylococci, bacteria of Bacillus and Entero- 

bacteriaceae species, including Escherichia coli. The air temperature and the percentage of 

relative humidity in the libraries were measured as well. 

 

Results: The presence of TBC was found on 59.3 % out of 116 examined surfaces of library 

items, while the presence of fungi was detected on only about 5 % of surfaces. The average 

TBC on surfaces was 38.5 CFU/100 cm2, followed by Bacillus species with 11.9 CFU/100 cm2. 

The average of TBC and fungi in the air was 329.9 CFU/m3  and 32.1 CFU/m3, respective-   ly. 

No statistically significant relationship was established either between the number of 

microorganisms in the air and on publication surfaces or between relative air humidity, 

temperature and the number of microorganisms. 
 

Discussion: The highest TBC was found on the surfaces of publications, with the predomi- 

nant bacteria of Bacillus species, while the number of fungi was the lowest. The number of 

potentially pathogenic microorganisms was low, representing no health risk to most he- 

althy users of library materials. 

 

Key words: microorganisms, libraries, publications, bioaerosols 
 

Kratice: SŠMO: skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov; CFU (angl. 

Colony forming units): kolonijske enote; KPS: koagulaza pozitivni stafilokoki; KNS: 

koagulaza negativni stafilokoki. 

 
 
 

1 UVOD 
 

Bakterije in glive lahko vplivajo na higiensko stanje v knjižnicah. Tam lahko naselijo 

različne organske, naravne ali sintetične materiale in poškodujejo ali celo uničijo 
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shranjene zbirke publikacij (Borrego et al., 2012). Mikroorganizmi na površinah pu- 

blikacij in opremi v knjižnicah in njihovih skladiščih ter v zraku lahko prav tako resno 

vplivajo na zdravje zaposlenega osebja in obiskovalcev, saj lahko povzročijo alergije, 

sistemske infekcije ali tvorijo različne presnovke, npr. mikotoksine (Valentin, 2007). 

 
 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Papir je organski material iz celuloze, ki predstavlja bogat vir hranil za rast različ-      nih 

gliv in bakterij (Pinzari et al., 2011). Pogoja za uspešno rast bakterij in gliv sta visoka 

relativna zračna vlaga (nad 65 %) in optimalna temperatura, t.j. med 18 °C       in 46 °C, 

predvsem glive pa rastejo tudi pri šibki osvetljenosti in slabi  zračni  cir- kulaciji, kar je 

značilno za kletne prostore in tudi skladišča s knjigami (Dean, 2005; Valentin, 2007). Iz 

vzorcev papirja in zraka so osamili predvsem bakterije iz rodov: Bacillus, Bacteroides, 

Pseudomonas, Micrococcus, Streptococcus, Streptomyces, Staphylo- coccus in Clostridium 

ter glive iz rodov Aspergillus, Penicillium, Geotrichum, Alternaria, Cladosporium, Mucor, 

Rhizopus, Trichoderma in Fusarium (Valentin, 2007; Borrego et al., 2012). Prav ti rodovi 

pa lahko v knjižnicah, zlasti pri imunsko oslabljenih zapo- slenih in obiskovalcih, 

povzročajo alergije, obolenja dihal, draženje oči in kože ter druge okužbe (Valentin, 

2007; Borrego et al., 2012). Plesni so tudi najpomembnejši  povzročitelji biološkega 

kvarjenja publikacij v muzejih in knjižnicah (Sterflinger & Pinzari,  2012). 

 

Namen našega dela je bil ugotoviti število in prisotnost posameznih skupin mikro- 

organizmov na površinah publikacij in v zraku v prostorih javnih knjižnic.  

 
 
 

3 METODE 
 

V obdobju od marca do junija 2013 smo v vsaki izmed šestih različnih javnih knjižnic 

odvzeli po 20 brisov površin iz 10 publikacij (en vzorec platnice in en vzorec notra- 

njih listov) ter vzorce zraka, skupno torej 120 vzorcev brisov površin in 24 vzorcev 

zraka. V vsaki knjižnici smo za vzorčenje izbrali različno število knjig in revij, upo- 

števali pa smo tudi letnico izdaje, frekvenco izposoje in mesto hranjenja v knjižnici 

(čitalnica, skladišče). Na površinah izbranih publikacij smo ugotavljali skupno število 

aerobnih mezofilnih mikroorganizmov (SŠMO), število gliv, stafilokokov, bakterije iz  

rodu Bacillus in družine Enterobacteriaceae, vključno z vrsto Escherichia coli (E. coli). V 

zraku smo preverjali prisotnost gliv in SŠMO. V prostorih smo izmerili tudi tem - 

peraturo in % relativne vlage v zraku, ker smo predpostavljali, da klimatski pogoji 

vplivajo na rast in razmnoževanje mikroorganizmov. 
 

Z vzorčevalnikom zraka MAS-100 (Microbiology Manual Merck, 2012) smo prečr- 

pali 1000 l vzorca zraka za ugotavljanje gliv (selektivno gojišče YGC) in nato še za 
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določitev SŠMO (gojišče PCA). Površine publikacij v velikosti 100 cm2 smo skladno s 

standardom vzorčili z mokrimi brisi, ki so vsebovali 10 ml sterilne fiziološke razto- 

pine (ISO 18593, 2004). 

 

Po 1 ml suspenzije mikroorganizmov iz brisa smo vmešali v različna selektivna go- 

jišča in po inkubaciji prešteli porasle kolonije. Za ugotavljanje SŠMO smo uporabili 

gojišče PCA (ISO 4833-1, 2013), za ugotavljanje gliv YGC (ISO 6611, 2004), za ugo- 

tavljanje spor bakterij rodu Bacillus pa postopek termizacije vzorca pri 80°C 10 minut 

in gojišče MYP (ISO 7932, 2004). Po navodilih proizvajalca (Microbiology Manual 

Merck, 2012) smo za ugotavljanje stafilokokov uporabili gojišče s soljo, z manitolom 

in s fenol rdečim (Mannitol Salt Phenol-red Agar), za ugotavljanje enterobakterij 

gojišče DEV ENDO. Proizvajalec vseh gojišč je Merck, Nemčija. Za identifikacijo vrste 

E. coli smo uporabili biokemijske teste API 10 S (bioMerieux, Francija). 
 
 
 

4 REZULTATI 
 

4.1 Število in prisotnost skupin mikroorganizmov na površinah publikacij 
 

Zaradi statistično značilnega odstopanja nismo pri izračunu skupnih rezultatov šte - 
vila mikroorganizmov upoštevali rezultatov brisov iz dveh publikacij v eni izmed 
knjižnic. Zato je število brisov, vključenih v izračun, 116 (n = 116). Ti knjigi sta bili 
predhodno poplavljeni z deževnico, zato je bilo SŠMO in število gliv v teh primerih v 
poprečju 100 krat višje kot pri preostalih vzorcih. 

 

V povprečju sta bili na odvzetih površinah najvišje SŠMO (38,5 CFU/100 cm2) in šte- 
vilo spor bakterij rodu Bacillus, vključno z vrsto B. cereus (22 CFU/100 cm2). Število 
gliv je bilo najnižje, te smo ugotovili le v 5 % brisov površin (tabela 1). Bakterijo E. 
coli smo ugotovili samo v enem vzorcu. 

 

Tabela 1: Povprečno število posameznih skupin mikroorganizmov na publikacijah in 
število (%) koloniziranih vzorcev publikacij v vseh knjižnicah (število vseh vzorcev   n 
= 116). 

 
 
Število skupine mikroorganizmov na publikacijah v vseh knjižnicah (CFU/100 cm2) 

  
SŠMO 

 
G 

 
KPS 

 
KNS 

 
B. c. 

 
B. spp. 

 
Ent. 

 
Povprečje 

 
38,5 

 
5,3 

 
8,1 

 
5,4 

 
10,1 

 
11,9 

 
6,6 

 
Standardni odklon 

 
88,2 

 
1,2 

 
12,5 

 
2,5 

 
18 

 
22 

 
5,3 

Maksimalno 

število 

 
570 

 
10 

 
120 

 
30 

 
150 

 
150 

 
40 
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Minimalno 

število 

 
<10* 

 
<10* 

 
<10* 

 
<10* 

 
<10* 

 
<10* 

 
<10* 

 
 

Švzt.orc/ev%    koloniziranih 

 

69 
 

6 
 

25 
 

6 
 

24 
 

27 
 

20 

59 % 5 % 22 % 5 % 21 % 23 % 17 % 

 

Legenda: 
 

SŠMO = skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov; G = glive; KPS = 
koagulaza pozitivni stafilokoki; KNS = koagulaza negativni stafilokoki; B. c. = spore 
Bacillus cereus; B. spp. = spore Bacillus spp. (preostale vrste); Ent. = enterobakterije, 
vključno z E. coli; *ker smo v brisih uporabili 10 ml razredčevala, če je bilo število 
kolonij na gojiščih 0, rezultat ovrednotili kot <10. 

 

Odstotek publikacij, v katerih smo zasledili SŠMO, se bistveno ne razlikuje glede na 
to, ali so bile hranjene v knjižnici (60 %) ali skladiščih (58 %). Na površinah publi- 
kacij, hranjenih v knjižnicah s čitalnicami, pa so bili pogosteje prisotni predstavniki 
rodu Bacillus (26 %), kot na čtivih iz skladišč (13 %). KPS so bili prisotni na 25 % 
oziroma 21 % vzorcev. Tudi drugih skupin mikroorganizmov je bilo na publikacijah v 
skladiščih manj kot v čitalnicah, vendar razlike niso bile tako očitne. 

 

Graf 1: Povprečje in standardni odklon posameznih skupin mikroorganizmov na 
vzorčenih publikacijah, ločeno v knjižnicah s čitalnicami in v skladiščih (n =  116).  

 

 

Legenda: 
 

SŠMO = skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov; G = glive; KPS = 

koagulaza pozitivni stafilokoki; KNS = koagulaza negativni stafilokoki; B. c. = spore 

Bacillus cereus; B. spp. = spore Bacillus spp. (preostale vrste); Ent. = enterobakterije 

vključno z E. coli. 
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Statistično značilnih razlik v številu posameznih skupin mikroorganizmov med po - 

vršinami knjig in revij nismo ugotovili (P > 0,05). Najvišje razlike v poprečnem šte- 

vilu smo dobili le pri SŠMO (0,2 log CFU/100 cm2). 

 

Površine platnic so bile pogosteje kolonizirane z mikroorganizmi, kakor notranjosti 

listov. Kar na 74 % platnic in le na 45 % notranjih površin listov smo zasledili SŠMO. 

Večje razlike v številu mikroorganizmov na platnicah v primerjavi z notranjostjo  pu- 

blikacij so vidne pri SŠMO in KPS (graf  2). 

 

Ugotovili smo tudi statistično značilno povezavo (p ≤ 0,05) med SŠMO in KPS (r = 

0,58), številom enterobakterij in gliv (r = 0,58), številom predstavnikov rodu Bacillus 

in vrste B. cereus (r = 0,68) ter B. cereus in KPS (r = 0,61). 

 

Graf 2: Povprečne vrednosti števila (log CFU/100 cm2) posameznih skupin mikroor- 

ganizmov na platnicah in na notranjih listih publikacij (n =116) 
 

Legenda: 
 

SŠMO = skupno število aerobnih mezofilnih mikroorganizmov; G = glive; KPS = 

koagulaza pozitivni stafilokoki; KNS = koagulaza negativni stafilokoki; B. c. = spore 

Bacillus cereus; B. spp. = spore Bacillus spp. (preostale vrste); Ent. = enterobakterije 

vključno z E. coli. 

 

4.2 Vpliv temperature zraka in relativne zračne vlage na število mikroorganizmov na 

publikacijah 

 

Temperatura v raziskovanih prostorih je bila v območju od 18,7 do 22,6 °C, kar je 

samo 3,9 °C maksimalne razlike. Korelacijski koeficienti med temperaturo in  števi- 
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lom mikroorganizmov so majhni in večinoma negativni. Relativna zračna vlaga raz- 

iskovanih prostorov je bila v območju od 26,5 do 59,4 %, kar je 32,9 % maksimalne 

razlike. Razlika v % relativne zračne vlage med prostori je bila precej velika, vendar 

statistično značilne povezave med relativno vlago in številom mikroorganizmov ni- 

smo zasledili. Najvišji korelacijski koeficient je bil med SŠMO in relativno vlago (r = 

0,11, P > 0,05). 

 

4.3 Število in prisotnost mikroorganizmov v vzorcih zraka 
 

V vzorcih zraka prostorov knjižnic smo ugotavljali skupno število aerobnih mezo- 

filnih mikroorganizmov in število gliv. V povprečju smo ugotovili 10-krat več SŠMO 

kakor gliv in s tem večje število bakterij kot gliv. To razliko smo dobili po primerjavi 

števila CFU/m3 na neselektivnem gojišču za SŠMO (zajete so bakterije in glive) in 

števila CFU/m3 na selektivnem gojišču za glive, kjer bakterije ne rastejo. Povprečne 

vrednosti števila gliv so bile višje v knjižnicah s čitalnicami v primerjavi z zrakom v 

skladiščih (tabela 2). 
 

Tabela 2: Število mikroorganizmov v zraku v vseh knjižnicah in razlike v številu mi- 

kroorganizmov med prostori (knjižnice oz. čitalnice, skladišča) (n = 24). 

 

Mikroorganizmi v zraku (CFU/m3) CFU/m3  v čitalnicah CFU/m3 skladiščih 

 SŠMO Glive SŠMO Glive SŠMO Glive 

Povprečje 329,9 32,1 315,5 54,3 347,2 5,4 

Standardni odklon 158,4 62,3 146,8 79,8 187,4 9,9 

Maksimalno 578 212 578 212 560 23 

Minimalno 52 0 142 0 52 0 

 

Med SŠMO v zraku v knjižnicah s čitalnicami in skladišči ni bilo statistično značil- nih 

razlik (P > 0.05). V nobenem primeru ni bilo statistično značilne povezave med 

temperaturo oz. relativno vlago in številom mikroorganizmov, pa tudi ne med šte - 

vilom mikroorganizmov v zraku in na publikacijah (P ≤   0,05). 

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

5.1 Mikroorganizmi na publikacijah 
 

V naši raziskavi smo v vseh vzorcih ugotovili najvišje SŠMO (skupno število aerobnih 

mezofilnih mikroorganizmov), v katerem pa po številu sledijo spore vrst Bacillus, 

število gliv pa je predstavljalo okoli ene desetine SŠMO. Da so predstavniki rodu 

Bacillus najštevilčnejši na papirju, govori veliko drugih študij. Chandra et al. (2008) 

navajajo, da so bile vrste Bacillus in sorodne vrste prikazane kot najpogosteje odkrite 

bakterije med različnimi vrstami mikroorganizmov, izoliranih iz papirja in celulo- 

 
 

  526  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 
 

ze. Nekatere vrste rodu Bacillus razgrajujejo papir, ker pogosto proizvajajo encime 

celulaze (Prakash et al., 2009), prav tako tvorijo endospore, ki jih varujejo pred 

neugodnimi življenjskimi pogoji. Tudi predstavniki družine Enterobacteriaceae, ki so 

lahko pokazatelj fekalne okužbe (An Assesment…, 2014), so bile zlasti na platnicah 

publikacij prisotne v 24 % primerov. Pogosteje so bili prisotni le še KPS, ki pred - 

stavljajo del normalne kožne mikrobiote, KNS pa smo v vzorcih zasledili redkeje. 

Njihovo število je bilo nizko, kar dokazuje varno uporabo knjig iz knjižnic. Tudi Brook 

& Brook (1994) sta ugotovila, da pod normalnimi pogoji knjige niso potencialni vir 

širjenja patogenih bakterij. Proti pričakovanjem je bilo število gliv na površinah pu- 

blikacij v povprečju najnižje izmed vseh skupin mikroorganizmov. Valentin (2007) pa 

navaja, da je v njegovi raziskavi glivična kontaminacija v zraku in na papirju višja kot 

bakterijska. Lugauskas & Krikštaponis (2004) predvidevata, da lahko alergije,   ki jih 

glive povzročajo, predstavljajo tveganje za zdravje delavcev v knjižnici. Nižje število 

mikroorganizmov na publikacijah v skladiščih je poleg primernejše mikro- klime za 

publikacije v teh prostorih tudi posledica manjšega stika z  bralci in s tem 

zmanjšanega prenosa mikroorganizmov iz njihovih rok. 
 

Večjih razlik v številu mikroorganizmov na površinah knjig in revij nismo zasledili, 

zato predvidevamo, da vrsta papirja bistveno ne vpliva na mikroorganizme. Platnice 

publikacij so bile bolj onesnažene kot listi na notranji strani. Platnice so večinoma iz 

materiala, ki je dovzetnejši za razvoj mikroorganizmov, prav tako pa so platnice 

veliko bolj izpostavljene dotikanju z rokami oz. zunanjim vplivom. 

 

5.2 Mikroorganizmi v zraku 
 

V prostorih knjižnic, v katerih smo vzorčili, so bile v zraku povprečne vrednosti SŠMO  

(329,9 CFU/m3) in gliv (32,1 CFU/m3), torej so prevladovale bakterije. SŠMO v naših 

raziskovanih prostorih se je gibalo v območju 52–578 CFU/m3. 
 

Nevalainen & Morawaska (2009) navajajo mejno vrednost 1000 CFU/m3, drugi av- 

torji pa 750 CFU/m3 (Cappitelli & Sorlini, 2010). V nobeni izmed naših knjižnic SŠMO 

v zraku ni presegalo teh priporočenih mejnih vrednosti. Število gliv v vzorcih zraka 

je bilo v vseh raziskanih prostorih sorazmerno nizko, izjema je knjižnica B, ki je bila 

poplavljena in v kateri je bilo povprečno število gliv v zraku 212 CFU/m3. Seveda pa 

je poleg števila mikroorganizmov pomembno ugotoviti tudi vrsto in mogočo pato- 

genost bakterij in gliv (Cappitelli & Sorlini, 2010; Karbowska - Berent et al., 2011). 

Vlažne površine publikacij in višja relativna vlaga v zraku očitno pospešujejo  razrast 

gliv. Število gliv, ki smo jih vzorčili v preostalih prostorih vseh knjižnic v zraku, ki niso 

bili poplavljeni, je bilo v območju od 0 do 54 CFU/m3, kar je nižje kot v prosto- rih v 

drugih študijah. SŠMO je bilo v zraku v knjižnicah s čitalnicami in v skladiščih dokaj  

izenačeno, gliv pa je bilo v čitalnicah več kot v skladiščih. Predvidevamo, da na 

mikrobiološko kakovost zraka v knjižnicah v določeni meri vplivajo tudi obiskovalci, 

verjetno so tudi klimatski pogoji v skladiščih bolj stabilizirani in manj ugodni za 

preživetje mikroorganizmov. Priporočena temperatura v prostorih, ki so  namenjeni 

samo za hranjenje knjig, revij, časopisov in drugih vrst papirja, je 15,5 – 20 °C in 
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relativna zračna vlaga 30 – 55 %, za uporabniške prostore pa 15,5 – 23,8°C in 30 – 

50 % (Basic conversation…, 2003; Lyrasis, 2009; Protect your books, 2013). Previ- 

soka relativna zračna vlaga namreč spodbuja škodljive kemične reakcije v materialih 

in rast plesni, prenizka pa lahko povzroči izsuševanje, krhkost in pokanje papirja 

oziroma materiala, iz katerega so shranjene zbirke (Basic conversation …, 2003). 

Temperature in relativna zračna vlaga so bile v prostorih vseh knjižnic precej izena- 

čene in v okviru priporočenih normativov, temperatura zraka ni bistveno vplivala na 

prisotnost in število mikroorganizmov v zraku. 

 
 
 

6 SKLEP 
 

Na površinah publikacij v knjižnicah je bilo najvišje SŠMO, prevladovale so bakterije 

rodu Bacillus, najnižje pa je bilo število gliv. Število potencialno patogenih vrst mi- 

kroorganizmov je bilo nizko, zato načelno ne predstavljajo zdravstvenega tveganja 

za večino zdravih uporabnikov knjižničnega gradiva. Na prisotnost mikroorganizmov 

na publikacijah vplivajo tudi lokacija prostora, število obiskovalcev prostora in bral- 

cev publikacije, klimatski pogoji, temperatura in vlažnost zraka. 
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FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA SINDROMA PATELARNE 
NESTABILNOSTI 
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INSTABILITY SYNDROME 
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IZVLEČEK 
 

Ob obravnavi pacienta z bolečinami v kolenu se fizioterapevti dostikrat srečujejo z nesta- 

bilno pogačico. Le-ta ima lahko različne vzroke, ki jim mora terapevt prilagoditi terapi-    jo. 

Namen prispevka je ugotoviti, katere fizioterapevtske metode se najpogosteje upora- bljajo 

pri rehabilitaciji pacienta s patelarno nestabilnostjo. Pregledana je bila literatura, objavljena 

na portalih Springerlink, Proquest in Europe PubMed Central. Osredotočili smo se predvsem 

na iskalna pojma patelarna nestabilnost in neoperativno oz. konzervativno zdravljenje 

patelarne nestabilnosti. Pri obravnavi pacienta s patelarno nestabilnostjo se fizioterapevti 

največkrat poslužujejo imobilizacije v ortozi ali mavcu, nato pa vaj za jačanje stegenske  

muskulature, predvsem mišice kvadriceps. Neravnovesje mišic, akutne in nekom- plicirane 

dislokacije se praviloma obravnavajo konzervativno, komplicirane, ponavljajoče se  

dislokacije in tiste, pri katerih konzervativno zdravljenje ne učinkuje, pa operativno. Kako bo 

potekalo zdravljenje, se odloči zdravnik na podlagi vseh podatkov, ki jih zbere o pacien- 

tovem stanju. 
 

Ključne besede: nestabilnost, pogačica, fizioterapevtska obravnava 
 
 
 

ABSTRACT 
 

While dealing with a patient with knee pain, physical therapists are often faced with an 

unstable kneecap. This can have different causes and the therapist has to adapt the therapy. 

The purpose of this paper is to determine which physiotherapy methods are most commonly 

used in the treatment of patellar instability. We reviewed the literature published on 

Springerlink, Proquest and Europe PubMed Central web portals. We primarily focused on the 

search terms patellar instability and nonoperative, conservative treatment of patellar 

instability. Treatment of patients with patellar instability often includes immobilisation 

withanorthosisor a plaster andlater exercises for strengtheningthighmuscles, inparticular 

m. quadriceps. Muscle imbalances, non-complicated and acute dislocations are usually 

treated conservatively, while complicated, recurrent dislocations and when conservative  
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treatment is not successful, are treated operatively. Doctor gathers all the information 

about the patient’s condition and then makes a decision about the treatment.  
 

Key words: instability, patella, physiotherapheutic treatment 
 
 
 

1 UVOD 
 

Težave s pogačico so ene izmed najpogostejših izvorov bolečin v kolenu pri adole- 

scentih in mladih odraslih. Te se lahko stopnjujejo od neravnovesja lateralne in me- 

dialne sprednje stegenske muskulature pa vse do stanja, kjer je pogačica dislocirana 

ves čas in se sploh ne vrne v sklep s trochleo. Zdravljenje je lahko operativno ali pa 

konzervativno. Rehabilitacija je navadno konzervativna, kadar gre za neravnovesje 

mišic in kadar pride do izpaha prvič ter ni zapletov. Za operativne posege se zdrav- 

niki navadno odločajo pri kompliciranih in ponavljajočih se izpahih. Pri določitvi 

terapije igrajo pomembno vlogo tudi subjektivni dejavniki pacienta, kot so starost, 

aktivnost, rizični dejavniki, psihično stanje, odgovornost ipd. V tem članku nas je 

zanimala predvsem fizioterapevtska obravnava oseb s patelarno nestabilnostjo. 

 
 
 

2 ANATOMIJA 
 

2.1 Koleno 
 

Dobro funkcionalno koleno je ključno za mobilnost, vključno s stanjem, hojo in te- 

kom. Za boljše razumevanje pojava kolenskih poškodb je pomembno dobro pozna- 

vanje anatomije kolenskega sklepa, in kako deli kolena delujejo skupaj, da ohranjajo 

normalno funkcijo. Pomembne strukture kolena lahko razdelimo na več kategorij, ki 

vključujejo kosti, sklepe, ligamente, kite, mišice, živce, krvne žile in burze. 
 

Kolenski sklep je sestavljen iz treh sklepov, medialnega tibiofemoralnega, lateralne- 

ga tibiofemoralnega in patelofemoralnega sklepa, ki so medsebojno povezani, zato 

jih obravnavamo kot en sklep (Vogrin, 2008, p. 7). Patela je sezamoidna kost in drsi 

po posebnem žlebu, ki ga oblikujeta femoralna kondila, zato mu pravimo patelo- 

femoralni žleb. Koleno sodi med sinovialne sklepe, ker ga obdaja sklepna kapsula in 

vsebuje sinovialno tekočino, ki maže sklep. Lateralni in medialni kondil femurja 

artikulirata z zgornjo površino tibie in sta ločena z interkondilarno jamico, ki obli- 

kuje črko U. Superiorna površina tibie je gladka ter je sestavljena iz medialnega in 

lateralnega dela, ki ju ločuje interkondilarna eminenca (Martinoli, Bianchi, 2007, p. 

638). 

 

Sklepni hrustanec je drsljiva snov, ki omogoča sklepnim površinam, da drsijo druga 

ob drugi brez poškodb na katerikoli izmed površin. Njegova funkcija je absorpcija  
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šoka in prispeva h gladki površini za izvedbo giba. Najdemo ga praktično povsod, 

kjer se dve kostni strukturi premikata druga ob drugi. V kolenu sklepni hrustanec 

pokriva konce femurja, vrh tibie in zadnjo stran patele. Ligamenti so močne tkiv- ne 

strukture, ki povezujejo kosti. Pomembne ligamente najdemo na obeh straneh 

kolenskega sklepa. Na notranji strani je medialni kolateralni ligament oz. MCL, na 

zunanji pa lateralni kolateralni ligament oz. LCL, ki preprečujeta kolenu preveliko 

gibanje vstran, medtem ko anteriorna križna vez oz. ACL in posteriorna križna vez 

oz. PCL preprečujeta preveliko gibanje naprej in nazaj. Medialna kolateralna vez iz- 

haja iz medialnega kondila stegnenice in se narašča na zgornji del medialnega dela 

golenice, malo pod višino grčavine golenice. Lateralna kolateralna vez izha ja iz late- 

ralnega kondila stegnenice ter se narašča na sprednji in lateralni del glave mečnice 

(caput fibule). Je krajša od medialne kolateralne vezi. ACL izvira iz zadajšnjega dela 

medialne površine lateralnega kondila stegnenice, poteka poševno naprej in navzdol 

ter se narašča pred interkondilarno eminenco tibie. PCL izvira s sprednjega roba in- 

terkondilarne kotanje in dela lateralne površine medialnega kondila stegnenice. Po- 

teka poševno nazaj, navzdol in lateralno, križa sprednjo križno vez ter se pripenja za 

interkondilarno eminenco tibie (Hlebš, 2001, p. 7–9). Medialni in lateralni meniskus 

uravnavata skladnost stične površine kondilov stegnenice in golenice, sodelujeta pri 

prerazporejanju pritiskov v sklepu in povečujeta elastičnost sklepa. Prispevata   k 

stabilnosti v vseh smereh, predvsem varus – valgus, in sta pomembna rotatorna 

stabilizatorja. Medialni ima obliko bolj zaprte črke C in je zraščen s sklepno ovojnico, 

kar pomeni, da je manj gibljiv kot lateralni meniskus, ki zavzema obliko bolj zaprte 

črke C in je ločen od sklepne ovojnice (Vogrin, 2008, p. 8). Vsi ligamenti skupaj so 

najpomembnejše strukture, ki nadzorujejo stabilnost kolena. Brez močnih  ligamen- 

tov, ki povezujejo femur in tibio, bi bil sklep preveč ohlapen. 
 

Kite so podobne ligamentom, vendar povezujejo kosti z mišicami in ne s kostmi. Kita 

kvadricepsa povezuje veliko stegensko mišico kvadriceps s patelo. Ta kita po- tem 

zaobjame patelo in se nadaljuje v patelarno kito, povezuje patelo s tibio. Eks- 

tenzorski mehanizem je motor kolenskega sklepa in nam omogoča hojo. Nahaja se 

na sprednjem delu kolena in je sestavljen iz patele, patelarne kite, kite kvadricepsa 

in mišice kvadriceps. Ko se 4 mišice kvadricepsa (m. rectus femoris, m. vastus la- 

teralis, m. vastus intermedius in m. vastus medialis) kontrahirajo, iztegnejo koleno. 

Način, kako patela sedi v patelofemoralnem žlebu, vpliva na celotno funkcijo kole- 

na. Hamstringi (m. biceps femoris, m. semimembranosus in m. semitendinosus) so 

velike mišice na zadnji strani stegna, ki s kontrakcijo sprožijo pokrčitev kolenske-  ga 

sklepa in imajo kite, ki se naraščajo na različna mesta okoli kolenskega sklepa (Hlebš, 

2001; Oatis, 2000). M. biceps femoris ima dve glavi. Dolga glava poteka čez dva 

sklepa (kolčni in kolenski) ter izvira iz tuber ischiadicum skupaj z m. semiten- 

dinosus. Kratka glava je enosklepna mišica, ki ima izvor v srednji tretjini labruma 

laterale lineae asperae. Združeni mišični snopi prehajajo v skupno kito, ki se narašča 

na glavo mečnice (caput fibulae). M. semitendinosus ima enako izhodišče (origo) 

kot caput longum m. biceps femoris, narastišče (insertio) pa je na medialnem kon- 

dilu tibie. Tretja mišica, ki sestavlja skupino hamstringov, je m. semimembranosus, 
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ki leži najbolj medialno izmed teh mišic. Izvira iz lateralnega dela tuber isciadicu- 

ma, končna kita pa se deli v tri snope: dva medialna in enega lateralnega.  Medialna 

snopa se naraščata na medialni kondil tibie, medtem ko se lateralni priključi lig. 

popliteum obliquum, ki krepi sklepno ovojnico zadajšnje strani kolenskega sklepa 

(Hlebš, 2001; Platzer, 2011). 

 

2.2 Pogačica 
 

Patela je največja sezamoidna kost v človeškem telesu, vpeta v kito mišice kvadri- 

ceps femoris. Je trikotne oblike, z apeksom, usmerjenim kavdalno. Ima rahlo anteri- 

orno površino in postriorno površino, ki je artikularna in pokrita s hialinim hrustan- 

cem. Osrednji greben na posteriorni površini poteka od kranialnega h kavdalnemu 

ter ustvarja medialno in večjo lateralno površino za artikuliranje za medialnim in 

lateralnim kondilom femurja. Tretjo oz. mejno površino najdemo na meji medialne 

površine. Greben na posteriorni strani patele drsi po recipročnem žlebu oz.  sulkusu 

na anteriorni površini distalnega dela femurja. Čeprav patela ščiti kito kvadricepsa 

pred pretiranim trenjem s stegnenico med fleksijo kolena, je njena primarna naloga 

povečanje kota uporabe in posledično ročice sile kite kvadricepsa. Ocenjeno je, da se 

ob odstranitvi pogačice navorna ročica kvadricepsa pri ekstenziji kolena zmanjša od 

33 do 70 % (Oatis, 2000, p. 744; Martinoli & Bianchi, 2007, p. 638). V prečni smeri 

pogačico stabilizirajo medialni in lateralni retinaculum, m. vastus medialis in m. 

vastus lateralis. Kadar stabilizatorji pogačice niso v ravnotežju, je biomehanika giba 

motena, posledično pa se zaradi nepravilnih obremenitev pogačice pojavijo bolečine 

na sprednji strani kolena (Vogrin, 2008, p. 9). Kadar pogačica leži visoko, govorimo 

o visoko ležeči pogačici (patella alta). Znak za visoko pogačico je Blackburn-Peelov 

kvocient nad 1,0. To je kvocient med dolžino artikularne površine pogačice in raz- 

daljo od te površine do sprednjega roba sklepne površine tibie, merjen na stranskem 

rentgenogramu kolena pri 30 stopinjah skrčitve. Kadar pa pogačica leži nižje kot 

normalno, govorimo o nizko ležeči pogačici (patella infera oziroma patella baja). Pri 

tem je Blackburn-Peelov kvocient manjši od 0,8 (Blacburn, Peel, 1977). 

 
 
 

3 STOPNJE  NESTABILNE POGAČICE 
 

3.1 Kompresivni sindrom lateralnega pola pogačice 
 

To je najblažja oblika nestabilnosti in gre le za funkcionalno nestabilnost, kjer atro- 

fija m. vastus medialisa omogoči m. vastus lateralisu ločeno kontrakcijo in s tem 

lateralizacijo patele pri hitri hoji, skokih, plesu ipd. (Vogrin, 2008, p. 10; Thabit & 

Micheli, 1994, p. 175). Klinično se manifestira kot bolečina v sprednjem delu kolena, 

ki se pojavlja pri počepanju ali klečanju, vendar brez kliničnih znakov za nestabilnost 

pogačice (ibid., p. 10). 
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3.2 Sindrom subluksacije pogačice 
 

Je hujša stopnja, pri kateri je pogačica subluksirana, kar pomeni, da je del pogačice 

še v stiku s sklepom, del pa je izpahnjen. Do tega pride navadno zaradi displazije 

trohlee, ki je lahko identificirana na rentgenogramu z merjenem kota sulkusa, ki je 

večji od 145 stopinj. V nasprotju s kompresivnim sindromom tukaj že pride do za- 

vrtosti gibov. Bolniki imajo občutek nestabilnosti v kolenu (giving away). Diagnoza 

se postavlja na podlagi radioloških posnetkov, kjer sta prisotna subluksacija in nagib 

patele z različnimi stopnjami displazije. Pri subluksaciji ni priporočljivo meriti kota 

Q, ker je meritev lažno nizka (ibid., p. 10; ibid., p. 176). 

 

3.3 Ponavljajoči se izpah pogačice 
 

To je še težja stopnja nestabilnosti, pri kateri se bolniku ob določenem gibu patela 

izpahne iz sklepa. Ti gibi so navadno sestavljeni iz fleksije, zunanje rotacije podko- 

lenice in hitre kontrakcije kvadricepsa. Pojavi se huda bolečina, koleno zateče, po- 

gosto pa je v punktirajočem izcedku (eksudtu) prisotna tudi kri. V tej fazi je prisotna 

že večja displazija patelofemoralnega sklepa, kot je displazija lateralnega kondila 

stegnenice, plitka trohlea ali hipoplazija sklepnih površin patele. Pri kliničnem pre - 

gledu je pozitiven Smilleyjev test za nestabilno pogačico. Test se izvede tako, da  ob 

krčenju kolena pogačico potiskamo v lateralno smer, kar sproži bolečino. Navajajo 

tudi povečan kot Q, pogosto pa je prisotna tudi visoko ležeča pogačica (patella alta) 

s prisotnostjo generalizirane lakcidnosti sklepov (ibid., p. 10; ibid., p. 176). 

 

3.4 Kronična dislokacija pogačice 
 

Je najhujša oblika patelarne nestabilnosti, pri kateri je pogačica ves čas izpahnjena 

in se tudi ob iztegnitvi kolena ne vrne v sklep s trohleo. Ta oblika je izredno redka in 

je navadno posledica prirojenih nepravilnosti gibal (ibid., p. 10). 

 
 
 

4 REHABILITACIJA 
 

Zdravljenje akutnih dislokacij je večinoma konzervativno. Operativno zdravljenje je 

indicirano pri ponavljajočih se izpahih, kadar konzervativno odpove ali kadar pride 

pri izpahu do znotrajsklepnih fragmentov (Dath et al., 2006, p. 5). Po rezultatih 

metaanalize, ki je bila opravljena s strani Smith et al. (2011), je statistično višji od- 

stotek ponavljajočih se izpahov pri tistih pacientih, ki so doživeli izpah prvič in so bili 

zdravljeni konzervativno. Prav tako so imeli boljše rezultate Hughston VAS ter 

dvakrat manjše možnosti patelofemoralnega osteoartritisa kot tisti, ki so bili zdra- 

vljeni kirurško. Pri pacientih s ponavljajočimi se izpahi niso našli večjih razlik med 

konzervativnim in operativnim zdravljenjem (Smith et al., 2011, p. 990–992). Atkin 

et al. (2000) so izvedli prospektivno študijo neselektivne populacije pacientov s 

prvotno akutno lateralno dislokacijo patele. Fizioterapevtska obravnava je zajemala 

 
 

  535  



 

 

 
 
 

Prispevki študentske konference 

 
 

standardne postopke za povečanje obsega giba, izboljšanje mišične moči in obnovo 

funkcije. Pacienti so se lahko vrnili v obremenitvene aktivnosti, ko so dosegli popoln 

pasivni obseg giba, je bilo koleno brez izliva in je bila moč kvadricepsa vsaj 80% v 

primerjavi z nepoškodovano nogo. Popoln obseg giba so dosegli po 6 tednih, špor-   tno 

udejstvovanje pa je bilo omejeno še v prvih 6 mesecih po poškodbi, predvsem zaradi 

težav v počepu in pokleku. Kar 58 % jih je opazilo omejitve ob naporni vadbi, vendar  do 

ponovnega izpaha ni prišlo (Atkin et al., 2000). 
 

Konzervativne metode, ki so bile uporabljene v študijah, pregledanih s strani Smith 

et al., so navedene v Tabeli 1. 

 

Tabela 1: Konzervativne metode, uporabljene v   študijah 

 

Avtorji pregledanih študij Uporabljena  konzervativna metoda 

Buchner et al. 4 tedne v ortozi brez omejitve gibanja 

Camanho et al. 3 tedne imobilizacije, potem vaje za krepitev VMO 

Cash in Hughston 1–7 tednov v mavcu ali opornici, nato jačanje kvadricepsa 

Christiansen et al. 0–2 tedna v ortozi, imobilizacija z možnostjo gibanja 0–20, vaje za kvad- 
riceps in splošna fizioterapija 

Nikku et al. 3 tedne imobilizacije v ortozi ali mavcu, potem vaje za jačanje stegenske 
muskulature 

Palmu et al. 3 tedne imobilizacije v ortozi ali mavcu, potem vaje za jačanje stegenske 
muskulature 

Savarese in Lunghi 4 tedne imobilizacije v fleksiji 15–20, potem izometrične vaje in rehabili- 
tacija mišic 

Silanpaa et al. 3 tedne imobilizacije v ortozi z gibanjem 0–30, 3.–6. teden 0–90, po 6. 
tednu polni obseg giba; vaje za kvadriceps se začnejo takoj 

Silanpaa et al. 4 tedne imobilizacije v ortozi z gibanjem 0–60 in vajami za obseg giba in 
kvadriceps 

 

Vir: Smith et al. (2011, p. 993) 
 

Menetrey et al. (2014) so v svojem delu opisali vrnitev k športu po patelarni dis- 

lokaciji, vendar lahko večino njihovih ugotovitev uporabimo tudi pri nešportnikih v 

vsakdanjem življenju. Med rehabilitacijo je treba doseči nekaj kritičnih točk, da se 

lahko posameznik vrne k obremenjujočim aktivnostim. Prva je moč mišic spodnjega 

uda, predvsem kvadricepsa in m. gluteus medius. Prav tako je kritična stabilnost 

trupa, kajti če zadnji del ni stabilen pri hitrem spreminjanju gibanja, so sile, ki de- 

lujejo na koleno, v valgusu, in tako je patelofemoralni sklep bolj podvržen izpahu. 

Da bi se izognili ponovni poškodbi, mora biti do konca rehabilitacijskega procesa 

osvojena stabilnost spodnjega uda. Hitre spremembe gibanja, smeri in tek po ne- 

ravni površini naj bi bili trije največji dejavniki patelarne dislokacije, zato naj bi     bil 

končni cilj fizioterapevtskega postopka osredotočen predvsem na stabilnost pri 

specifičnih vajah, ki posnemajo te rizične dejavnike. Pri športnikih moramo v  zadnji 
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fazi naše obravnave upoštevati še en pomemben dejavnik, ki vpliva na primerno in 

varno vrnitev k športu. Pripravljen mora biti namreč na obremenitve, ki jih zahteva 

posamezen šport. Da bi to dosegli, moramo v postopek vključiti hitre spremembe 

gibanja, pliometrijo, strategijo doskoka, stabilizacijske vaje na eni nogi ter proprio- 

cepcijo in stransko stabilnost. 

 
 
 

5 RAZPRAVA 
 

Zelo zanimivo je,  da  imajo  tisti,  ki  so  doživeli  akutno  dislokacijo  pogačice  in  so  bili 

zdravljeni konzervativno, dvakrat manjšo možnost nastanka patelofemoralnega 

osteoartritisa in boljše  rezultate Hughston VAS od tistih, ki so bili zdravljeni kirur-   ško. 

To dejstvo govori v prid nekirurškemu zdravljenju. Vendar pa je treba upošte-  vati tudi 

dejstvo, da je višji odstotek ponavljajočih se izpahov pri ljudeh, ki niso bili zdravljeni 

operativno, zato je treba pri odločanju med kirurškim in konzervativnim zdravljenjem 

poznati vse prednosti in slabosti enega in drugega. To velja za paci-   ente z akutno 

dislokacijo, medtem ko pri pacientih s ponavljajočimi se izpahi niso  našli statistično 

pomembnih razlik med obema oblikama zdravljenja. Pri pregledu literature smo našli 

večinoma enako definicijo za funkcionalno koleno, ki je po fi- zioterapevtski obravnavi 

pripravljeno na vsakodnevne obremenitve. To je, kadar je  dosežen popoln pasivni 

obseg giba, je koleno brez izliva ter je moč kvadricepsa 80%     v primerjavi z zdravo 

nogo. V tem prispevku smo se želeli osredotočiti predvsem        na fizioterapevtsko 

obravnavo pacienta, vendar smo imeli pri iskanju literature kar veliko težavo,  saj nismo 

našli novejše literature, ki bi bila kredibilnejša od upora- bljene. Večina avtorjev 

novejših objav je povzemala podatke iz starejše literature. Tako smo bili primorani tudi 

mi predstaviti te podatke, ki pa prav tako niso popolni,  saj ni nikjer predstavljenih vseh 

metod, uporabljenih v rehabilitacijskem postopku. Podatki so skopi, splošni in 

nespecifični, zato jih je zelo težko povezati v celoto, ter tako oblikovati ustrezen in 

uspešen tretma za paciente, ki trpijo zaradi nestabilne pogačice.  

 
 
 

6 SKLEP 
 

Pri izdelavi prispevka smo prišli do ugotovitve, da sta pri obravnavi in rehabilitaciji 

sindroma patelarne nestabilnosti ključnega pomena dobro poznavanje in analiza 

stanja kolena pri določenih aktivnostih in obremenitvah. Potrebna sta dobro in ce - 

lostno diagnosticiranje vzrokov in aktivnosti, ki so pripeljale do nestabilnosti, ter 

opredelitev stopnje in oblike. Na podlagi vseh zbranih podatkov se nato zdravnik 

odloči za obliko zdravljenja, ki bo za pacienta najučinkovitejša in bo dala najboljše 

rezultate. Veliko je še možnosti za raziskave, ki bi nam dale boljši vpogled v fizi- 

oterapevtsko obravnavo bolnika z nestabilno pogačico, saj so podatki v trenutnih 

virih že precej stari in ohlapni. Sicer so bili navedeni nekateri postopki, uporabljeni  
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v obravnavi, vendar nikjer ni bilo podatkov o tem, katero stopnjo nestabilnosti so ti 

pacienti imeli, ali je bilo stanje akutno ali kronično, kakšna populacija je bila zajeta 

ipd. Pogrešali smo bolj raziskave, ki bi podrobneje in natančneje opisale potek reha- 

bilitacije pri vsaki izmed stopenj nestabilnosti pogačice. Z dodatnimi raziskavami in 

njihovimi ugotovitvami bi zelo olajšali delo fizioterapevtom, ki se srečujejo s primeri 

sindroma patelarne nestabilnosti. 
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8.30 – 9.30 Registracija udeležencev študentske konference 

(lokacija: Narodni dom, Trg Celjski knezov 9, Celje) 
 

9.30 – 10.00 Otvoritev študentske konference s kulturnim programom 

(moderatorja: Melita Bergant in Kristijan Zimaj) 
 

Izr. prof. dr. Gorazd Voga, 

dekan Visoke zdravstvene šole v Celju 
 

Kristijan Zimaj, 

predsednik Študentskega sveta Visoke zdravstvene šole v Celju  
 

Bojan Šrot, 

župan Mestne občine  Celje 
 

10.00 – 11.00 Pamet v roke, klobuk na glavo! 

mag. Nastja Mulej, 

licencirana trenerka de Bonovih orodij   razmišljanja  
 

11.00 – 11.30 Odmor s pogostitvijo 
 

11.30 – 11.45 Odhod na lokacijo Visoke zdravstvene šole v Celju, 

Mariborska cesta 7, Celje (vodeno s strani študentov VZŠCE) 
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PREDAVALNICA  A 
 

Moderatorja: Rajko Gajšek in pred. Janja   Pungartnik  

 

11.45 – 12.00 Primerjava različnih triažnih sistemov ob dogodkih z velikim 
številom pacientov na terenu (J. Prestor, M. Zaletel)  

12.00 – 12.15 Seznanjenost izvajalcev zdravstvene nege s temeljnimi postopki 
oživljanja v bolnišnici (M. Kos, B.M. Kaučič, D. Železnik)  

12.15 – 12.30 Poznavanje in soočenje študentov s postopki reanimacije v času 
kliničnega usposabljanja (T. Korez, K. Kostevc, A. Černoga) 

12.30 – 12.45 Stališča reševalcev do prisotnosti svojcev med kardipulmonalnim 
oživljanjem: pilotna študija (A. Pavlovec, I. Karnjuš, K. Babnik) 

12.45 – 13.00 Učinek uporabe simuliranih tujkov v rani pri učenju prve pomoči 
(U. Mesec, S. Košorok, A. Lebar, D. Slabe) 

13.00 – 13.15 Kako z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije iz- 
boljšamo kakovost procesa nujne medicinske pomoči (R. Ušen, 
V. Prijatelj) 

13.15 – 13.30 Razprava 

 

 

PREDAVALNICA B 
 

Moderatorja: Tina Razlag Kolar in viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik 

 

11.45 – 12.00 Zdravstvena nega in njena razvojna pot k profesionalizaciji (B. 
Mrhar, T. Koprivc, L. Leskovic) 

12.00 – 12.15 Raziskovanje – temelj za razvoj zdravstvene nege (K. Bekelja, L. 
Gajser Dvojmoč) 

12.15 – 12.30 Smernice za premeščanje pacienta – vpliv raziskovanja na kako- 
vost dela (B. Hočevar Posavec, M. Bohinc) 

12.30 – 12.45 Naloge visokošolskih učiteljev pri spodbujanju študentov k raz- 
iskovanju: pogled študentov zdravstvene nege (M. Kopina, M. 
Milankovič, V. Zupančič) 

12.45 – 13.00 Z dokazi podprta učinkovitost obravnave limfedema zgornjega 
uda po prebolelem raku dojke z manualno limfno drenažo ali 
brez nje – pregled literature (M. Cocetta, S. Hlebš) 

13.00 – 13.15 Uporaba zgodnjega opozorilnega točkovnika za odkrivanje ogro- 
ženih pacientov na kirurških oddelkih Splošne bolnišnice Celje 
(A. Marcen, D. Plank, R. Parežnik) 

13.15 – 13.30 Razprava 
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PREDAVALNICA C 
 

Moderatorja: Barbara Zupanc Terglav in pred. Marta   Smodiš 

 

11.45 – 12.00 Debelost, prehransko svetovanje in tehnike vedenjsko  kognitiv- 
ne terapije (N. Japelj, M. Černelič   Bizjak) 

12.00 – 12.15 Prehrana vegetarijank med nosečnostjo in dojenjem (A. Drobne, 
V. Lešer) 

12.15 – 12.30 Prehranjevalne navade osnovnošolcev in njihova seznanjenost s 
pomenom zdrave prehrane (H. Podkrižnik, I. Limonšek, B.M. 
Kaučič) 

12.30 – 12.45 Mladostnik in anoreksija nervoza (A. Bah, B. Kegl, E. Strbad) 

12.45 – 13.00 Bariatrična kirurgija in prehranska terapija (K. Ejub, T. Poklar 
Vatovec) 

13.00 – 13.15 Sindrom ADHD in vloga prehrane (B. Babić, R. Pandel Mikuš)  

13.15 – 13.30 Razprava 

 

 

PREDAVALNICA D 
 

Moderatorja: Tea Banfič in viš. pred. dr. Ruža Pandel    Mikuš  

 

11.45 – 12.00 Medpoklicno sodelovanje v zdravstvenem timu (U. Učakar, A. 
Verdev, S. Mrkalj, A. Pevnik, K. Galof) 

12.00 – 12.15 Primerjava strukture negovalnega tima na internem oddelku v 
Sloveniji in na Norveškem (N. J. Hudnik, M. Šavle, H. Skočir)  

12.15 – 12.30 Vpliv organiziranosti zdravstvene nege na zadovoljstvo medi- 
cinskih sester (K. Kunstič, H. Maze) 

12.30 – 12.45 Model organiziranosti službe enterostomalne terapije v bolni- 
šnici (S. Majcen Dvoršak, B. M. Kaučič, D. Železnik)  

12.45 – 13.00 Stres pri izvajalcih zdravstvene nege v prehospitalni enoti (D. 
Knez, U. Tepej, M. Podojsteršek, D. Železnik) 

13.00 – 13.15 Mnenja izvajalcev zdravstvene nege o obremenjenosti in izgore- 
losti  (A.  Kosmajer,  D. Železnik) 

13.15 – 13.30 Razprava 
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PREDAVALNICA E 
 

Moderatorja: Lejila Čehić in pred. mag. Barbara  Kegl 

 

11.45 – 12.00 Znanje osnovnošolcev o zdravi spolnosti (N. Bac, D. Železnik,  L.  
Šabjan) 

12.00 – 12.15 Spolna vzgoja v osnovnih in srednjih šolah – vloga medicinskih 
sester pri poučevanju spolne vzgoje (M. Zidanšek, A. Hrovat Bu- 
kovšek) 

12.15 – 12.30 Vključevanje medicinske sestre v osveščanje in preventivo pred 
spolnimi zlorabami otrok (A. Selman, J. Zurc) 

12.30 – 12.45 Vloga medicinske sestre pri cepljenju mladostnic proti humanem 
papilomavirusu (M. Petanić, A. Hrovat Bukovšek, M. Lavrič) 

12.45 – 13.00 Zdravstvena nega žensk z malignim obolenjem (K. Cepuš, A. 
Hrovat Bukovšek) 

13.00 – 13.15 Z roko v roki z osteoporozo (K. Rodošek, M. Herc) 

13.15 – 13.30 Razprava 

 

 
13.30 – 15.00 Kosilo 

 
 
 

PREDAVALNICA  A 
 

Moderatorja: Jožef Repas in pred. Vesna   Zupančič 

 

15.00 – 15.15 Izpostavljenost študentov dejavnikom tveganja za nastanek 
kroničnih nenalezljivih bolezni (J. Lorber, M. Lorber)  

15.15 – 15.30 Informiranost mladih o depresivni motnji (K. Herceg, M.  Pišlar,  
K. Čuček Trifkovič) 

15.30 – 15.45 Poučenost osnovnošolcev o vplivu kajenja na nastanek bolezni   
(T.  Slapar,  S. Kadivec) 

15.45 – 16.00 Spremembe telesne zmogljivosti po izvajanju nordijske hoje v 
programih svetovanja za zdravje (L. Goršič, J. Mesarič, A. Kvas) 

16.00 – 16.15 Poučenost pacientov o jemanju antikoagulantne terapije na 
domu (B. Petrinač, D. Železnik) 

16.15 – 16.45 Razprava in odmor 
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PREDAVALNICA B 
 

Moderatorja: Katja Bekelja in pred. mag. Andreja Hrovat    Bukovšek 

 

15.00 – 15.15 Izvajalci zdravstvene nege in uporaba etičnih načel v primarnem 
zdravstvenem varstvu: primerjava med Slovenijo ter Bosno in 
Hercegovino (M. Rustemi, V. Zupančič) 

15.15 – 15.30 Zdravstvena nega v luči obravnave istospolno usmerjenega pa- 
cienta (T. T. Krnel, T. Štemberger Kolnik, K.  Babnik)  

15.30 – 15.45 Vloga kliničnega mentorja pri delu s študenti zdravstvene nege v 
kliničnem okolju (I. Šivic, B. Skela Savič, S.  Pivač) 

15.45 – 16.00 Načini komuniciranja izvajalcev zdravstvene nege z osebami z 
motnjami v duševnem razvoju (M. Brglez, B. M. Kaučič, I. Li- 
monšek) 

16.00 – 16.45 Razprava in odmor 

 

 

PREDAVALNICA C 
 

Moderatorja: Patric Rajšp in pred. Ivanka   Limonšek  

 

15.00 – 15.15 Uporaba sodobnih metod v obravnavi razjede zaradi pritiska: 
študija primera (E. Žnider, D. Rebec) 

15.15 – 15.30 Uporaba suspenzijske mreže pri aktivnih vajah proti uporu (J. 
Meško, M. Herc) 

15.30 – 15.45 Spremembe v perifernem indeksu perfuzije (PI) med modificira- 
nim testom pasivnega dviga nog (PLR) (A. Žerdin, M.  Križmarić) 

15.45 – 16.00 Sodelovanje študentov v eskalaciji različnih masovnih nesreč (K. 
Matoh, P. Mejaš, V. Lešer, L.   Leskovic) 

16.00 – 16.15 Promocija higiene – Primer projekta postavitve sanitarij in umi- 
valnice v kamboški šoli (M. Prislan, G. Jereb, M. Jevšnik) 

16.15 – 16.45 Razprava in odmor 
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PREDAVALNICA D 
 

Moderatorja: Suzana Majcen Dvoršak in doc. dr. Bojana   Filej  

 

15.00 – 15.15 Demografski pogled na staranje prebivalstva v občini Ormož – 
izzivi za uvajanje socialnogerontoloških storitev (T. Ozmec, N. 
Lipič) 

15.15 – 15.30 Vloga socialnega gerontologa pri spodbujanju medgeneracijske- 
ga povezovanja (A. Rajh, N. Lipič) 

15.30 – 15.45 Svetovanje starim – odgovor na potrebe časa (T. B.    Mohorko, 
N. Lipič) 

15.45 – 16.00 Organizacijska kultura v socialnovarstvenih zavodih: primer 
Obalnega doma upokojencev Koper (S. Zugan, B. Žvanut, T. 
Štemberger Kolnik) 

16.00 – 16.15 Dejavniki odločitve pacienta za operacijo sive mrene (L. Močnik, 
S. Kalender Smajlović) 

16.15 – 16.45 Razprava in odmor 

 

 

PREDAVALNICA E 
 

Moderatorja: Jože Prestor in viš. pred. Darja   Plank  

 

15.00 – 15.15 Klop, Ixodes ricinus, pomemben vektor bakterije Borrelia burg- 
dorferi s.l. v okolici Trojan (R. Zajec, T. Cerar Kišek, A. Zore) 

15.15 – 15.30 Zmanjševanje doze pri rentgenskem slikanju v pediatriji (A. Hu- 
sić, B. Šaver, T. Starc, N. Mekiš) 

15.30 – 15.45 Raznolikost mikroorganizmov na publikacijah v knjižnicah (L. 
Forstnerič, K. Godič Torkar) 

15.45 – 16.00 Fizioterapevtska obravnava sindroma patelarne nestabilnosti (N. 
Sotošek, M. Herc) 

16.00 – 16.45 Razprava in odmor 
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16.45 Odhod proti Hotelu  Celeia 
 
 
 

17.00 Razglasitev nagrajencev najboljših prispevkov in predaja kl- 
juča naslednji organizatorici 8. Študentske konference s pod- 
ročja zdravstvenih ved – Visoki šoli za zdravstvene vede Slo- 
venj Gradec. 

 

Družabni program v organizaciji Študentskega sveta Visoke 
zdravstvene šole v Celju (lokacija: Hotel  Celeia) 

 
 
 

20.00 Zaključek študentske konference 
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