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ZUNANJA PODOBA MLADIH V SODOBNI DRUŽBI
DR. MILKO POŠTRAK 1

Izvleček
Razumeti moramo, kaj nam s svojo zunanjo podobo mladostniki sporočajo. Kot strokovnjaki
moramo torej poznati značilnosti družbene skupine mladih. Znati moramo ustrezno razumeti
simbolizirana sporočila zunanje podobe mladih.
Ključne besede: zunanja podoba mladih, zunanja podoba kot sporočilo, pripadnost vrstniški
skupini

Abstract
The image of youngsters in modern society
We have to understand the meaning of the image of young people. We also have to
understand the caratheristics of Youth.
Key words: Images of youngsters, image as a message, peer groups

1 UVOD
Zunanja podoba osebe je bila skozi vso človeško zgodovino tudi neke vrste nosilec
sporočila. Oseba je s svojo zunanjo podobo načrtno ali nenačrtno, hote ali nehote sporočala
drugim celo vrsto različnih podatkov, simboliziranih sporočil. Glede na to, da je torej zunanja
podoba osebe simbolizirano, na razne načine kodirano sporočilo, potrebujemo tudi
pripomočke o dekodiranju, razlaganju pomena sporočila dane zunanje podobe. Nekatere
oblike so za dekodiranje enostavne, saj imajo za to predpisana in jasna pravila. Recimo
našitki in njihov pomen na uniformah vojaških in drugih uniformiranih oseb. Podobna
sporočila prenašajo recimo še medalje in ostale pritikline. Pomen, ki se nanaša na mesto
posamezne osebe v hierarhiji danega kroga, mora biti jasen vsem vpletenim akterjem, da se
ustrezno odzivajo. Ni nujno, da je pomen teh simbolov razumljiv tudi akterjem izven danega
ciljnega kroga. V primeru neke druge družbene skupine, v našem primeru mladih, moramo
prav tako poznati kontekst njihovega življenja, torej njihov življenjski svet. Poznati moramo
tudi značilnosti življenja mladih. Poznati moramo načine izgradnje zunanje podobe, pravila, ki
si jih ustvarjajo mladi, in vrste sporočil, ki jih nosijo njihove zunanje podobe.
1

doc. dr. Milko Poštrak, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani; milko.postrak@fsd.uni-lj.si
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2 ZUNANJA PODOBA
2.1 RAZUMETI DRUGEGA
Izhajamo iz predpostavke, da je človeški svet skonstruiran (Berger, Luckmann, 1989).
Kultura je način življenja ljudi. Kultura je narava človeka. Ali, kot se je izrazil Michael
Carrithers: »Živali živijo svojo zgodovino, ljudje jo ustvarjamo.« (Carrithers, 1992). Carrithers
se sprašuje, kako živimo skupaj? Ljudje kratko malo ne moremo živeti brez človeške
skupnosti, pravi in citira Maurica Godeliera, ki meni, da človeška bitja, v nasprotju s
socialnimi živalmi, ne le živimo v skupnosti, temveč jo ustvarjamo, da bi sploh lahko živeli.
Tisto, kar je zanimivo pri človeških skupnostih in kar jih loči od skupnega življenja živali, je
tudi presenetljiva raznolikost teh oblik skupnega življenja, torej kultur (Carrithers, 1992: 1). Ali
strategij (pre)živetja. Pod izrazom strategija (pre)živetja pojmujemo vse tiste oblike, načine ali
vzorce ravnanja, vedenja, delovanja, komuniciranja itd., ki jih je določena oseba razvila v
dosedanjem življenju (Poštrak 2001, str. 214 - 5).
Torej ustvarjamo svoj življenjski svet. Ustvarjalni moramo biti tudi, da se znajdemo v njem.
Carrithers pravi še, da so sprememba, ustvarjalnost in interpretacija vse del strukture
vsakdanje izkušnje. To niso procesi, ki se pojavljajo občasno ali izjemoma, temveč so
pravzaprav vsebina človeškega socialnega življenja. Celo takrat, ko počnemo kaj, kar je
videti tradicionalno, počnemo to v novih razmerah in tako pravzaprav bolj ponovno
ustvarjamo tradicijo, kot pa jo zgolj posnemamo. V tem smislu tudi pri prenosu kulture, torej
vrednosti, navad, šeg, običajev, strategij preživetja, s prehodnega na naslednji naraščaj v
nobenem primeru ne gre zgolj za posnemanje, temveč za uporabo veščin v novem,
drugačnem kontekstu (ibid., str: 9; Poštrak, 2001, str.215). Mladi naraščaj torej ustvarjalno
uporablja znanje njegovih prednikov v dani skupnosti. Mladi torej tudi ustvarjalno
preoblikujejo pravila in pojavne oblike svoje zunanje podobe.
Naš svet, človeški svet, smo torej skonstruirali sami. Skozi človeško zgodovino smo si
ustvarili načine skupnega bivanja, razlage o svetu in o nas, torej smo skonstruirali svojo
resničnost (Berger, Luckmann, 1989). V tej skonstruirani resničnosti, v kulturi, ki je polna
simboliziranih pomenov, se bolj ali manj znajdemo. Bolj ali manj zato, ker smo posamezni
akterji, torej posamezni pripadniki dane kulture, bolj ali manj sposobni razumeti, dešifrirati,
dekodirati, si torej razložiti pomene vseh raznovrstnih simbolov, ki nas obkrožajo. Bolj ali
manj dobro razumemo, kaj nam sporočajo napisi na posameznih objektih, bolj ali manj dobro
razumemo, kaj nam sporočajo prometni znaki, reklamni panoji in tako naprej. Bolj ali manj
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dobro torej razumemo tudi, kaj nam sporočajo zunanje podobe oseb, ki nas obkrožajo in s
katerimi prihajamo v stik.
G. H. Mead v zvezi s tem govori o osebnem in družbenem jazu, kjer se v osebnem jazu dane
osebe od njenega rojstva nabirajo podatki, ki jih ta oseba – načrtno in nenačrtno – dobiva od
drugih. To so t. i. zaloge znanja, med njimi tudi pripomočki za dekodiranje sporočil drugih.
Ključni pri tem je govor, torej struktura simbolov, s pomočjo katere se sporazumevamo z
drugimi skozi konkretne oblike govora, torej skozi jezik. Nosilec samozavedanja pri osebi je
osebni jaz, tisti del osebe, ki s pomočjo zalog znanja iz svojega družbenega jaza vstopa v
raznovrstne odnose z drugimi. Notranji dialog med osebnim in družbenim jazom je mišljenje.
Posamezna oseba torej s pomočjo zalog znanja iz svojega družbenega jaza vzpostavlja
odnos do drugih. Z notranjim dialogom med osebnim in družbenim jazom torej oseba
premisli, kako naj razume sporočila drugih in kako se naj nanje odzove. Če ima dotična
oseba v svojem družbenem jazu ustrezne podatke o tem, kaj pomeni dano sporočilo, če torej
zna to sporočilo dešifrirati, dekodirati, če ga torej ustrezno razume, se lahko ustrezno
odzove. Če ne, lahko prihaja do različnih, tudi usodnih nesporazumov. Zato je pomembno
vedno znova preveriti, ali določeno sporočilo neke osebe ustrezno razumemo. To lahko
naredimo s posebno kakovostjo komunikacije, ki jo Pask imenuje razgovor ali konverzacija:
»Osebi A in B sta v razgovoru takrat, ko skozi svojo aktivno jezikovno interakcijo izmenjujeta
svoje osebne koncepte /Ta in Tb/ o nekem enotno imenovanem dogodku ali stvari /T/, tako
da rezultat njunega razgovora pomeni obogatitev njunih osebnih konceptov, morda pa tudi
njuno delitev enega ali več skupnih /tarčnih, javnih/ konceptov /Tab/, pri čemer obe osebi
ohranjata svojo medsebojno različnost« (Šugman Bohinc, 1996, str. 403). V našem priemru
se moramo torej vprašati, ali dobro razumemo sporočila, ki jih nosi določena zunanja podoba
nekega mladostnika ali več njih. Iz tega izhajata tudi Jeriček Klanšček in Kordeš v prispevku
s pomenljivim in zelo natančnim, naslovom Komunikacija kot spiralno približevanje (Jeriček
Klanšček, Kordeš, 2001). V primeru torej, če preverjamo, ali smo sporočila drugih ustrezno
razumeli, se lahko na ta sporočila ustrezno odzovemo. Se torej drugim osebam približujemo,
z njimi vzpostavljamo vse tesnejši stik medsebojnega razumevanja. Če ne, pa se, obratno,
od teh oseb oddaljujemo, z njimi izgubljamo stik, med nami in njimi prihaja do vse več
nesporazumov. Če torej narobe razumemo sporočila zunanje podobe mladostnikov, če se ob
njih zgražamo in jih obsojamo, bomo zagotovo izgubili stik z mladostniki.
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2.2 MLADOST KOT PREHODNO OBDOBJE
Mlade pojmujemo kot družbeno skupino, ki jo opredeljujemo kot prehodno (Ule, Miheljak,
1995). Torej pojmujemo mladost kot prehod med otroštvom in odraslostjo. Nobeno od teh
obdobij človekovega življenja ne pojmujemo kot statično, mirujoče stanje, temveč kot bolj ali
manj burne, vsekakor pa dinamične procese. Zaradi značaja prehodnosti med dvema
temeljnima stanjema vsake osebe, torej, poenostavljeno rečeno, po eni strani otroštva in s
tem odvisnosti od drugih in po drugi strani odraslosti in s tem samostojnosti, je mladost še
posebej burna in ima še posebej izrazite vidike prehodnosti. Vemo sicer, da se otrok v
razmeroma kratkem času od rojstva do najstništva v vseh pogledih, fizičnih ali bioloških in
psihičnih in socialnih ali psiho/socioloških, razvije izredno intenzivno od deteta do osebe na
pragu samostojnosti. Vendar je prav prehodni čas mladosti posebej težaven. Takrat oseba ni
več otrok in še ni odrasla. Je torej nekje vmes. Ta prostor mladosti se je – če se omejimo na
t. i. zahodne družbe, v našem primeru predvsem na Evropo in Slovenijo – v zadnjih
desetletjih ali stoletju (Gillis, 1999), ki mu zato Mirjana Ule reče kar stoletje mladine (Gillis,
1999), razprl v razviden okvir, opredeljen z vrsto vidikov. Tako govorimo o mladosti kot o
času od okoli štirinajstega do okoli sedemindvajsetega leta. Torej dobro desetletje ali več
dolgo obdobje, katerega ključna značilnost, kot smo rekli, je prehodnost. Oseba ni več otrok,
njen svet ni več zamejen s svetom družine ali kake druge oblike družbene institucije, v okviru
katere je odraščala doslej. Prav tako še ni samostojna oseba, ki bo v perspektivi morebiti tudi
sama ustvarila neko obliko skupnega življenja ali družine.
V tem prehodnem obdobju se dogaja marsikaj, o čemer na tem mestu nimamo časa in
prostora poglobljeno razpravljati. Za naše potrebe se bomo omejili in osredotočili na
izgrajevanje lastnega simbolnega sveta mladostnikov. Pravzaprav na izgrajevanje več
različnih oblik simbolnih svetov mladostnikov. Mladi namreč seveda niso homogena
družbena skupina. V tej družbeni skupini odseva cela vrsta vidikov družbenega življenja
nasploh: razredne, etnične, spolne in vse druge družboslovne kategorije razlik. Tako
govorimo tudi o različnih načinih prehoda skozi mladost. En način prehoda je lahko uporniški
ali odgovor mladinskih subkultur, ki predstavljajo varianto samosvojega ali celo
'protistrukturnega' predelovanja realnosti. Ti mladostniki lahko tudi ironizirajo stvarnost in jo
predelujejo v njeno nasprotje. Njihova zunanja podoba bo torej odstopala od uveljavljenih,
predpisanih ali zaželenih norm prevladujoče kulture dane družbe. Drugi način prehoda je
'tiha' in kolikor se da brezkonfliktna integracija v družbo. Ti mladostniki se konformno
prilagajajo stvarnosti ob zavesti o izgubi globalne družbene perspektive. Taki mladostniki
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bodo torej poskrbeli, da bo njihova zunanja podoba ustrezala merilom prevladujoče kulture.
Tretji način prehoda je strategija mladih, ki nihajo med poskusom časovno omejiti zasnutke
lastne identitete in brezpogojnim prilagajanjem ali celo okrepitvijo vnaprej danih družbenih
standardov, predsodkov in mentalitet. Ta strategija predstavlja začasen izstop iz vsakdana v
iluzorno skupnost, kar jim pomaga, da nekako prebijejo ostali čas (Ule et al., 2000, str. 60 1). Taki mladostniki bodo lahko tudi poskrbeli za sprejemljivo zunanjo podobo v pretežnem
delu vsakdana, občasno pa se bodo tudi z zunanjo podobo manifestirano umaknili v nek
drug svet. Mirjana Ule recimo kot primer navaja nogometne navijače, ki pretežno z zunanjo
podobo ne odstopajo od norm, v določenem času, recimo v času nogometne tekme, pa si
lahko dovolijo temeljito predrugačeno zunanjo podobo.
Pri analizi simbolnih svetov mladostnikov smo v minulem stoletju skovali nekaj izrazov, ki jih
uporabljamo kot pripomočke, kot analitske pojme. En od njih je subkultura. Subkulturo smo
med drugim opredelili tudi kot »poskus razrešitve kolektivno izkušenih problemov, ki se
porajajo iz protislovij družbene strukture. Subkulture porajajo oblike kolektivne identitete, iz
katere je mogoče doseči individualno identiteto, ki ni določena z razredom, izobrazbo in s
poklicem. Ta rešitev je začasna, ni stvarna, je zgolj razrešitev na kulturni, simbolni ravni.«
(Brake, 1984, str. 15).
V zvezi z analizo mladinskih subkultur smo v drugi polovici dvajsetega stoletja govorili
predvsem o dveh pristopih ali šolah. Ena je bila čikaška šola od tridesetih let dvajsetega
stoletja, ki je bila oprta na empirično sociološko analizo. Druga, ki nas bo na tem mestu bolj
zanimala, je bila Center za sodobne kulturne študije pri Univerzi v Birminghamu. Center je bil
ustanovljen 1964. leta, v naslednjih dveh desetletjih pa je odločilno oblikoval zanimanja in
metode subkulturnih analiz. Za razliko od omenjene čikaške šole so si v birminghamskem
centru privoščili bolj ohlapen razlagalni pristop, oprt na izročilo literarne kritike. Tako so se
osredotočali predvsem na razlage simbolnih pomenov proučevanih subkulturnih vzorcev
obnašanja in na njihove pojavne oblike, t. i. »images«, izglede ali zunanje podobe. V tem
kontekstu postane mladina, torej njena zunanja podoba, izrazna, polna pomenov,
označevalna. Po Barthesu lahko mladinske subkulture beremo kot neke vrste tekst ali znak.
Barthesove nastavke je konec sedemdesetih celovito razvil Dick Hebdige (Hebdige, 1980).
Prav ta vidik, torej vidik ustvarjalno predelane zunanje podobe, prežete s simbolnimi pomeni,
nas bo v zvezi s subkulturami na tem mestu tudi najbolj zanimal.
Cohen je pojem subkulture, pravzaprav pojem danega življenjskega sloga, sestavljenega iz
vrste simbolnih podsistemov, postavljal v širši kontekst življenja ali totalnega življenjskega
sloga. Torej v kontekst ostalih možnih in sobivajočih življenjskih slogov (Cohen, 1997 str. 94).
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Danes bi temu rekli tudi kontekst družbene konstrukcije realnosti in življenjskih svetov
akterjev. V zadnjih desetletjih so posamezni analitiki tudi zato opuščali uporabo izrazov
mladinska subkultura in so začenjali govoriti o mladinskih scenah, o življenjskih slogih mladih
in podobno. S pojmom mladinske scene opredeljujejo socialne, poluradne prostore mladih,
kjer se oblikujejo in potrjujejo življenjski slogi posameznikov in skupinski slogi mladih
(Muggelton, 2000; Gelder, 2005).
Cohen navaja štiri osnovne simbolne podsisteme subkultur. Prva dva, obleka, torej zunanja
podoba, in glasba, sodita v okvir relativno »plastičnih« oblik, ki jih ni neposredno proizvedla
ali ustvarila dana subkultura. Njeni protagonisti so si med razpoložljivimi oblačili in glasbo
izbrali tiste oblike, s katerimi so lahko izrazili želene podtone, skrite pomene. Med bolj
»infrastrukturne« oblike sodita argot in ritual. Torej žargon, poseben govor in osebni vzorci
obnašanja. Na tej podlagi Cohen loči tri ravni analize subkultur. Prva je zgodovinska, ki
izpostavlja posebno problematiko posameznega razreda. Druga je strukturalna ali semiotična
analiza

podsistemov,

njihovih

izraznih

načinov

ter

dejanskih

procesov

njihovega

spreminjanja. Tretja je fenomenološka analiza načina dejanskega življenja protagonistov
subkulture. Na tej ravni nas torej zanima, kako zares živijo člani, pripadniki, privrženci
subkulture. Kako akterji konkretno udejanjajo simbolne podsisteme (Cohen, 1997, str. 95).
Člani subkulture lahko hodijo, govorijo, se obnašajo, so videti, torej je njihova zunanja
podoba drugačna od njihovih staršev in od nekaterih njihovih vrstnikov, vendar pripadajo
istim družinam, hodijo v iste šole, imajo enako delo, živijo na isti ulici s svojimi starši in
vrstniki. V ključnih pogledih so v enakem položaju kot njihovi starši in vrstniki, ki niso
pripadniki subkulture. Skozi obleko, torej skozi zunanjo podobo, skozi prostočasne in druge
dejavnosti, skozi življenjski slog nasploh lahko torej predstavljajo drugačen kulturni odziv ali
»rešitev« problemov, ki izvirajo iz njihovega materialnega in družbenega položaja ter
izkušnje. Vendar jih pripadnost subkulturi ne more zaščititi pred determinirajočo matrico
izkušenj in pogojev, ki oblikujejo življenje njihove skupnosti, na primer pripadnikov
delavskega razreda, nasploh. Si pa lahko mladostniki ustvarijo sicer krhek, navidezen svet
avtonomije. Ta svet avtonomije, torej neke vrste želene, zaradi svojega – kot smo rekli prehodnega družbenega položaja še ne dosežene samostojnosti, ki ga simbolizirajo tudi s
svojo zunanjo podobo.

2.3 ZUNANJA PODOBA KOT SPOROČILO
V tem kontekstu bomo zunanjo podobo mladostnika razumeli kot sporočilo. Kot sporočilo, ki
je nabito s pomeni. Mi kot odrasle in odgovorne osebe moramo biti sposobni dekodirati,
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dešifrirati, torej razumeti in si ustrezno razlagati sporočila mladostnikov. Le tako bo naš
odnos z njimi tudi v burnem in za vse vpletene težavnem času prehoda iz otroštva v
odraslost, torej osamosvajanja, odhoda, oddaljevanja, tudi čas približevanja, kot sta se
izrazila Jeriček Klanšček in Kordeš (2001), ne pa predvsem čas ločitve in razlikovanja, tudi
nerazumevanja.
Georg Simmel recimo meni, da sta za nastajanje ene od specifičnih oblik zunanje podobe,
torej mode, bistveni dve družbeni težnji: prva je potreba po združevanju, druga pa potreba po
izolaciji, razločitvi. Osebe si po eni strani želijo biti del širše celote, družbe, po drugi strani pa
si želijo biti od nje ločene. Želijo torej, da jih drugi vidimo kot individuume, kot samostojne,
prepoznavne osebe. Simmel recimo pravi še, da se celotna zgodovina družbe odraža skozi
protislovje ali konflikt med prilagoditvijo družbi in odkloni osebe od njenih zahtev (Simmel,
1971, str. 295 – 301).
V zvezi z omenjenim protislovjem ali razpetostjo med željo pripadati skupnosti in željo biti
samostojen, samosvoj, lahko navedemo naslednje značilnosti mladinskih kultur (Ule, 2008):


Usmerjenost

mladih

k

njihovim

vrstnikom

kot

poglavitnim

komunikacijskim

partnerjem, prijateljem, svetovalcem, vzornikom.


Težnja k samostojnosti.



Ustvarjanje svojega lastnega komunikacijskega in medijskega prostora mladih.



Močan interes in simpatija do marginalnih skupin in manjšin.

Tu vidimo odmev Simmlovih predpostavk: mladi so usmerjeni k svojim vrstnikom, želijo
pripadati vrstniški skupini, torej tudi želijo imeti takšno zunanjo podobo, ki bo označevala
pripadnost vrstniški skupini. Po drugi strani želijo mladi biti samostojni. Želijo imeti torej tudi
tako zunanjo podobo, ki jih bo ločila, po kateri se bodo razlikovali od vrstnikov. S svojo
zunanjo podobo se seveda hočejo tudi jasno razločiti na primer od prevladujoče kulture, ki jo
pogosto predstavljajo tudi njihovi starši. Tako se mladi poskušajo od svojih staršev ločevati
tudi po zunanji podobi.
Dick Hebdige (1979) je v svojih analizah mladinskih subkultur opozoril na posebno
kreativnost v oblikovanju stilov. Naslonil se je na strukturalistično teorijo umetnosti in od tam
prenesel termin in pojem "brkljarije" (bricolage) za razlago subkulturnih stilov. Gre za
navidezno kaotično mešanje različnih stilskih elementov v novo obliko. Ta je lahko za
prevladujočo kulturo, ki jo v tem kontekstu predstavlja tudi kultura njihovih staršev,
nenavadna in tudi izzivalna.
Tu lahko nastopi neustrezen odziv akterjev prevladujoče kulture, ki ne razumejo zunanje
podobe mladih. Neustrezen odziv je lahko tudi zelo buren. Za opredelitev tega odziva smo
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družboslovci skovali izraz moralna panika. Manifestacije nove mladinske subkulture so
namreč po navadi tako posebne, drugačne od znanega in poznanega, da pri nepoučenih
vzbujajo občutke ogroženosti, strahu pred neznanim in predsodke. Za določena ravnanja
mladih v okviru dane oblike izražanja, torej v okviru konkretne mladinske subkulture, večkrat
enostavno ne vemo, kako jih opredeliti. Vemo, da odstopajo, da so torej deviantna. Ne vemo
pa, ali odstopajo v pozitivnem smislu, so torej ustvarjalna, ali odstopajo v negativnem smislu,
so prestopniška.
Pri razločevanju nam zelo koristi poznavanje značilnosti mladinske subkulture kot
simbolizirane oblike samorefleksije, torej poskusov razreševanja vprašanj, povezanih z
odraščanjem, samodefiniranjem in hkratnim spreminjanjem svojega položaja v družbi,
skupnosti. Vodilo nam mora biti, ali so dane oblike obnašanja, slogi ravnanja, strategije
pre/živetja koristne ali vsaj neškodljive za mladostnike, ali pa so mogoče škodljive,
neustrezne za mladostnike in njihovo okolico. Ločiti moramo torej med inovacijo in
delinkvenco. To ni vedno enostavno.
Deviacijo ali odklonskost pojmujemo kot odstopanje od družbenih norm, pravil. V tem smislu
deviacijo pojmujemo vrednostno nevtralno (Tomc, 1994). Torej kot pozitivno ali kot negativno
odstopanje od obstoječih, danih norm in pravil. Pozitivno odstopanje ali deviacija bi bila
inovacija, ustvarjanje novih oblik, mogoče tudi ustreznejših oblik ravnanja. V našem primeru
recimo oblikovanje novih, domiselnih oblik zunanje podobe. Negativno odstopanje pa
opredelimo kot delinkvenco, prestopek. V našem primeru tudi kot manifestiranje stiske, klic
na pomoč. Ta se lahko kaže skozi samouničujoče spreminjanje zunanje podobe, recimo
samopoškodovanje in podobno.

3 ZAKLJUČEK
Spomnimo se predpostavke iz prvega dela našega prispevka: biti moramo torej sposobni
dekodirati, dešifrirati, razumeti simbolizirana sporočila zunanje podobe mladostnikov.
Razumeti moramo, kaj nam s svojo zunanjo podobo mladostniki sporočajo. Ali nam
sporočajo zgolj in predvsem, da odraščajo in da se čutijo pripadajoče določeni vrstniški
skupini? Ali nam mogoče sporočajo svojo stisko? Kot strokovnjaki moramo torej poznati
značilnosti družbene skupine mladih. Poznati in razumeti moramo vidike, ki opredeljujejo
odraščanje. Poznati in razumeti moramo oblike združevanja mladih v vrstniške skupine. To
bomo seveda dosegli z raziskovanjem njihovega življenjskega sveta. Za vstop v njihov
življenjski svet moramo z mladimi vzpostaviti spoštljiv in odgovoren odnos. V ospredju tega
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odnosa je vrsta komunikacije, ki smo jo po Pasku (Šugman Bohinc 1996) imenovali
razgovor. Razgovor z mladostniki, ki nam bodo tako lahko sami na svoje načine razlagali, kaj
se dogaja v njihovih življenjih. Tako bomo tudi ustrezno razumeli njihove zunanje podobe v
vseh raznolikih, domiselnih, samosvojih, nenavadnih pojavnih oblikah. Brez neustreznega
zgražanja, neutemeljenega obsojanja in napačnih razlag tega, kaj bi naj njihova zunanja
podoba pomenila. Po drugi strani bomo ostali pozorni na morebitne znake izražanja stisk in
simboliziranih klicev na pomoč skozi določene oblike in značilnosti zunanje podobe
mladostnikov. Z ustreznim strokovnim znanjem se bomo nato na tovrstne znake primerno
odzvali.
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ZUNANJA PODOBA ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE IN
TVEGANJE ZA NASTANEK OKUŽB V ZDRAVSTVENI
OBRAVNAVI PACIENTA
HELENA RIBIČ 2
Izvleček
Okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo, so najpogostejši zaplet nege in zdravljenja.
Strokovnjaki v Evropski uniji ocenjujejo, da na leto zboli za vsaj eno z zdravstvom povezano
okužbo več kot 4.100.000 bolnikov. Z razvojem znanosti so te bolezni postale predvidljive,
nevarnostni dejavniki za njihov nastanek so večinoma poznani. Mikrobi, ki povzročajo
okužbe, se z bolnika na bolnika največkrat prenesejo z rokami zdravstvenih delavcev, zato je
higiena rok najpomembnejši ukrep za preprečevanje okužb. Pogoj za izvedbo higiene rok po
predpisih je osebna urejenost. Ustrezno izvedbo higiene rok ovirajo predolgi nohti in nohti, ki
niso negovani, lak ali umetni materiali na nohtih, nakit, poškodovana koža in delovna obleka
z dolgimi rokavi. Tudi dolgi lasje, ki niso speti, ter neurejeni brki in brada z vidika
preprečevanja okužb na delovnem mestu niso primerni. Delovna obleka in obutev morata biti
urejeni in čisti; nositi ju je potrebno skladno s predpisi.
Študent zdravstvene nege mora biti ob nastopu dela v kliničnem okolju urejen skladno z
zahtevami ustanove tako kot drugi zaposleni. Upoštevati mora vsa navodila in izvajati vse
ukrepe za varno delo, ki veljajo za zaposlene. Z izobraževanjem študentov je potrebno začeti
pred začetkom dela v zdravstveni ustanovi, študent pa mora svoje znanje nenehno
nadgrajevati in se izboljševati pri svojem delu.
Ključne besede: Okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo, mikrobi, higiena rok

Abstract
Image of nurse students and risks for health care infections during patient care
Health-care associated infections are the most frequent consequence of nursing and healing.
Experts estimate that more than 4.100.000 patients suffer from at least one health-care
associated infection per year in the European Union. Nowadays with the development of
science, those infections became predictable and risk factors more or less known. Microbes,
that cause those infections, are spread among patients by hands of health-care workers.
Therefore hand hygiene is the most important measure for the prevention of those infections.
Proper hand hygiene is prevented if nails are too long or not kept clean. Nail varnish is not
recommended and artificial materials on nails and jewellery (rings and bracelets) are not
permitted. Proper hand hygiene is prevented also by damaged skin or by work clothes with
2

asist. Helena Ribič, dr. med., spec. klin. mikrobiologije, višji pred., Zavod za zdravstveno varstvo
Kranj, Laboratorij za medicinsko mikrobiologijo, Splošna bolnišnica Jesenice, Visoka šola za
zdravstveno nego Jesenice, helena.ribic@zzv-kr.si

17

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

7. šola za klinične mentorje

long sleeves. Long hear, which are not pinned up or tied together, and stubble beard and,
are also not appropriate. Beard and moustaches should be short cut and neat, work clothes
and shoes clean and tidy; they should be worn according to regulations.
Image of nurse students should be agreed with standards of health-care institution, likewise
as for employees. Students should take into account all instructions and perform all actions
for safe work as do employed health care workers. Education process should start before
work in the health care institution. Student has to implement his knowledge constantly and
amend himself all the time he works in health care institution.
Key words: Health-care associated infection, microbes, hand hygiene

1 UVOD
Okužbe, povezane z zdravstvom (OPZ), so okužbe, ki so v neposredni vzorčni povezavi z
zdravstveno dejavnostjo tako v bolnišnicah kot v drugih zdravstvenih ustanovah. Nastanejo
lahko med zdravljenjem, diagnostičnimi postopki, zdravstveno nego ali rehabilitacijo. Pojavijo
se lahko tudi po odpustu iz bolnišnice. Povzročajo jih mikrobi, ki so lahko del bolnikove
normalne populacije ali mikrobi iz okolja. Strokovnjaki evropskega centra za obvladovanje
bolezni (angl. European Centre for Disease Control, ECDC) ocenjujejo, da v EU za vsaj eno
OPZ zboli 4.100.000 bolnikov na leto (ECDC, b.l.). Najpogosteje se OPZ pojavljajo v enotah
intenzivnega zdravljenja. Posledice teh okužb so številne: večja obolevnost, smrtnost, daljše
zdravljenje, daljša odsotnost z dela pri aktivnem prebivalstvu in nenazadnje pomembno večji
stroški zdravljenja. Število smrti, ki so neposredna posledica OPZ je ocenjenih na vsaj
37.000. Največja smrtnost je pri bolnišničnih pljučnicah in okužbah krvi (IFIC, 2011).
Strokovnjaki menijo, da 20-30 % teh okužb lahko preprečimo z ustrezno higieno in drugimi
ukrepi preprečevanja in obvladovanja okužb (ECDC, b.l.).
OPZ so najpogostejši varnostni zaplet sodobnega načina zdravljenja. Videti je, da gre za
nujne spremljevalce nedvomno učinkovitih metod sodobne medicine, kot so uporaba
širokospektralnih antibiotikov, obsežni kirurški posegi, presaditve, zdravljenje rakavih
bolnikov in podobno (Beović, 2009). Z razvojem medicine so OPZ danes predvidljiv zaplet
zdravljenja, nevarnostni dejavniki so večinoma znani. Dolžnost zdravstvenih delavcev (ZD)
je, da storimo vse, kar je v naši moči, da te zaplete preprečimo.
V zdravstvenih ustanovah se mikrobi najpogosteje širijo z rokami ZD (Monistrol et al., 2012).
Najpogostejši razlog je, da ZD higiene rok ne izvede ali je ne izvede pravilno. Kljub številnim
izobraževanjem, opomnikom, dostopnosti razkužil, ki so koži prijazna, je doslednost izvajanja
higiene rok med ZD zelo slaba in pogosto ne presega 50 % (Costers et al., 2012). Za
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izboljšanje doslednosti pri higieni rok je zelo pomembno, da ZD dobro poznajo in razumejo
pot prenosa mikrobov preko rok, ki poteka v petih stopnjah (Pittet et al., 2006):
1. Mikrobi so prisotni na bolnikovi koži ali v bolnikovi neposredni okolici. Potencialno
patogenih mikrobov ne najdemo le na ranah, temveč tudi na normalni,
nepoškodovani koži bolnika. Med temi mikrobi so lahko stafilokoki, enterokoki,
gramnegativni enterični bacili, npr. Escherichia coli, klebsiele, enterobaktri, drugi
gramnegativni bacili, npr. pseudomonas in acinetobaktri. Najbolj gosto so poseljeni
vlažni in poraščeni predeli kože, npr. pazduhe, perinej. Ker ljudje v povprečju
izločamo 106 kožnih lusk na dan, se kmalu po sprejemu bolnika kontaminira njegova
obleka, perilo, posteljno perilo in neposredna okolica, v kateri najdemo predvsem na
izsušitev odporne bakterije, med njimi stafilokoke in enterokoke.
2. Mikrobi se ob stiku z bolnikom ali njegovo neposredno okolico prenesejo na roke ZD.
ZD si roke kontaminira tudi ob t.i. čistih opravilih, npr. ob menjavi posteljnega perila,
posedanju bolnika.
3. Da se prenesejo na bolnika, morajo mikrobi na rokah ZD preživeti vsaj nekaj minut.
Številne patogene bakterije na rokah preživijo od 1 do 180 minut (WHO, 2009).
4. Če ZD razkuževanje ali umivanje rok izpusti ali ju ne izvede ustrezno ali ne uporabi
ustreznega sredstva, mikrobi po stiku z bolnikom in njegovo okolico ostanejo na
rokah. Daljši kot je stik z bolnikom in več kot je izpuščenih priložnosti za higieno rok,
večje je število mikrobov.
5. Kontaminirane roke ZD morajo priti v stik z drugim bolnikom, predmetom ali površino
v njegovi neposredni okolici. Dejavniki, ki vplivajo na prenos so: vrsta in število
mikrobov, vrsta površine in nivo vlažnosti (Pittet et al., 2006).
Osnovni ukrep za preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu je higiena rok. Izboljšave
na tem področju dokazano pomembno zmanjšujejo prenos mikrobov vključno z večkratno
odpornimi in s tem zmanjšujejo pojav okužb in stroške zdravljenja (Monnet, Sprenger, 2012).
ZD se moramo zavedati, da smo zelo pomemben dejavnik pri prenosu okužb in smo lahko
vir okužbe. Pri preprečevanju prenosa okužb je na delovnem mestu velikega pomena tudi
osebna higiena in urejenost. S tem je povezana zunanja podoba oziroma urejen zunanji
videz ZD. ZD pri tem ne zaščiti le bolnika, temveč tudi sebe, svoje najbližje in druge osebe,
s katerimi prihaja v stik. Z urejenostjo ZD sporoča o svoji splošni urejenosti, o odnosu do
sebe in drugih, pokaže svojo profesionalnost; pri bolniku pa pridobi zaupanje.
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Študent zdravstvene nege mora biti ob nastopu dela v kliničnem okolju urejen skladno z
zahtevami ustanove tako kot drugi zaposleni. Upoštevati mora vsa navodila in izvajati vse
ukrepe kot zaposleni ZD.
Namen prispevka je prikazati pregled dejavnikov, povezanih z zunanjo podobo študenta, ki
lahko vplivajo na prenos mikrobov in okužb v zdravstvu.

2. PREGLED DEJAVNIKOV, KI SO POVEZANI Z OKUŽBAMI V ZDRAVSTVU
2.1 ROKE
Vse, kar ovira pravilno izvedbo higiene rok, posredno vpliva na prenos mikrobov in prenos
okužb. Ovire za pravilno izvedbo higiene rok so lahko: poškodovana ali vneta koža rok, dolgi
nohti in/ali umazani in nenegovani nohti, lakirani nohti, umetni materiali na nohtih, nakit
(prstani, zapestnice, zapestna ura) in dolgi rokavi delovne obleke.
Koža rok mora biti negovana, gladka in brez nakita. Če je poškodovana ali vneta, morajo biti
ti predeli ustrezno zaščiteni. Vzdrževanje kože rok je osnovni, standardni higienski ukrep, ki
ga moramo izvajati vsi ZD.
Nohti morajo biti kratko pristriženi in urejeni, obnohtno kožico samo odmikamo in je ne
strižemo (Dolinšek, 2002). Dolgi nohti preprečujejo uspešno razkuževanje in umivanje rok,
saj sredstvo ne doseže najglobljih predelov. Z dolgimi nohti lahko poškodujemo bolnika,
rokavice ali sebe.
Študije so pokazale, da roke ZD z lakiranimi nohti poseljuje več bakterij v primerjavi z rokami
ZD, ki nimajo lakiranih nohtov (Infection prevention working party, 2013). Podobno so na
nohtih z umetnimi materiali raziskovalci našli mikrobe pogosteje in v večjem številu kot na
nohtih brez umetnih materialov (Hedderwick et al., 2004). Število bakterij se pri umetnih
nohtih s časom pomembno poveča (ibid.). Pri umetnih nohtih higiena rok (umivanje ali
razkuževanje) ni dovolj učinkovita, mikrobi ostajajo na rokah in so povezani z izbruhi okužb
(McNeil et al., 2001; Gupta et al., 2004). Passaro s sodelavci (1997) navajajo, da je v enem
izmed izbruhov v bolnišnici medicinska sestra najverjetneje z rokami prenesla bakterijo
Serratia marcescens iz kreme za roke, ki jo je uporabljala doma, na rane bolnikov na
oddelku, in s tem povzročila več okužb ran po operaciji. Medicinska sestra je imela umetne
nohte in strokovnjaki so zaključili, da je bil to najverjetneje razlog za neučinkovito higieno rok
(Passaro et al., 1997). Moolenaar s sodelavci (2000) navaja, da je bil izbruh okužb z
bakterijo Pseudomonas aeruginosa na otroškem intenzivnem oddelku najverjetneje povezan
z dolgimi nohti in umetnimi nohti dveh medicinskih sester. Med 439 novorojenci so v
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obravnavanem obdobju bakterijo P. aeruginosa našli pri 46-ih. O vlogi umetnih nohtov pri
prenosu bakterije Serratia marcescens in izbruhu bakteriemij med dializnimi bolniki poročajo
Gordin in sodelavci (2007), pri prenosu večkratno odporne klebsiele pa Gupta s sod. (2004).
Strokovna navodila uporabo umetnih materialov na nohtih pri delu z bolniki ne dovoljujejo
(Infection prevention working party, 2013).
Prstani ne sodijo na roke ZD, ki mora zagotavljati optimalne pogoje v odnosu do bolnika,
kamor sodijo v prvi vrsti čiste roke (Dolinšek, 2002). Mikrobi se lahko zadržujejo na prstanih
in drugem nakitu tudi več mesecev. Del kože pod prstanom ostane nerazkužen; tu se mikrobi
zadržujejo, ob ugodnih pogojih razmnožujejo in prenesejo v okolje, na bolnike ali druge
osebe. Prstani in drug nakit nas ovirajo pri izvedbi higiene rok. Posledica tega je, da po
izvedeni higieni ostane na rokah več mikrobov kot sicer. Podobno nas pri higieni rok lahko
ovira tudi zapestna ura, zato je najprimerneje, da jo pred delom snamemo z rok.

2.2 LASJE, BRKI IN BRADA
Lasje morajo biti čisti in urejeni. Če so dolgi, morajo biti speti. Na laseh so številni mikrobi, z
njimi se lahko širijo v okolico in na bolnike. Brki in brada morajo biti urejeni in primerno
pristriženi. Obraz mora biti sicer gladko obrit. Upoštevati moramo dejstvo, da brki in brada
motijo pravilno uporabo zaščitne maske.

2.3 DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV
Delovna obleka ZD mora biti čista in urejena, nositi jo je potrebno skladno s predpisi
(Predstavitev podobe medicinske sestre, 2012). V zdravstveni ustanovi jo morajo nositi vsi
zaposleni, ki imajo stik s pacienti ali njihovimi kužninami. Da omogočimo čisto in varno delo,
zaščitno delovno obleko zamenjamo najmanj enkrat dnevno.
Med delom se delovna obleka okuži z mikrobi. Običajno je večji del mikrobov s kože ZD,
manjši del pa z bolnika ali bolnikovega okolja. Med patogenimi bakterijami na obleki
najpogosteje najdemo Staphylococcus aureus in Clostridium difficile (Infection prevention
working party, 2013). Zato mora delovna obleka povsem prekriti osebno obleko. Če je vidno
umazana, jo takoj zamenjamo.
Dolgi rokavi obleke ovirajo razkuževanje ali umivanje zgornjega dela rok in zapestja. Zato
razen v nekaj izjemah ob delu z bolniki oblek z dolgimi rokavi ne uporabljamo. Da bi
zmanjšali širjenje bakterij kot so stafilokoki in klostridiji, in s tem pojavnost okužb v
bolnišnicah, so v Veliki Britaniji leta 2007 strokovnjaki sprožili pobudo »bare below the
elbows«. Roke ZD naj bi bile brez nakita in zapestnih ur, rokavi delovne obleke pa naj bi
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segali največ do komolcev. Številni strokovnjaki so mnenja, da se ob delu z bolnikom
mikrobi lahko prilepijo na spodnji del rokava in se prenesejo na druge bolnike in v druge dele
prostora. Vendar je raziskav, ki bi ugotavljale prenos mikrobov preko rokavov delovne obleke
izredno malo. V usmerjeni raziskavi, ki je bila izvedena v letu 2012 sicer na majhnem številu
preiskovanih; prenosa mikrobov z rokavi niso potrdili (Weber et al., 2012).
Delovna obutev mora biti iz takega materiala, da jo lahko pogosto prebrišemo z vodo in
čistilom ali razkužimo s 70 % nim etanolom. Če je vidno umazana, jo moramo očistiti. Sicer
obutev ne vpliva na prenos povzročiteljev okužb, če se je ne dotikamo.

3 ZAKLJUČEK
Številni dejavniki, povezani z zunanjo podobo študentov zdravstvene nege, vplivajo na
možnost prenosa okužb v času obravnave pacienta. Da bi dosegli čim večjo varnost, je
potrebno, da študenti dosledno upoštevajo navodila, ki veljajo za zaposlene. Pomembno je,
da imajo zadostno znanje in poznajo razloge za predpisano zunanjo urejenost. S tem je
motivacija nedvomno večja. Z izobraževanjem je potrebno začeti pred začetkom dela
študenta v zdravstveni ustanovi. Zelo pomembna je tudi pripravljenost študenta, da svoje
znanje nenehno nadgrajuje in se pri svojem delu izboljšuje.
Zdravstveni delavci imamo pomemben zdravstveno vzgojni vpliv na bolnike in njihove svojce.
Zavedati se moramo, da ob delu v kliničnem okolju veliko sporočamo, med drugim tudi s
svojim vzgledom.
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POMEN OSEBNE UREJENOSTI ŠTUDENTOV
ZDRAVSTVENE NEGE NA KLINIČNEM USPOSABLJANJU:
NAVODILA VŠZNJ IN IZKUŠNJE UČNE BAZE
SANELA PIVAČ 3, SEDINA KALENDER SMAJLOVIĆ4, LIDIJA AHEC5
Izvleček
Osebna urejenost študentov zdravstvene nege, ki predstavlja tudi osebno varstvo pri delu in
zaščiti pacienta pred mikroorganizmi, vpliva na razvoj poklicne identitete in vedenja, ki je
potrebno za zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege. Na začetku razvoja identitete je
pomemben sam izobraževalni proces. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice ima
definirana navodila, ki študentu dajejo smernice v času izvajanja kliničnega usposabljanja.
Prav tako imajo učne baze izdelane smernice, protokole in navodila, ki zagotavljajo varno
delovno okolje za zaposlene in študente v kliničnem okolju, varno oskrbo in bivanje
pacientov in varnost za obiskovalce.
Ključne besede: študenti zdravstvene nege, urejenost študentov, samopodoba, učno okolje

Abstract
The importance of the nursing student's appearance in clinical practice:
instructions of College of Nursing Jesenice and experience of learning base
Personal appearance of nursing student, which also represents the personal safety at work
and to protect the patient against microorganisms, affect the development of professional
identity and behavior, which is necessary for the provision of quality nursing care. At the
beginning of the development of identity is important educational process. College of Nursing
Jesenice has defined instructions that give students guidance on the clinical practice.
Learning bases also have guidelines, protocols and instructions which ensure a safe working
environment for staff and students in the clinical area, the safe care for patient and safety for
visitors.
Key words: nursing students, student's appearance, self-esteem, learning environment
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1 UVOD
Marsikdaj se mladi, ki se odločajo za poklic medicinske sestre, babice ali zdravstvenega
tehnika, ne zavedajo, da je to odločitev, ki pomeni več kot samo naučiti se določenih
teoretičnih vsebin in si pridobiti določene spretnosti ter osvojiti določene vzorce vedenja.
Delo v zdravstveni negi zahteva tudi določene osebnostne lastnosti, ki se kažejo s
ponotranjenjem načel in vrednot poklica. Za zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege je
potrebno nenehno razmišljanje, refleksija o svojem vedenju in ravnanju ter izoblikovanje
etičnih vrednot, kar omogoča razvoj praktične modrosti in zrelosti (Naka, Kvas, 2004).
Medicinska sestra predstavlja svojo poklicno skupino najprej s svojo samopodobo
(identiteto), predstavo, ki jo ima o sami sebi; del le te je profesionalna samopodoba, ki se
nenehno prilagaja glede na psihološke, sociološke in druge okoliščine. Ustrezen zunanji
videz in vedenje (obnašanje) sta temelja njene suverenosti, znak samozavedanja v vlogi, ki
jo ima na delovnem mestu in predstavlja odnos do poklica, do soljudi , do položaja in do
institucije (Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, b.l.).

2 SAMOPODOBA ŠTUDENTA ZDRAVSTVENE NEGE
USPOSABLJANJU S POUDARKOM NA OSEBNI UREJENOSTI

NA

KLINIČNEM

2.1 SAMOPODOBA ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE
Temelji poklicne identitete se vzpostavijo v času šolanja oz. študija. Gre za formalno poklicno
socializacijo, ki temelji na napisanih vrednotah poklica in šolskih oz. študijskih programih, ter
za neformalno socializacijo, ki izhaja iz stikov z učitelji in pripadniki poklica, v zdravstveni
negi predvsem skozi praktični pouk v institucijah zdravstvenega varstva (Pahor, 2004).
Psihologi opredeljujejo samopodobo kot predstave, stališča, poteze, lastnosti, mnenja in
druge psihične vsebine, ki jih človek pripisuje samemu sebi. Nekateri samopodobo
opredeljujejo tudi kot sebstvo (samostalnik, izpeljan iz besede »sebe«), drugi kot identiteta,
tretji kot socialni jaz, vsi pa so si edini, da gre za množico odnosov, ki jih posameznik
vzpostavlja do samega sebe (Ule, 2000; povz. po Kvas, Seljak, 2004).
Identiteta, ki so jo imele medicinske sestre v preteklosti, se razlikuje z današnjim videnjem
identitete, predvsem zaradi razširitve njenih vlog in dolžnosti. V kolikor ugotovimo, da
identiteta študentov slabi oziroma dobiva drugačno podobo ali negativen prizvok, še posebej
proti koncu študija, ali ko vstopijo v delovno okolje, moramo podvzeti takšne ukrepe, ki bi v
nadaljnjem kariernem razvoju posameznika le-to zaustavili (Harmer, 2010).
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Na izgradnjo študentove profesionalne identitete vpliva odnos med študentom in kliničnim
mentorjem. Čas, ki ga mentorji preživijo skupaj s študenti in komunikacija, ki ju med seboj
vzpostavljata, ne glede na to, ali je ta povsem vsakdanje narave, ali pa strokovne, pomaga
oblikovati študentovo profesionalno identiteto (Shakespeare, Webb, 2008).

2.2 OSEBNA UREJENOST ŠTUDENTOV NA KLINIČNEM USPOSABLJANJU
Oblikovanje zunanje podobe se začne ob vstopu študentov v izobraževalni proces. Zunanjo
podobo študentov vključuje osebna higiena, urejenost in negovanost.
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (b.l.) opredeljuje zunanjo podobo
medicinskih sester, ki je izražena z urejenim zunanjim videzom ter s primernim in spoštljivim
vedenjem in obnašanjem. S svojo podobo sporoča o sebi in o svojem poklicu ter izkazuje
stopnjo samozavedanja o vlogi, ki jo ima na delovnem mestu. Z zunanjo podobo predstavlja
odnos do sebe, do drugih ljudi, do poklica oz. poklicne vloge, do položaja in do institucije, ki ji
pripada. Z urejenostjo neposredno sporoča profesionalnost, dostopnost, samozaupanje ter s
tem pridobiva zaupanje pacienta. Zunanja podoba je pomemben dejavnik uspešne
komunikacije. Pri svojem delu je izpostavljena kritičnim pogledom strokovne in splošne
javnosti. Osebna higiena, urejenost in negovanost so v skladu s kulturno-estetskimi pravili in
higiensko epidemiološkimi predpisi.
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) ima v Navodilih o obveznostih in
odgovornostih študenta na VŠZNJ pri opravljanju klinične prakse v učnih bazah (2008)
natančno opredeljena pričakovanja, kaj se od študenta pričakuje glede osebne urejenosti ter
uporabe varovalnih oblačil in obutve ter drugih zaščitnih sredstev predvsem z vidika varnosti
študenta in pacienta (okužbe, poškodbe) ter z vidika upoštevanja občutljivosti in pričakovanj
pacientov v zvezi z njegovim profesionalnim videzom in vedenjem. Študent mora na
kliničnem usposabljanju nositi predpisana varovalna oblačila, obutev in druga zaščitna
sredstva. Njihov poglavitni namen je osebno varstvo pri delu in zaščita pacienta pred
mikroorganizmi iz okolja. Sestavni del oblačila je tudi identifikacijska priponka z imenom in
priimkom. Na klinično usposabljanje mora študent prihajati čist in urejen. Lasje so negovani,
dolgi lasje so speti, ne pokrivajo oči ali zakrivajo obraza. Za moške velja urejena brada/brki in
gladko obrit obraz. Uporaba ličil, dišav in drugih lepotilnih dodatkov naj bo zmerna in
nevpadljiva. Na rokah ne sme biti prstanov, zapestnic in ure, niti ni dovoljeno nositi dolgih
verižic ali visečih uhanov. Piercing na obrazu ni dovoljen (pacient lahko potegne za nakit in
poškoduje sebe ali študenta). Roke morajo biti negovane, rane na rokah pokrite z
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nepropustnim obližem. Nohti na rokah morajo biti kratko pristriženi in ne smejo biti lakirani.
Umetni nohti niso dovoljeni.
Študentom so omenjena navodila predstavljena pred izvajanjem kliničnega usposabljanja, na
kabinetnih vajah, kjer se od študentov že zahteva upoštevanje navedenih navodil. V primeru
neupoštevanja le teh se izvedejo korektivni ukrepi.

2.3 IZKUŠNJE KLINIČNIH MENTORJEV Z OSEBNO UREJENOSTJO ŠTUDENTOV NA
KLINIČNEM USPOSABLJANJU

Pomembna učna baza študentov VŠZNJ je klinično okolje. Študenta skozi to okolje popelje
mentor. Naloga mentorja je, da študenta seznani s sistemom kakovosti, s pomočjo katerega
posamezna ustanova zagotavlja varno oskrbo in bivanje pacientov, varnost za obiskovalce in
varno delovno okolje za zaposlene.
V primeru Splošne bolnišnice (SB) Jesenice kot enega izmed učnih baz, je z namenom
zagotavljanja kakovostnega in varnega okolja za bivanje in oskrbo pacientov uvedenih vrsto
mehanizmov, ki temeljijo na oblikovanih dokumentih standardih kakovosti (SK) in standardno
operativnih postopkov (SOP). Zaradi zavedanja pomembnosti kakovostnega in s tem
varnega dela je bolnišnica pridobila mednarodni standard kakovosti ISO 9001:2008, nemški
standard za kakovost v zdravstvu TEMOS, ameriško akreditacijo za bolnišnice

DNV in

certifikat zaposlenim prijazno podjetje.
SK in SOP dokumenti so sprejeti na najvišjem nivoju vodenja, s podporo ter spodbudo
vodstva bolnišnice. Zavezujoči so za vse zaposlene, naloga mentorjev je, da z njimi
seznanijo študente na kliničnem usposabljanju. Dokumenti so dosegljivi na spletni strani
bolnišnice.
Ljudje največkrat ne upoštevajo navodil v primeru, da niso seznanjeni oz. na vedo zakaj je
nekaj potrebno narediti. Ključ do rešitve je izobraževanje. V ta namen je v SB Jesenice
vzpostavljen izobraževalni program, v katerega so zajeti vsi zaposleni. Izobraževanja v
bolnišnici so organizirana v obliki rednih letnih srečanj v spomladanskem in jesenskem roku,
obvezno izobraževanje za novozaposlene delavce ob nastopu dela, redna srečanja z novimi
skupinami študentov in dijakov in izrednih izobraževanj ob pojavu epidemij, novosti itd.
Znanje in izkušnje nas bogatijo in zagotavljajo, da se prenašajo v dobro prakso.
Ob začetku izvajanja kliničnega usposabljanja v SB Jesenice vsaki novi skupini študentov
VŠZNJ pomočnica direktorja za zdravstveno nego predstavi na uvodnem sestanku
bolnišnico, njeno delovanje, sistem vodenja kakovosti, strategijo in cilje ustanove in službe
zdravstvene nege. Del uvodnega srečanja je namenjen področju pomembnosti osebne
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urejenosti. Medicinska sestra za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb izvede
predavanje z delavnico higiene rok za vsako skupino študentov ob pričetku izvajanja
kliničnega usposabljanja. Namen predstavitve je vzpostaviti pogoje, ki bodo pripomogli k
optimalnem zagotavljanju izvajanja izobraževalnega programa in nemotenega dela v času
kliničnega usposabljanja za študente VŠZNJ in zaposlene v SB Jesenice. Stališča o osebni
urejenosti študentov VŠZNJ in zaposlenih v SB Jesenice morajo biti skladna in jasno
dorečena. Vprašanja, ki jih na uvodnih srečanjih najpogosteje rešujemo so vprašanja - kratko
pristriženih nohtov brez umetnih materialov na njih, spenjanju las, t.i. piersingov in tetovaži
kože. Pri razjasnitvi teh vprašanj je v veliko pomoč izrečeno stališče Zbornice zdravstvene in
babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije. Študenti VŠZNJ prihajajo v bolnišnico na klinično usposabljanje tudi z
vtisi o osebni urejenosti zaposlenih v zdravstvu, ki so jih dobili v dotedanjih priložnostih,
bodisi v SB Jesenice ali katerikoli drugi ustanovi.

Srečanja pred pričetkom izvajanja

kliničnega usposabljanja predstavljajo priložnost za študente, da izoblikujejo kritično
mišljenje, ki opredeljuje posameznikovo sposobnost prepoznavanja pomembnosti osebne
urejenosti, higiene rok, uporabe osebne varovalne opreme in vpliva, ki jih imajo ti dejavniki
na varnost pacientov, obiskovalcev in zaposlenih. Na podlagi uvedenega kroga kakovosti, ki
mora biti vpleten v vsako fazo dela je v posameznih primerih potrebno izvesti poglobljeno
izobraževanje. Za posameznike, ki v sklopu uvodnega srečanja ne prepoznajo pomembnosti
s področja osebne urejenosti, higiene rok in uporabe osebne varovalne opreme medicinska
sestra - mentor kliničnega usposabljanja izvede razgovor, v primeru nejasnosti se v razgovor
vključi medicinska sestra za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb in mentor
kliničnega usposabljanja VŠZNJ. Uveden način dela je bil prepoznan kot dobra praksa pri
študentih in zaposlenih.

3 RAZPRAVA
Identiteta medicinske sestre se razvija skozi njen strokovni in karierni razvoj. Še posebej je
na

začetku

razvoja

identitete

pomemben

sam

izobraževalni

proces.

V

smislu

izobraževalnega procesa pa ne mislimo zgolj na formalno izobraževanje. Eden izmed
pomembnih načinov, da se profesionalno razvijemo, se odvija tudi skozi prakso in spodbud v
njenem okolju (Jasper, 2006).
Zelo pomembno vlogo pri poklicni podobi tako medicinskih sester kot tudi študentov
zdravstvene nege predstavljajo ustrezna urejenost, videz in vedenje. Zavedati pa se
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moramo, da je trend sodobnega časa kult mladosti (Ule, 2003). Mladostni videz v povezavi z
mladostno naravnanostjo je cenjen atribut in predstavlja sodobni čas ideala privlačnosti. V
primerjavi z moškimi so ženske na splošno manj zadovoljne s svojim telesom in so zelo
kritične do svoje samopodobe (Lenart, 2002 povz. po Bizjan, 2005). Študenti zdravstvene
nege, ki so del poklicne skupine medicinskih sester, morajo svojo zunanjo podobo in osebno
urejenost uskladiti s smernicami urejenosti na kliničnem usposabljanju, saj le tako izkazujejo
pripadnost profesiji, odgovornost in pridobivajo zaupanje pacientov, ki je eden izmed
temeljev zagotavljanja empatičnega odnosa in posledično zagotavljanja kakovostne
zdravstvene nege. Ker se trend zunanje podobe mladih in odraslih spreminja z razvojem
sodobne družbe, v kateri živimo, se v kliničnem okolju srečujemo s težavami, ki so odraz
vedenja tako mladih kot tudi odraslih v družbi, kar se v našem primeru nanaša na nošenje t.i.
piersingov na obrazu ter tatujev na vidnih mestih. Vprašanje, ki se nam postavlja je ali tatuji,
ki jih mladi nosijo ogrožajo kakovostno oskrbo pacientov? Zavedamo se, vplivajo na lik
medicinske sestre, ob tem pa se moramo tudi zavedati, da se družbeni vidik mladih
spreminja, kar verjetno ne pomeni, da le taki ne bodo mogli profesionalno in kakovostno
izvajati zdravstvene nege ter ogrožati varnosti pacienta.
Klinično usposabljanje vseh skupin študentov v SB Jesenice začnemo z izobraževanjem s
področja osebne urejenosti ter preprečevanja bolnišničnih okužb. Študente seznanimo s
smernicami, pravili in standardi urejenosti na kliničnem usposabljanju. Študente tudi
seznanimo z ukrepi v primeru neupoštevanja le teh. V kolikor študent pride na klinično
usposabljanje neurejen (dolgi, lakirani nohti, pozabi uniformo, obutev ipd.), študent ne more
opravljati kliničnega usposabljanja. S študentom se izvede razgovor ter zavede kot Odklon
na kliničnem usposabljanju, ki zahteva ustrezno reševanje problema. Študent lahko klinično
usposabljanje nadaljuje po predhodnem dogovoru s koordinatorjem VŠZNJ. Eden izmed
korektivnih ukrepov, ki so posledica neupoštevanja pravil osebne urejenosti so tudi izvedbe
dodatnih izobraževanj s področja preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom, ki jih
organizira učna baza SB Jesenice.
Zavedamo se, da z zunanjo podobo, videzom in urejenostjo vplivamo na kakovostno
zdravstveno nego z vidika zmanjševanja okužb, poškodb ter zagotavljanja varnosti
pacientov. Študente moramo v tej smeri tudi vzgajati, pomembno vlogo pri tem ima mentor,
ki študenta vodi skozi proces usposabljanja in predstavlja vzor študentom v vseh pogledih.
Kar pomeni, da tako študent zdravstvene nege kot tudi mentor morata na kliničnem
usposabljanju upoštevati smernice osebne urejenosti in zunanje podobe.
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Vloga tistega, ki izobražuje (kliničnega mentorja ali učitelja), je zato torej izjemnega pomena,
saj za študente predstavljajo zgled, vir verodostojnih informacij ali nekoga, ki jih lahko
spodbudi h kritičnemu mišljenju (Rosenkoetter, Milstead, 2010). Klinični mentorji v
izobraževalnem procesu predstavljajo pomemben člen, saj vplivajo na izoblikovanje poklicne
samopodobe študentov v programih zdravstvene nege (Lorber, Donik, 2009).

4 ZAKLJUČEK
Učno okolje prispeva k večji učinkovitosti in odgovornosti študentov na kliničnem
usposabljanju. Pred vstopom v klinično okolje se študente seznani s smernicami, protokoli in
standardi posamezne učne baze. VŠZNJ kot izobraževalna ustanova študentom poda
Navodila o obveznosti in odgovornosti študentov VŠZNJ pri opravljanju klinične prakse v
učnih bazah, ki jih mora dosledno upoštevati pri usposabljanju v kliničnem okolju. Beležimo
tudi neupoštevanja smernic in navodil, ki jih z ustreznimi pristopi tudi uspešno rešujemo. Za
zunanjo podobo študentov ne skrbijo le VŠZNJ in učne baze, temveč ima poglavitno vlogo
pri oblikovanju zunanje podobe študent sam, ki mora prevzeti odgovornost ter že v
izobraževalnem procesu graditi pozitivno samopodobo, ki se utrjuje skozi strokovni in karierni
razvoj.

LITERATURA
Bizjan T. Staro žensko telo v mlinu kulta mladosti. Etnolog. 2005;15.
Harmer V. Are nurses blurring their identity by extending or delegating roles? Br J Nurs.
2010;19(5):295-9.
Jasper M. Reflection, Decision-Making and Professional Development. Oxford: Blackwell
Publishing;
2006.
Dostopno
na:
http://books.google.si/books?id=gwUXA8tFfIEC&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_
ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (30.8.2013)
Kvas A, Seljak J. Slovenske medicinske sestre na poti v postmoderno. Ljubljana: Društvo
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov; 2004.
Lenart R. O oblačenju: [diplomsko delo]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze
v Ljubljani: 2002.
Lorber M, Donik B. Učenje v kliničnem okolju – pomemben del izobraževanja v zdravstveni
negi. In: Dvoršak Majcen et al., eds. Medicinske sestre in babice - znanje je naša moč - 7.
kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije; Ljubljana, 11.-13. maj 2009. Ljubljana:
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije; 2009.
Naka S, Kvas A. Razvoj vrednot in načelo pravičnosti. Obzor Zdr N. 2004;38:305–12.
Navodila o obveznostih in odgovornostih študenta na VŠZNJ pri opravljanju klinične prakse v
učnih bazah. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice; 2012. Dostopno na:
http://www.vsznje.si/uploads/file/Navodilo_o_obveznostih_in_odgovornostih_studenta_VSZNJ_pri_opravlj
anju_klinicne_prakse_v_ucnih_bazah_27092012.pdf (12.8.2013).

30

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

7. šola za klinične mentorje

Pahor M. Poklicna identiteta medicinskih sester kot vseživljenjski projekt. In: Trampuž R, ed.
Kakovost zdravstvene nege – kako jo prenesti v prakso: zbornik prispevkov. Nova Gorica,
3. april 2004. Nova Gorica: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov; 2004: 30-5.
Predstavitev podobe medicinske sestre, babice in tehnika zdravstvene nege. Zbornica
zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, B.l. Dostopno na: http://www.zbornicazveza.si/sl/o-zbornici-zvezi/o-poklicu (12.8.2013).
Rosenkoetter MM, Milstead AJ. A code of ethics for nurse educators: Revised. Nurs Ethics.
2010;17(1):137-9.
Shakespeare P, Webb C. Professional identity as a resource for talk: exploring the mentorstudent relationship. Nurs Inq. 2008;15(4):270-9.
Ule M. Razvoj zdravstvenega sistema v pogojih globalizacije: in kaj je z zdravstveno nego.
Obzor Zdr N. 2003;37:243–9.

31

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

7. šola za klinične mentorje

ZADOVOLJSTVO KLINIČNIH MENTORJEV S KLINIČNIM
USPOSABLJANJEM ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE V
TERCIARNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH: REZULTATI
RAZISKAVE
6

MAG. FRANKA KULAŠ

, DR. BRIGITA SKELA SAVIČ7

Izvleček
Teoretična izhodišča: Mentorstvo je eden ključnih načinov ohranjanja in podajanja znanja.
Biti mentor pomeni imeti privilegij in odgovornost, kako pomagati študentu osvojiti ter
povezati teorijo s prakso. Namen raziskave je ugotoviti zadovoljstvo kliničnih mentorjev,
ugotoviti, kje se pojavljajo težave na področju mentorstva in predlagati ukrepe za izboljšanje.
Metoda: V okviru raziskovalnega procesa smo uporabili kvantitativni pristop raziskovanja in
deskriptivno metodo dela, za metodo zbiranja podatkov pa anketiranje z uporabo
strukturiranega vprašalnika. Anketiranje je potekalo v Univerzitetnem kliničnem centru
Ljubljana (UKCL) in Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (UKCM). V raziskavo je bilo
vključenih 518 kliničnih mentorjev. Z uporabo opisne statistike, korelacijske analize, f-testa,
t-testa in analize variance smo ugotavljali statistično pomembne razlike med posameznimi
spremenljivkami. Spremenljivke smo oblikovali s pomočjo faktorske analize.
Rezultati: S korelacijsko analizo smo ugotovili, da med delovno obremenitvijo kliničnih
mentorjev in pripravljenostjo kliničnih mentorjev na delo s študenti obstaja povezanost
(p = 0,000). Zadovoljstvo mentorjev je povezano tudi z organizacijo klinične prakse s strani
visokošolskega zavoda, in sicer mentorji si želijo večje vključevanje visokošolskih učiteljev v
izvajanje klinične prakse. S korelacijsko analizo smo ugotovili pozitivno povezanost
(p = 0,000) med vključevanjem visokošolskih učiteljev šole v izvajanje klinične prakse in tem,
da klinični mentorji ocenjujejo klinično prakso kot kakovostno. V obeh zavodih prevladuje
nizko zadovoljstvo s plačilom mentorstva, obstaja statistično pomembna razlika (p = 0,013)
med zadovoljstvom v UKCM (PV = 1,77) in UKCL (PV = 2,05).
Razprava: Raziskava pokaže, da so mentorji nezadovoljni, ker so preobremenjeni, ter ker za
opravljeno mentorstvo ne dobijo ne plačila in ne nagrade. Pozitivna pa je ugotovitev, da
mentorji v mentorstvu vidijo prednosti in si želijo ve izobraževanja ter sodelovanja z
visokošolskimi zavodi.
Ključne besede: klinična praksa, klinični mentor, mentorstvo, zadovoljstvo, zdravstvena
nega
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Abstract

Satisfaction of clinical mentors with the clinical training of nursing students in
tertiary health institution: survey results
Theoretical foundations: Mentoring is one of the key ways of maintaining and expressing
knowledge. Being a mentor means to have the privilege and responsibility, how to help
students conquer and integrate theory with practice.Purpose of the research is to
determinate the satisfaction of clinical mentors, to identify where are problems in the field of
mentoring and suggest measures for improvement.
Method: In the research process, we used a quantitative research approach and descriptive
method, the method of data collection was interviewing, using a structured questionnaire.
The interviewing was conducted at the University Medical Centre Ljubljana (UKCL) and in
the University Medical Centre Maribor (UKCM). The study included 518 clinical mentors.
Using descriptive statistics, correlation analysis, f-test, t-test and analysis of variance we
assessed statistically significant differences between the variables. Variables were created
with using factor analysis.
Results: The correlation analysis showed that the workload of clinical mentors and
willingness clinical mentors to work with students there is a connection (p = 0,000).
Satisfaction of mentors is also associated with the organization of clinical practice by the
education institution, namely mentors want more involvement of teachers in the
implementation of clinical practice. The correlation analysis showed a positive correlation (p
= 0,000) between the involvement of school teachers in the implementation of clinical
practice and that clinical mentors assess clinical practice quality. In both institutions
dominated low satisfaction with pay for mentoring, but statistically significant (p = 0,013) in
UKCM (PV = 1,77) are more dissatisfied compared with UKCL (PV = 2,05).
Discussion: The research shows that mentors are unhappy because they are overwhelmed,
and because they do not get no pay and no bonuses for mentoring. A positive finding is that
mentors in mentorship see benefits and they want more education and cooperation with
higher education institutions.
Key words: clinical practice, clinical mentor, mentoring, satisfaction, nursing care

1 UVOD
Zadovoljstvo mentorjev na delovnem mestu je izjemnega pomena in ključ do uspeha.
Mentorstvo je eden ključnih načinov ohranjanja in podajanja znanja. Biti mentor pomeni imeti
privilegij in odgovornost, kako pomagati študentu osvojiti ter povezati teorijo s prakso.
Mentorstvo zajema vse to in še več – krepi medsebojne odnose (Bjelan, 2010). Pomembno
je tudi vedeti, da današnja družba od medicinskih sester veliko pričakuje, to je še dodaten
razlog, da se njihovem izobraževanju posveti posebno pozornost, ki bo skladno s
pomembnostjo, odgovornostjo in vse večjo zahtevnostjo njihove vloge (Železnik et al., 2009).
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MENTORSTVO V ZDRAVSTVENI NEGI
Avtorici Mihelič Zajec in Ramšak Pajk (2006) pravita, da se je sodoben koncept mentorstva
razvil šele v zadnjih 20-ih in 30-ih letih na različnih področjih in je pripomogel k številnim
prednostim za mentorje, posameznike in organizacijo.
V slovenskem jeziku mentor pomeni nekoga, ki z nasveti, pojasnili usmerja, vodi mladega,
neizkušenega človeka ter v drugem pomenu tudi vodja, svetovalec (Kobentar, 2007). Glavna
vloga mentorja je svetovanje in podpora, zato je mentor običajno nekdo, ki je v organizaciji
že dlje časa in ima veliko znanja ter sposobnosti (Green, 2002). Zachary (2007) piše o tem,
da mentorstvo pospešuje rast, povečuje učenje, boljše izkoristi čas, napor in sredstva,
obogati produktivnost. Avtorica Bizjak (2004) mentorja definira kot osebo, ki po eni strani
spodbuja, daje naloge, postavlja svojega varovanca pred nove izzive, mu organizira
možnosti za pridobivanje izkušenj, po drugi strani pa pomaga, olajša delo in učenje, ga
varuje pred prehudimi napakami in drugimi posledicami neizkušenosti. Govenkar Okoliš in
Kranjčec (2010) dodajata, da mora mentor tudi predvideti, kakšne dosežke in znanje bo
mentorirani pridobil v kliničnem usposabljanju glede na učni načrt s fakultete, glede na
možnosti in delovanje institucije ter glede na teoretične in praktične cilje kliničnega
usposabljanja ob upoštevanju določenih potreb mentoriranca. Lorber in Donik (2009)
ugotavljata, da mentor, ki stopa v interakcijo s študentom zdravstvene nege v kliničnem
okolju, ima dve pomembni nalogi. Najprej mora svoje delo pri pacientu opraviti strokovno,
profesionalno, pravočasno in natančno, na drugi strani pa se od njega pričakuje, da
posreduje znanje in veščine, nadzira in ocenjuje delo študenta in tudi, da mentoriranju
posveti dovolj časa. Zato se, kot ugotavlja Ramšak Pajk (2008), mentorji pogosto pojavijo
med dvema ognjema, ko imajo na eni strani študente in so v vlogi mentorja, na drugi strani
pa sodelavce in profesionalno vlogo. Tako mentorstvo zahteva od diplomirane medicinske
sestre veliko spretnosti koordinacije med lastnim delom in vlogo mentorja.
Medicinske sestre so žal pogosto preobremenjene z delom in včasih jim za bolj poglobljeno
delo s študenti zmanjka časa. To občutijo tudi študenti, ko pridejo na opravljanje klinične
prakse in prav hitro lahko dobijo vtis, da so dodatno breme (Ahčin et al., 2009). Mentorji
imajo sicer veliko praktičnih izkušenj, vendar lahko na podlagi trenutnih opazovanj v
kliničnem okolju in osebnih izkušenj z mentorstvom rečemo, da se mentorji v kliničnem okolju
velikokrat srečujejo še z eno težavo, to je, kako posredovati svoja praktična znanja, saj imajo
premalo pedagoško-andragoških izkušenj (Lorber, Donik, 2009). Waldockova (2010) pravi,
da je ena izmed najbolj pogostih slabosti, ki jo opredeljujejo mentorji, pomanjkanje podpore
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šole, osebja zdravstvene ustanove in sodelavcev. Medicinske sestre vložijo ogromno časa in
truda v nadzor študentov, vendar poročajo, da niso zadosti cenjene s strani zdravstvene
ustanove za njihovo podporo študentom. Posledično se medicinske sestre počutijo
podcenjeno.

RAZISKAVE NA PODROČJU MENTORSTVA
Armstrong (2010) je v svoji raziskavi želel ugotoviti, ali so študentje zadnjega letnika babištva
bolj pod vplivom tradicionalnih praks ali svojih mentorjev. Rezultati so pokazali, da vse
univerze spodbujajo učence, da izvajajo postopke na podlagi dokazov v svojem kliničnem
okolju. Kljub temu pa je 92 % študentov odgovorilo, da kar so se naučili na univerzi, ni vedno
povezano s tistim, kar izkušajo v praksi. 76 % študentov se je strinjalo s tem, da njihovi
mentorji predlagajo drugačne načine dela, kot so se jih učili na univerzi. Kobentarjeva (2007)
je izvedla raziskavo v Psihiatrični kliniki Ljubljana in ugotovila, da so mentorji od študentov na
vajah prejeli najnižjo povprečno oceno pri postavki mentor ima dovolj časa. Moseley in
Davies (2008) je v svoji raziskavi ugotovil, da so bili mentorji nezadovoljni z vsaj tremi
elementi njihove vloge:


organizacijski problemi z usklajevanjem, časom in preveliko obremenitvijo;



medosebni odnosi s študenti;



kognitivni problemi – kako mentor razume študij študenta, kako mentor sledi
aktualnim dogodkom in ocenjevanju študentov.

Mihelič Zajec in Ramšak Pajk (2006) v presečni študiji ugotavljata, da se velika večina
anketiranih mentorjev želi v prihodnje funkcionalno izpopolnjevati v okviru visokošolskega
zavoda. Poimenovali so teme, o katerih bi radi dobili informacije: specifična področja
zdravstvene nege, pedagoške vsebine, proces zdravstvene nege in njegova aplikacija v
prakso, novosti v zdravstveni negi, komunikacija, teoretični modeli in njihova aplikacija,
negovalne diagnoze. Med anketiranimi se jih 87,7 % želi seznaniti z negovalnimi posegi, ki
se jih študenti učijo v kabinetih za zdravstveno nego.
Tudi Ličen, Skočir in Trobec (2008) v svoji raziskavi ugotavljajo, da so pri delu kliničnega
mentorja prisotne pomanjkljivosti, kot je potreba po spremembi organizacije dela, preveliko
število informacij, težave pri usklajevanju le-teh, pomanjkanje časa ter ustreznih prostorov,
premalo pedagoških izkušenj in znanj, nejasno zastavljeni cilji in razkorak med teorijo in
prakso. Do enakih ugotovitev sta prišli Čuk in Hvala (2009), in sicer, velike delovne
obremenitve, dolg delovnik, težave pri izvajanju poklicnih vlog in različna tveganja, ki so jim
izpostavljene medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje, vplivajo na strpnost in
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pripravljenost na delo s študenti. Rosser et al. (2004) pa v svoji raziskavi navajajo naslednje
težave mentorstva: težka organizacija časa, razvijanje specialnih sposobnosti, ki jih
mentorstvo zahteva, spopadanje s pričakovanji drugih, timsko delo in prevzemanje
vodstvenih vlog. Bjelanova (2010) je raziskovala mentorstvo v zdravstveni negi in ugotovila,
da je mentorstvo dodatno obremenjujoče delo, ter da 95 % anketiranih meni, da obstaja
potreba po razbremenjenosti drugih obveznosti v času mentorstva.
Waldockova (2010) pravi, da je v spreminjajoči se klimi v zdravstvu lajšanje učenja
študentom postal velik del vloge medicinske sestre. Naredila je pregled literature od leta
1995 do leta 2007. Ena izmed najbolj pogostih slabosti, ki jo opredeljujejo medicinske sestre,
je pomanjkanje podpore šole, osebja zdravstvene ustanove in sodelavcev. Medicinske sestre
vložijo ogromno časa in truda v nadzor študentov, vendar poročajo, da niso zadosti cenjene
s strani zdravstvene ustanove za njihovo podporo študentom. Posledično se medicinske
sestre počutijo podcenjeno. Druga posledica tega je, da mnogo medicinskih sester zameri
ustanovi zaradi prevelike odgovornosti, kar potem vpliva na njihov odnos do svojih
študentov. To bi lahko rešilo zmanjšanje obsega dela. Nadzor mora biti uradno priznan kot
nek kompleksen, časovno zahteven postopek, saj se velikokrat ne jemlje dovolj resno.
Hodges (2009) v svojem članku poudarja, da lahko na razmerje med mentorjem in
študentom negativno vplivajo sledeče zadeve: slaba komunikacija, različna pričakovanja
med mentorjem in študentom, pomanjkanje medsebojnega zaupanja in pomanjkanje
zadovoljstva v vsakodnevnem življenju. Na drugi strani pa pravi, da k dobremu sodelovanju
pripomorejo učne pogodbe, pravilniki, študentski priročniki in razpravljanje o pričakovanjih
mentorja in pričakovanjih študenta. Tudi Heale et al. (2009) so raziskovali potrebe in ovire v
kliničnem mentorstvu v različnih zdravstveno-izobraževalnih programih. Kot ovire oz. izzive
mentorstva so potrdili: čas, pomanjkanje finančnih virov, nezadostna orientacija, omejen
kontakt z izobraževalnim programom, usklajevanje različnih vlog/prioritet. Kot olajšave
mentorstvu pa so potrdili: kreativen razpored dela, zagotavljanje sredstev, priprava na delo,
konzultacije in sodelovanje s fakultativnim programom, subvencije.
Pri vseh, ki se ukvarjajo s kliničnim usposabljanjem, Rebec, Karnjuš in Zakašek (2008)
ugotavljajo:


preobremenjenost zaradi dvojne vloge, tj. učenja drugih in izvajanja rednega dela;



težave zaradi neusposobljenosti za pedagoško delo;



dodatna obremenjenost zaradi hitro spreminjajoče se prakse, količine dela, nejasne
delitve dela, pomanjkanja kadra;



pomisleki, komu dati prednost pri kliničnem izobraževanju, študentom ali zaposlenim;
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težnja po prelaganju dolžnosti učenja drugih na samo nekatere ljudi v ustanovi, hkrati
pa se vidi potreba po vedno večjem številu osebja, ki bi bilo vključeno v klinično
usposabljanje, ker se le-to vedno bolj širi.

Naš namen raziskave je preučiti izkušnje kliničnih mentorjev in razumeti težave, s katerimi se
vsakodnevno srečujejo v praksi.

2 METODE
V okviru raziskovalnega procesa smo uporabili kvantitativni pristop raziskovanja. Kot metodo
raziskovanja smo uporabili deskriptivno metodo dela, za metodo zbiranja podatkov pa
anketiranje z uporabo strukturiranega vprašalnika.

INSTRUMENTARIJ
Za namen raziskave smo oblikovali anketni vprašalnik, pri čemer smo kot izhodišče vzeli
spoznanja avtorjev v novejših raziskavah (Kobentar, 2008; Moseley, Davies, 2008; Ramšak
Pajk, 2008; Waldock, 2010;). Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz treh delov. V prvem delu
so bili splošni demografski podatki anketiranca: spol, starost, delovna doba, število let
mentorstva in stopnja izobrazbe. V drugem delu anketnega vprašalnika je bilo 61 trditev, ki
so vsebinsko opredeljevale zadovoljstvo kliničnih mentorjev. Mentorji so s pomočjo 5stopenjske lestvice Likertovega tipa označili stopnjo strinjanja za vsako od navedenih trditev.
Na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni: 1 – popolnoma se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3
– niti se strinjam, niti se ne strinjam; 4 – se strinjam; 5 – se popolnoma strinjam. Na koncu, v
tretjem delu, je bilo še 5 esejskih vprašanj z namenom, da so mentorji izrazili vse, česar
morebiti v vprašalniku niso mogli, je pa pomembno za raziskovalno področje. Zanesljivost
vprašalnika iz vsebinskega sklopa smo preverjali s pomočjo izračuna Cronbachovega
koeficienta (Cronbach α=0,919), ki pokaže visoko zanesljivost instrumenta na izbranem
vzorcu.

VZOREC
V raziskavo smo vključili klinične mentorje, zaposlene v Univerzitetnem kliničnem centru
Ljubljana (UKCL) in Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (UKCM). Razporeditev
vprašalnikov ni bila naključna, vzorec je bil namenski. Razdelili smo 902 anketna
vprašalnika, vrnjenih in pravilno izpolnjenih je bilo 518, odzivnost je bila 57,4 %. Med
anketiranimi je bilo 455 (87,80 %) žensk in 63 (12,2 %) moških. Po starosti največji delež
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(37,3 %) predstavljajo zaposleni iz starostne skupine od 31 do 40 let. Glede na število let v
zavodu, je več kot tretjina (34,9 %) zaposlenih kliničnih mentorjev z delovno dobo, ki je daljša
od 20 let. Glede na število let mentorstva je največji delež (50,2 %) takšnih, ki so klinični
mentorji do pet let. Glede na stopnjo izobrazbe največji delež (83,03 %) predstavljajo
zaposleni z visokošolsko izobrazbo, torej diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki.

POTEK RAZISKAVE IN STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV
Anketiranje je bilo izvedeno v mesecu decembru 2011, anketiranci so imeli 14 dni časa za
izpolnitev anketnih vprašalnikov. Pred izvedbo anketiranja smo pridobili soglasje sodelujočih
bolnišnic. Podatke smo statistično obdelali, analizirali in interpretirali. Zaradi velikega števila
uporabljenih trditev smo izvedli faktorsko analizo, da bi lažje poimenovali spremenljivke.
Poleg opisne statistike smo izvedli še t-test, F-test, analizo variance in korelacijsko analizo.
Statistično smo podatke obdelali s programskim orodjem SPSS, verzija 13.0. Mejna
statistična vrednost je bila 0,05.

3 REZULTATI
Izvedena je bila analiza 61 trditev, kjer so mentorji na 5 stopenjski lestvici podali strinjanje s
trditvami, ki skupaj predstavljajo zadovoljstvo kliničnih mentorjev. Za UKCL smo ugotovili, da
je PV strinjanja s trditvami 3,18, v UKCM pa je PV 3,21. Stopnja zadovoljstva in stanje
neodločenosti o zadovoljstvu v obeh zavodih primerljivo.
Zaradi velikega števila zastavljenih trditev, vezanih na merjeno spremenljivko zadovoljstva,
smo se odločili izpeljati faktorsko analizo. Zadovoljstvo kliničnih mentorjev smo poimenovali
s petimi faktorji:


prvi faktor: Odnos študentov do klinične prakse;



drugi faktor: Plačilo mentorstva;



tretji faktor: Organizacija klinične prakse s strani visokošolskega zavoda;



četrti faktor: Želje in predlogi mentorjev;



peti faktor: Odnos nadrejenih in sodelavcev do mentorstva.

Koeficient zanesljivosti (Cronbach Alpha) za vseh pet faktorjev znaša 0,882. Rezultati
analize kažejo, da je z navedenimi petimi dejavniki mogoče pojasniti 50,86 % variabilnosti v
vzorcu, pri čemer dimenzija odnos študentov do klinične prakse sama po sebi pojasnjuje
21,8 % celotne variabilnosti. Dimenzija plačilo mentorstva pojasni 14 % celotne variabilnosti.
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Sledi dimenzija organizacija klinične prakse s strani visokošolskega zavoda, ki pojasni 6,9 %
variabilnosti, nato dimenzija želje in predlogi mentorjev, ki pojasni 4,3 % celotne variabilnosti
vzorca. S peto dimenzijo odnos nadrejenih in sodelavcev do mentorstva pa pojasnimo 3,8 %
celotne variabilnosti.
Določene trditve se niso uvrstile v faktorsko analizo in smo zaradi preverjanja hipotez naredili
izvedeni spremenljivki: F6 – Kakovostna klinična praksa, F7 – Delovne obremenitve kliničnih
mentorjev. Dimenzije zadovoljstva kliničnih mentorjev pri preverjanju hipotez predstavlja
sedem faktorjev. Koeficient zanesljivosti (Cronbach Alpha) za sedem faktorjev je 0,886.
Hipoteza 1: Zadovoljstvo mentorjev se razlikuje glede na nekatere demografske značilnosti
vzorca.
S pomočjo t-testa smo ugotovili, da glede na spol anketirancev ne ugotavljamo statistično
značilnih razlik med anketiranci glede zadovoljstva. Ugotavljali smo še druge

razlike v

mnenjih anketirancev na proučevanih spremenljivkah glede na demografske podatke, s
pomočjo F-testa:


Starost: statistično pomembnost lahko razberemo pri F1 (F=4,077; p=0,007), F3
(F=7,236; p=0,000), F6 (F=9,751; p=0,000) in F7 (F=5,866; p=0,001).



Število let v zavodu: statistično pomembnost razberemo pri dimenzijah F1 (F=3,969;
p=0,008), F2 (F=2,780; p=0,041), F3 (F=5,654; p=0,001), F4 (F=3,270; p=0,021), F6
(F=10,33; p=0,000) in F7 (F=3,412; p=0,017).



Število let mentorstva: statistično pomembnost lahko razberemo pri dimenzijah F2
(F=6,985; p=0,000), F3 (F=2,580; p=0,053), F4 (F=2,942; p=0,033) in F7 (F=2,553;
p=0,055).



stopnje izobrazbe: Statistično pomembnost lahko razberemo pri trditvah F3 (F=7,926;
p=0,000) in F4 (F=4,214; p=0,015).

Hipoteza 2: Zadovoljstvo mentorjev je povezano s stopnjo aktivnega vključevanja študentov
v klinično delo.
Hipotezo smo preverili s pomočjo korelacijske analize (Pearsonov korelacijski koeficient), pri
čemer aktivno vključevanje študentov predstavlja F1. Iz rezultata korelacijske analize je
razvidno, da je aktivno vključevanje študentov šibko povezano (r=0,247**; p=0,000) z
organizacijo klinične prakse s strani visokošolskega zavoda, srednje močno povezano
(r=0,457**; p=0,000) z željami in predlogi mentorjev, srednje močno povezano (r=0,398**;
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p=0,000) tudi z odnosom nadrejenih in sodelavcev do mentorstva ter srednje močno
povezano (r=0,548**; p=0,000) s kakovostno klinično prakso. Na osnovi korelacijske analize
lahko hipotezo potrdimo.
Hipoteza 3: Večje, kot je vključevanje visokošolskih učiteljev šole v izvajanje prakse, bolj
klinični mentorji ocenjujejo klinično prakso kot kakovostno.
Hipotezo smo potrdili, saj smo s korelacijsko analizo ugotovili pozitivno povezanost
(r=0,282**, p=0,000) med vključevanjem visokošolskih učiteljev šole v izvajanje klinične
prakse in tem, da klinični mentorji ocenjujejo klinično prakso kot kakovostno.
Hipoteza 4: Delovne obremenitve kliničnih mentorjev so povezane s pripravljenostjo na delo
s študenti.
S korelacijsko analizo ugotavljamo, da med delovno obremenitvijo kliničnih mentorjev in
pripravljenostjo kliničnih mentorjev na delo s študenti obstaja povezanost, ki je razmeroma
šibka (r=0,128*, p=0,000). Na podlagi navedenega lahko hipotezo sprejmemo.
Hipoteza 5: Zadovoljstvo mentorjev je povezano z organizacijo klinične prakse s strani
visokošolskega zavoda.
Tudi to hipotezo potrdimo, saj na podlagi rezultatov korelacijske analize ugotovimo, da se
faktor organizacija klinične prakse s strani visokošolskega zavoda povezuje (r=0,247**;
p=0,000) z odnosom študentov do klinične prakse, plačilom mentorstva (r=0,201**; p=0,000),
željami in predlogi mentorjev (r=0,164**; p=0,000), odnosom nadrejenih in sodelavcev do
mentorstva (r=0,422**; p=0,000), kakovostno klinično prakso (r=0,282**; p=0,000) in
delovnimi obremenitvami kliničnih mentorjev (r=0,176**; p=0,000).

4 RAZPRAVA
Rezultati raziskave pokažejo, da je stopnja zadovoljstva in stanje neodločenosti o
zadovoljstvu v UKCL in UKCM primerljivo. Zadovoljstvo kliničnih mentorjev je povezano s
petimi spremenljivkami: odnos študentov do klinične prakse, plačilo mentorstva, organizacija
klinične prakse s strani visokošolskega zavoda, želje in predlogi mentorjev, odnos nadrejenih
in sodelavcev do mentorstva. Odnos študentov do mentorja igra pomembno vlogo pri
zadovoljstvu mentorjev. Študenti sami s svojim odnosom, doslednim upoštevanjem navodil,
načinom reševanja konfliktov, urejenostjo in zainteresiranostjo za pridobitev novih znanj in
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veščin, lahko doprinesejo k zadovoljstvu mentorjev. Bjelanova (2010) na osnovi rezultatov
raziskave, meni, da študenti na kliničnih vajah niso dovolj aktivni. Povprečna vrednost (na
lestvici od 1 do 5) v znanju in usposobljenosti študentov na kliničnih vajah po mnenju
mentorjev je 2,6.
Veliko nezadovoljstvo mentorjev je zaznati zaradi preobremenjenosti na delovnem mestu. Če
mentor nima časa za študenta, se sprašujemo, koliko znanja dejansko študenti pridobijo v
času kliničnih vaj. Da velike delovne obremenitve, dolg delovnik in ostale težave vplivajo na
strpnost in pripravljenost na delo s študenti, ugotavljata tudi Čuk in Hvala (2009).
Preobremenjenost medicinskih sester občutijo tudi študenti, ko pridejo na opravljanje klinične
prakse in prav hitro lahko dobijo vtis, da so dodatno breme (Ahčin et al. 2009)
Klinični mentorji se zavzemajo za boljše sodelovanje z mentorjem na visokošolskem zavodu.
Podpirajo uvedbo predavatelja praktika in menijo, da bi se s tem zmanjšali razkorak med
teorijo in prakso. Rolfe (2004) pojasnjuje, da v zdravstveni negi obstaja možnost za
zmanjšanje vrzeli med teorijo in prakso. Če bi teoretike seznanili z obstoječimi situacijami v
kliničnem okolju, bi to tudi lahko dosegli. Mulhall (2002) pa meni, da je vzrok prepada med
teorijo in prakso v sprejemanju rezultatov raziskav in raziskovanja. Nekateri zaposleni iz
prakse pogosto vidijo rezultate raziskav kot skrivnostne in težko doumljive ter jih že zaradi
tega pogosto označijo za neuporabne.
Mentorji so izrazili željo po dodatnem izobraževanju, želijo si slediti novostim na področju
zdravstvene nege ter več pedagoškega znanja. Zainteresirani za izvedbo učnih delavnic, ki
bi jih organizirali visokošolski zavodi z namenom, da se jih seznani s postopki, katerih se
študenti učijo v kabinetih. Podobno tudi Wilkes (2006) ugotavlja, da si mentorji zaradi vse
večjih zahtev želijo več izobraževanja.
Klinični mentorji ne podpirajo prenove programa (ukinitev pripravništva), menijo, da to ne bo
pozitivno vplivalo na pridobivanje praktičnega znanja študentov zdravstvene nege. Mnenje
kliničnih mentorjev nas ne preseneča, saj se strinjamo, da je v takšnih razmerah, kot jih
imamo sedaj, skrb utemeljena. Klinični mentorji so preobremenjeni, zato nimajo časa za
študente, kateri morajo po diplomi samostojno nastopiti delovno mesto diplomirane
medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika.
Rezultati raziskave pokažejo, da mentorji izražajo kot neurejeno področje financiranje
mentorstva. Anketirani se strinjajo, da sedanji kriteriji vrednotenja mentorskega dela niso
ustrezni. Klinični mentorji niso ustrezno plačani niti ne stimulirani ali nagrajeni za uspešno
opravljanje mentorstva. Mentorji menijo, da njihovo delo vodstvo klinike, visokošolski zavodi
in sodelavci premalo cenijo in imajo premalo njihove podpore. Do podobnih ugotovitev
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prihaja Wilkes (2006), ki ugotavlja, da si mentorji želijo večje priznavanje in vrednotenje
svojega dela tako s strani sodelavcev, nadrejenih in vodilnega menedžmenta.

5 ZAKLJUČEK
Raziskava pokaže, da so mentorji nezadovoljni, ker so preobremenjeni, ter ker za opravljeno
mentorstvo ne dobijo ne plačila in ne nagrade. Pozitivna pa je ugotovitev, da mentorji v
mentorstvu vidijo prednosti in si želijo ve izobraževanja ter sodelovanja z visokošolskimi
zavodi.
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ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE IN
KLINIČNIH MENTORJEV VŠZNJ S KLINIČNIM
USPOSABLJANJEM: REZULTATI ZA ŠTUDIJSKO LETO
2012/2013 IN UKREPI IZBOLJŠAV
SEDINA KALENDER SMAJLOVIĆ8, SANELA PIVAČ9, DR. JOCA ZURC10,
11
DR. BRIGITA SKELA SAVIČ
Izvleček
Izhodišča: Na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) ugotavljamo zadovoljstvo
študentov in kliničnih mentorjev s kliničnim usposabljanjem. Pridobljeni podatki nam
omogočajo vpogled v zadovoljstvo vseh udeležencev v procesu kliničnega usposabljanja.
Metode: Izvedba raziskave je temeljila na opisni kvantativni metodi. Podatke smo zbirali s
pomočjo dveh strukturiranih vprašalnikov na vzorcu 260 študentov VŠZNJ in 625 kliničnih
mentorjev. Zanesljivost vprašalnikov smo preverjali z metodo analize notranje konsistentnosti
(Croncbachov koeficient alfa). Za statistično analizo podatkov smo uporabili program SPSS,
izvedli smo opisno statistiko in t test za neodvisne vzorce.
Rezultati: V študijskem letu 2012/2013 ugotavljamo enotno, stabilno in pozitivno mnenje o
zadovoljstvu študentov z izvedbo kliničnega usposabljanja. Redni študenti (PV=4,25) so v
primerjavi z izrednimi študenti (PV=4,06) na statistično značilni ravni (p=0,022) bolj izrazili
zadovoljstvo z izvajanjem individualnega dela študenta. Klinični mentorji najvišje ocenjujejo
odgovarjanje na vprašanja študentom (PV=4,74), odprto komuniciranje s študentom
(PV=4,67), seznanitev študenta s potekom dela na oddelku (PV=4,64) in stališče, da
motiviran študent lahko na klinični praksi pridobi nova znanja in veščine (PV=4,64).
Statistično značilne razlike v mnenju kliničnih mentorjev med rednimi in izrednimi študenti se
pokažejo pri posvečanju časa za kakovostno izvedbo klinične prakse (p=0,024), ki je višje
ocenjeno pri mentorstvu izrednim (PV=3,96), kot rednim (PV=3,79) študentom in v motivaciji
študentov za kakovostno delo (p=0,046). Mentorji ocenjujejo, da so izredni študenti
(PV=4,12) bolj motivirani, kot redni študenti (PV=3,96).
Razprava: Na osnovi pridobljenih rezultatov raziskave zaključujemo, da ima VŠZNJ
vzpostavljen kakovosten proces kliničnega usposabljanja. Na VŠZNJ, kljub visoki
zanesljivosti vprašalnikov načrtujemo spremembe v vprašalnikih po posameznih vsebinskih
spremenljivkah.
Ključne besede: študenti VŠZNJ, klinični mentorji, klinično usposabljanje, zadovoljstvo
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ABSTRACT
Nursing student's and clinical mentor's satisfaction with clinical practice in
College of Nursing Jesenice: results for academic year 2012/2013 and actions
for improvement
Background: College of Nursing Jesenice (CNJ) evaluates satisfaction of nursing students
and clinical mentors on a yearly basis. Data collection gives us an insight into the satisfaction
of all participants in the clinical practice process.
Methods: Implementation of the survey was based on a quantitative method. Data was
collected using two structured questionnaires, on a sample of 260 CNJ students and 625
clinical mentors. Reliability of the questionnaire was analyzed using the method of analysis of
internal consistency (Cronbach's alpha). Data was processed with the statistical package
SPSS 20.0 in terms of descriptive statistics and t-test for independent samples.
Results: In the academic year 2012/2013 we find a uniform, stable and positive view of
students' satisfaction with the clinical practice. Full-time students (AM=4.25) as compared to
part-time students (AM=4.06) at a statistically significant level (p=0.022) expressed
satisfaction with the performance of individual student work. “Answering to the student
questions” (AM=4.74), “open communication with students” (AM=4.67), “acquaintance with
the workflow of the department” (AM=4.64), and the opinion that “motivated student can
obtain new knowledge and skills” (AM=4.64) were by clinical mentors the highest rated
statements. We found statistically significant differences in the opinion of clinical mentors on
how much time they spend for quality clinical practice given to full-time and part-time
students (p=0.024) which is higher rated in mentoring to the part time (AM=3.96) than full
time students (AM=3.79)
and in the opinion on student motivation for quality work
(p=0.046). Mentors evaluated that part-time students (AM=4.12) are more motivated than full
time students (AM=3.96).
Discussion: Based on the survey results we conclude that CNJ established a good quality
clinical training process. Despite the high reliability of the questionnaires, we are planning to
make changes in some individual variables.
Key words: CNJ students, clinical mentors, clinical practice, satisfaction

1 UVOD
Klinično usposabljanje študentov zdravstvene nege predstavlja polovico obsega
študijskega programa zdravstvene nege in ima zelo pomembno vlogo v celotnem
procesu

izobraževanja

za

poklic

diplomirane

medicinske

sestre.

Študenti

zdravstvene nege na kliničnem usposabljanju spoznajo klinična načela v praksi
zdravstvene nege in uporabijo sposobnosti kritičnega mišljenja za reševanje
problemov (Sharif, Masoumi, 2005).
Zadovoljstvo študentov zdravstvene nege s kliničnim usposabljanjem predstavlja
pomemben kazalnik kakovosti v procesu izobraževanja. Avtorja Espeland in Indrehus
(2003) na osnovi izvedene raziskave o merjenju zadovoljstva študentov s procesom
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kliničnega usposabljanja navajata, da uporaba standartiziranih vprašalnikov za
merjenje zadovoljstva napoveduje dobre učne rezultate. Na Visoki šoli za
zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) ugotavljamo zadovoljstvo študentov s klinično
prakso in učnimi bazami VŠZNJ. Zbiranje podatkov o zadovoljstvu kliničnih
mentorjev z izvedbo kliničnega usposabljanja poteka z izvedbo anketiranja s
pomočjo standardiziranih anketnih vprašalnikov, ki jih VŠZNJ uporablja že od leta
2008 (Zurc, Kalender Smajlović, Skela Savič, 2012).
VŠZNJ rezultate evalvacijskega anketiranja študentov in kliničnih mentorjev objavi v
vsakoletnem Evalvacijskem poročilu o kakovosti pedagoškega in upravnega dela na
VŠZNJ, ki je dostopno na spletni strani VŠZNJ. Namen zbiranja podatkov je nenehno
izboljševanje kakovosti v procesu kliničnega usposabljanja, kar na podlagi
pridobljenih rezultatov vključuje tudi ukrepe izboljšav. Pridobljeni podatki o
zadovoljstvu študentov in kliničnih mentorjev VŠZNJ nam podajo vpogled v
zadovoljstvo vseh »odjemalcev in ponudnikov storitev« v procesu kliničnega
usposabljanja: študentov, kliničnih mentorjev, učnih baz in VŠZNJ.

1.1 ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE IN KLINIČNIH MENTORJEV S
KLINIČNIM USPOSABLJANJEM

V procesu kliničnega usposabljanja je pomembno stalno spremljanje zadovoljstva
študentov. Študenti doživljajo klinično usposabljanje v glavnem pozitivno, lahko pa
tudi negativno, kar potrjuje izvedena raziskava na vzorcu študentov 60 – ih študentov
drugega letnika rednega študija na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor (Harih,
Pajnkihar, 2010), kjer so študenti navedli, da niso bili zadovoljni s klinično
komponento izobraževanja. Raziskava o vrednotenju kliničnega usposabljanja pri
študentih zdravstvene nege ugotavlja (Plakht et al., 2012), da bi visokošolski učitelji
morali večjo pozornost nameniti upravljanju pozitivnih in negativnih povratnih
informacij, ki jih pridobijo s strani študentov. Poleg izvedbe anketiranj avtorji
priporočajo tudi dnevne pogovore s študenti, zapise in izvajanje opazovanj v kliničnih
okoljih, kjer se študenti usposabljajo. Na VŠZNJ preko samoevalvacijske anketne
raziskave o zadovoljstvu študentov in kliničnih mentorjev VŠZNJ z izvedbo kliničnega
usposabljanja v študijskem letu 2012/2013 (Zurc et al., 2012) ugotavljamo, da
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rezultati prikazujejo enotno in stabilno mnenje študentov o zadovoljstvu z izvedbo
kliničnega usposabljanja na VŠZNJ. Avtorice navajajo, da so študenti VŠZNJ izrazili
največje zadovoljstvo z razpoložljivostjo zaščitnih sredstev za kakovostno in varno
delo, s primernostjo navodil za klinično prakso s strani VŠZNJ in seznanjenostjo s
klinično prakso v učni bazi, medtem, ko so študenti najnižje ocene pripisali strinjanju
z evidentiranjem opravljenih intervencij v publikacijo Zbir intervencij VŠZNJ, s
sodelovanjem z drugimi poklicnimi skupinami na oddelku, postavljanjem učnih in
delovnih ciljev s strani kliničnega mentorja in seznanjenostjo s standardi dela na
oddelku. Pomembno je tudi zadovoljstvo kliničnih mentorjev. Kulaš in Skela Savič
(2013) v raziskavi na velikem vzorcu ugotavljata, da je zadovoljstvo kliničnih mentorjev
odvisno od različnih dejavnikov, a vendar je izjemnega pomena in ključ do
kakovostnega izobraževanja študentov v kliničnem okolju. Avtorici ugotavljata, da so
klinični mentorji v terciarnih zavodih večinoma zadovoljni z odnosom študenta, manj so
zadovoljni z znanjem študenta in z organizacijo klinične prakse, ki je v domeni
visokošolskih zavodov. Na VŠZNJ v okviru samoevalvacijske raziskave, izvedene v
študijskem letu 2011/2012 ugotavljamo, da klinični mentorji na področju pedagoškega
dela najvišje ocenjujejo odgovarjanje na vprašanja študenta, odprto komunikacijo in to,
da študentu pred začetkom klinične prakse predstavijo oddelek (Zurc et al., 2012).

2 METODE
Raziskava temelji na opisni kvantitativni metodi, podatke smo zbirali s tehniko
anketiranja.

2.1 OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA
Študenti VŠZNJ so izpolnjevali strukturiran vprašalnik z naslovom »Zadovoljstvo
študentov s klinično prakso in učnimi bazami VŠZNJ«. Vprašalnik je vključeval 19
trditev o zadovoljstvu študenta z izvedbo klinične prakse na petstopenjski ordinalni
lestvici z vrednostmi 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro, 5 – odlično,
ter 16 trditev na petstopenjski ordinalni lestvici stališč z vrednostmi 1 – se sploh ne
strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – neopredeljen, 4 – se strinjam, 5 – zelo se strinjam.
Zanesljivost vprašalnika smo preverjali z metodo analize notranje konsistentnosti, ki
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je tudi najbolj uporaben način ugotavljanja zanesljivosti instrumenta (Cenčič, 2009).
Cronbachov koeficient alfa je z vrednostjo 0,985 za vseh 35 ocenjevanih trditev
pokazal visoko konsistentnost merskega instrumenta in s tem zanesljivost zbranih
podatkov.
Klinični mentorji so izpolnjevali strukturiran vprašalnik z naslovom »Zadovoljstvo
kliničnih mentorjev v učnih bazah VŠZNJ z organizacijo klinične prakse in
pedagoškim delom s študenti«. Vprašalnik je vključeval 40 trditev na petstopenjski
ordinalni lestvici z vrednostmi 1 – zelo slabo/se sploh ne strinjam, 2 – slabo/se ne
strinjam, 3 – dobro/neopredeljen, 4 – zelo dobro/se strinjam, 5 – odlično/zelo se
strinjam. Cronbachov koeficient alfa je z vrednostjo 0,941 za ocenjevanih 40 trditev
pokazal visoko konsistentnost merskega instrumenta za klinične mentorjev in s tem
zanesljivost zbranih podatkov.

2.2 OPIS VZORCA
V raziskavi je sodelovalo 260 študentov študijskega program prve stopnje
Zdravstvena nega, ki so bili v študijskem letu 2012/2013 vpisani v 1., 2. ali 3. letnik
rednega (n=155) ali izrednega (n=105) študija. Študenti so bili vprašani po
zadovoljstvu z izvedbo kliničnega usposabljanja v posamezni učni bazi za vsako
izvedbo usposabljanja posebej po študijskih predmetih. Razdeljenih vprašalnikov za
vsa klinična usposabljanja študentov je bilo 729, vrnjenih in pravilno izpolnjenih
vprašalnikov je bilo 604 (82,85 % realizacija vzorca).
Vprašalnik o zadovoljstvu kliničnih mentorjev je izpolnjevalo 625 kliničnih mentorjev
študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega VŠZNJ, ki so izvajali
mentorstvo študentov VŠZNJ na klinični praksi v študijskem letu 2012/2013. Od tega
je bilo vrnjenih in pravilno izpolnjenih 414 vprašalnikov (66,24 % realizacija vzorca).

2.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN ETIČNI VIDIKI
Vsa anketiranja študentov in kliničnih mentorjev so potekala v skladu z Načrtom
evalvacijskega anketiranja za študijsko leto 2012/2013, ki je bil potrjen na 1. redni seji
Komisije za kakovost in evalvacije, dne 5. 12. 2012 in na 3. redni seji Senata, dne 12. 12.
2012. Anketiranja so izvedli visokošolski učitelji in sodelavci s področja zdravstvene nege.
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Anketiranje študentov je potekalo v prostorih VŠZNJ v obdobju od 7. 5. 2013 do 5. 7.
2013. Anketiranje kliničnih mentorjev pa je potekalo v učnih bazah v obdobju od 23.
11. 2012 do 5. 7. 2013. Vprašalniki so bili kliničnim mentorjem poslani po pošti v
učno bazo ali pa dostavljeni ob koordinacijskih sestankih, ki so jih izvajali
koordinatorji VŠZNJ za specialna področja klinične prakse. Vsa anketiranja so bila
anonimna in prostovoljna, z možnostjo anketirančeve prekinitve sodelovanja brez
posledic. Vsi predstavljeni rezultati temeljijo na anonimnosti vključenih študentov in
kliničnih mentorjev.

2.4 METODE ANALIZE PODATKOV
Trditve na petstopenjski ordinalni lestvici na vprašalniku za študente kot tudi na
vprašalniku za klinične mentorje smo analizirali s pomočjo opisne statistike
(povprečne vrednosti, standardni odklon). Razlike v posameznih trditvah glede na
smer študija (redni, izredni) so bile testirane s t-testom za neodvisne vzorce. Za
statistično značilne smo upoštevali razlike z vrednostjo p≤0,050. Analize podatkov so
bile narejene s programom SPSS, verzije 20.0.

3 REZULTATI
Tabela 1: Zadovoljstvo študentov s klinično prakso v učnih bazah VŠZNJ 2012/2013
Vsi
(n=604)

Redni
študij
(n=438)

Izredni
študij
(n=166)

PV

SO

PV

SO

PV

SO

Seznanjenost s klinično prakso v učni bazi.

4,38

0,86

4,38

0,86

4,37

0,86

Organiziranost klinične prakse v učni bazi.

4,29

0,93

4,28

0,93

4,33

0,91

Kakovost klinične prakse z vidika pridobivanja novih znanj in veščin.

4,16

1,01

4,16

1,01

4,14

1,00

Izvajanje individualnega dela študenta.

4,20

0,98

4,25

0,93

4,06

1,10

Možnost uporabe dokumentacije zdravstvene nege.

4,12

1,02

4,14

1,03

4,09

1,01

Uvodni pozdrav vodstva službe zdravstvene nege.

4,25

0,96

4,26

0,94

4,21

1,01

Sprejem glavne medicinske sestre na oddelku.

4,16

1,03

4,18

1,01

4,11

1,09

Sprejem članov tima zdravstvene nege na oddelku.

4,12

1,02

4,13

1,01

4,09

1,05
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t (p)

0,167
(0,868)
-0,570
(0,569)
0,272
(0,786)
2,298
(0,022)
0,576
(0,565)
0,577
(0,564)
0,729
(0,466)
0,471
(0,638)
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Odnos zaposlenih do vas.

4,10

1,05

4,14

1,03

3,99

1,09

Vaše počutje v timu zdravstvene nege.

4,14

1,05

4,16

1,04

4,08

1,09

Sodelovanje z drugimi poklicnimi skupinami na oddelku.

4,07

1,00

4,10

0,99

4,01

1,00

Pomoč zaposlenih in odgovarjanje na vaša vprašanja.

4,17

1,01

4,17

1,02

4,17

1,01

Ocenite vaše vključevanje v izvajanje medicinsko tehničnih posegov.

4,15

0,98

4,15

1,02

4,15

0,84

Zadovoljstvo s pridobljenimi kompetencami.

4,14

1,01

4,16

1,02

4,09

0,96

Možnost samostojnega dela.

4,16

1,03

4,16

1,04

4,15

1,00

Možnost pokazati samoiniciativo.

4,20

0,98

4,19

1,00

4,22

0,93

Možnost povezovanja teorije in prakse.

4,23

0,94

4,25

0,94

4,18

0,92

Pomoč kliničnega mentorja pri mojem vključevanju v klinično okolje
ocenjujem kot

4,21

1,00

4,22

1,01

4,19

0,98

Učno bazo bi ocenil z oceno

4,16

1,01

4,18

1,02

4,10

0,99

Obstoječe znanje mi je omogočilo kakovostno in varno delo.

4,26

0,86

4,28

0,89

4,21

0,79

Seznanili so me s standardi dela na oddelku.

4,11

1,03

4,14

1,02

4,02

1,07

Klinični mentor mi je postavil delovne cilje.

4,12

1,04

4,16

1,04

4,01

1,02

Klinični mentor mi je postavil učne cilje.

4,09

1,05

4,12

1,05

4,03

1,03

Klinični mentor mi je namenjal čas.

4,13

1,04

4,15

1,05

4,09

1,03

4,34

0,97

4,30

1,01

4,43

0,87

3,92

1,30

3,95

1,31

3,84

1,30

Klinični mentor me je kakovostno vodil skozi klinično usposabljanje.

4,21

1,02

4,21

1,03

4,22

1,00

Klinični mentor me je vzpodbujal pri pridobivanju novega znanja.

4,20

1,03

4,22

1,03

4,17

1,02

Komunikacija s kliničnim mentorjem je bila odprta.

4,25

0,99

4,25

0,98

4,24

1,03

4,28

0,94

4,28

0,93

4,26

0,97

4,34

0,92

4,31

0,94

4,42

0,87

Termin klinične prakse je bil ustrezen.

4,37

0,90

4,37

0,92

4,39

0,85

Trajanje klinične prakse je bilo primerno.

4,29

0,98

4,29

0,99

4,28

0,97

Navodila za klinično prakso s strani VŠZNJ so bila primerna.

4,43

0,81

4,42

0,83

4,45

0,77

Na voljo mi je bilo dovolj zaščitnih sredstev za kakovostno in varno
delo.

4,39

0,85

4,39

0,84

4,38

0,86

Klinični mentor mi je podpisal opravljene intervencije v publikaciji Zbir
intervencij VŠZNJ.
Podpiram evidentiranje opravljenih intervencij v publikacijo Zbir
intervencij VŠZNJ.

Klinični mentor mi je posredoval povratne informacije na moja
vprašanja.
Klinični mentor me je ocenil na klinični praksi v skladu z mojim
znanjem.

1,574
(0,116)
0,933
(0,351)
1,092
(0,275)
-0,028
(0,977)
-0,035
(0,972)
0,783
(0,434)
0,096
(0,923)
-0,350
(0,726)
0,914
(0,361)
0,384
(0,701)
0,817
(0,414)
0,955
(0,340)
1,323
(0,186)
1,679
(0,094)
1,016
(0,310)
0,720
(0,472)
-1,536
(0,125)
0,955
(0,340)
-0,148
(0,883)
0,561
(0,575)
0,108
(0,914)
0,339
(0,735)
-1,364
(0,173)
-0,281
(0,779)
0,163
(0,871)
-0,513
(0,608)
0,163
(0,871)

PV = povprečna vrednost, SO = standardni odklon, t = koeficient t-testa za neodvisne vzorce, p = statistična značilnost pri 0,05 ali manj
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Skupne povprečne ocene zadovoljstva študentov s klinično prakso se za vseh 35 merjenih
trditev gibljejo v razponu od 3,92 do 4,43 in kažejo na enotno, stabilno in pozitivno mnenje
študentov o zadovoljstvu z izvedbo kliničnega usposabljanja v študijskem letu 2012/2013
(tabela 1). Študenti so izrazili največje zadovoljstvo s primernostjo danih navodil za klinično
prakso s strani VŠZNJ (PV=4,43), razpoložljivostjo zaščitnih sredstev za kakovostno in varno
delo (PV=4,39), seznanjenostjo s klinično prakso v učni bazi (PV=4,38) in terminskim
razporedom klinične prakse (PV=4,37). Visoko so ocenili tudi strinjanje s trditvama, da jih je
klinični mentor ocenil na klinični praksi v skladu z njihovim znanjem in da jim je podpisal
opravljene intervencije v publikacijo Zbir intervencij VŠZNJ (PV=4,34). Anketiranci so si bili
najbolj enotni v mnenju, da so bila navodila za klinično prakso s strani VŠZNJ primerna
(SO=0,81, na izrednem študiju SO=0,77). Najbolj različna mnenja pa so izkazali pri trditvi, da
podpirajo evidentiranje opravljenih intervencij v publikacijo Zbir intervencij VŠZNJ, kjer
standardni odklon odstopa za 1,30 ocene od povprečne vrednosti ne glede na smer študija.
Tabela 1 kaže, da so redni študenti (PV=4,25) v primerjavi z izrednimi študenti (PV=4,06)
statistično značilno na ravni manj kot 3% tveganja izrazili zadovoljstvo z izvajanjem
individualnega dela študenta (p=0,022). V drugih merjenih trditvah med rednimi in izrednimi
študenti ni bilo opaziti statistično značilnih razlik v zadovoljstvu z izvedbo klinične prakse.
Tabela 2: Zadovoljstvo kliničnih mentorjev v učnih bazah VŠZNJ za leto 2012/2013
Vsi
(n=414)
PV
SO

Redni študij
(n=264)
PV
SO

Izredni študij
(n=150)
PV
SO

4,24

0,87

4,22

0,91

4,26

0,78

4,25

0,76

4,22

0,81

4,32

0,65

S strani odgovorne osebe v naši učni bazi sem bil/a informiran/a
o novostih na področju KP študentov VŠZNJ.

4,11

0,92

4,10

0,94

4,15

0,87

KP za študente v naši učni bazi je kakovostno organizirana.

4,26

0,73

4,24

0,77

4,34

0,63

Pred pričetkom KP študentu predstavim oddelek/enoto.

4,60

0,59

4,60

0,61

4,61

0,56

Pred pričetkom KP študentu posredujem informacije za
kakovostno izvedbo KP.

4,49

0,63

4,45

0,66

4,54

0,58

Študenta seznanim s potekom dela na oddelku/enoti.

4,64

0,56

4,63

0,57

4,65

0,55

Študenta predstavim zaposlenim v negovalnem timu.

4,49

0,69

4,45

0,72

4,54

0,65

Študenta predstavim zaposlenim v zdravstvenem timu.

4,24

0,89

4,20

0,89

4,30

0,88

Študentu postavim delovne in učne cilje KP.

4,22

0,79

4,21

0,77

4,25

0,81

S strani odgovorne osebe v naši učni bazi sem bil/a seznanjen/a
s potekom klinične prakse (KP) za študente Visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice.
KP je v naši učnih bazi za študente VŠZNJ dobro organizirana.
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t (p)
-0,474
(0,636)
-1,440
(0,151)
-0,563
(0,574)
-1,394
(0,164)
-0,147
(0,883)
-1,298
(0,195)
-0,390
(0,697)
-1,266
(0,206)
-1,083
(0,279)
-0,404
(0,687)
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S študenti na KP gradim partnerski odnos.

4,49

0,62

4,47

0,60

4,51

0,66

Študente vzpodbujam za pridobivanje novih znanj.

4,61

0,54

4,59

0,55

4,63

0,52

S študenti komuniciram odprto.

4,67

0,50

4,68

0,49

4,66

0,51

Študentu odgovarjam na zastavljena vprašanja.

4,74

0,47

4,74

0,47

4,75

0,48

3,69

1,02

3,66

1,03

3,80

0,99

3,63

1,00

3,60

1,02

3,70

0,98

3,86

0,78

3,79

0,80

3,96

0,74

Redno spremljam osvojeno znanje študenta na KP.

3,93

0,74

3,90

0,77

3,97

0,71

Redno preverjam osvojeno znanje študenta na KP.

3,87

0,78

3,87

0,79

3,90

0,77

3,73

1,06

3,74

1,07

3,74

1,04

3,83

0,88

3,82

0,88

3,86

0,86

4,38

0,88

4,36

0,90

4,40

0,85

4,64

0,52

4,62

0,55

4,66

0,49

Študenti so na KP motivirani za kakovostno delo.

4,03

0,79

3,96

0,77

4,12

0,81

Numerično ocenjevanje študenta na KP je ustrezno.

3,95

0,91

3,95

0,88

3,92

0,96

Opisno ocenjevanje študenta na KP je ustrezno.

3,94

0,91

3,96

0,91

3,90

0,91

Sem kompetenten za ocenjevanje znanja študenta na KP.

4,12

0,92

4,15

0,93

4,09

0,90

Študenti so spoštljivi in prijazni do zdravstvenega tima.

4,23

0,67

4,20

0,66

4,27

0,67

Študenti imajo partnerski odnos do kliničnega mentorja.

4,20

0,66

4,18

0,66

4,24

0,65

Študenti imajo prijazen odnos do pacientov in svojcev.

4,35

0,67

4,33

0,68

4,34

0,66

Študenti imajo profesionalni odnos do pacientov in svojcev.

4,28

0,69

4,28

0,69

4,26

0,72

S študenti pogosto prihajam v konfliktne situacije.

1,57

1,07

1,57

1,08

1,56

1,09

Rad/a opravljam dela in naloge kliničnega mentorja.

4,08

0,86

4,07

0,90

4,06

0,81

3,66

0,81

3,66

0,81

3,65

0,83

3,54

0,83

3,56

0,84

3,52

0,82

3,98

0,79

3,97

0,81

3,95

0,77

3,91

0,81

3,90

0,83

3,90

0,81

3,55

0,81

3,52

0,79

3,58

0,89

Na letnih mentorskih izobraževanjih dobim dovolj informacij za
kakovostno mentorstvo študentom.
Na letnih mentorskih izobraževanjih dobim dovolj usmeritev za
kakovostno mentorstvo študentom.
Kot klinični mentor študentu posvečam dovolj časa za
kakovostno izvedbo KP.

Opravljene intervencije zdravstvene nege sprotno potrdim v
dokumentu Zbir intervencij zdravstvene nege za klinično
usposabljanje - vodnik za študente in mentorje.
Znanje študenta na KP sprotno vrednotim.
Ob zaključku KP študenta seznanim z oceno in mu jo
obrazložim.
Motiviran študent lahko na KP v naši učnih bazi pridobi nova
znanja in veščine.

Študenti VŠZNJ imajo dovolj teoretičnega znanja glede na letnik
študija.
Študenti VŠZNJ imajo dovolj praktičnega znanja glede na letnik
študija.
Študenti VŠZNJ se aktivno vključujejo v izvajanje intervencij
zdravstvene nege na oddelku.
Študenti se aktivno vključujejo v izvajanje medicinsko tehničnih
posegov.
Študenti so na KP samoiniciativni in si sami poiščejo delo.
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-0,623
(0,533)
-0,702
(0,483)
0,279
(0,780)
-0,249
(0,804)
-1,390
(0,165)
-0,975
(0,330)
-2,265
(0,024)
-1,013
(0,312)
-0,362
(0,717)
-0,012
(0,990)
-0,498
(0,618)
-0,450
(0,653)
-0,788
(0,431)
-1,997
(0,046)
0,393
(0,695)
0,692
(0,489)
0,625
(0,532)
-1,001
(0,318)
-1,019
(0,309)
-0,095
(0,924)
0,226
(0,821)
0,099
(0,921)
0,071
(0,943)
0,205
(0,838)
0,432
(0,666)
0,320
(0,749)
0,013
(0,990)
-0,696
(0,487)
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Študenti znajo povezovati teorijo s prakso.

3,63

0,76

3,61

0,77

3,66

0,75

Po zaključku KP sem zadovoljen/a z osvojenimi kompetencami
pri študentih.

3,91

0,67

3,90

0,67

3,90

0,68

-0,716
(0,474)
-0,041
(0,967)

PV = povprečna vrednost, SO = standardni odklon, t = koeficient t-testa za neodvisne vzorce, p = statistična značilnost pri 0,05 ali manj

Tabela 2 prikazuje, da so klinični mentorji ocenili zadovoljstvo z organizacijo kliničnega
usposabljanja in s svojim pedagoškim delom s študenti od najnižje ocene 3,54 (zadovoljstvo
s praktičnim znanjem študentov) do najvišje ocene 4,74 (odgovarjanje študentu na
zastavljena vprašanja). Povprečno oceno 1,57 je prejela samoocena kliničnih mentorjev, da
s študenti pogosto prihajajo v konfliktne situacije. Rezultat pomeni, da anketirani klinični
mentorji menijo, da v povprečju s študenti nimajo konfliktnih odnosov. Na področju svojega
pedagoškega dela klinični mentorji najvišje ocenjujejo odgovarjanje na vprašanja študenta
(PV=4,74), odprto komuniciranje s študentom (PV=4,67), seznanitev študenta s potekom
dela na oddelku (PV=4,64) in stališče, da samo motiviran študent lahko na klinični praksi
pridobi nova znanja in veščine (PV=4,64). Klinični mentorji izražajo visoko strinjanje tudi s
trditvama, da študente spodbujajo k pridobivanju novih znanj (PV=4,61) in da pred pričetkom
klinične prakse študentu predstavijo oddelek/enoto (PV=4,60). V navedenih trditvah
izraženega zadovoljstva z izvedbo klinične prakse študentov VŠZNJ so si bili klinični mentorji
tudi zelo enotni v mnenjih, saj standardni odkloni odstopajo od povprečnih vrednosti od 0,50
do 0,59 ocene. Najnižjo stopnjo strinjanja so klinični mentorji izrazili s trditvama, da imajo
študenti dovolj praktičnega znanja glede na letnik študija (PV=3,54) in da so samoiniciativni
ter si znajo sami poiskati delo (PV=3,55).
Statistično značilne razlike v mnenjih kliničnih mentorjev o pedagoškem delu z rednimi in
izrednimi študenti kažeta samo dve trditvi (tabela 2), in sicer trditev »Kot klinični mentor
študentu posvečam dovolj časa za kakovostno izvedbo KP.« (p=0,024), ki je višje ocenjena
pri mentorstvu izrednim študentom (PV=3,96) v primerjavi z rednimi študenti (PV=3,79), ter
trditev »Študenti so na KP motivirani za kakovostno delo.« (p=0,046), ki je višje ocenjena pri
izrednih študentih (PV=4,12) v primerjavi z rednimi študenti (PV=3,96). V drugih merjenih
trditvah med ocenjevanjem mentorstva rednim in izrednim študentom VŠZNJ ni bilo opaziti
statistično značilnih razlik v zadovoljstvu kliničnih mentorjev z izvedbo klinične prakse.
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4 RAZPRAVA
Klinično usposabljanje študentov zdravstvene nege je razvojni proces, ki vključuje poleg
teoretičnega znanja razumevanje, sposobnost analize in sinteze teoretičnih osnov
zdravstvene nege ter z zdravstvom povezanih ved v klinično okolje – v delo s pacientom
družino in skupnostjo. Študenti zdravstvene nege na kliničnem usposabljanju osvajajo
psihomotorične spretnosti, razvijajo problemsko učenje, kritično razmišljanje, pridobivajo
komunikacijske kompetence ter gradijo poklicno samozavest (Bourbonnais, Kerr, 2007). Na
osnovi izvedene raziskave ugotavljamo, da imamo na VŠZNJ tudi v študijskem letu
2012/2013 kakovosten proces kliničnega usposabljanja, saj so študenti VŠZNJ podali
enotno, stabilno in pozitivno mnenje o ustreznosti danih navodil za klinično prakso s strani
VŠZNJ, seznanjenostjo s klinično prakso v učni bazi, terminskim razporedom klinične
prakse, razpoložljivostjo zaščitnih sredstev za varno delo v učnih bazah ter z oceno klinične
prakse, ki je bila po njihovem mnenju skladna z znanjem. Različna mnenja med rednimi in
izrednimi študenti se pojavijo pri izvajanju individualnega dela študentov. Najbolj različna
mnenja pa so izkazali pri trditvi, da podpirajo evidentiranje opravljenih intervencij v
publikacijo Zbir intervencij VŠZNJ. Individualno delo študentov je kot navaja Pivač (2010) del
izobraževanja študentov, s katerimi študent dodatno razvija veščine, kritičnost ter razvija
strokovnost in profesionalnost na področju zdravstvene nege. Študent z individualnim delom
svoje znanje utrjuje, odkriva nove poglede na probleme, se sooča s kritičnim mišljenjem in
pokaže največjo možno mero samoiniciativnosti in kreativnosti. Znanje, ki ga študent pridobi
sam, oziroma problem, ki ga reši sam, prispeva k bolj kakovostnem utrjevanju in poglabljanju
znanja, ki ga potrebuje za osebni strokovni in profesionalni razvoj na področju zdravstvene
nege. Izvedena raziskava študentov VŠZNJ kaže, da so študenti zadovoljni z izvajanjem
individualnega dela, kar kaže nato, da se študenti zavedajo, da tovrstno individualno delo
vpliva na strokovni razvoj ter utrjevanja znanja.
Klinični mentorji VŠZNJ se v izvedeni raziskavi najbolj strinjajo s področjem komunikacije do
študentov (odprta komunikacija, odgovori študentom na vprašanja, seznanitev s potekom
dela na oddelku). Na osnovi tega sklepamo, da klinični mentorji svojo komunikacijo do
študentov ocenjujejo za ustrezno. Najbolj kritični so do praktičnega znanja študentov glede
na letnik študija, motiviranost in do pripravljenosti študentov, da si sami poiščejo delo.
Stopnja aktivnega vključevanja študentov je povezana z zadovoljstvom mentorjev (Kulaš,
Skela Savič, 2013). Čuk (2013) ugotavlja, da je potrebno razviti model za sistematično in
celostno ocenjevanje značilnosti poučevanja in učenja zdravstvene nege v kliničnem okolju.
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Izvedena raziskava poda tudi ugotovitev, da klinični mentorji ocenjujejo, da za mentorstvo
študentom izrednega študija posvečajo dovolj (več) časa za kakovostno izvedbo klinične
prakse, kot študentom rednega študija. Kulaševa in Skela Savič (2013) ugotavljata, da so
klinični mentorji v terciarnih zavodih preobremenjeni in da posledično nimajo časa za delo s
študenti, kar sproža vprašanja, koliko znanja študenti dejansko pridobijo v času kliničnega
usposabljanja.

5 ZAKLJUČEK
Na osnovi pridobljenih rezultatov o zadovoljstvu študentov in kliničnih mentorjev VŠZNJ
bomo na VŠZNJ v okviru ukrepov izboljšav v študijskem letu 2013/2014 prenovili merske
inštrumente na osnovi ugotavljanja konstruktne veljavnosti vprašalnikov s faktorsko analizo.
Vprašalniki so namreč visoko zanesljivi, vendar menimo, da so priložnosti za izboljšave po
posameznih vsebinskih spremenljivkah v instrumentih. Načrtovane so tudi spremembe na
področju združevanja instrumentov za zbiranje podatkov in poenostavitve v zbiranju
podatkov. Osnova za načrtovanje sprememb je šest letnih izkušenj pri izvajanju
samoevalvacije, sledenje najnovejšim raziskavam in potrebam študentov ter kliničnih okolij.
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PROJEKT »NAJ MENTOR«
12

SEDINA KALENDER SMAJLOVIĆ , SANELA PIVAČ13, DR. BRIGITA SKELA SAVIČ14

Izvleček
Na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) želimo izvajati kakovostno mentorstvo
študentom zdravstvene nege v kliničnih okoljih. Kakovost mentorstva je odvisna od kakovosti
dela mentorjev s študenti. Z inovativnim primerom o imenovanju najboljšega mentorja, t. i.
»Naj mentorja« s strani študentov VŠZNJ želimo prepoznati klinične mentorje, ki po mnenju
študentov izvajajo kakovostno mentorstvo, glede na opredeljene mednarodne smernice o
vrednotenju mentorskega dela. Projekt »Naj mentor« posredno lahko spodbudi klinične
mentorje k še bolj zavzetemu in odgovornemu delu s študenti zdravstvene nege, ter k
prepoznavanju in spodbujanju kakovostnih pristopov v delovanju kliničnih mentorjev v
posameznih učnih bazah. V začetku študijskega leta 2014/15 bomo pridobili »Naj mentorja«
v posamezni učni bazi, kot tudi »Naj mentorja« glede na vse učne baze VŠZNJ.
Ključne besede: mentor, študent VŠZNJ, standard, smernice

Abstract
Project “The best mentor"
College of Nursing Jesenice (CNJ) wants to implement a quality of mentoring nursing
students in clinical settings. The quality of mentoring depends on the quality of mentoring
work with students. With an innovative example of appointing “The best mentor" by CNJ
students, we will identify clinical mentors from students' opinions for high-quality mentoring,
according to defined international guidelines on the evaluation of the mentoring work."The
best mentor" may indirectly encourage mentors to the more enthusiasm and responsible
work with nursing students and can contribute to identifying and promoting quality
approaches in individual clinical settings. In the beginning of the academic year2014/15we
will obtain" The best mentor" in the individual clinical settings and from all CNJ clinical
settings.
Key words: mentor, CNJ student, standard, guideline
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1 UVOD
Na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) poleg mentorstva s strani
visokošolskih sodelavcev VŠZNJ izvajajo mentorstvo študentom VŠZNJ tudi klinični mentorji,
ki so diplomirane medicinske sestre / diplomirani zdravstveniki z najmanj tremi leti delovnih
izkušenj in so zaposleni v kliničnih okoljih učnih baz VŠZNJ.V procesu kliničnega
usposabljanja VŠZNJ uporablja različne modele mentorstva, pri čemer mentorstvo s strani
kliničnih mentorjev (v nadaljevanju mentorjev) predstavlja večinskidelež izvajanja kliničnega
usposabljanja študentov VŠZNJ.
Študenti VŠZNJ so v proces kliničnega usposabljanja vključeni kot »odjemalci«
neposrednega dela z mentorji, ki imajo možnosti za sprotno in končno vrednotenje
zadovoljstva o poteku obveznega dela kliničnega usposabljanja – klinične prakse. Znano je,
da je klinično usposabljanje lahko navdihujoče ali brezupno, kar ugotavljata tudi avtorja
Sawatzky in Enns (2009), ki navajata, da je zadovoljstvo študentov s kliničnim
usposabljanjem odvisno od izkušenj s procesom mentorstva, kot tudi od samega mentorja.
Na VŠZNJ želimo izvajati kakovostno mentorstvo študentom zdravstvene nege v kliničnih
okoljih. Kakovost mentorstva je odvisna od kakovosti dela mentorjev. Standard (Nursing and
Midwifery Council, 2010) spodbuja inovativne poti za izboljševanje mentorstva v zdravstveni
negi. Z inovativnim pristopom o imenovanju najboljšega mentorja, t. i. »Naj mentorja« s strani
študentov VŠZNJ, želimo na eni strani prepoznati mentorje, ki po mnenju študentov izvajajo
kakovostno mentorstvo glede na področja vrednotenja mentorskega dela v posameznih
učnih bazah, kot tudi v vseh učnih bazah VŠZNJ. Prav tako želimo, da projekt »Naj mentor«
spodbudi mentorje k še bolj zavzetemu in odgovornemu delu s študenti zdravstvene nege.
Ob tem pa želimo prepoznati in spodbujati kakovostne pristope v delovanju mentorjev v
posameznih učnih bazah.

2 MENTORSTVO
USPOSABLJANJU

ŠTUDENTOV

ZDRAVSTVENE

NEGE

V

KLINIČNEM

Klinično usposabljanje predstavlja študentom zdravstvene nege realni stik z bodočim
poklicem. Mentorji imajo pri tem pomembno vlogo, saj je mentorstvo temeljni element
učinkovitega razvoja in izobraževanja zaposlenih (Kotnik, Petrica, Erjavšek, 2010).
Mentorstvo opredeljuje razmere, kjer mentor tesno sodeluje z varovancem, namen
mentorskega odnosa je učenje, vodenje, podpora in razvoj posameznika (Fuszard, 1995;
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Jowers Taylor, 1995 cit. po Mihelič Zajec, Ramšak Pajk, 2006, str. 40). Med mentorjem in
mentorirancem se oblikujejo tesni in manj formalni medosebni človeški odnosi, kot je to
običajno v vzgojno – izobraževalnih institucijah (Rapuš Pavel, Deklava, Razpotnik, 2007).
Vloga mentorja v okviru klinične prakse pomeni tudi to, da uživa zaupanje študentov,
zaposlenih in pacientov. Skupaj z mentorjem vsak zaposleni v zdravstveni negi nosi del
odgovornosti pri podpori in izobraževanju naslednjih generacij medicinskih sester (Ramšak
Pajk, 2007). Pomen mentorstva so avtorji pregleda literature 159 raziskav prikazali in združili
v šest temeljnih razlogov: podpora, empatija, usmerjanje, prijateljstvo; pomoč v procesu
učenja, prenosu znanja iz različnih področij; diskusija, izmenjava idej, reševanje problemov
in v podajanju povratnih informacij, pozitivne vzpodbude; povečanem samozaupanju;
pripadnosti stroki in želji po poklicnem razvoju (Enrich, Tennent, Hansford, 2002 cit. po
Ramšak Pajk, 2007, str. 72).
Odnos med mentorjem in študentom je zelo pomemben in ključen, saj med številne zaželene
lastnosti mentorja spadajo znanje, entuziazem, zainteresiranost, dostopnost, prijateljstvo,
potrežljivost, sposobnost oporekanja in komunikacijske veščine (Alvarado et al., Rosser et
al., 2004 cit. po Mihelič Zajec, Ramšak Pajk, 2006, str. 40). Med pomembne elemente v
vedenju mentorja navajajo učenje novih veščin in pospeševanje intelektualnega razvoja,
vodenjeposameznika v skladu z vrednotami profesije, vzor mlademu posamezniku,
svetovanje in moralno podporo v času doživljanja stresa, pospeševanje individualnega
razvoja, zaupanje mlademu posamezniku in jamstvo za napredek (Fuszard, Jowers Taylor,
1995 cit. po Mihelič Zajec, Ramšak Pajk, 2006, str. 10).
Dobri mentorji bi morali biti iskreni v svojih odnosih z mentoriranci, biti morajo usmerjeni v
aktivno poslušanje in razumevanje potrebe mentorirancev in imeti morajo dobro uveljavljen
položaj znotraj akademske skupnosti. Nekatere od mentorskih nalog so tudi cilji akademske
rasti in vpliva na osebno rast. Ovire za mentorstvo in disfunkcionalna mentorstva so lahko
povezane z osebnimi dejavniki, relacijskimi težavami, strukturnimi in institucionalnimi ovirami
(Sambunjak et al., 2006). Veeramah (2012) navaja tudi pomanjkanje časa, konflikt med
izvajanjem mentorstva in oskrbo pacientov in pomanjkanje časa in znanja za ocenjevanje
študentov.
Sistematični pregled raziskav od leta 1986 do leta 2006 podaja ugotovitve, da je mentorstvo
študentov zdravstvene nege v kliničnem okolju prikazano skozi dve ključni niti: 1: ustvarjanje
podpornega učnega okolja in omogočanje individualnega učnega procesa in 2: krepitev
profesionalizma, razvoj poklicne identitete in izboljševanje strokovne usposobljenosti
študentov zdravstvene nege (Jokelainen et al., 2011a).
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2. 1 SMERNICE IN STANDARDI ZA KAKOVOST V MENTORSTVU
Izobraževanje na področju zdravstvene nege se odziva na spreminjajoče se potrebe, razvoj,
prednostne naloge in pričakovanja na področju zdravja in zdravstvenega varstva. Medicinske
sestre, ki izpolnjujejo določene standarde in ki pridobijo znanje in spretnosti, so opremljene
za uresničevanje del v različnih vlogah, med katere spada tudi vloga mentorja (Nursing and
Midwifery Council, 2010). Svet za zdravstveno nego in babištvo ali »Nursing and Midwifery
Council« (v nadaljevanju NMC, ki regulira zdravstveno nego in babištvo v Angliji, Walesu,
Škotski, Severni Irski in Islandiji), opredeljuje minimalno dolžino in zahtevano raven
akademskega znanja za izvajanje mentorstva študentom zdravstvene nege. V ta namen so
izdelani standardi za podporo učenja in ocenjevanja v praksi (Nursing and Midwifery Council,
2008). Standardi (Nursing and Midwifery Council, 2010) navajajo, da morajo visokošolski
zavodi podpirati študente v smeri doseganja rezultatov in podpirati mentorje, da zadovoljijo
svoje lastne poklicne razvojne potrebe, kar vključuje indukcijsko obdobje na začetku vsakega
novega učenja in pridobivanja kliničnih izkušenj. Visokošolski zavodi morajo zagotoviti, da
imajo študenti zdravstvene nege v času kliničnega usposabljanja mentorja, učitelja praktičnih
veščin ali supervizorja, ki morajo biti ustrezno usposobljeni za izvajanje mentorstva.
»Ponudniki kliničnega usposabljanja« oz. učne baze pa morajo zagotoviti, da imajo mentorji
v okviru svojega delovnika na voljo najmanj 40% časa, ki ga lahko namenijo študentom
zdravstvene nege. Tudi standardi NMC (Nursing and Midwifery Council, 2008) zahtevajo, da
so študenti zdravstvene nege pod nadzorom mentorjev, ki so odgovorni za delo s študenti.

2. 2 ZAHTEVE ZA IZVAJANJE MENTORSTVA
Standardi NMC (Nursing and Midwifery Council, 2008) navajajo, da so mentorji pristojni in
odgovorni za organizacijo in koordiniranje aktivnosti študentov v praksi zdravstvene nege, za
nadzor študentov v kliničnih situacijah, za zagotavljanje podporne in konstruktivne pozitivne
informacije o doseganju ciljev kliničnega usposabljanja, v ocenjevanju celotne učinkovitosti
študentov (vključno s sposobnostmi, odnosom in vedenjem študenta), v podajanju dokazov o
doseganju/ nedoseganju učnih ciljev, v povezovanju z ostalimi pristojnimi osebami v procesu
kliničnega usposabljanja in v zagotavljanju potrebnih dokazov o lastnem delu za vlogo
mentorja.
Mentor je oseba, ki je vpisana v register mentorjev, kar pomeni, da je uspešno zaključila
mentorsko usposabljanje, ki je akreditirano in ki izpolnjuje zahteve s ciljem doseganja znanja,
spretnosti in kompetenc študentov zdravstvene nege.
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Za zagotavljanje kakovosti v mentorstvu, mora mentor izpolnjevati naslednje zahteve (ibid.):


imeti mora zaključen program priprave za mentorje, ki vključuje teoretično in
praktično usposabljanje v obsegu najmanj 10 – ih dni;



mora se kontiunirano strokovno usposabljati na področju mentorstva in se
udeleževati letnih usposabljanj za mentorje. Namen letnih usposabljanjje v tem, da
šole mentorstva zagotavljajo aktualno znanje na področju programov mentorstva,
priložnosti za razpravo v zvezi z mentorstvom, ocenjevanjem kompetenc,
usposobljenosti inprimernosti zavarno in učinkovitoklinično usposabljanje. Mentor
mora biti pripravljen, da delodajalcu in presojevalcem kakovosti izkaže na kakšen
način zagotavlja znanje, sposobnosti in potrebne kompetence za vlogo mentorja;



imeti mora ustrezno dodeljen čas za izvajanje mentorstva. Če je mentor vključen v
izvajanje direktne zdravstvene nege, mora imeti vsaj 40% časa, ki ga bo individualno
namenil študentom za razlago, vprašanja, oceno uspešnosti in za zagotavljanje
povratnih informacij;



podpirati mora učenje v kliničnem okolju, kar vključuje zagotavljanje ustrezne
podpore in podajanje navodil za uspešno pridobivanje novega znanja in spretnosti.
Delovati mora kot močan vir v učenju in profesionalni rasti. Študentu zdravstvene
nege mora omogočiti »direktno učenje v kliničnem okolju« pri čemer uporabi direktno
ali indirektno vključevanje študenta. Pri delegiranju nalog mora uporabiti strokovno
presojo in upoštevati standarde ustanove in nacionalne smernice v zdravstveni negi
in v zdravstvu;



znati mora ocenjevati pridobivanje znanja študentov v praksi, pri čemer mora
upoštevati, da ocenjevanje študenta poteka na podlagi direktnega opazovanja v
praksi in na podlagi ustreznih dokazov.

2. 3 PODROČJA VREDNOTENJA DELA MENTORJEV
Standardi (Nursing and Midwifery Council, 2008) navajajo osem pomembnih področij pri
vrednotenju dela mentorjev: vzpostavitev učinkovitega delovnega odnosa, omogočanje
učenja, ocenjevanje in odgovornost, vrednotenje učenja, ustvarjanje podpornega učnega
okolja, vsebina klinične prakse, na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi in vodenje. Pri
izvajanju kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege morajo mentorji izvajati
klinično usposabljanje na področju zdravstvene nege, za katerega se študenti usposabljajo
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(npr: Zdravstvena nega v mentalnem zdravju, Zdravstvena nega otroka in mladostnika, ...
ipd). Zagotoviti morajo, da so študenti zaželeni in ustrezno seznanjeni s kliničnim okoljem,
kar vključuje zdravstvene in varnostne zahteve (Lawson, 2011).
Na področju vzpostavljanja učinkovitega delovnega odnosa morajo imeti mentorji
sposobnosti organiziranja in koordiniranja vsakodnevnih aktivnosti zdravstvene obravnave v
katere je študent vključen, sposobnost razumevanja vplivnih dejavnikov pri uporabi
teoretičnih znanj v praksi zdravstvene nege, nudenju konstruktivne podpore študentom pri
prehodu iz enega v drugo klinično okolje, izvajanjuintervencij zdravstvene nege,sposobnosti
nadzorovanja študentov in v podajanju konstruktivne povratne informacije,opolnomočenju
študentov za doseganje postavljenih kompetenc sciljem pridobivanja znanja, spretnosti in
ustreznega vedenja v praksi zdravstvene nege in v povezovanju s pristojnimi osebami v
procesu kliničnega usposabljanja (koordinatorji, tutorji..). Na področju omogočanja učenja v
kliničnem okolju je za mentorje pomembno, da imajo sposobnosti za izbiro, podporo in
ocenjevanje različnih pristopov v učenju študentov, s ciljem zagotavljanja potrebnih
kompetenc študentov v interdisciplinarnem okolju. Z izbiro ustreznih učnih metod morajo
znati zadovoljiti individualne cilje v procesu učenja, pri čemer vključujejo tudi akademske
izkušnje. Spodbujati morajo kritično refleksijo študentov o lastnem delu. Na področju
ocenjevanja in odgovornosti mora mentor imeti ustrezno znanje in se zavedati odgovornosti
in pristojnosti v ocenjevanju. Mentor je oseba, ki odloča o tem, ali študent uspešno opravi
klinično usposabljanje oziroma ali je pri tem neuspešen. Imeti mora znanje za začetno,
sprotno in končno presojo kliničnega usposabljanja. Delovati mora v skladu z veljavnimi
standardi na področju etike v zdravstveni negi. Pri študentih mora spodbujati profesionalno
rast, strokovni razvoj in odgovornost. Mentor mora razumeti koncept ocenjevanja kliničnega
usposabljanja in delovati kot del visokošolskega pedagoškega tima. Je odgovoren za
doseganje / ne – doseganje kompetenc pri študentih zdravstvene nege. S svojim podpisom
ocene potrjuje, da je študent opravil predviden načrt kliničnega usposabljanja in, da je
primeren / neprimeren za nadaljnje izvajanje klinične prakse.Od mentorja se pričakuje tudi,
da prispeva k ocenjevanju drugih strokovnjakov v zdravstvu, pod nadzorom izkušenega
ocenjevalca iz stroke. Na področju vrednotenja učenja je potrebno vrednotenje kliničnega
usposabljanja, ocenjevanje pridobljenih kliničnih izkušenj in podajanje predlogov v
ocenjevanju. Mentor sodeluje v lastni samoevalvaciji, kot tudi pri samooevalvaciji s strani
študentov. Odgovoren je tudi za ustvarjanje podpornega učnega okolja, pri čemer identificira
učne potrebe in predhodne praktične izkušnje. Zelo pomembna je vsebina klinične prakse,
kjer mentorji zagotavljajo varno in učinkovito zdravstveno nego, ki se izvaja na osnovi
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kliničnih smernic. Mentor je dolžan prispevati k vzpostavitvi in vzdržavanju na dokazih
podprte prakse v zdravstveni negi, kar pomeni, da uporablja z dokazi podprto prakso na
svojem področju dela. Prispevati mora k strategijam za razvoj raziskovanja v zdravstveni
negi in biti mora podpora študentom pri uporabi strokovnih podlag. Mentor pri delu s študenti
uporablja tudi elemente vodenja, ko načrtuje izvajanje intervencij zdravstvene nege, ko
nastopa v vlogi zagovorništva in ko zagotavlja povratno informacijo o učinkovitosti kliničnega
usposabljanja (Nursing and Midwifery Council, 2008).

3 RAZPRAVA
Kljub temu, da je tematika mentorstva dokaj raziskana, ni univerzalnega sporazuma o
izvajanju mentorstva v kliničnem okolju (Jokelainen et al., 2011b). Tudi Taylorova (2008)
navaja, da je kakovost v mentorstvu zelo raznolika. Standardi (Nursing and Midwifery
Council, 2010), jasno navajajo, da morajo medicinske sestre izpolnjevati vse zahteve
standardov, vzdrževati nivo znanja in sposobnosti. Od novo usposobljenih medicinskih
sester ni mogoče pričakovati obsežnih kliničnih izkušenj, strokovnega znanja, visoko
razvitega nadzora in vodstvenih sposobnosti. Kendall-Raynorjeva (2013) ob tem opozarja,
da je kakovost v mentorstvu pomembna in ključna za ustrezno usposobljenost medicinskih
sester. Količina časa, ki ga študenti preživijo s kliničnim mentorjem pomembno vpliva na to,
da so deležni pozitivnih izkušenj v kliničnem okolju (Myall, Levett-Jones, Lathlean, 2008).
Skozi kakovostno izvedbo mentorstva je možno doseči kakovost v kliničnem usposabljanju
študentov (Nursing and Midwifery Council, 2010). Za doseganje učinkovitega mentorstva so
bistvenega pomena zdravstvene organizacije in vodstvo, ki zagotavljajo ustrezne vire in
sistematično usposabljanje za mentorje (Jokelainen et al., 2011a). Podobno ugotavljajo
rezultati raziskave na vzorcu britanskih in finskih mentorjev (Jokelainen et al., 2011b), ki
navajajo, da je za učinkovito mentorstvo v kliničnem usposabljanju potrebno ustrezno
usposabljanje mentorjev, pozitivna kultura mentorstva in vzpostavitev operativnih postopkov
za zagotavljanje kakovosti v mentorstvu. Mentorji lahko sami največ prispevajo k
zagotavljanju učinkovitega mentorstva. Dobri mentorji izkazujejo interes za študentovo
pridobivanje znanja in kliničnih izkušenj, individualno obravnavo študenta, prepoznavo faz v
učenju, demonstracijopraktičnih intervencij in vključevanje študenta v poklicni tim (Anderson,
2011). Kulaš (2012) je v raziskavi, kjer je proučevala zadovoljstvo mentorjev v slovenskih
kliničnih centrih ugotovila, da je zadovoljstvo mentorjev povezano s stopnjo aktivnega
vključevanja študentov v klinično delo, kot tudi, da je zadovoljstvo mentorjev povezano z
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organizacijo klinične prakse s strani visokošolskega zavoda. Kobentar (2008) pravi, da učne
baze postajajo preobremenjene s stalno prisotnostjo dijakov in študentov, kar moti redno
klinično delo, obenem pa se s pomanjkanjem časa mentorjev izgublja pomen praktičnega
usposabljanja.
Poleg opredeljenih zahtev za izvajanje mentorstva pri mentorjih, je kakovost kliničnega
usposabljanja odvisna tudi od študentov zdravstvene nege, saj so odrasle osebe, zato jih je
potrebno spodbujati, da prevzamejo odgovornost za svoje učenje (Reece, Walker, 2002; cit.
po Hand, 2006).

4 ZAKLJUČEK
Priporočamo, da se mentorji razvijajo v skladu z mednarodno priporočenimi smernicami in
standardi znanja in sposobnosti na področju izvajanja mentorstva s ciljem zagotavljanja
potrebnih kompetenc pri študentih zdravstvene nege. V študijskem letu 2013/2014 bodo
študenti VŠZNJ vključeni v vrednotenje dela mentorjev. Imenovanje »Naj mentorja« s strani
študentov zdravstvene nege bo priznanje in spodbuda za mentorja na poti približevanja v
tem prispevku opisanim zahtevam in standardom na področju kliničnega mentorstva
študentom zdravstvene nege. Projekt je tudi spodbuda za učno bazo, kjer je »Naj mentor«
zaposlen. V študijskem letu 2014/15 bomo na osnovi mnenj študentov VŠZNJ pridobili » Naj
mentorja « v posameznih učnih bazah, kot tudi » Naj mentorja « vseh učnih baz VŠZNJ.
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UČNIH BAZAH
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ODGOVORNOST KLINIČNIH MENTORJEV IN
KOORDINATORJEV V UČNIH BAZAH PRI KLINIČNEM
USPOSABLJANJU ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE –
PRIMERJAVA PO UČNIH BAZAH

ODGOVORNOST KLINIČNIH MENTORJEV IN KOORDINATORJEV V UČNIH BAZAH
PRI KLINIČNEM USPOSABLJANJU ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE –
UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK (DR.
SAŠA KADIVEC15)
1 UVOD
Klinično usposabljanje (KU) je priložnost, da pomagamo študentu pridobivati potrebna znanja
in spretnosti in sposobnosti za poklic diplomirana medicinska sestra. Univerzitetna klinika za
pljučne bolezni in alergijo (Klinika Golnik) je ustanova, ki ima izobraževalno dejavnost
opredeljeno med drugimi v statutu, v strateško poslovnem načrtu in v vseh letnih načrtih
dela. Za izvajanje kliničnega usposabljanja v Kliniki Golnik skrbi preko 40 mentorjev. Klinični
mentorji prevzemajo organizacijo in potek kliničnega usposabljanja v Kliniki Golnik. Na Kliniki
Golnik izvajamo 100% mentorstvo kar pomeni, da nimamo dnevno prisotnega mentorja iz
Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ).
Odgovornost študenta zdravstvene nege v Kliniki Golnik razdelimo na tri področja:


Odgovornost do sebe



Odgovornost do delodajalca



Odgovornost do bolnika

Klinično usposabljanje v Kliniki Golnik se izvaja za področje Zdravstvene nege 1,
Zdravstvene nege internističnega bolnika, Nujna medicinska pomoč, Zdravstvena nega

15

dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg., Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo
Golnik, sasa.kadivec@klinika-golnik.si
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onkološkega bolnika in Diagnostično terapevtski program (DTP). V procesu sodelujemo od
prvega leta izvajanja prakse na VŠZNJ.
Študenti 1. in 2. letnika opravljajo klinično usposabljanje na bolniških oddelkih ali
diagnostičnih enotah in specialističnih ambulantah, ter v urgentni ambulanti pod nadzorom
mentorice – diplomirane medicinske sestre. Dnevno se v Kliniki Golnik nahaja do 35
študentov, kar za naše mentorje in klinične oddelke predstavlja kar veliko obremenitev.
Da omogočimo pridobivanje znanja mentorjem, jim omogočimo izobraževanja na šolah za
mentorje. Mentorji so zelo pomememben člen pri izvedbi klinične prakse, predstavljajo vzor
in vzgled študentom. Vloga mentorja je pomembna pri oblikovanju osebnosti in strokovnosti
bodočih diplomantov. Mentor spodbuja k vključevanju študenta v procese, aktivnemu
spraševanju in razmišljanju. Mentorstvo je proces, ki se odvija z dobrim sodelovanju obeh.
Prvi, uvodni dan za študente pričnemo z uvodnim delom, kjer jim predstavimo Kliniko Golnik,
preverimo tehniko razkuževanja rok in pokažemo zdravstveno dokumentacijo, katero bodo
izpolnjevali na bolniških oddelkih / enotah. Študentom je predstavljena organizacija KU in
njihove obveznosti. Na posameznem bolniškem oddelku študente/enoti vodi neposredni
mentor, (diplomirana medicinka sestra/diplomirani zdravstvenik. Ta poskrbi, da ostale
medicinske sestre na oddelku študente spoznajo in jim predstavi prostore na oddelku, jih
seznani z patologijo oddelka, organizacijo in procesi dela.

2 ODGOVORNOST ŠTUDENTA
Študent ima v času izvajanja KU odgovornost do sebe. V času KU jih mentorji navajajo na
kritično razmišljanje in omogočijo pridobivanje predvsem praktičnih spretnosti. Nivo znanja
študentov se precej razlikuje, nekateri nimajo predhodno opravljene srednje zdravstvene
šole, kar je najbolj očitno v prvem letniku. Mentorstvo izvajamo v razmerju en mentor 1 – 2
študenta. Mentorji študente spodbujajo k povezovanju teoretičnega in praktičnega znanja,
napredek spremljajo sprotno, ob bolniku in z razpravo ob pisanju individualnega dela
študenta (IDŠ). IDŠ je redna dnevna obveznost. Študenti se pritožujejo, da priprava IDŠ
zahteva veliko časa, vendar večina študentov IDŠ pripravi z odgovornostjo. Na tak način
študent dobi več znanja in možnost, da povezuje teorijo s prakso. Več znanja prispeva, vodi
v večjo samozavest študenta in bolj pozitivnemu odnosu do dela.
Mentorji usmerjajo in spodbujajo študenta glede na njegov napredek in lasten interes. Večina
študentov je motiviranih za pridobivanje znanja. Mentorji imajo poleg dajanja strokovnega
znanja vlogo tudi pri oblikovanju bodočega lika diplomirane medicinske sestre. Nerganje,
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ustvarjanje negativne delovne klime, negativno razmišljanje ne bodo vodili k razvoju
pozitivno naravnane osebe, ki bo morda čez nekaj let naš sodelavec. Klinični mentorji
preživijo s študenti na kliničnem usposabljanju največ časa. Mentor študenta spremlja,
ocenjuje in nadzira. Za sam razvoj študenta je znanje in način podajanja znanja zelo
pomemben. Večina študentov želi povratno informacijo o svojem delu, tudi z oceno, slabšo
kot so pričakovali, se sprijaznijo prej, če je dobro obrazložena.
Mentorstvo je najprej partnerski in prijateljski odnos, ki je zasnovan na dolgoročnem razvoju
študenta. Koristnost mentorstva je obojestranska. Poleg študenta se tem odnosu uči in
pridobiva nove informacije ter razvija nove veščine tudi mentor.
Prijateljski odnos omogoča visoko stopnjo zaupanja, ta pa nato vpliva na sproščeno in
vedoželjno učenje. Mentorjeva vloga ni toliko v tem, da študentu rešuje probleme temveč, da
mu nudi podporo, ga usmerja, da sam poskuša najti rešitev. Mentor je študentu na voljo za
vprašanja, razprave o dilemah, nadzoruje študentovo delo in ga usmerja v samostojno delo.
Cilj mentorja je sodelovati v procesu izgradnje študenta, da bi ta dosegel višji nivo osebnega
in profesionalnega razvoja.

3 ODGOVORNOST DO DELODAJALCA
Študenti vstopajo v klinično okolje, kjer velja določena organizacijska kultura. Zavodi imajo
vzpostavljena pravila, smernice in standarde. Zamujanje je navada, ki je na oddelkih ne
toleriramo, saj se ob 7. uri povsod začnejo predaje službe. Študentom v ta namen že na
začetku seznanimo s:


pomenom točnega prihoda v klinično okolje,



sistemom mentoriranja,



postopanjem v primeru strokovne napake (obrnejo se na kliničnega mentorja)



pravili komunikacije, posebej z bolniki.



s smernicami, standardi in pravili. V Kliniki Golnik imamo veliko standardov
zdravstvene oskrbe, standardno operativnih postopkov (SOP-ov), ki jih morajo
poznati tudi študentje. Standard, katerega preverimo pred prihodom na oddelke, je
razkuževanje rok. Standarde in smernice spoznavajo tudi o rednem delu z bolniki.
Študenti na tak način spoznavajo načine dela v zavodu in znajo kritično vrednotiti
različne načine dela v različnih okoljih. Študenti so dolžni upoštevati smernice in
standarde zdravstvene oskrbe program preprečevanja okužb, Kodeks etike MS in ZT
Slovenije.
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s postopkom v primeru vboda. V Kliniki Golnik imamo standard ravnanja v primeru
vboda z ostrim predmetom in o tem vodimo kazalnik kakovosti.

4 ODGOVORNOST DO BOLNIKA
Odgovornost izhaja iz relacije ustreznega profesionalnega odnosa do bolnika, svojcev, do
zaposlenih. Pozdravljanje, spoštljiv odnos, ustrezna komunikacija so dejavniki, ki kažejo na
to v kakšno osebo se bo študent razvil. Sodelovanje bolnika v procesu zdravljenja postaja
vse bolj pomembno. Bolnik sodeluje pri odločanju o zdravljenju in vodenju bolezni in
nenazadnje tudi da soglasje oz. strinjanje za sodelovanje in učni proces študentov na klinični
praksi. Soglasje pridobimo ob sprejemu na posebnem obrazcu. S tem bolnik dovoli, da se
študenti na klinični praksi vključujejo v izvajanje kliničnih postopkov in posegov pri njem.
Bolnikovo vlogo lahko razumemo tudi kot partnerski odnos bolnik- študent- mentor.
Na koncu kliničnega usposabljanja naredimo na oddelku evalvacijo KU med študenti in
njihovimi mentorji na posameznem oddelku. Mentorji obrazložijo oceno, študentje povejo
svoja opažanja, (ne)strinjanja z oceno in kako se počutili in kaj so pridobili. Mnenja študentov
so priložnost za izboljšave, ki jih uvedemo v prakso.
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ODGOVORNOST KLINIČNIH MENTORJEV IN KOORDINATORJA V UČNI BAZI
BOLNIŠNICI ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ (LEA AHČIN16)
Izvleček
Izkušnje študentov, ki jih pridobijo na kliničnem usposabljanju v učni bazi oziroma kliničnem
okolju so zelo pomemben element v procesu izobraževanja za zdravstveno nego. V tem
procesu so prav tako pomembni klinični mentorji in koordinatorji kliničnega usposabljanja.
Odgovornost slednjih je na zelo visoki ravni, saj s svojim znanjem in izkušnjami pripomorejo
k razvoju študentov. Prispevek želi prikazati pomembnost odgovornosti kliničnih mentorjev in
koordinatorjev v učnih bazah. Odgovoren mentor mora vedeti kako pristopati do študentov,
kako jih sprejeti kot enakopravne partnerje v procesu kliničnega usposabljanja.
Ključne besede: klinična praksa; mentor; koordinator; zdravstvena nega, klinično okolje

Abstract
The responsibility of clinical mentors and coordinators in training/learning
base hospital for Gynecology and Obstetrics Kranj
The experiences that students obtain at the clinical training in teaching database or clinical
environment are a very important element in the educational process of nursing care. Clinical
mentors and coordinators of clinical training play an important role in this process. They have
high responsibilities, since they contribute with their knowledge and experienecs to a
developement of students. The aim of the article is to show the importance of the
responsibility of clinical mentors and coordinators in a clinical environment. Responsible
mentor must know how to approach to students and how to accept them as equal partners in
the process of clinical training.
Key words: clinical practice, mentor, coordinator, nursing care, clinical environment

1 UVOD
Vloga mentorja in proces mentorstva postajata zahtevno delo oziroma dodatna odgovornost
zaposlenih medicinskih sester. Mentorstvo je prisotno v izobraževanju medicinskih sester že
dolgo časa, njegov namen je podpora, izboljšanje in dvig kakovosti praktičnega
usposabljanja.Klinična praksa, njeno vodenje ter mentorstvoso pomembni dejavniki v
izobraževalnem procesuzdravstvene nege. Vloga mentorja v okviru klinične prakse pomeni
med drugim tudi to, da uživa zaupanještudentov, zaposlenih in pacientov (Ramšak Pajk,
16

Lea Ahčin, dipl. m. s., Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Pomočnica direktorice za
področje zdravstvene nege, lea.ahcin@bgp-kranj.si
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2007). Študent v klinični praksi pridobiva izkušnje prek procesa učenja. Zato je naloga
mentorja ne le učenje, temveč organizacija in iskanje priložnosti za izvajanje intervencij
zdravstvene nege. Mentor klinične prakse mora znati nenehno prepoznavati potrebe po
novih znanjih, jih sprejeti ter uvesti v prakso (ibid.).

2 IZKUŠNJE BOLNIŠNICE ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ
V bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj (v nadaljevanju BGP Kranj) se klinični
mentorji in koordinatorica kliničnega usposabljanja zavedamo, kako pomembno je, da smo
do študentov odgovorni. Naša prednost je v tem, da smo specializirana bolnišnica, vendar na
ginekološko porodniškem področju pokrivamo širok spekter delovanja tako, da študenti, ki
prihajajo v našo bolnišnico pridobijo veliko novega znanja tako teoretičnega kot praktičnega
oziroma veščin. Zavedamo se, da moramo študente aktivno vključiti v proces dela oziroma
izvajanje aktivnosti zdravstvene nege, kar nam sledeč po analizah anket, ki jih izvaja med
študenti Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice tudi uspeva in je zadovoljstvo študentov
z izvajanjem oziroma potekom kliničnega usposabljanja v naši bolnišnici zelo visoko.
Trudimo se, da študente sprejmemo kot enakovredne partnerje v procesu vsakdanjega dela.
Bistvo dobrega sodelovanja med mentorjem in študentom je vsekakor medsebojno zaupanje
in empatija. Pozitivno klinično okolje ni zgolj ključni dejavnik kakovostne prakse. Odvisno je
od dobrih odnosovmed zaposlenimi, sodelovanja med njimi in z zunanjimisodelavci, dobrega
vzdušja, sprejemanja mlajšihkolegic ter od mentorja, ki mora imeti dobre osebnein
profesionalne lastnosti (Papp, Markkanen, Von Bonsdorf, 2003; Price, 2004). Prenašanje
znanja in spretnosti preko pozitivne podobe, ki predstavlja študentu zgled, vzornika, osebo s
katero se identificira, je še vedno najuspešnejša in najučinkovitejša oblika. Na takšen način
se ne prenaša zgolj znanje in spretnosti, temveč tudi za specifiko našega poklica zelo
pomembne moralne in poklicne vrednote, ki so v našem strokovnem delovanju še
kakopomembne. Prenašanje znanja, spretnosti, vrednot, zgleda nabodoče generacije so
mnogi izmed ciljev praktičnega usposabljanja, zato je pomembno narediti vlogo»mentorja«
vidno. Zdravstvena nega je oboje, je umetnostin je znanost (Ramšak Pajk, 2007). Mentorski
odnos zahteva osebni pristop, veliko časa, pripadnost in primerno stopnjo čustvene
vpletenosti. Dobro mentorstvo in mentorski odnos sta predpogoj za kakovostno učenje in
pridobivanje praktičnihznanj (Andrews, Wallis, 1999). Mentorski odnos je partnerstvo, ki vodi
v profesionalni in osebni razvojobeh vpletenih prek sodelovanja in odprtega dialoga.
Pomembna značilnost obravnavanega odnosa je razvijanjein spodbujanje posameznika k
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spoznavanju vloge in podobe medicinske sestre. Naravna pot razvoja mentorskega odnosa
je tista, na kateri postaja študent samozavesten in samostojen in kjer se mentor
izavtoritativnega vodje prelevi v prijatelja in svetovalca (Rosser et al., 2004). Ginekologija in
porodništvo sta dve zelo dinamični področji dela in žal se nam dogaja, da imamo včasih
premalo časa za študente, vendar se trudimo, da izkoristimo vsako minuto, ko nam čas
dopušča, da se jim posvetimo. Zavedanje odgovornosti kliničnih mentorjev in koordinatorice
v naši bolnišnici pripomore k dobri organizaciji poteka kliničnega usposabljanja. V naši
bolnišnici klinični mentorji izvajajo 100% mentorstvo, kar je znak, da si močno prizadevamo,
da študentje v procesu izvajanja kliničnega usposabljanja dosežejo želene cilje.
Organiziranost kliničnega usposabljanja v (BGP Kranj) je sledeče: 1. dan ima koordinatorica
uvodni predstavitveni seminar, kjer predstavi vso dejavnost bolnišnice, predstavi klinična
okolja izvajanja kliničnega usposabljanja, predstavi klinične mentorje in standard
preprečevanja bolnišničnih okužb ter odgovarja na vprašanja študentov. 2. dan jih ravno tako
sprejme koordinatorica in jih odpelje v klinično okolje do kliničnih mentorjev. Nato
odgovornost nad potekom kliničnega usposabljanja prevzamejo klinični mentorji. V primeru
morebitnih nastalih težav, se mentorji s študenti pogovorijo s koordinatorico in poiščejo
skupno rešitev. Klinično usposabljanje izvajamo tako na primarnem kot sekundarnem nivoju
zdravstvenega varstva. Primarno zdravstveno varstvo zajema dispanzer za ženske, v
katerem imamo preko 17.100 opredeljenih pacientk. V sklopu dispanzerja za ženske je tudi
ultrazvočna diagnostika. Sekundarno zdravstveno varstvo predstavlja našo bolnišnično
dejavnost in zajema: dve operacijski dvorani (septična in aseptična), anestezijo, porodniški
oddelek, ginekološki oddelek, enoto intenzivne nege pacientk, neonatalni oddelek. Prav tako
imamo na sekundarni ravni specialistično ambulantno dejavnost s poudarkom na centru za
bolezni dojk, kjer na letnem nivoju opravimo čez 5.000 mamografij, ultrazvočno diagnostiko,
kolposkopsko ambulanto, histeroskopsko ambulanto, urodinamiko in neonatalno ambulanto.
Prav vsi, ki smo aktivno vključeni v proces izvajanja kliničnega usposabljanja se zavedamo,
kako pomembno je sodelovanje šol s kliničnim okoljem. Zdravstvena nega se je v zadnjih
letih močno razvila, predvsem na področju raziskovanja. Zato se zavedamo, kako
pomemben in velik je doprinos sprememb v klinično okolje na osnovi ugotovljenih dejstev do
katerih pridemo z raziskovanjem. Pomembno je, da se zavedamo, da bodo mlajše generacije
študentov zdravstvene nege z raziskavami oziroma njihovimi ugotovitvami pripomogli k
razvoju zdravstvene nege in dvigu njene pomembnosti, saj mora zdravstven nega temeljiti na
dokazanih dejstvih. Zato je še toliko bolj pomembna povezava teorije s prakso (šola-klinično
okolje). Ena izmed pomembnih nalog mentorja je tudi njegovo vseživljenjsko izobraževanje.
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3 RAZPRAVA
Iz prispevka je razvidna pomembnost odgovornosti kliničnih mentorjev in koordinatorjev za
uspešno izvajanje kliničnega usposabljanja študentov. V procesu mentorstva in izvajanja
kliničnega usposabljanja se tudi mentorji neprestano učijo in pridobivajo nove izkušnje s
katerimi izpopolnjujejo svojo vlogo mentorja. Študenti v klinično okolje prinesejo svežino in s
tem pripomorejo k boljšemu medosebnemu odnosu med zaposlenimi. Delo mentorja pa ni le
v odgovornosti temveč je tudi zahtevno in težavno. Mentorji, ki so pri svojem delu kritični,
veliko bolje vodijo klinično usposabljanje, saj študente veliko bolje naučijo praktičnih veščin.
Predvsem pa je pomembno tudi, da je študentu dober zgled, saj je od mentorjev tudi odvisno
kakšen profil zdravstvenih delavcev bomo imeli v kliničnih okoljih. Naš skupni cilj je, da
študenti pridobijo čimveč praktičnih veščin in novega teoretičnega znanja ter, da iz kliničnega
usposabljanja odidejo zadovolji in obogateni z novimi izkušnjami in, da se k nam radi vračajo.
Tudi zaposleni v BGP Kranj smo študente sprejeli za svoje. Z Visoko šolo za zdravstveno
nego Jesenice sodelujemo že nekaj let in upamo, da bomo vsaj tako uspešno kot smo do
sedaj sodelovali, sodelovali še v prihodnje.

4 ZAKLJUČEK
V BGP Kranj se bomo tudi v prihodnje tako klinični mentorji kot koordinatorica trudili, da se
bodo študenti pri nas počutili sprejete, kot enakovredni partner v procesu dela. Klinični
mentorji se bodo redno udeleževali šol za klinične mentorje, ter s tem pripomogli k lastnemu
razvoju in čimboljši vlogi mentorja. Biti mentor je odgovornost in naše poslanstvo. Vsak ne
more biti mentor.
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PRILOGI
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KLINIČNO USPOSABLJANJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE (MARIJA MEŽIK
VEBER17, MATEJA BAHUN18)
___________________________________
___________________________________

UČNA BAZA

___________________________________

• obnovljen status leta 2011pri MZ RS

___________________________________

• Študenti in dijaki (VŠZNJ, SŠJ, MF LJ, ZF LJ)

___________________________________

• Število mentorjev: 79
• 13 habilitiranih za področje ZN, 3 v postopku
pridobivanja habilitacije

___________________________________

• vsi imajo pogoje za izvajanje mentorstva

___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.

___________________________________

Protokol

___________________________________

• Sodelovanje med SBJ in VŠZNJ za potrebe klinične
prakse

___________________________________
___________________________________
___________________________________

• Prijava odklona pri izvajanju KU študentov VŠZNJ.

___________________________________
___________________________________
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.

___________________________________

Priprava na izvajanje KU

___________________________________

• Pred pričetkom KU sestanek z vodstvom ZN
glede načina in izvajanja KU.

___________________________________
___________________________________

• Udeležba na izobraževanju kliničnih
mentorjev, ki jih organizira VŠZNJ.

___________________________________

• Pred pričetkom novega študijskega leta
srečanje kliničnih mentorjev in koordinatorja
KU VŠZNJ.

___________________________________
___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.

17

18

Marija Mežik Veber, dipl. m. s., strok. sod., Splošna bolnišnica Jesenice, marija.mezik-veber@sb-je.si
Mateja Bahun, prof. zdr. vzg., pred., Splošna bolnišnica Jesenice, mateja.bahun@sb-je.si
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___________________________________
___________________________________
___________________________________

• Redni koordinacijski sestanki po zaključku
KU za vsakem strokovnem področju
opravljanja KU.

___________________________________
___________________________________

• Aktualne informacije in konstruktivni predlogi
za izboljšave.

___________________________________
___________________________________
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.

___________________________________
___________________________________

Modeli mentorstva
VSZNJ %

SBJ %

ZN 1 - oddelek za zdravstveno nego

80

20

ZN kirurškega pacienta

30

70

ZN internističnega pacienta

30

70

ZN žensk

30

70

ZN otroka in mladostnika

30

70

Zdravstvena nega 1 – interni in kirurški
oddelek

50

50

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Skupine: kirurški in interni oddelek: do 10 študentov
ginekološko porodniški in pediatrični oddelek: 4 - 5 študentov
oddelek za ZN: do 8 študentov

___________________________________
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.

___________________________________
___________________________________
Enote
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mentorstvo enako kot na oddelku 30 - 70

___________________________________

Operacijski blok
Anesteziološko reanimacijska služba
Center za hemodializo
Kardiološki laboratorij
Kronične kirurške rane
EITOS, IIT
Urgentna ambulanta
Ginekološka operacijska soba
Ginekološka ambulanta
Pediatrična ambulanta

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.
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___________________________________
___________________________________
Vsebine

___________________________________

• Klinični mentor - izvajanje praktičnih veščin
ZN (vključevanje v celostno obravnavo
pacienta, v osnovno ZN, diagnostično
terapevtske postopke, intervencije ZN, ki so v
kompetencah študentov, dokumentiranje PZN
na oddelku, timsko delo).

___________________________________
___________________________________
___________________________________

• Mentor VŠZNJ – teoretične vsebine in
individualno delo.

___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.

___________________________________
___________________________________
ODGOVORNOSTI KOORDINATORJA SBJ

___________________________________

• seznanjanje z novostmi, ki se vpeljejo na bolniške
oddelke in enote, ali z novimi pristopi pri delu
• seznanjanje z novimi standardi kakovosti v SBJ
• obveščanje o mnenjih (pohvalah in pripombah)
mentorjev
• obveščanje o morebitnih težavah, zapletih,
neljubih dogodkih v povezavi s študenti/ mentorji
• obveščanje o novih dogovorih, ki vključujejo KP v
SBJ na Kolegiju službe zdravstvene nege

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.

___________________________________
___________________________________

ODGOVORNOSTI GLAVNEGA MENTORJA
(koordinator/vodja ZN na oddelkih in v enotah)

• Določi neposrednega kliničnega mentorja

___________________________________

• Spremlja, svetuje, nadzoruje delo neposrednih kliničnih
mentorjev

___________________________________

• Vodi evidenco o urah opravljenega mentorstva

___________________________________

• Sodeluje s koordinatorico KU VŠZNJ

• Razporeja študente v okviru oddelka/enote
• Skupaj z neposrednim mentorjem napiše končno
evalvacijo in opravi razgovor s študentom

___________________________________

• Skupaj z neposrednim mentorjem razrešuje vse neljube
dogodke in odklone

___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.
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___________________________________
___________________________________
ODGOVORNOSTI NEPOSREDNEGA MENTORJA
•

uvaja in svetuje študentu v neposrednem delu s pacientom

•

Izvaja neposredno delo s študentom in preverja znanje ter
napredovanje pri delu

•

Pomaga pri izvajanju del in nalog in prenaša nanj svoje
delovne izkušnje
Vodi dokumentacijo KU
Opozarja na uporabo Kodeksa etike MS in ZT, standardov
kakovosti, protokolov, …
Spremlja odnos študenta do pacientov, njegovih svojcev in
sodelavcev
Študentu določi vsebino za IDŠ, jo pregleda ter poda mnenje

•
•
•
•

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.

___________________________________
___________________________________

Ocenjevanje

___________________________________

• Spremljanje napredovanje študenta skozi celo
obdobje KU.

___________________________________
• Sprotna povratna informacija o napredovanju
študenta.

___________________________________

• Numerično ocenjevanje.

___________________________________

•

Tam, kjer je udeležba študentov pri izvajanju aktivnosti
ZN minimalna, ni numeričnega ocenjevanja.

___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.

___________________________________
___________________________________

1 dan kliničnega usposabljanja

___________________________________

• Za 1. letnik – PDZN ali NPDZN predstavi
bolnišnico, dejavnosti, vizijo, cilje in
usmeritve, kakovost dela in varnost
pacientov.

___________________________________
___________________________________

• Za vse študente vsako leto pred začetkom
opravljanja KU – bolnišnična higieničarka
obnovi vsebino standarda kakovosti osebne
urejenosti in higieno rok.

___________________________________
___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.
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___________________________________
___________________________________
___________________________________

• Študenti pri opravljanju klinične prakse
upoštevajo Navodila o obveznostih in
odgovornostih študenta VŠZNJ pri opravljanju
klinične prakse v učnih bazah, protokole dela
in standarde kakovosti SBJ.

___________________________________
___________________________________

• V primeru odstopanj se s študentom opravi
razgovor, da se ugotovi, kaj je vzrok
nespoštovanja navodil.

___________________________________
___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.

___________________________________
___________________________________

IZBIRNO KLINIČNO USPOSABLJANJE

___________________________________

• Izbira učne baze in specialnega področja ZN
glede na letnik študija.

___________________________________

• Utrjevanje in poglabljanje znanja, ki ga je
pridobil tekom študijskega leta.

___________________________________
___________________________________

• 100% mentorstvo kliničnega mentorja.

___________________________________
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.

___________________________________
___________________________________

MEDNARODNA IZMENJAVA ŠTUDENTOV
Država

Študenti na
izmenjavi:

Obdobje:

Vir financiranja:

Področje opravljanja KU

Ankara, Turčija

3

Mar -Jun, 2013

Erasmus

ZN internističnega pacienta

Oslo, Norveška

2

Sept-Dec, 2012

Erasmus

ZN kirurškega pacienta

Finska

1

Sept-Dec, 2012

Erasmus

ZN otroka in mladostnika

Finska

1

Sept-Dec, 2012

Erasmus

ZN otroka in mladostnika

Oslo, Norveška

2

Sept-Dec, 2010

Norveški finančni
meh.

ZN kirurškega pacienta

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Neposredni mentor ima aktivno znanje angleškega jezika, ovira je, da
nekateri drugi zaposleni s katerimi študenti pridejo v stik in pacienti
slabše obvladajo angleški jezik
Študenti slabše pripravljeni na klinično okolje (v nekaterih primerih je to
prvo srečanje z bolnišničnim okoljem)

___________________________________
___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.
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___________________________________
___________________________________
Izvajamo še:

___________________________________

• Dodatno KU za študente brez predhodne
izobrazbe s področja ZN

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.

___________________________________
___________________________________
Vključevanje študentov v aktivnosti SBJ

___________________________________

•
•
•
•
•

___________________________________

dan odprtih vrat SBJ
stop razjedi zaradi pritiska
srečanja društva ILCO
mednarodni dan higiene rok
dan sladkorne bolezni…..

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.

___________________________________
___________________________________

Prednosti kliničnega usposabljanja, kot so
jih navedli KM-1

___________________________________

Študenti:
• se seznanijo z realnimi situacijami in ljudmi
• dobijo realen vpogled v dejansko dogajanje na
določenem delovnem mestu
• dobro povezovanje z VSZNJ
• študenti so pomoč pri delu (+/-)
• študenti v klinično okolje prinesejo novo znanje oz.
razmišljajo drugače, kot mi v ustaljeni praksi
• veliko študentov je pri delu zelo samoiniciativnih, zato so
na oddelku v veliko pomoč, predvsem izredni študenti
zelo motivirani za delo

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.
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___________________________________
___________________________________

Prednosti kliničnega usposabljanja, kot so
jih navedli KM-2

___________________________________

Klinični mentorji:
• sem pridobila toleranco, potrpežljivost
• ugotovila sem kako pomemben je prvi vtis
• osebna rast, izpopolnjujemo sebe
• dober občutek, da so moje izkušnje dobro posredovane
naprej
• nas motivira za pridobitev novih znanj, vzpodbuja
veščine komunikacije in poučevanja
• obnovitev lastnega teoretičnega znanja
• da razmišljam kako bi študent največ odnesel od prakse
(boljša organizacija dela..)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.

___________________________________
___________________________________

Slabosti kliničnega usposabljanja, kot so jih
navedli KM-1

___________________________________

• številčno velika skupina študentov, delo ne dopušča
posvetiti se dovolj KP

___________________________________

• neprimeren čas KP (?)
• premalo časa za ukvarjanje s študenti

___________________________________

• nezainteresiranost nekaterih študentov, izmikanje
delu, v največji obilici dela gredo na malico

___________________________________

• mlad kader na oddelku ne more deliti izkušenj, si ne
upajo izpostaviti nepravilnosti

___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.

___________________________________
___________________________________

PREDLOGI, kot so jih navedli KM

___________________________________

• pogostejša prisotnost šolskih mentorjev
• manj anketiranja s strani VSZNJ, drugače
sestavljene trditve (rešuje se že pavšalno)
• študenti se morajo zavedati, da se zjutraj priključijo
zdravstvenim tehnikom in ne, da sedijo in čakajo,
da DMS pridejo iz predaje službe
• na oddelku organizirati pedagoško MS, ki se bo
lahko bolj intenzivno ukvarjala s študenti
• študenti bi naj imeli svojega mentorja in svojo
bolniško sobo oz. paciente

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.
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ODGOVORNOST KLINIČNIH MENTORJEV: PRIMER PSIHIATRIČNE KLINIKE
LJUBLJANA (SLAVICA ROLJIĆ19, MAG. JOŽICA PETERKA NOVAK20)

Izvleček
Temelj odgovornosti medicinske sestre - kliničnega mentorja - opredeljuje stroka, ki vključuje
pravila etičnih kodeksov in druga pravna pravila. Odgovornost ne zajema zgolj moralno
odgovornost, ko gre za kršitev etičnih načel na osebni ravni temveč tudi pravno odgovornost.
Povedano kaže na obstoj več vrst odgovornosti in sicer: osebna ali moralna odgovornost,
poklicna ali deontološka odgovornost, odškodninska, disciplinska in kazenska odgovornost.
Medicinske sestre različno sprejemajo odgovornost na vseh ravneh, kar je odvisno od njenih
osebnostnih lastnosti, poklicne identitete in avtonomije. Odgovornost, ki jo ima pri delu s
pacientom, se v procesu kliničnega usposabljanja dodatno dopolni z odgovornostjo za
uspešnost vzgojno izobraževalnega procesa. Medicinske sestre - klinični mentorji - imajo
različna pedagoška znanja glede didaktike in organizacije pouka ter zakonodaje, ki ureja
strokovne in vzgojno izobraževalne zadeve.
V Psihiatrični kliniki Ljubljana dosledno izvajamo interne in eksterne evalvacije kliničnega
usposabljanja ter sledimo sodobnim smernicam za kakovost izobraževalnega procesa.
Ključne besede: mentor, odgovornost, študent

19
20

Slavica Roljić, dipl.m.s., Psihiatrična klinika Ljubljana, slavica.roljic@psih-klinika.si;
mag. Jožica Peterka Novak, Psihiatrična klinika Ljubljana, jozica.peterka@psih-klinika.si
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Center
za
vseživljenjsko
učenje, karierno svetovanje,
tutorstvo in mentorstvo

PROGRAM 4. SIMPOZIJA K ATEDRE ZA TEMELJNE VEDE

»Okužbe, povezane z zdravstvom«
Simpozij bo potekal 15. oktobra 2013 v konferenčni dvorani Zavarovalnice Triglav, Bleiweisova 20, Kranj.
Namenjen je vsem zdravstvenim delavcem, raziskovalcem in študentom, ki delujejo na področju okužb povezanih
z zdravstvom. Okužbe povezane z zdravstvom so kazalnik kakovosti dela zdravstvenih ustanov. Z izbranimi
vsebinami posveta želimo udeležence izobraziti o pomenu kakovostne in varne zdravstvene oskrbe kot tudi o
preprečevanju, razumevanju in hitrem zaznavanju okužb povezanih z zdravstvom.
08.00 – 08.30
08.30 – 08.40

Registracija udeležencev simpozija
Uvodna nagovora
doc. dr. Irena Grmek Košnik, predstojnica Katedre za temeljne vede VŠZNJ
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja VŠZNJ
Plenarna predavanja
Moderatorki: doc. dr. Viktorija Tomič, mag. Božena Kotnik Kevorkijan
08.40 - 09.00 Standardi – pomoč pri zagotavljanju kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
Danica Šprajcar
09.00 - 09.20 Moč kazalnikov kakovosti
mag. Miran Rems
09.20 - 09.40

Delo in rezultati NAKOBO
doc. dr. Viktorija Tomič

09.40 -10.00

Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb v Sloveniji in rezultati raziskav
mag. Božena Kotnik Kevorkijan

10.00 – 10.20 Razprava
10.20- 10.40
Odmor
Tematska predavanja: Higiena rok
Moderatorki: doc. dr. Tatjana Lejko, Mojca Dolinšek
10.40 - 10.55 Pomen higiene rok za preprečevanje bolnišničnih okužb
doc. dr. Tatjana Lejko
10.55 - 11.10 Dokumenti Svetovne zdravstvene organizacije na temo higiene rok
Janja Perme, Milena Prosen
11.10 - 11.25 Kazalniki kakovosti na področju higiene rok
Mojca Dolinšek
11.25 – 11.40 Izkušnje nenehnega izboljševanja na področju higiene rok
Lidija Ahec, Zdenka Kramar
11.40 – 11.55 Promocija higiene rok v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
MarijaTomažič, Mojca Dolinšek
11.55 - 12.10 Razprava
12.10 - 12.50 Odmor za kosilo
Tematska predavanja: Kateter
Moderatorki: doc.dr. Mateja Logar, Zdenka Kramar
12.50 – 13.05 Osnove – vstavljanje in okužbe osrednjih venskih katetrov
doc.dr. Mateja Logar
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13.05 – 13.20

Preprečevanje okužb OVK – oskrba katetra
Zdenka Kramar, Zorica Panić
13.20 – 13.35 Evidentiranje osrednjega venskega katetra in epidemiološko spremljanje
Zorica Panić, Zdenka Kramar
13.35 – 13.50 Razprava
Tematska predavanja: VAP
Moderatorja: mag. Franc Šifrer, Helena Ribič
13.50 – 14.05 Pljučnica pri bolniku na mehanični ventilaciji
Franc Šifrer
14.05 – 14.20 Preprečevanje okužb – respiratorna oprema
Zorica Panić
14.20 – 14.35 Pljučnica ob umetnem predihavanju, povzročena z večkratno odpornimi bakterijami
Helena Ribič
14.35 – 14.50 Razprava
14.50 – 15.10 Odmor
Tematska predavanja: MRSA
Moderatorka: doc. dr. Irena Grmek Košnik
15.10 – 15.25 Proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus (MRSA) in bolnišnične okužbe – Kaj je
novega?
doc. dr. Irena Grmek Košnik, Martina Kavčič
15.25 – 15.40 Obvladovanje MRSA v psihiatričnih bolnišnicah
Nataša Vuga, Metka Velušček, doc. dr. Irena Grmek Košnik
15.40 – 15.55 Obvladovanje proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus (MRSA) v porodnišnicah in
ginekologiji
mag. Irena Virant, Zdenka Brešar, doc. dr. Irena Grmek Košnik
15.55 – 16.10 Dekolonizacija kdaj in kako?
doc. dr. Viktorija Tomič
16.10 – 16.25 Uspešnost dekolonizacije nosilcev MRSA med zaposlenimi v regionalni bolnišnici
Helena Ribič, Lidija Ahec, Zdenka Kramar
16.25 – 16.40 Razprava in zaključek simpozija

KOTIZACIJA je 80 EUR. Pravne osebe (organizacije) plačajo kotizacijo po izstavitvi računa v valutnem roku.
Fizične osebe (samoplačniki) morajo kotizacijo poravnati najmanj tri dni pred dogodkom. V kotizacijo so vključena
predavanja, prehrana, zbornik predavanj, potrdilo o udeležbi. Kotizacijo je potrebno nakazati na transakcijski
račun Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice na številko: SI56 0700 0000
1033 819, sklic 00-06062013.
Na simpozij se lahko prijavite preko prijavnice, ki je objavljena na spletni strani VŠZNJ, v rubriki Dogodki
(www.vszn-je.si). Prijavnico natisnete, izpolnite in jo pošljete po pošti na naslov Visoka šola za zdravstveno nego
Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice ali po faksu na številko: +386 4 5869 363. Dodatne informacije v zvezi
s prijavo dobite na številki 04 586 93 60 ali e-pošti: center@vszn-je.si, dekanat@vszn-je.si. Prijave do 3.10.
2013.
Programski odbor si pridružuje pravico do manjših programskih sprememb.

Vljudno vabljeni!
Predstojnica Katedre

Predstojnica Centra

DEKANJA

doc. dr. Irena Grmek Košnik

dr. Simona Hvalič Touzery

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
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