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10 let šole za klinične mentorje na Fakulteti za zdravstvo Jesenice
dr. Brigita Skela Savič1
Izvleček
Urejeno in razvijajoče se klinično usposabljanje je bila od vsega začetka izvajanja
študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS) ena od prioritet Fakultete za
zdravstvo Jesenice. Model kliničnega mentorstva se je razvija postopoma, temeljil je na
sprotni in končno evalvaciji dela in sledenju znanstvene in strokovne literature. Vrh
prizadevanj za kakovost izobraževanje za poklic dipl. m. s. / dipl. zn. predstavljajo razvite
smernice za izobraževanje na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS), v
katerih so postavljeni tudi minimalni standardi za klinično usposabljanje, ki odpirajo nove
izzive in priložnosti za razvoj tega področja.
Ključne besede: mentor, model, učna baza, usposabljanje, smernice, kakovost, direktiva

1 UVOD
Urejeno in razvijajoče se klinično usposabljanje je bila od vsega začetka izvajanja
študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS) ena od prioritet Fakultete za
zdravstvo Jesenice (FZJ). Zelo dobro smo se zavedali in današnji rezultati prepoznavnosti
diplomantov to potrjujejo, da je študent lahko doseže kompetence študijskega programa le,
če sta teoretično izobraževanje in klinično usposabljanje med seboj povezana in delujeta
dopolnjujoče. FZJ je že prvo študijsko leto 2007/2008 izvedla prvo šolo za klinične mentorje
in skupaj z njimi začela graditi model mentorstva, ki bi dajal najboljše rezultate. Pri tem so
nas podprla vodstva učnih bazah, kar je pomembna dimenzija uspeha. Danes ima FZJ več
kot 500 kliničnih mentorjev in več kot 20 učnih baz.

2 RAZVOJ MODELA KLINIČNEGA MENTORSTVA FZJ
S sprotno in končno evalvacijo dela smo postopno razvijali in gradili model kliničnega
mentorstva, ki ga lahko opišemo z nekaj razvojnimi mejniki in pionirskim pristopom:
-

-

-

-

1

Šole za klinične mentorje, ki spodbujajo interaktivnost, prenos znanj, izkušenj med
mentorji učnih baz in visokošolskimi učitelji (VSU) FZJ;
Izdelava modela mentorstva, kjer zaposleni VSU izvajajo mentorstvo študentom
prvega letnika v učni bazi in jih tako iz kabinetnih vaj pospremijo v klinično okolje ter
na ta način evalvirajo uspešnost kliničnega usposabljanja v simuliranih okoljih;
Zaposlovanje kliničnih mentorjev v obliki dopolnilne zaposlitve, ki imajo pogoje za
VSU in tako omogočiti povezovanje teorije in prakse v pedagoškem procesu;
Določitev koordinatorjev za posamezne učne baze s strani FZJ in odgovornih oseb
na strani učnih baz ter načrtovanje redni sestankov za spremljanje poteka kliničnega
mentorstva in reševanje morebitnih problemov;
FZJ vzpostavi delovno mesto koordinatorja kliničnega usposabljanja, ki skrbi za
koordinacijo vseh učnih baz in zagotavljanje zadostnega števila mest za klinično
usposabljanje;
Iz didaktičnega vidika smo proces kliničnega usposabljanja podprli z izdelavo
specifičnih kompetenc za posamezna področja kliničnega usposabljanja,
dokumentacije za klinično usposabljanje, uvedli smo individualno delo študenta, ki
podpira pripravo študenta za doseganje kompetenc v kliničnem okolju, izdelali smo
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-

-

-

-

kriterije za ocenjevanje kliničnega usposabljanja, prešli tudi na numerično
ocenjevanje in se vedno več pogovarjali o odgovornosti podane ocene na kliničnem
usposabljanju, kot orodje za spremljanje študenta je bila razvita knjižica »Zbir
intervencij v zdravstveni negi za klinično usposabljanje – vodnik za študente in
mentorje«, ki študenta spremlja vsa leta študija, idr.;
Razvijali smo instrumente in kazalnike za spremljanje kakovosti kliničnega
usposabljanja, da bi se približali realni oceni uspešnosti in učinkovitosti mentorstva in
dobili podlage za uvajanje izboljšav;
Velik izziv je bilo klinično usposabljanje za tuje študente, ki so na FZJ na
mednarodnih izmenjavah, ki poteka uspešno in v zadovoljstvo obeh strani, študentov
in kliničnih mentorjev, predstavlja pa velik medkulturni izziv za vse nas;
Kot motivacijsko orodje za klinično usposabljanje smo razvili izbor Naj mentorja po
izboru študentov;
Delo in usposobljenost kliničnih mentorjev nenehno podpiramo tudi z razvojnim in
raziskovalnim delom, saj smo za klinične mentorje poleg vsakoletnih šol, ki potekajo v
jesenskem terminu, pripravili s pomočjo Evropskega socialnega sklada in Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport več delavnic na temo raziskovanja, etike,
komuniciranja, delo s starejšimi, kakovost in varnost v zdravstvu, teoretični koncepti v
zdravstveni negi, didaktika v mentoriranju in še bi lahko naštevali, tako da danes ne
moremo govoriti le o desetih šolah za klinične mentorje, temveč mnogo več.
Pomembno oporo delu kliničnih mentorje dajeta tudi vsakoletna posvet Moja kariera
Quo Vadis in znanstvena konferenca;
FZJ je pridobila tudi standarde in certifikate kakovosti kot so ISO 9001:2008, KzP
model, »Prepoznani v odličnosti« po modelu EFQM in mednarodno akreditacijo
agencije AHPGS (članica ENQA) za dva študijska programa, kar vse je imelo tudi
pozitivne učinke za razvoj transparentnega kliničnega usposabljanja, ki je primerljivo
na mednarodni ravni;

3 SMERNICE ZA IZOBRAŽEVANJE NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU PRVE STOPNJE
ZDRAVSTVENA NEGA (VS) IN NADALJNJE RAZVOJNE USMERITVE
Vrh naših prizadevanj za kakovostno izobraževanje za poklic dipl. m. s. / dipl. zn. zagotovo
predstavljajo razvite smernice za izobraževanje na študijskem programu prve stopnje
Zdravstvena nega (VS) (Skela Savič, 2015; 2016), kjer postavimo minimalne standarde tudi
za klinično usposabljanje, ki smo jih povzeli po EU Direktivi za regulirane poklice (Directive,
2013) in standardih Združenega Kraljestva, Nursing and Midwifery Council Standards (2010)
ter preučeni znanstveni literaturi na tem področju. Smernice so tudi za nas izziv, da se
razvijamo na področju kliničnega usposabljanja skupaj z učnimi bazami. Zlasti so naše
razvojne prioritete na naslednjih področjih:
-

-

-

izvajanje kliničnega usposabljanja v realnem okolju zdravstvene nege, kar pomeni v
delovnih izmenah, v okviru 40 ur na teden;
modularni razpis pedagoškega procesa, za kar je potrebno povečanje ur kliničnega
usposabljanja v neprekinjenih etapah, ki bi nam omogočile razpis daljših terminov
kliničnega usposabljanja za posameznega študenta (najmanj 4 teden ali več) in
organiziranje pedagoškega dela po zgledu anglo saksonskih držav, kjer se v enem
dnevu ne mešata prisotnost na kliničnem usposabljanju in teoretično izobraževanje
na FZJ;
razvijanje odgovornosti o pomenu realnega ocenjevanja na kliničnem usposabljanju s
strani kliničnih mentorjev ter s tem prevzemanje odgovornosti za dosežene cilje,
znanje in kompetence študenta;
razvijanje priložnosti za izboljšave v kliničnem usposabljanju skupaj s kliničnimi
mentorji, VSU in študenti;

2

-

-

-

-

-

evalvacija kompetenc diplomantov FZJ in njihove usposobljenosti za klinično delo; po
desetih letih dela je vzorec diplomantov dovolj velik, da lahko pristopimo k analizi, ki
jo načrtujemo v študijskem letu 2016/2017;
izdelava ocene tveganja, ki jo ima klinično usposabljanje študentov za učno bazo in
skupno načrtovanje realnih zmožnosti kliničnega usposabljanja v vseh izmenah
delovanja zdravstvene nege v učni bazi za študente 2. in 3. letnika študija;
zaposlovanje kliničnih mentorjev, ki so tudi VSU na FZJ, v obsegu do 100% kot
deljena zaposlitev med FZJ in učno bazo, kar bi omogočilo večjo vključevanje VSU iz
kliničnega okolja v razvojno in raziskovalno delo FZJ in bi imelo pozitivne učinke tudi
na razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline tudi v učni bazi;
akreditacija programa za izpopolnjevanje za klinične mentorje različnih ravni po
zgledu Nursing and Midwifery Council Standards (2010) na Nacionalni agenciji za
kakovost v visokem šolstvu;
idr.

4 ZAKLJUČEK
Mislim, da ne bo preskromno, če si priznamo, da smo z našim pristopom do kliničnega
usposabljanja naredili velike razvojne in pionirske premike in bili zgled tudi drugim
fakultetam/šolah, ki so jih naši pristopi spodbudili k razmisleku, kako pomembno je klinično
usposabljanje in so tudi sami pristopili k izboljšavam. To pomeni, da smo ravnali in še danes
ravnamo družbeno odgovorno in prispevamo k razvoju tega področja v Sloveniji. Sledili smo
spoznanjem do sedaj narejenih raziskav na tem področju, izvedli smo lastne raziskave, tvorili
smo dialog s kliničnimi okolji, kliničnimi mentorji in študenti in verjamemo, da lahko skupaj
razvijemo še veliko izboljšav in nove pristope, ki bodo v korist kakovosti pedagoškega
procesa in kakovosti zdravstvene obravnave v učnih bazah ter razvoja zdravstvene nege v
Sloveniji.
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Vloga mentorjev pri kliničnem usposabljanju študentov zdravstvene
nege
mag. Jožica Ramšak Pajk2
Izvleček
Znanje in izkušnje študentov iz kliničnega okolja so ene izmed pomembnejših elementov v
procesu izobraževanja za zdravstveno nego. Pri tem je vloga mentorja ključna pri vodenju,
usmerjanju in razvoju bodoče generacije.
Mentorji so pri svojem delu odgovorni tako za varnost pacienta, študenta in za čim
kakovostnejšo prakso ter razvijanje kompetenc. Prenašanje znanja in spretnosti preko
pozitivne podobe, ki predstavlja študentu zgled, je še vedno najuspešnejša
in
najučinkovitejša oblika.
1 UVOD
Postati mentor, je ena izmed vlog, ki jo mora medicinska sestra v svojem profesionalnem
razvoju osvojiti in kot taki tudi delovati. Gre za poslanstvo in vlogo, ki je opredeljena v
Kodeksu etike medicinskih sester, je odgovornost in nujna stopnica v poklicnem razvoju
medicinske sestre od novinke do eksperta. Mentorstvo pomeni tudi skrb za prihodnost, za
bodoče kadre v zdravstveni negi. Posledično pomeni, da se mentorju nalaga vloga
ocenjevalca in kritičnega presojevalca, ki zna spretno, natančno in odgovorno posredovati
povratne informacije študentu tako v času prakse kot v okviru končne ocene. Zato se
pogosto mentorju pripiše vloga partnerja, svetovalca, spremljevalca, ki študenta spodbuja, da
o izkušnjah govori, sprašuje, da jih skupaj z mentorjem analizirata, da planirata delo, se
dogovarjata z drugimi sodelavci v timu. Ne nazadnje je pogosto omenjena vloga vzornika,
zgleda, ki ima velik vpliv na študenta v smislu razvijanja veščin, znanja in profesionalnega
razvoja. Vloga pedagoga je verjetno najtežja, saj je potrebno študenta naučiti in pri tem
uporabljati različne pedagoške in didaktične prijeme. Refleksivno razmišljanje in učenje na
napakah ali minulem delu je zgolj eden izmed možnosti spodbujati študenta k aktivnemu
sodelovanju in brskanju po teoretičnem znanju.
Klinično usposabljanje študentov pomeni enega prvih stikov študenta s prakso, s stroko,
znotraj katere lahko ovrednoti svoje teoretično znanje s praktičnim znanjem. Tako teorija
razvoja od novinca do eksperta (Benner, et al., 2009) kot refleksivna praksa (Johns, 2005)
poudarjata, da je razvoj in pridobivanje znanja v zdravstveni negi mogoč le preko kliničnih
(praktičnih) izkušenj. Prenašanje znanja, spretnosti, vrednot, zgleda na prihodnje generacije
je eden izmed mnogih ciljev praktičnega usposabljanja, zato je pomembno narediti vlogo
»mentorja« vidno. Zdravstvena nega je oboje, je umetnost in je znanost. Je tako znanstvena
disciplina kot praktična. Odličnosti in kakovosti ne more dosegati brez ustreznega
praktičnega usposabljanja, potrebno je, da se tega zavedajo oblikovalci, snovalci bodočih
programov in smernic razvoja profesije.
Mentorstvo je oblika socializacije za profesionalne vloge. Opredeljuje razmerje v katerem
mentor tesno sodeluje z varovancem z namenom učenja, vodenja, podpore in razvoja tega
individuma. Rosser et al. (2004) navajajo, da se pod mentorstvom razume vodenje osebe, ki
je zaupljiva, modra, izkušena in se trudi pri posamezniku razvijati njegove potenciale.
Naštetih je nekaj želenih lastnosti mentorja (znanje, entuziazem, resničen interes,
komunikacijske veščine, prijateljstvo, potrpežljivost, sposobnost konfrontacije, fleksibilnost,
odgovornost, zaupljivost, je vzor, kompetentnost, spoštljivost, dostopnost,…).
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred., Zdravstveni dom Ljubljana in Fakulteta za zdravstvo Jesenice;
jozicaramsakp@gmail.com
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Vloga mentorja je tudi težavna, avtorji navajajo (Rosser, et al., 2004) zmedo do katere
prihaja med prehajanjem iz vloge medicinske sestre v vlogo mentorja. Prihaja tudi do drugih
problemov kot so težka organizacija časa, razvijanje specialnih sposobnosti, ki jih mentorstvo
zahteva, spopadanje s pričakovanji drugih, timsko delo in prevzemanje vodstvenih nalog.
Nursing and Midwifery Council ((NMC), 2008) je pripravil za mentorje naslednja priporočila:
Vzpostavljanje učinkovitega delovnega odnosov
- Razvoj dobrega odnosa temelji na zaupanju in spoštovanju.
- Razumeti kako se študent integrira v prakso in se spopade s tem procesom (strah,
predhodne izkušnje,…).
- Podpora študentu.
Podpora pri učenju
- Prepoznati učne potrebe pri študentu.
- Usmerjati in približati, kako lahko uporabi znanje v praksi.
- Dajati možnost študentu, da pridobiva izkušnje, samostojnost.
Vrednotenje in natančnost
- Na razumljiv in sproten način dajati povratne informacije in ocenjevanje dela.
- Uporabljati dogovorjen in veljaven način ocenjevanja.
Oblikovanje vlog medicinske sestre
- Prikazati način vzpostavljanja odnosa med pacientom in medicinsko sestro.
- Prispevati k razvoju oddelka in strokovnega dela.
- Organizacija dela na oddelku v smislu zagotavljanja kvalitetne zdravstvene nege.
Narediti okolje prijazno učenju
- Zagotavljati kvalitetno pridobivanje izkušenj in znanja.
- Upoštevati kazalce kakovosti izobraževanja in kvaliteto pridobljenega znanja.
Izboljševanje prakse v smislu uvajanja in sprejemanja sprememb
- Razvijati znanstveni pristop in aplicirati izsledke raziskav v prakso.
- Sodelovati pri pripravi seminarjev v smislu vseživljenjskega izobraževanja.
Odnos, ki ga vzpostavita mentor in študent, je vsekakor pomembno da temelji na
spoštovanju in zaupanju. Odnos se razvija v štirih fazah in sicer (Price 2005; Kilgallon &
Thomson, 2012).
•

Stranger - tujec – spoznava študenta, njegovo motivacijo, predhodno znanje in veščine.

•

Explorer – raziskovalc - vspostavlja se medoseben profesionalen/delovni odnos, mentor
odkriva učne potrebe, komunikacija se mora razviti in potekati, ker se tako realizira vloga
mentorja in študenta.

•

Companion – spremljevalec - poteka učni process pridobivanje znanja, spretnosti, veščin;
v tej fazi je pomembno, da je študent aktiven (sprašuje, se vključuje v delo), je motiviran,
da povezuje teoretično znanje s prakso.

•

Network associate – partner- gre za zaključek klinične prakse, navadno ni konec
medosebnega odnosa. Do te faze pride, če je študent sodeloval, osvojil znanje in ga tudi
obvlada, je ocenjen in se skupaj z mentorjem strinjata glede doseženih kompetenc in
pomanjkljivosti.

Wilkes (2006), pravi, da je mentorska vloga zahtevna in pogosto zelo stresna. Vloga
mentorja je le ena izmed vlog medicinske sestre, ki jo ima na delovnem mestu. Prepleta se

5

med vlogo pedagoga, medicinske sestre, vodje, osebnostne vloge. Mentorstvo nalaga
odgovornost in sicer, da študent pridobi znanje in veščine ter da dobiva povratne informacije
oziroma oceno opravljene klinične prakse tekom prakse kot na koncu. Zgodi se, da ima lahko
študent strahove pred oddelkom, prakso, specifično intervencijo,… v tem primeru je vloga
kliničnega mentorja, da to prepozna in poskuša zagotoviti varno okolje, občutek pripadnost,
kajti le tako se lahko nadaljuje proces učenja (podobno je pri teoriji Maslow - hierarhiji
potreb)
Teorija razvoja od novinca do eksperta in refleksivna praksa
Teorija Patricie Benner (2009) zagovarja koncept, kjer medicinska sestra razvija znanje in
veščine v daljšem časovnem obdobju preko številnih izkušenj in izobraževanja ter pri tem
spoznava razumevanje filozofije zdravstvene nege in potrebe pacientov. Teorija razvoja
novinca do eksperta in koncept refleksivne prakse, imata nekaj skupnih značilnosti, ki vodita
v razvoj znanja zdravstvene nege kot tudi profesije. Tako teorija kot refleksivna praksa
poudarjata, da je razvoj in pridobivanje znanja v zdravstveni negi mogoč le preko kliničnih
(praktičnih) izkušenj in samokritičnosti. Torej je za študenta vodenje izkušenega mentorja
zelo pomembno, ker lahko posreduje študentu veliko znanja in izkušenj, ter ga navaja h
kritičnemu mišljenju, odločanju in sprejemanju odgovornosti.
Refleksivna praksa je bila identificirana kot eden izmed ključnih elementov pri katerih se
učimo na podlagi lastnih izkušenj. V izobraževanju zdravstvenih delavcev je priznana kot
temeljno orodje za pomoč študentom, da znajo med seboj povezati teorijo in prakso.
Refleksivna praksa omogoča razvijanje lastnega znanje in spretnosti v smeri, ki vodi v
odličnost in strokoven razvoj v poklicni skupini. Mentorji lahko pomagajo in olajšajo
študentom učenje in pridobivanje znanja skozi vodeno refleksivno prakso. Mentorji, ki so
spodbujali študente k odkritemu komuniciranju in da znajo uporabljati ključne elemente
refleksivne prakse, so uspešnejši študenti in se bolj znajdejo v zapletenem svetu
zdravstvene nege (Ruth-Sahd, 2003).
O refleksivni praksi večina govorimo v nivoju, ko se pojavi želja po novem znanju in tudi po
ustvarjanju novega znanja. Slednji proces se lahko med drugim odvije tudi z refleksivnim
razmišljanjem že v procesu dela (v akciji – ko klinična praksa poteka) ali po opravljenem delu
ali nekem dogodku (po praksi). Za pristop k refleksiji je potrebno predhodno znanje in sicer
teoretično -empirično, praktično - izkustveno, ki vodi do dejanj – prakse, ki temelji na znanju
in razumevanju prakse. Glede na sestavo učnega programa 50:50, imajo študenti dobro
teoretično osnovo. Med drugim je naloga mentorja spodbuditi študente k razmišljanju,
ponavljanju, branju, brskanju, samokritičnosti o količini znanja. Le na takšen način je
povezovanje teoretičnih vsebin s praktičnimi izkušnjami dobro, kot posledica pa razvijanje
kompetenc pri študentu in seveda obojestransko zadovoljstvo.
Refleksivno razmišljanje je potrebno pri študentu spodbuditi. V kolikor je to bolj individualne
narave je lahko v času klinične prakse med intervencijo, po intervenciji ali pa dobi študent
nalogo, da pripravi zapis do naslednjega srečanja. Navedenih je nekaj vprašanj, ki bi lahko
bila osnova in vodilo razmišljanju o pretekli izkušnji in njenemu opisu.
Kaj sem želel s to intervencijo doseči?
Kaj točno sem naredil? Kako bi natančno opisal intervencijo?
Zakaj sem izbral to intervencijo/dejanje?
Katere teorije / modeli / raziskave / protokoli utemeljujejo moja dejanja?
Kaj naj storim naslednje?
Kako uspešna je bila intervencija?
Katera merila/kriterije lahko uporabim za merjenje uspešnosti?
Kako bi to naredil drugače naslednjič?
Kakšni so občutki glede na celotno izkušnjo?
Katera znanja / vrednote / spretnosti so bile prikazane?
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Kako se je počutil pacient ob tem?
Ali je dejanje/intervencija vplivala na moje aktivnosti v prihodnje?
Mentorstvo pomeni skrb za prihodnost, za bodoče kadre v zdravstveni negi. Posledično
pomeni, da se mentorju nalaga vloga ocenjevalca in kritičnega presojevalca, ki zna spretno,
natančno in odgovorno posredovati povratne informacije študentu tako v času prakse kot v
okviru končne ocene. Zato se pogosto mentorju pripiše vloga partnerja, svetovalca,
spremljevalca, ki študenta spodbuja, da o izkušnjah govori, sprašuje, da jih skupaj z
mentorjem analizirata, da planirata delo, se dogovarjata z drugimi sodelavci v timu. Vloga
pedagoga je verjetno najtežja, saj je potrebno študenta naučiti in pri tem uporabljati različne
pedagoške in didaktične prijeme. Refleksivno razmišljanje in učenje na napakah ali minulem
delu je zgolj eden izmed možnosti spodbujati študenta k aktivnemu sodelovanju in brskanju
po teoretičnem znanju.
Vsekakor je vloga kliničnega mentorja v procesu študija zdravstvene nege zelo pomembna.
Tako je povezovanje učiteljev in mentorjev med fakulteto in učnimi bazami nujno in dobro za
celoten proces. S sodelovanjem, sprotnim reševanjem problemov, srečevanjem in
postavljanjem skupnih ciljev bodo imeli pacienti varno in kakovostno obravnavo in prihodnost
dobrih kadrov v zdravstveni negi bo zagotovljena.

2 ZAKLJUČEK
S prispevkom sem želela poudariti, kako bi lahko bil mentor pri svoji vlogi še učinkovitejši.
Izhajam iz teorije Patricije Benner, ki pravi, da je naloga izkušenih medicinskih sester, da
prenašajo in učijo mlajše kolegice, kajti le tako lahko profesionalno napreduje in seveda pri
tem tudi sama nabira izkušnje in se uči.
Zavedati se moramo, da so teoretična znanja osnova in izhodišče praktičnemu delovanju in
raziskovanju. Menim, da je prenašanje znanja in proces učenja ena izmed najpomembnejših
in najodgovornejših vlog mentorja. Refleksivna praksa, ki smo jo omenili zgoraj, nam
narekuje, da se znamo vprašati, kaj delamo, kako delamo, katera znanja imamo, kaj se še
moramo naučiti, ali delamo prav, torej ,da smo kritični do sebe, okolice in reflektiramo
opravljeno delo. Nenehno se je potrebno spraševati ne zgolj ali imam potrebno znanje in
vedenje temveč tudi kako so intervencije izvedene. Slednje zahteva razumevanje,
poznavanje dejstev, konceptov, dokazov, teorij.
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Pomen razvoja kompetenc pri študentih zdravstvene nege
dr. Vesna Čuk3
Izvleček
Izhodišče: Razvoj profesionalnih kompetenc študentov zdravstvene nege je povezan z
uspešnostjo poučevanja in učenja v kliničnem okolju ter kakovostjo doseganja učnih izidov
med prenosom teorije v klinično prakso.
Metode: Cilj kvalitativne akcijske pedagoške raziskave, ki je potekala dve leti v izbrani učni
bazi, je bil sistematično proučevanje dejavnikov poučevanja in učenja v delovnem učnem
okolju. Podatke smo zbirali v devetih fokusnih skupinah, v katerih je sodelovalo 98 študentov
in 15 mentorjev. Za zbiranje podatkov smo uporabili polstrukturirani intervju v fokusnih
skupinah, metodo opazovanja z udeležbo, pisne refleksije izkušenj študentov ter evalvacijske
vprašalnike kliničnih mentorjev.
Rezultati: V prispevku je delno predstavljena analiza podatkov, s katero smo želeli
odgovoriti na raziskovalno vprašanje o
pomenu razvoja kompetenc pri študentih
zdravstvene nege v kliničnem okolju. Akcijsko raziskovanje v prvem krogu je vključilo etapne
korake ugotavljanja problemov, načrtovanja in akcije ter vrednotenja doseženega.
Identificiranih je bilo šest kategorij na osnovi katerih smo ugotovili, da organizacijske
značilnosti in klinično okolje vplivajo na izvajanje mentorstva. Na razvoj in nivo doseženih
kompetenc študentov zdravstvene nege vpliva pogostost uporabe aktivnosti in intervencij v
kliničnem okolju. Na osnovi teh ugotovitev smo v drugem akcijskem krogu postavili
paradigmatični model in uvajali spremembe ter izboljšave v proces poučevanja in učenja ter
pridobivanja
kompetenc
študentov
zdravstvene
nege
v
kliničnem
okolju.
Diskusija in zaključek: V delovnih učnih okoljih poteka klinično usposabljanje, ki zagotavlja
razvoj kompetenc študentov zdravstvene nege. Interakcija v kliničnem okolju vključuje
različne vloge in aktivnosti, ki zmanjšujejo razkorak med pričakovanimi in doseženimi učnimi
izidi. Mentorstvo je najpomembnejša strategija poučevanja in učenja. Paradigmatični
konceptualni model poučevanja in učenja zdravstvene nege v kliničnem okolju s ciljem
razvoja kompetenc pa daje priložnost za izboljševanje kakovosti izobraževanja zdravstvene
nege v slovenskem prostoru.
1 UVOD
Zdravstvena nega kot disciplina po definiciji mednarodnega sveta (International Council of
Nursing (ICN), 2006) obravnava posameznika, družino in družbeno skupnost v času zdravja
in bolezni s ciljem, da se doseže čim višja stopnja zdravja (Zbornica-Zveza, 2010).
Zdravstvena nega zagotavlja organiziran, sistematičen, empiričen in logičen pogled na
znanje, ki ga kader v zdravstveni negi kot izrazito aplikativni zdravstveni disciplini, potrebuje
za kakovostno izvajanje klinične prakse, izobraževanja in raziskovanja za dobrobit ljudi,
družin in družbe kot celote (Warne, et al., 2010; Ward, 2011). Marentič Požarnik (2012) in
Cvetek (2015) opredeljujeta učenje kot dialektični proces v katerem se integrirajo izkušnje,
pojmovanje, opazovanje in akcijski proces. Učenje je v bistvu vsakršno spremenjeno stanje v
informiranosti, vedenju, znanju, razumevanju, pogledih, spretnostih in zmožnostih
posameznika, ki je permanentno in ga ne moremo pripisati podedovanim lastnostim v smislu
psiholoških značilnosti in vedenjskih vzorcev. Profesionalne kompetence zaposlenih v
zdravstveni negi so povezane s sposobnostjo pridobivanja in uporabe sodobnih znanstvenih
izsledkov in na dokazih podprte klinične prakse pri vsakdanjem delu. Študenti s tem razvijajo
spretnosti za prenos teorije v prakso, razvijajo pa tudi sposobnost analitičnega in kritičnega
razmišljanja, ki vpliva tako na potek poučevanja in učenja, na doseganje učnih izidov ter na
razvoj kompetenc, kar je pomemben cilj izobraževalnih programov zdravstvene nege
3
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(Kragelund, 2011). White (2010) ugotavlja, da študenti zdravstvene nege dosegajo učne cilje
in razvijajo kompetence z pridovanjem znanja in razvojem spretnosti med teoretičnim in
praktičnim učnim procesom.
V Sloveniji izvajamo študijski program zdravstvene nege, po katerem morajo študenti v treh
letih šolanja opraviti 4600 ur, kar znaša 180 ECTS. Študijski programi zdravstvene nege so
usklajeni z zahtevami Evropske unije in polovica ur je namenjena praktičnemu usposabljanju
v kliničnih okoljih. Direktiva (2013/55/EU) je dopolnila tudi ključne kompetence v
izobraževanju za splošno zdravstveno nego. Določili so šest kompetenčnih področij:
zdravstveni nega: kultura, etika in vrednote; promocija zdravja in preventiva z usmerjanjem in
poučevanjem; sprejemanje odločitev; komunikacija in timsko delo, raziskovanje, razvoj in
vodenje (EFN smernice za implementacijo člena 31, 2015). Temeljna področja delovanja, s
katerimi so opredeljene vsebine učnega načrta za praktično usposabljanje zdravstvene nege
v delovnem učnem okolju, so znanje in razumevanje o strokovni disciplini, interpersonalne
relacije ter moralne vrednote; sposobnosti za opravljanje psihomotoričnih dejavnosti,
interakcije med člani z različnimi vlogami ter stališča in vrednote, ki povzročijo znanje in
zavezo k profesionalnim vrednotam ter pripravljenost za izvajanje nalog na profesionalen
način. Čuk (2014) ugotavlja, da v času kliničnega usposabljanja študenti v kliničnem okolju
razvijajo splošne in specifične kompetence. Na podlagi pridobivanja konkretnih izkušenj v
kliničnem okolju in aktivnega preizkušanja strokovnih intervencij zdravstvene nege se učijo
tudi medsebojnega sodelovanja, uporabo terapevtske komunikacije, etičnih vrednot,
sposobnosti kritičnega mišljenja in strokovnih odločitev. Študenti morajo ob tem razvijati
sposobnosti za kakovostno učenje in samorefleksijo. V kakovostno izobraževanje
zdravstvene nege v kliničnem učnem okolju je zato potrebno integrirati aktivne učne metode
in ustvariti refleksivno prakso, ki se odziva na potrebe študentov zdravstvene nege.
Izobraževanje je proces pridobivanja znanja, spretnosti, sposobnosti in oblikovanja vrednot.
Didaktika je znanstvena disciplina, ki obravnava vsebino, metode in organizacijo pouka v
šolah. Predmet didaktike je izobraževanje na različnih nivojih in oblikah. Marentič Požarnik
(2012) in Cvetek (2015) ugotavljata pomen zagotavljanja in vrednotenja kakovosti
visokošolskega študija, ki zahteva bistvene spremembe v pojmovanju vloge učiteljev in
mentorjev, spreminjanje učnih metod in študija, za kar pa je potreben sistemski pristop in
stalno usposabljanje (Prosser & Trigwell, 2000; Marentič Požarnik, 2012).
Podpora študentom v učnem okolju študente spodbuja k samostojnosti, neposredno
komuniciranje z vsakodnevno refleksijo konkretnih delovnih izkušenj omogoča sodelovanje v
skupini oziroma kliničnem timu. Učenje na delovnem mestu v kliničnem okolju omogoča
proces razvoja in spodbuja proces učenja »za poklic« in »v poklicu« z edukativno, podporno
ali usmerjevalno funkcijo v različnih oblikah (Poikela & Nummenmaa, 2006; Lynch, et. al,
2008). Klinično okolje ponuja možnosti izkustvenega, situacijskega in problemskega učenja.
Iz okolja šole, kjer so aktivnosti strukturirane, vstopajo študenti v okolja, ki so nepredvidljiva
in jih je težko kontrolirati. Mlad, odraščajoči človek brez izkušenj ima svoje osebnostne
lastnosti, svoja pričakovanja, vrednote, predznanja in motivacijo, kot tudi težave, ki jih ne
smemo spregledati (Bradbury Jones, et al., 2011). V delovnih in kliničnih učnih okoljih se je
mentorstvo uveljavilo kot pomembna strategija poučevanja in učenja. Mentorstvo
opredeljujemo kot odnos, v katerem mentor nudi podporo in vodenje študentom, da povečajo
samozavest, razvijajo sposobnosti in se socializirajo znotraj področja prakse (Jarvis, 2002;
Herman & Mandell, 2004; Kinnell & Hughes, 2010; Lynch et al., 2008).
2 NAMEN IN CILJI
Namen naše raziskave je bil ugotoviti pomen kliničnega okolja in mentorske vloge pri
razvoju kompetenc študentov zdravstvene nege. Sistematična empirična kvalitativna
akcijska pedagoška raziskava je imela glavni cilj proučiti ključne dejavnike, ki vplivajo na
razvoj kompetenc študentov zdravstvene nege, glede na pričakovane učne cilje kliničnega
usposabljanja. Na osnovi ugotovitev o pomenu razvoja kompetenc študentov je bil cilj razviti
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paradigmatični model poučevanja in učenja v zdravstveni negi ter izboljšati praktično
usposabljanje v kliničnem okolju, katerega cilj soj spremembe v znanju, spretnostih in
vrednotah študentov zdravstvene nege. Želeli smo odgovoriti na raziskovalno vprašanje,
kako poteka razvoj kompetenc študentov zdravstvene nege v kliničnem okolju.
3 METODE
Za zbiranje podatkov v poteku kvalitativne pedagoške akcijske raziskave smo uporabili
triangulacijo metod, s katerimi smo proučevali različne vidike pojava poučevanja in učenja
zdravstvene nege v kliničnem okolju v poteku dveletnega akcijskega raziskovanja. Z
zbiranjem podatkov v akcijskem raziskovanju smo dobili empirično gradivo, v nadaljevanju
izvedli postopke analize s kodiranjem in definiranjem kategorij ter jih z analitično indukcijo
interpretirali v obliki novega paradigmatičnega teoretičnega modela.
Na osnovi akcijskega raziskovanja in etapnih korakov načrtovanja, akcije in vrednotenja,
doseženega v prvem krogu, smo v drugem akcijskem krogu neposredno uvajali spremembe
in izboljšave v proces poučevanja in učenja v izbranem kliničnem okolju. Kvalitativna
pedagoška akcijska raziskava pomeni sistematično proučevanje poklicnih situacij, ki jo
Vogrinc (2008) opisuje kot niz korakov v spirali, od katerih se vsak sestoji iz: načrtovanja,
akcije in ocene doseženega. Vogrinc (2008) in Mažgon (2008) navajata še, da ima akcijsko
raziskovanje praktično funkcijo: proučevanje dejavnikov za spremembo situacije z akcijo in
praktično uporabnost spoznanj v pedagoški akcijski situaciji. Tako imajo raziskovalne
ugotovitve značaj povratnih sporočil, z načrtovanjem in akcijo v naslednjih ciklih. Merilo
uspešnosti akcijskega raziskovanja je po mnenju Vogrinca (2008) in Mažgona (2008) prav
prispevek k izboljšanju dela v konkretnih delovnih in učnih situacijah. Mažgon (2008) navaja
še, da akcijsko raziskovanje kot metoda spreminjanja vključuje spiralo, ki pomeni tesno
zvezo med praktično akcijo, raziskovanjem in usposabljanjem, predvsem pa sodelovanje
članov akcijske skupine (v našem primeru mentorskega tima) pri organizaciji raziskave in
uvajanjem izboljšav. Za zbiranje empiričnega gradiva smo uporabili triangulacijo metod:
fokusne skupine, ki so ena izmed kvalitativnih metod za zbiranje, analizo in interpretacijo
podatkov. Udeležence (študente in klinične mentorje) smo zbrali v skupini z namenom, da bi
se pogovarjali. V raziskovalne namene smo metodo intervjuja uporabili za vsako skupino
študentov na začetku kliničnega usposabljanja: na začetku kliničnega usposabljanja smo
uporabili polstrukturirani intervju, s katerimi smo pridobili kvalitativne podatke, ki so težje
merljivi (Kožuh, 2010). Uporaba fokusnega intervjuja je uporabna zaradi prožnosti pri
obravnavi občutljivih tem in komunikacije. Uporabili smo še metodo pisnih virov (Vogrinc,
2008) kot tehniko zbiranja podatkov, da bi dobili čim boljše informacije na bolj oseben in
nevsiljiv način. Primerni viri so uporaba refleksije za razmišljanje o konkretnih izkušnjah, ki je
primerna tako za opazovanje dogodkov in samoopazovanje ter za zbiranje povratnih
informacij o izkušnjah in doživljanju posameznih dogodkov. Za analizo empiričnega gradiva
je bila uporabljena metoda utemeljitvene teorije (Vogrinc, 2008; Polit in Beck, 2012), s katero
smo želeli predstaviti odnose med proučevanimi kategorijami.
3.1 Opis instrumenta
Na začetku kliničnega usposabljanja smo v vsaki fokusni skupini študentov uporabili
polstrukturirani intervju, s katerimi smo pridobili kvalitativne podatke. Glede na namen in cilje
raziskave smo z udeleženci in metoda zbiranja podatkov v obliki skupinskega pogovora, in
postavljanja vprašanj želeli spodbuditi diskusijo udeležencev v skupini.




Kaj pričakujejo od kliničnega usposabljanja glede na dosedanje izkušnje v kliničnih
okoljih?
Kaj pričakujejo glede doseganja učnih ciljev in razvoja kompetenc v kliničnem okolju?
Kateri dejavniki po njihovem mnenju vplivajo na proces učenja in poučevanja v
kliničnem okolju?
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Ob zaključku kliničnega usposabljanja smo udeležencem v fokusni skupini zastavili
vprašanja:




Kako so potekali procesi poučevanja in učenja zdravstvene nege v kliničnem okolju?
Katere aktivnosti so izvajali in kako pogosto?
Kako udeleženci (klinični mentorji in študenti) pojmujejo mentorstvo in izkustveno
učenje v kliničnem okolju?
Študenti so ob zaključku napisali tudi pisno refleksijo izkušenj, klinični mentorji pa so izpolnili
še evalvacijske vprašalnike učne baze.
3.2 Opis vzorca
Za namenski vzorec smo izbrali eno klinično učno okolje v zdravstvenim zavodu, ki je
izvajalo klinično usposabljanje na specialnem področju zdravstvene nege. V akcijsko
skupino smo vključili vse člane mentorskega tima. Vzorec za akcijsko raziskovanje je
predstavljalo 9 skupin oziroma 98 rednih študentov 3. letnika dodiplomskega študijskega
programa Zdravstvena nega.
3.3 Opis poteka raziskave in obdelave podatkov
Akcijska pedagoška raziskava je potekala dve študijski leti od 2013 do 2015, v času
kliničnega usposabljanja v izbrani učni bazi po terminskem planu. Zbiranje podatkov v
raziskovalne namene je potekalo po enakem postopku v vseh skupinah študentov, ki so bili v
času dveletne akcijske raziskave razporejeni v učni zavod. V bolnišnico so bili razporejeni po
dva tedna v obsegu 100 ur v 9. skupinah, na 6. bolniških oddelkih. Sestava študentov v
fokusnih skupinah je bila odvisna od števila in je bila naključna glede na seznam študentov.
V izbranem učnem okolju je bila od leta 2013 do leta 2015 izvedena akcijska pedagoška
raziskava, ki je imela cilj uvajanja izboljšav v učno prakso na področju izobraževanja
zdravstvene nege ter oblikovanje in vrednotenje raziskovanega modela v klinični praksi.
Običajno se raziskovalni intervjuji posnamejo in naredijo transkripti pogovora (Cencič, 2009).
Študente zdravstvene nege smo ob zaključku kliničnega usposabljanja prosili, da napišejo
refleksijo svojih izkušenj. Da bi zagotovili njihovo odkrito in kritično mišljenje, smo jim
zagotovili anonimnost tako, da so bile refleksije brez podpisov študentov oddane na koncu
kliničnega usposabljanja v zaprto škatlo, podatki pa so bili analizirani sumativno.
Za analizo smo uporabili kvalitativne podatke in empirično gradivo, zbrano v dveletnem
poteku v akcijski raziskavi. Kvalitativno vsebinsko analizo zbranega gradiva smo izvedli tako,
da smo vse empirično gradivo razdelili v enote za kodiranje. Gradivo smo zbrali, sortirali in
izvedli prepisovanje zabeležk in zaznamkov v raziskovalni dnevnik. V nadaljevanju smo
gradivo uredili in označili, oštevilčili, barvno označili in razporedili po posameznih enotah za
kodiranje. Empirično gradivo smo pregledovali po delih. Po sekvencah smo postopno z
večkratnim branjem izvajali odprto selekcijo in razvrščanje obsežnega empiričnega gradiva,
zbranega v poteku akcijskega raziskovanja. V nadaljevanju so postopki kvalitativne analize
vsebine empiričnega gradiva vključili postopek kodiranja: določitev enot kodiranja; odprto
kodiranje, klasifikacijo in definiranje kategorij, odnosno kodiranje, iskanje podobnosti in razlik
ter z analitično indukcijo oblikovanje teoretičnega paradigmatičnega modela.
4 REZULTATI
Kvalitativna analiza zbranih podatkov je odgovor na temeljno raziskovano vprašanje o
pretoku in pridobivanju novega znanja in spretnosti v kliničnem okolju, ki je imelo namen
izboljševanja praktičnega dela kliničnih mentorjev v delovnem okolju. Ugotovili smo ključne
kategorije ter ključne dejavnike in značilnosti kliničnega okolja, ki so povezane z
mentorstvom in razvojem kompetenc. Sistemske značilnosti so vključile analizo problemov
na ravni organizacije in procesov. Organizacijske značilnosti so vključile analizo problemov
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na ravni ciljev in nalog. Individualne značilnosti so vključile različne vloge, pričakovanja in
razkorak med teorijo in prakso ter analizo problemov na ravni posameznika. Ključne kode in
kategorije so prikazane v sliki 1.

Proces
Poučevanje

Interakcija

Proces

Medosebni odnosi

Učenje

Komunikacija
Pričakovanja

Organizacijske
značilnosti

Znanje,
stališča

Individualne
značilnosti

Razkorak

Intervencije
Refleksija
izkušenj

Sistemske značilnosti
Klinično okolje

Intervencije

Prenos teorije v prakso

Refleksija

s pridobivanjem izkušenj
in razvojem kompetenc

Vloga kliničnega tima
Vloga mentorja

kompetenc
Strategije
Integracija

Vloga študenta
Vključenost
Komunikacija

izkušenj

Vloga kliničnega
okolja,
organizacija dela
značilnostiznačiln
ostitemskea dela

Sodelovanje

Cilj
Kakovost in učinkovitost
poučevanja in učenja

Slika 1: Ključne kode in kategorije analize empiričnega gradiva

12

Procesi poučevanja in učenja v kliničnem okolju omogočajo razvoj kompetenc. Model
vključuje interakcijo med različnimi kategorijami. Kriterije uspešnosti in učinkovitosti
paradigmatičnega modela odnosov med proučevanimi kategorijami prikazuje slika 2.
Učne situacije

Poučevanje mentor

Učne strategije

Učne aktivnosti

Učenje v realnih
učnih situacijah

Aktivnosti

Učenje - študent

Dejavnosti

Reševanje
problemov, kritično
mišljenje
Razvoj spretnosti in
kompetenc
Prenos teorije v
prakso

Delo - mentor in
študent

Delovne naloge,
prenos znanja,
informacij
Pridobivanje
izkušenj

Model poučevanja
in učenja
zdravstvene nege
v kliničnem okolju
s razvojem
kompetenc

Učna klima ‒
vzdušje

Klinično okolje

Pogoji za učenje

Pogoji za delo
Organizacija dela
Vključenost
Povezanost

Viri in pogoji

Skupina

Komuniciranje,

Razpoložljivi kadri

Skupnost

sodelovanje
Medsebojni delovni
odnosi

Posameznik

Znanje, stališča,
pričakovanja,
mišljenje
Počutje
Doživljanje
Vloge, pristopi,
vedenje

Slika 2: Paradigmatični model
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Klinično usposabljanje za strokovno področje se je izvajalo v skladu z naborom negovalnih
intervencij, ki so sestavni del učne dokumentacije. Na podlagi analize zbranih podatkov smo
ugotovili nabor aktivnosti in intervencij za uporabo v kliničnih okoljih teh nivo doseženih
kompetenc (tabela 1).

Tabela 1: Nabor intervencij in nivo doseženih kompetenc v zdravstveni negi
I

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A 10

II

KOŠ
1
KOŠ
2
KOŠ
3
KOŠ
4
KOŠ
5

Nabor Intervencij zdravstvene nege za uporabo
v kliničnih okoljih
Število odgovorov
Študent/ka se je v kliničnem okolju učil/a izvajati
naloge in vloge pomoči pri izvajanju intervencij v
procesu zdravstvene nege.
V kliničnem okolju se je študent/ka učil/a
opazovanja in dokumentiranja aktivnosti v procesu
zdravstvene nege pacientov.
V kliničnem okolju se je študent/ka naučil/a
dokumentiranja na podlagi odločanja z
diagnostičnimi kriteriji(ND) in kategorizacije
zahtevnosti zdravstvene nege.
V kliničnem okolju se je študent/ka učil/a izvajanja
terapevtskih intervencij, zagotavljanja kakovosti in
varnosti procesa zdravstvene nege.
V kliničnem okolju je študent/ka samostojno
izvajal/a aktivnosti zdravstvene nege in diagnostične
terapevtske postopke.
V kliničnem okolju je študent/ka opazoval/a delo in
organizirane aktivnosti v programu zdravljenja.

Zelo redka
uporaba

Občasna
uporaba

Zelo
pogosta
uporaba

10

36

52

20

29

49

30

38

30

22

30

46

30

34

34

24

26

48

V kliničnem okolju se je študent/ka naučil/a
obvladovanja nepredvidljivih situacij.

18

47

33

V kliničnem okolju se je študent/ka naučil/a
organizacije dela v procesu zdravstvene nege.

46

37

15

Študent/ka se je v kliničnem okolju učil/a različne
veščine terapevtske komunikacije.

10

37

51

12

30

46

Študent/ka se je v kliničnem okolju učil/a o
medsebojnem sodelovanju v delovnih procesih.
NIVO doseženih kompetenc študentov
zdravstvene nege v kliničnem okolju
Število odgovorov
Študent/ka je razvil/a spretnosti za prenos in
uporabo znanja v klinični praksi.
Študent/ka je razvil/a spretnosti za izvajanje
terapevtskih intervencij in diagnostičnih postopkov v
procesu zdravstvene nege.
Študent/ka je v kliničnem okolju pridobil/a spretnosti
za prilagajanje nepredvidljivim kliničnim situacijam.
Z učenjem v kliničnem okolju je študent/ka razvil/a
etične vrednote.
Študent/ka se je v kliničnem okolju razvil/a
sposobnosti za uporabo kritičnega mišljenja.
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Zadovoljivo

Dobro

Zelo
dobro

35

33

30

30

42

26

38

23

27

22

43

33

28

48

22

II

KOŠ
6
KOŠ
7
KOŠ
8
KOŠ
9
KOŠ
10

NIVO doseženih kompetenc študentov
zdravstvene nege v kliničnem okolju
Število odgovorov
V kliničnem okolju je študent/ka razvil/a spretnosti in
sposobnosti reševanja problemov.
V kliničnem okolju je študent/ka pridobil/a spretnosti
za opazovanje in prepoznavanje življenjskih potreb
pacientov.
V kliničnem okolju je študent/ka razvil/a spretnosti
za uporabo terapevtske komunikacije.
V kliničnem okolju je študent/ka razvil/a sposobnosti
za sodelovanje in timsko delo.
Študent/ka je pri učenju v kliničnem okolju razvil/a
odgovornost in samostojnost pri delu.

Zadovoljivo

Dobro

Zelo
dobro

48

25

25

26

26

46

28

23

47

36

37

25

29

37

32

5 DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK
Značilnosti kliničnega okolja na organizacijski ravni vključujejo organizacijo dela, vodenje
mentorjev, vključenost v delo in strokovne pogovore, izvajanje procesnih aktivnosti
zdravstvene nege in razpoložljive vire. Če mentorji lahko neposredno delajo s študenti več
kot polovico delovnega časa in za mentorje delo s študenti v kliničnem okolju ni dodatna
delovna obremenitev so učni izidi boljši (Acheson & Gall, 2003). Iz empiričnega gradiva in
poročil kliničnih mentorjev smo ugotovili razkorak med teorijo in prakso, ki študentom v
kliničnem okolju otežuje proces učenja in razvoj kompetenc kot uporabo spretnosti za
opazovanje znakov bolezni ter prepoznavanje negovalnih problemov. Študenti so pogosto
izražali pričakovanja, da bodo več aktivnosti izvajali samostojno in da bodo izvajali več
diagnostično terapevtskih postopkov in posegov. Velik razkorak se je pri študentih pokazal
tudi pri razvijanju spretnosti uporabe terapevtske komunikacije in sodelovanja pri timskem
delu. Ob prihodu v klinično okolje je bilo opaziti pri študentih velik razkorak glede znanja,
pričakovanj in motiviranosti za klinično usposabljanje. Študenti so imeli ob prihodu v
bolnišnico zelo različna pričakovanja, ki so se razlikovala tudi med posameznimi skupinami.
Počutje študentov ob vstopu v klinično okolje je pomemben dejavnik, ki vpliva na izkustveno
učenje (Andrews, et al., 2006). Študente je bilo strah pred vstopom v klinično okolje, v
katerega so prihajali z negotovostjo, predsodki in stigmo. Glede na analizo podatkov iz
poročil kliničnih mentorjev je ugotoviti, da je bil problem tudi aktivno vključevanje študentov v
neposredno delo v kliničnih timih, saj delo v specifičnih okoljih zahteva določeno znanje, da
se študenti lahko vključijo v zagotavljanje varnosti, v zagotavljanje stalne prisotnosti in bližine
osebja na intenzivnih varovanih oddelkih. Pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj kompetenc
v kliničnem okolju je tudi mentorska vloga (Lynch, et al., 2006). Mentorji so bili pogosto
nezadovoljni, ker niso izpolnili svojih nalog v celoti, saj so imeli v kliničnem okolju dvojno
vlogo in se zaradi sovpadanja del in nalog niso dovolj intenzivno ukvarjali s študenti. Glede
na področje zdravstvene nege so razlike v izvajanju procesnih aktivnosti zdravstvene nege in
dokumentiranja. Predstavljene delne ugotovitve obširne raziskave o poučevanju in učenju
zdravstvene nege v kliničnem okolju z razvojem kompetenc, so pokazale povezanost med
značilnostmi kliničnega okolja na sistemski, organizacijski in individualni ravni. Problemsko
učenje, izkustveno in refleksivno učenje z delom je alternativa klasičnim metodam
poučevanja in učenja v zdravstveni negi, ki po mnenju Poikele in Nummenmaa (2006) in
Ohrling (2001), tvorijo znanje in kompetence, ki temeljijo na odnosu med koncepti, vsebino
učenja in refleksijo vsebine v delovnem okolju.
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Razumevanje zdravstvene nege na vzorcu osnovnošolske, srednješolske
in visokošolske mladine: delni rezultati CRP projekta »zdravstvena nega
kot znanstvena disciplina«
dr. Katarina Babnik4
dr. Simona Hvalič Touzery5
dr. Valerij Dermol6
dr. Katja Pesjak7
dr. Eva Klemenčič8
dr. Brigita Skela-Savič9
Izvleček
Izhodišča: V prispevku predstavljamo delne rezultate raziskave, izvedene med učenci osmih
razredov osnovnih šol v Sloveniji, dijakov zdravstvenih srednjih šol in študentov smeri
Zdravstvena nega, katere namen je bil proučiti prepričanja in stališča do poklica medicinska
sestra ter profesionalne vrednote med šolajočimi v zdravstveni negi.
Metode: Uporabili smo neeksperimentalni kvantitativni pristop k raziskovanju (anketa).
Rezultati raziskave so pridobljeni na treh namenskih vzorcih. V analizo smo vključili 1.980
osnovnošolcev, 221 srednješolcev iz srednjih zdravstvenih šol in 120 študentov zdravstvene
nege. Vprašalniki, ki smo jih uporabili v namene priprave tega prispevka, vključujejo
vprašalnike: (i) Poznavanje zdravstvene nege in poklicev na področju zdravstvene nege, (ii)
Prepričanja in stališča do poklica medicinska sestra (α=0,73); (iii) Profesionalne vrednote v
zdravstveni negi (αdijaki=0,90; αštudenti=0,97).
Rezultati: Za zdravstveno nego je že slišalo skoraj 95 % vprašanih osnovnošolcev. Med
osnovnošolci prevladujejo predstave biomedicinskega modela zdravstvene oskrbe in
prepričanje o podrejenosti poklica medicinska sestra, glede na druge stroke v zdravstvu,
predvsem zdravnike (»Medicinske sestre so asistenti zdravnikov.«: PV=2,48; SO=0,66). Med
srednješolci in študenti prevladujejo predstave o holistični zdravstveni oskrbi ob sočasno
prisotni predstavi o neodvisnosti poklica medicinska sestra. Odnos do poklica medicinske
sestre med osnovnošolci, srednješolci in študenti se v naši raziskavi razlikuje. Največje
odstopanje v povprečni vrednosti odgovorov srednješolcev glede na drugi dve skupini
anketirancev je pri trditvi, da je za delo medicinske sestre dovolj srednja zdravstvena šola
(p=0,000).
Razprava: V naši raziskavi imajo osnovnošolci v primerjavi s srednješolci ter študenti
zdravstvene nege, nekoliko drugačno mnenje o kompleksnosti dela medicinskih sester in
njihovem položaju. Na prepričanja anketiranih srednješolcev in študentov verjetno vpliva v
proces izobraževanja za poklice v zdravstveni negi, čeprav se sočasno nakazuje, da je
predstava o hierarhični podrejenosti poklica, glede na poklic zdravnika, prisotna, ne glede na
izobraževanje za ta poklic. Nadaljnji razvoj zdravstvene nege mora temeljiti na promociji
profesionalizma - prevladati morajo sporočila o znanju, kompetencah in znanstvenih ter
strokovnih dosežkih zdravstvene nege.
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Ključne besede: zdravstvena nega, poklic medicinska sestra, učenci, dijaki, študenti,
stališča do poklica medicinska sestra
1 UVOD
Predstave, ki jih imajo deležniki o določenem poklicu, temeljijo na poznavanju, razumevanju
in odnosu do tega poklica ter se združujejo pod pojmom javna podoba poklica. Javna
podoba poklica vpliva na razvoj koncepta jaza med izvajalci, na samoprezentacijo članov te
poklicne skupine, na profesionalno identiteto in s tem tudi na razvoj stroke - na poklicni in
akademski ravni (Hoeve, Jansen & Roodbol, 2013). Takase in sodelavci (2006) povzemajo
nekatere dosedanje raziskave in teoretična dela in ugotavljajo, da ima javnost stereotipni
pogled na zdravstveno nego, ki vključuje percepcije nemoči, podrejenosti v odnosu do
zdravnikov in prenizkega plačila za opravljeno delo. Osebne kvalitete, kot so empatija,
altruizem, doživljanje poklicanosti za delo medicinske sestre, požrtvovalnost in podrejenost
vlogi zdravnika, so ključni elementi podobe zdravstvene nege (Price & McGillis, 2014;
Fletcher, 2007). Tradicionalno vlogo in podobo zdravstvene nege lahko razumemo kot del
patriarhalne kulture, v kateri imajo medicinske sestre vlogo »zatirane skupine, nad katero
dominirajo zdravniki« (Fletcher, 2007, p. 210). Stereotipi glede poklica medicinska sestra pa
ne zmanjšujejo vrednosti, ki ga ima poklic za splošno javnost. Splošna javnost zaupa
medicinskim sestram (Mladinska knjiga, 2016; Riffkin, 2014).
Na oblikovanje odnosa do poklica vplivajo številni akterji; moč in vsebina vpliva različnih
socialnih akterjev pa se v različnih starostnih obdobjih spreminja. Burazor (2015) ugotavlja,
da imajo različne starostne skupine različne predstave o zdravstveni negi in poklicu
medicinska sestra. Na podlagi preglednih člankov (Hoeve, et al., 2014; Rezaei-Adaryani, et
al., 2012) pa ugotavljamo, da primanjkuje raziskav, ki proučujejo predstave o poklicu
medicinska sestra na populaciji iz starostnega obdobja otroštva in zgodnjega mladostništva.
Proučevanje odnosa do poklica v obdobju otroštva in zgodnjega mladostništva je pomembno
tudi z vidika razumevanja procesa poklicnega odločanja. V raziskavi, ki so jo opravili Babnik
in sodelavci (2015), ugotavljajo, da se je sicer večina anketiranih dodiplomskih študentov
(39,7 %) odločila za študij zdravstvene nege v zadnjih dveh letih srednješolskega
izobraževanja, vendar pa se je obenem kar 13,7 % anketiranih odločilo za študij Zdravstvene
nege že v osnovni šoli ali v prvih dveh letnikih srednje šole; 11,1 % pa ocenjuje, da si je »že
od majhnega to želel/a«. Na zgodnjo socializacijo v poklic in s tem na odločitev za poklic
medicinska sestra vplivajo ideali oz. predstave o idealni medicinski sestri, ki je usmerjena v
skrb za pacienta (Price, 2008). Socializacija v poklic se nadaljuje v času izobraževanja za
poklic (Pahor, 2002). Izobraževanje za poklice v zdravstveni negi je formaliziran proces, v
sklopu katerega se pričakuje, da šolajoči pridobijo profesionalne vrednote in stališča,
profesionalno znanje in klinične veščine, usklajene s pričakovano vlogo medicinske sestre
(Donmez & Ozsoy, 2016). Pomembni socializacijski akterji so v zdravstveni negi medicinske
sestre, s katerimi se šolajoči srečujejo v času praktičnega usposabljanja v kliničnih okoljih
(Pahor, 2002). Rezultat poklicne socializacije je poklicna identiteta, profesionalne vrednote
pa so ena od komponent poklicne identitete. Profesionalne vrednote so osebna prepričanja o
vrednosti ali kakovosti konceptov in vedenja v določeni profesiji, poklicu, stroki. Prepričanja o
vrednosti konceptov ali vedenja se razvijejo v standarde, preko katerih predstavniki stroke
ocenjujejo in se odločajo o vedenju ali ukrepanju (Leners, Roehrs & Piccone, 2006).
Proučevanje predstav in podobe, ki ga ima zdravstvena nega v očeh otrok in mladostnikov,
tistih, ki se šolajo za poklic ali pa so šele v fazi odločanja, je pomembno, saj predstavlja
odsev sporočil, ki jih zdravstvena nega posreduje javnosti, preko neposrednih modelov in
javnih medijev; obenem pa nakazuje tudi možen trend nadaljnjega razvoja stroke. Zato smo
v sklopu Ciljno raziskovalnega programa »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina«, ki
ga sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega
proračuna in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pristopili k proučevanju, kako
osnovnošolci, srednješolci in študenti razumejo zdravstveno nego. Pri tem smo zasledovali
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tudi ugotavljanje vloge izobraževanja za poklic ter se na ravni dijakov in študentov usmerili
na tiste, ki se na ravni srednje šole in fakultete oz. visoke šole, izobražujejo na poklice v
zdravstveni negi. Ker smo v raziskavo zajeli različne starostne skupine, z različnim
poznavanjem in znanjem zdravstvene nege, smo za vsako starostno skupino oblikovali med
seboj povezana, a različna raziskovalna vprašanja:
(i)
(ii)

(iii)

V kolikšni meri osnovnošolci poznajo zdravstveno nego in poklice v zdravstveni
negi?
Kakšna prepričanja in stališča do poklica medicinska sestra prevladujejo med
osnovnošolci in med šolajočimi za poklice v zdravstveni negi – med srednješolci
in študenti ter kako se ta razlikujejo?
Kako pomembne so za dijake in študente zdravstvene nege profesionalne
vrednote?

2 METODE
Cilji raziskave so opisne narave (eksploracija poznavanja, razumevanja in interpretacije
poklica in stroke), zato smo v raziskavi uporabili deskriptivno metodo dela. Podatke smo
zbirali s tehniko anketiranja.
2.1 Vzorec
Rezultati raziskave so pridobljeni na treh namenskih vzorcih. V analizo smo vključili 1.980
osnovnošolcev, 221 srednješolcev iz srednjih zdravstvenih šol in 120 študentov zdravstvene
nege. Skupaj smo analizirali 2.321 anket. Osnovnošolci so bili glede na spol enakomerno
porazdeljeni, medtem ko pri srednješolcih prevladuje ženski spol.
2.2 Merski inštrumenti
Za namene raziskave smo za vzorec osnovnošolcev, dijakov in študentov pripravili tri
vprašalnike. Program CRP »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina« ima več ciljev,
zato v nadaljevanju predstavljamo tiste dele vprašalnikov, na podlagi katerih smo pripravili
tudi ta prispevek. V tabeli 1 povzemamo uporabljene instrumente in mere njihove
zanesljivosti ter konstruktne veljavnosti.
(I) Demografski podatki: spol, starost, zastopanost poklicev v zdravstvu med bližnjimi
sorodniki, osnovnošolce pa smo povprašali tudi o poklicnih interesih.
(II) Poznavanje zdravstvene nege in poklicev na področju zdravstvene nege: osnovnošolcem
smo zastavili tri sklope vprašanj zaprtega tipa, ki merijo poznavanje zdravstvene nege,
razumevanje opredelitve zdravstvene nege, kot jo je leta 2004 prevzela skupščina Zbornica
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ter poznavanje poklicev v zdravstveni negi.
(III) Prepričanja in stališča do poklica medicinska sestra10: za namene raziskave smo
slovenskim razmeram in ciljem raziskave priredili instrument avtorjev Rossiter, Bidewell &
Chan (1998). Rossiter in sodelavci (1998) so instrument oblikovali za vzorec ne-angleško
govorečih dijakov na ne-zdravstveni smeri srednje šole v Avstraliji. Ker pa je bil izvoren
instrument objavljen že leta 1998, smo nekatere trditve prilagodili razvoju poklica in
razmeram v slovenskem prostoru; posebej pa smo ga prilagodili tudi trem starostnim
skupinam udeležencev - osnovnošolcem, dijakom in študentom Za razliko od izvornega
vprašalnika avtorjev Rossiter in sodelavci (1998) smo v raziskavi med osnovnošolci uporabili
tri-stopenjsko lestvico strinjanja, saj se je ta v fazi preverjanja razumljivosti vprašalnika na
manjši skupini učencev pokazala kot razumljivejša. Med dijaki in študenti pa smo aplicirali
izvorno pet-stopenjsko lestvico strinjanja. Ker so se vprašalniki razlikovali glede na ciljno
Izraz medicinska sestra uporabljamo za moško in žensko poimenovanje poklice, ne glede na
področje dela in stopnjo izobrazbe.
10
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skupino, smo lahko naredili primerjavo med skupinami anketirancev le delu vprašalnikov, ki
se nanaša na odnos anketirancev do poklica medicinska sestra. Da bi lahko podatke
primerjali, smo vse odgovore rekodirali v 3 možne odgovore. Vprašalnik se je na celotnem
vzorcu udeležencev pokazal kot zanesljiv (α = 0,73), čeprav zanesljivost izmerjena na
posameznih vzorcih (osnovnošolci, srednješolci, študenti) ni dosledno pokazala ustrezne
zanesljivosti (nižja zanesljivost na vzorcu srednješolcev), dimenzionalna struktura pa se med
različnimi vzorci ni izkazala kot stabilna. Dobljeno dimenzionalno strukturo lahko pripišemo
predvsem vsebinski sestavi instrumenta. Instrument vključuje trditve, ki opisujejo različne
dimenzije zdravstvene nege, dela in kompetenc medicinskih sester. Pri sestavi vprašalnika
pa je bil to tudi cilj, saj podobnih raziskav na vseh treh populacijah (učenci, dijaki, študenti)
do danes nismo zasledili in predstavlja tako ta raziskava prvi tovrstni opis prepričanj in stališč
do različnih vidikov poklica medicinska sestra in zdravstvene nege.
(III) Profesionalne vrednote v zdravstveni negi: med dijaki in študenti smeri Zdravstvena
nega smo merili zaznano stopnjo pomembnosti profesionalnih vrednot. V raziskavi smo
uporabili na populaciji študentov študijskih programov Zdravstvena nega validiran inštrument
Nurses Professional Values Scale-R© (NPVS-R) (Weis & Schank 2000; 2004; 2009; SkelaSavič, et al., 2016). Inštrument sestavlja 26 trditev, pri čemer so tri trditve podane kot pari
povezanih vsebin. Na trditve udeleženci odgovarjajo na pet-stopenjski lestvici pomembnosti,
pri čemer pomeni ocena 1 »sploh ni pomembno«, ocena 5 pa »zelo je pomembno«. Analiza
zanesljivosti inštrumenta je pokazala dobro zanesljivost oz. notranjo konsistentnost
vprašalnika na vzorcu dijakov in študentov (α dijaki = 0,90; α študenti = 0,97). Izvedli smo
tudi dimenzionalno analizo inštrumenta. Faktorska analiza (varimax rotacija, metoda glavnih
komponent) je na obeh vzorcih izločila različno število faktorjev, ki med seboj niso primerljivi
in tako ne moremo zaključevati o stabilni faktorski strukturi vprašalnika.
2.3 Postopek izvedbe raziskave
Pred izvedbo raziskave na vseh treh vzorcih smo pridobili ustrezna soglasja. Vprašalnike za
osnovnošolce smo tudi predhodno preizkusili na vzorcu štirih mladostnikov v starosti od 13
do 15 let. Na podlagi njihovi pripomb smo izboljšali razumljivost navodil, dodatno pojasnili
posamične trditve v instrumentu ter spremenili odgovorno lestvico iz izvorne pet- na tristopenjsko lestvico strinjanja. Predstavljeni rezultati za dijake in študente predstavljajo
preliminarne rezultate oz. pilotno testiranje baterije vprašalnikov. Anketiranje med
osnovnošolci so izvedli izurjeni testatorji. Polnoletnim dijakom so vprašalnike tipa papir –
svinčnik razdelili na srednjih šolah. Med študenti pa smo raziskavo izvedli v obliki e-ankete,
pri čemer smo vprašalnik oblikovali in razposlali s pomočjo aplikacije 1KA. Vse zbrane
odgovore smo pregledali in izločili tiste udeležence, ki so vprašalnik izpolnili v manj kot 50 %.
Za pridobljene podatke smo izračunali deskriptivno statistiko: frekvenca, aritmetična sredina,
standardni odklon. Za preverjanje homogenosti variance med odnosom do poklica
medicinske sestre in vrsto anketirancev smo ANOVO in t-test. Za trditve vprašalnikov
Prepričanja in stališča do poklica medicinska sestra in Profesionalne vrednote v zdravstveni
negi smo izračunali notranjo konsistentnost, izvedli analizo postavk (korelacije postavk s
skupnim rezultatom na instrumentu) in faktorsko analizo. Statistično analizo smo izvedli s
pomočjo programa IBM SPSS 20.
3 REZULTATI
V nadaljevanju predstavljamo rezultate raziskave, strukturirane v tri podpoglavja, v skladu z
raziskovalnimi vprašanji.
3.1 Poznavanje zdravstvene nege med osnovnošolci
Učenci osmega razreda osnovne šole so ocenjevali poznavanje stroke zdravstvene nege in
poklicev na področju zdravstvene nege. V tabeli 1 predstavljamo frekvence odgovorov na
vprašanja, ki se nanašajo na to raziskovalno vprašanje. Za zdravstveno nego je že slišalo
skoraj 95 % vprašanih, več kot 80% udeležencev ocenjuje, da ve, kaj zdravstvena nega je;
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71,1 % udeležencev ocenjuje, da jih je že slišalo za poklic srednja medicinska sestra/ srednji
zdravstvenik; 83,5% udeležencev, ki je odgovarjalo na vprašanje, ocenjuje, da je že slišalo
za poklic diplomirana medicinska sestra/ diplomirani zdravstvenik; 63,3 % udeležencev pa
ocenjuje, da so že slišali za poklic magistrica/ magister zdravstvene nege.

Tabela 1: Poznavanje poklicev in stroke zdravstvene nege med osnovnošolci – deleži
(%) odgovorov
Vprašanje
Ali si že kdaj slišal/a za zdravstveno nego?
Ali veš, kaj zdravstvena nega je?
Ali si že slišal/a za poklic srednja medicinska sestra/ srednji
zdravstvenik?
Ali si že slišal/a za poklic diplomirana medicinska sestra/
diplomirani zdravstvenik?
Ali si že slišal/a za poklic magistrica/ magister zdravstvene
nege?

Vsi odgovori
(N)

Da
(%)

Ne
(%)

1984
1979

94,6
81,6

5,4
18,4

1979

71,1

28,9

1979

83,5

16,5

1978

63,3

36,7

Na vprašanje o razumevanju opredelitve zdravstvene nege je odgovorilo 1882 udeležencev.
Ocene, da opredelitev zdravstvene nege: »Zdravstvena nega obsega obravnavo bolnih in
zdravih ljudi. Zdravstvena nega vključuje krepitev zdravja, preprečevanje bolezni ter skrb za
bolne, invalidne in umirajoče ljudi. Glavne naloge zdravstvene nege so tudi zagovorništvo
bolnikov, promoviranje zdravega načina življenja, raziskovanje, sodelovanje pri oblikovanju
zdravstvene politike ter upravljanje in vodenje zdravstvenih sistemov in izobraževanje za
poklic«11, razume je podalo 1147 udeležencev oz. 62,4 % vseh, ki so odgovorili na to
vprašanje. Oceno, da delno (ne) razume opredelitve zdravstvene nege je podalo 34,8 %
udeležencev, ki so odgovarjali na to vprašanje. Oceno, da opredelitve ne razume, pa je
podalo 2,9 % udeležencev.
Interes za opravljanje poklica s področja zdravstvene nege je eden od vidikov poznavanja in
razumevanja zdravstvene nege. Na vprašanje: »Če bi se danes odločal/a za poklic, kateri
poklic te najbolj veseli (napiši)?« je odgovorilo 1887 (95,1 %) udeležencev raziskave.
Odgovor »ne vem še« ali »sem še neodločen« je podalo 30 oz. 1,6 % udeležencev, ki je
odgovorilo na vprašanje. Za poklice v zdravstvu bi se odločilo 279 udeležencev oz. 14,8 %,
za druge ne-zdravstvene poklice pa 1578 udeležencev oz. 83,6 % udeležencev, ki je
odgovarjalo na vprašanje. Za poklic »medicinska sestra« (udeleženci so pri navajanju
najpogosteje uporabili izraz »medicinska sestra«, v dveh primerih »zdravstveni tehnik«, v
enem primeru »zdravstvenik« ali »diplomiran zdravstveni«) bi se danes odločilo 42
udeležencev (2,2 %), za poklic »reševalec« pa bi se odločilo 5 oz. 0,3 % sodelujočih (skupaj
zdravstvena nega 2,5 % poklicnih odločitev).
Tabela 2 prikazuje povprečne vrednosti, standardni odklon, rezultate analize variance in
analize razlik (t-test) med skupinami anketirancev v ocenah strinjanja s posameznimi
trditvami na vprašalnik Prepričanja in stališča do poklica medicinska sestra. Iz tabele 2 je
razvidno, da se osnovnošolci v največji meri strinjajo s trditvami, ki opisujejo naslednje
značilnosti poklica: sodelovanje pri zdravljenju bolnikov (PV = 2,61; SO = 0,61), zagotavljanje
varnega okolja za bolnike (PV = 2,57; SO = 0,63), negovanje bolnikov (PV = 2,71; SO =
0,61), ukvarjanje s fiziološkimi potrebami bolnikov (PV = 2,51). Več kot polovica udeležencev
se strinja, da medicinske sestre, ki zaključijo šolanje na fakulteti, lahko opravljajo
zahtevnejša dela, kot tiste, ki so zaključile srednjo šolo (PV = 2,42; SO = 0,70). Med
11

Opredelitev je povzeta in prilagojena starostni populaciji po Definiciji zdravstvene nege, objavljene
na spletni strani Zbornice – Zveza (http://www.zbornica-zveza.si/sl/o-zbornici-zvezi/opoklicu/zdravstvena-nega)
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udeleženci je tudi pogostejše strinjanje s trditvama, ki kažejo na podrejeno vlogo poklica
medicinske sestre glede na poklic zdravnika: »Medicinskim sestram daje navodila za njihovo
delo zdravnik.« (PV = 2,45; SO = 0,68); »Medicinske sestre so asistenti zdravnikov« (PV =
2,48; SO = 0,66) in »Medicinske sestre se pri svojem delu odločajo same.« (PV = 1,51; SO =
0,66). V manjši meri pa se strinjajo s trditvami, kot so »Medicinska sestra pri svojem delu tudi
raziskuje.« (PV = 1,93; SO = 0,66), »Medicinske sestre izobražujejo in vzgajajo bolnike.« (PV
= 1,72; SO = 0,72), »Medicinska sestra je lahko tudi direktorica bolnišnice ali zdravstvenega
doma.« (PV = 1,82; SO = 0,74) ter »Poklic medicinske sestre je ženski poklic.« (PV = 1,81;
SO = 0,79). Podobno, kot osnovnošolci, tudi srednješolci in študenti se v največji meri
strinjajo s trditvami, ki kot ključne naloge medicinske sestre zajemajo negovanje bolnikov,
sodelovanje pri zdravljenju, zagotavljanju varnega okolja, ukvarjanje s potrebami pacientov.
Najnižje pa srednješolci ocenjujejo strinjanje s trditvami »Vsakdo lahko brez večjega truda
postane medicinska sestra.« (PV = 1,25; SO = 0,55) »Za delo medicinske sestre se moraš
šolati na fakulteti.« (PV = 1,42; SO = 0,73), »»Poklic medicinske sestre je ženski poklic.« (PV
= 1,26; so = 0,58), »Medicinske sestre predpisujejo zdravila in preiskave.« (PV = 1,13; so =
0,47) in »Medicinske sestre se pri svojem delu odločajo same.« (PV = 1,63; SO = 0,77).
Enake trditve so tudi med študenti najnižje ocenjene, z izjemo trditve »Za delo medicinske
sestre se moraš šolati na fakulteti.«, pri kateri znaša povprečna vrednost na vzorcu
študentov 2,03 (SO = 0,77). Pri preverjanju povezave med odnosom do poklica medicinske
sestre in vrsto anketirancev smo z Levenovim testom ugotovili, da lahko le pri trditvah 6, 18
in 20 sprejmemo predpostavko o homogenosti varianc, kar je pogoj za ANOVA test. Pri
ostalih trditvah smo razliko med povprečji preverjali z Brown–Forsythe testom (Robust test).
Odnos do poklica medicinske sestre med osnovnošolci, srednješolci in študenti se v naši
raziskavi razlikuje, saj so razlike med variancami vseh treh skupin so statistično pomembne v
vseh trditvah (p=0,000) razen ene. Osnovnošolci so se z večino trditev manj strinjali kot
srednješolci in študenti. Osnovnošolci so delno strinjanje in delno nestrinjanje izrazili pri
trditvah, da medicinska sestra pri svojem delu tudi raziskuje (PV=1,93, SO=0,331), da se
morajo medicinske sestre ob delu nenehno učiti (PV=2,14, SO=0,709), da medicinske sestre
vzgajajo in izobražujejo bolnike (PV=1,72, SO=0,722), da so medicinske sestre v zdravstvu
enako pomembne kot zdravniki (PV=2,12, SO=0,721), kar se razlikuje od mnenja študentov
in srednješolcev, ki so izrazili strinjanje s temi trditvami. S trditvijo, da je poklic medicinske
sestre ženski poklic se niso strinjali tako srednješolci (PV=1,26, SO=0,584) kot študenti
(PV=1,22, SO=0,505), medtem ko so bili osnovnošolci do tega vprašanja nekoliko bolj
neopredeljeni (PV=1,81, SO=0,797) (p=0,000). Kot je iz tabele 2 razvidno, je bilo največje
odstopanje v povprečni vrednosti odgovorov anketiranih srednješolcev iz zdravstvenih
srednjih šol glede na drugi dve skupini anketirancev pri trditvi, da je za delo medicinske
sestre je dovolj srednja zdravstvena šola (p=0,000). Temu je pritrdila večina srednješolcev
(PV= 2,71, SO= 0,754), medtem ko so delno strinjanje in delno nestrinjanje s trditvijo označili
tako osnovnošolci (PV=2,07, SO=0,766) kot srednješolci (PV=2,03, SO=0,766).

Tabela 2: Prepričanja in stališča do poklica medicinska sestra glede na skupino
anketirancev

Trditve
1. Medicinske
sestre
sodelujejo pri
zdravljenju
bolnikov.
2. Medicinske
sestre
zagotavljajo
varno okolje za
bolnike.

Osnovnošolci
(n= 1.980)
PV
SO

Srednješolci
(n=221)
PV
SO

Študenti
(n=120)
PV
SO

F

OŠ-SŠ
t

OŠ-VŠ
t

SŠ-VŠ
t

2,61

0,61

2,97

0,16

2,81

0,49

213,557*

-20,383*

-4,134*

3,571*

2,57

0,63

2,96

0,23

2,87

0,36

367,583*

-18,526*

-8,039*

2,642*
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Trditve
3. Medicinske
sestre negujejo
bolnike.
4. Medicinske
sestre
izobražujejo in
vzgajajo bolnike.
5. Poklic
medicinske
sestre je ženski
poklic.
6. Medicinska
sestra pri
svojem delu tudi
raziskuje.
7. Medicinske
sestre se morajo
ob delu nenehno
učiti.
8. Za delo
medicinske
sestre se moraš
šolati na
fakulteti.
9. Za delo
medicinske
sestre je dovolj
srednja
zdravstvena
šola.
10. Medicinske
sestre, ki so
zaključile
šolanje na
fakulteti, lahko
opravljajo
zahtevnejša
dela, kot tiste, ki
so zaključile
srednjo šolo.
11. Vsakdo
lahko brez
večjega truda
postane
medicinska
sestra.
12. Medicinske
sestre se
ukvarjajo s
fiziološkimi
potrebami
bolnikov.
13. Medicinske
sestre se
ukvarjajo s
psihološkimi
potrebami
bolnikov.
14. Medicinske
sestre
predpisujejo
zdravila in
preiskave.

Osnovnošolci
(n= 1.980)
PV
SO

Srednješolci
(n=221)
PV
SO

Študenti
(n=120)
PV
SO

F

OŠ-SŠ
t

OŠ-VŠ
t

SŠ-VŠ
t

2,71

0,61

2,96

0,22

2,95

0,22

747,397*

-12,506* -10,020*

0,373*

1,72

0,72

2,76

0,52

2,85

0,38

482,953*

-26,766* -29,479*

-1,832*

1,81

0,79

1,26

0,58

1,22

0,51

445,577*

12,699*

12,055*

0,742*

1,93

0,66

2,72

0,55

2,71

0,52

217,450*

-17,170* -12,703*

0,267*

2,14

0,71

2,88

0,40

2,95

0,25

596,875*

-23,118* -28,555*

-2,043*

2,06

0,74

1,42

0,73

2,18

0,81

324,466*

12,192*

-1,614*

-8,600*

2,07

0,75

2,71

0,60

2,03

0,77

302,926*

-14,514*

0,523*

8,406*

2,42

0,70

2,69

0,63

2,76

0,53

408,025*

-6,055*

-6,568*

-0,973*

1,44

0,66

1,25

0,55

1,33

0,63

336,812*

4,894*

1,923*

-1,220*

2,51

0,64

2,94

0,26

2,85

0,40

352,068*

-18,413*

-8,519*

2,108*

2,17

0,71

2,81

0,47

2,87

0,41

475,775*

-18,416* -17,472*

-1,064*

1,55

0,73

1,13

0,47

1,17

0,47

425,337*

11,717*

-0,724*
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8,241*

Trditve
15. Medicinske
sestre pri
svojem delu
upoštevajo želje
in zmožnosti
bolnikov.
16. Medicinske
sestre se pri
svojem delu
odločajo same.
17. Medicinskim
sestram daje
navodila za
njihovo delo
zdravnik.
18. Medicinske
sestre so v
zdravstvu enako
pomembne kot
zdravniki.
19. Medicinska
sestra je lahko
tudi direktorica
bolnišnice ali
zdravstvenega
doma.
20. Medicinska
sestra lahko
doseže najvišjo
možno stopnjo
izobrazbe.
21. Medicinske
sestre so
asistenti
zdravnikov.
22. Delo
medicinskih
sester je
zanimivo.
23. Delo
medicinskih
sester je
obremenjujoče.
24. Ljudje na
splošno cenijo
delo medicinskih
sester.
25. Medicinske
sestre opravljajo
veliko različnih
nalog in
aktivnosti, ki se
pogosto
spreminjajo.
26. Za poklic
medicinske
sestre se lahko
odločijo le tisti,
ki jih veseli delo
z ljudmi.

Osnovnošolci
(n= 1.980)
PV
SO

Srednješolci
(n=221)
PV
SO

Študenti
(n=120)
PV
SO

F

OŠ-SŠ
t

OŠ-VŠ
t

SŠ-VŠ
t

2,25

0,63

2,81

0,48

2,77

0,48

392,247*

-15,981* -11,462*

0,699*

1,51

0,66

1,63

0,77

1,85

0,75

343,879*

-2,085*

-5,369*

-2,529*

2,45

0,68

2,09

0,76

2,08

0,69

362,966*

7,462*

5,802*

0,051*

2,12

0,72

2,61

0,71

2,7

0,68

78,817*

-9,736*

-8,613*

-1,062*

1,82

0,74

2,17

0,87

2,59

0,69

382,142*

-5,670*

-11,169*

-4,886*

2,20

0,74

2,50

0,73

2,65

0,71

35,108*

-5,671*

-6,806*

-1,867*

2,48

0,66

2,50

0,73

2,08

0,85

302,58*

-0,405*

5,004*

4,530*

2,17

0,77

2,81

0,44

2,91

0,28

552,293*

-18,854* -24,812*

-2,624*

2,32

0,67

2,90

0,35

2,93

0,25

641,667*

-20,959* -22,206*

-0,687*

2,21

0,67

2,11

0,82

2,13

0,78

347,492

2,38

0,64

2,85

0,39

2,85

0,35

481,872*

-15,976* -13,584*

0,003*

2,32

0,70

2,64

0,64

2,67

0,639

366,320*

-7.101*

-0,270

1,861

1,100*

-5,719*

-0,299*

Legenda: PV = povprečna vrednost, SO = standardni odklon, OŠ-SŠ-VŠ: pari primerjav pomembnosti razlik med ocenami
strinjanja za posamezne trditev vprašalnika, 1- Se ne strinjam, 2 : Se delno ne strinjam, delno strinjam, 3 – Se strinjam, *F =
ANOVA: statistična značilnost pri vrednosti p je manj kot 0,05; Robust test ─ Brown–Forsythe test: statistična značilnost pri
vrednosti p je manj kot 0,05, *t = statistična značilnost pri vrednosti p je manj kot 0,05
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V Tabeli 3 predstavljamo povprečne vrednosti in standardne odklone ocen trditev, ki
odražajo pomembnost profesionalnih vrednot v zdravstveni negi za dijake in študente.
Tabela 3: Profesionalne vrednote v zdravstveni negi – srednješolci in študenti smeri
Zdravstvena nega
Srednješolci
Trditve
Kontinuirano spremljanje lastnega dela.
1
Prositi za posvetovanje/sodelovanje, ko ne morete sami obvladovati potreb
2
pacienta.
3a Ščititi zdravje v družbi.
Ščititi varnost zdravstvene obravnave v družbi.
3b
Sodelovanje pri odločanju o javnih politikah o razporeditvi sredstev.
4
Sodelovanje v recenzijah strokovnih ali znanstvenih besedil.
5
Izdelovanje/uvajanje standardov kot vodilo za delo.
6
Razvijanje in širjenje standardov dela za delo s študenti in dijaki.
7
Spodbujanje aktivnosti za izboljšave v delovnem okolju.
8
9
10
11
12
13
14a
14b
15
16a
16b
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Iskanje dodatnega izobraževanja, da izboljšujete svoje znanje in veščine.
Dajanje stroki zdravstvene nege pomembnost skozi sodelovanje v aktivnostih
širše zdravstvene obravnave.
Prepoznavanje vloge profesionalnih združenj (npr. Zbornica Zveza) v
zdravstveni negi pri oblikovanju politike razvoja zdravstva.
Promoviranje enakih možnosti za dostop do zdravstvene nege in zdravstvene
obravnave.
Sprejemanje odgovornosti za prepoznavanje zdravstvenih potreb pri pacientih,
ki izhajajo iz kulturno različnih okolij.
Sprejemanje obveznosti za svoje delo.
Sprejemanje odgovornosti za svoje delo.
Ohranjanje kompetentnosti za svoje področje dela.
Ščititi moralne pravice pacientov.
Ščititi pravne pravice pacientov
Odklanjanje sodelovanja v izvajanju zdravstvene obravnave, če je le ta z
etičnega vidika v nasprotju z vašimi profesionalnimi vrednotami.
Delovanje kot pacientov zagovornik.
Sodelovanje pri raziskovanju v zdravstveni negi in/ali ustreznem uvajanju
rezultatov raziskav v prakso.
Zagotavljanje zdravstvene nege brez predsodkov do različnih življenjskih slogov
pacientov.
Ščititi pacientove pravice do zasebnosti.
Soočanje izvajalcev zdravstvene nege z dvomljivo oz. neprimerno prakso.
Ščititi pravice vključenih v raziskave.
Delovanje po načelih natančnosti in spoštovanja do posameznika.
Ohranjanje zaupnost do pacienta
Sodelovanje v aktivnostih profesionalnih združenj na področju zdravstvene
nege.

Študenti

PV

SO

PV

SO

4,38

0,63

4,46

0,67

4,55
4,62

0,63
0,61

4,63
4,48

0,59
0,66

4,48
3,65

0,64
1,01

4,44
4,01

0,70
0,87

3,63

0,94

3,81

0,96

4,06

0,82

4,30

0,83

4,46

0,69

4,42

0,74

4,47

0,64

4,61

0,68

4,36

0,75

4,49

0,66

4,20

0,73

4,41

0,74

3,87

0,81

4,07

0,89

4,13

0,81

4,45

0,67

4,35
4,67
4,69
4,59
4,66

0,73
0,53
0,61
0,61
0,59

4,30
4,57
4,63
4,62
4,66

0,76
0,64
0,63
0,57
0,57

4,45

0,81

4,42

0,86

4,33
4,12

0,82
0,87

4,19
4,48

0,83
0,67

4,11

0,87

4,19

0,84

4,44

0,76

4,42

0,73

4,73
4,34
4,37
4,64
4,75

0,58
0,82
0,76
0,60
0,60

4,62
4,38
4,32
4,62
4,67

0,62
0,79
0,83
0,60
0,65

4,27

0,80

4,29

0,77

Legenda: PV = povprečna vrednost, SO = standardni odklon,

Kot je iz tabele 3 razvidno, udeleženci vse trditve vprašalnika profesionalnih vrednot
ocenjujejo z visokimi povprečnimi ocenami. Nekoliko nižje strinjanje obe skupini udeležencev
izražata pri trditvah »Sodelovanje v recenzijah strokovnih ali znanstvenih besedil.«,
»Prepoznavanje vloge profesionalnih združenj (npr. Zbornica Zveza) v zdravstveni negi pri
oblikovanju politike razvoja zdravstva.« in »Sodelovanje pri odločanju o javnih politikah o
razporeditvi sredstev.«. Vendar so tudi pri teh trditvah povprečne ocene višje kot 3,00, kar
kaže, da je strinjanje udeležencev tudi s temi tremi trditvami visoko, vendar nekoliko nižje,
kot to velja za ostale trditve. Izvedli smo tudi primerjavo v ocenah profesionalnih vrednot med
dijaki in študenti zdravstvene nege. Predpostavke za uporabo parametričnih testov (npr. ttest) niso bile izpolnjene, zato smo za ugotavljanje neodvisnosti uporabili Mann-Whitneyev
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neparametrični test. V primerjavi s študenti dijaki kot bolj pomembne ocenjujejo naslednje
vrednote: »Ščititi zdravje v družbi.« (p ≤ 0,05), »Odklanjanje sodelovanja v izvajanju
zdravstvene obravnave, če je le ta z etičnega vidika v nasprotju z vašimi profesionalnimi
vrednotami.« (p ≤ 0,05), »Ščititi pacientove pravice do zasebnosti.« (p ≤ 0,05). Študenti pa v
primerjavi z dijaki ocenjujejo kot bolj pomembne naslednje vrednote »Sodelovanje pri
odločanju o javnih politikah o razporeditvi sredstev.« (p ≤ 0,01). »Izdelovanje/uvajanje
standardov kot vodilo za delo.« (p ≤ 0,05), »Spodbujanje aktivnosti za izboljšave v delovnem
okolju.« (p ≤ 0,05), »Promoviranje enakih možnosti za dostop do zdravstvene nege in
zdravstvene obravnave.«, »Delovanje kot pacientov zagovornik.« (p ≤ 0,05).
4 RAZPRAVA
V raziskavi, izvedeni v sklopu projekta smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja. Na prvo
vprašanje, v kolikšni meri osnovnošolci poznajo zdravstveno nego in poklice v zdravstveni
negi, lahko odgovorimo, da so zdravstvena nega in poklici v zdravstveni negi za udeležence
poznani. Prav tako več kot 60 % udeležencev ocenjuje, da razume opredelitev zdravstvene
nege. Tudi za tri poklice v zdravstveni negi so udeleženci raziskave že slišali. Pri tem jih
največ ocenjuje, da so že slišali za poklic diplomirana medicinska sestra/ diplomirani
zdravstvenik, sledi poklic srednja medicinska sestra/ srednji zdravstvenik. Najmanj pogosto
poznan poklic je poklic magistrica/ magister zdravstvene nege, ki se je tudi časovno gledano,
v Sloveniji uveljavil zadnji (v študijskem letu 2007/ 2008), srednješolsko izobraževanje in
študij (sprva na višji, kasneje na visoki šoli in fakultetah) pa imata že dolgo tradicijo.
Pomemben vidik poznavanja, pa tudi stališč do zdravstvene nege, je odločanje za poklice v
zdravstveni negi. Naša raziskava kaže, da bi se le nekaj manj kot 15 % vprašanih
osnovnošolcev odločilo za enega od poklicev v zdravstvu; 2,5 % udeležencev raziskave pa
bi se v času anketiranja odločilo za enega od poklicev v zdravstveni negi. Ti podatki kažejo
na zanimanje za poklice v zdravstvu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v decembru
za let 2014 v Sloveniji 799.960 delovno aktivnega prebivalstva (Statistični urad RS, 2015). V
letu 2014 je bilo v sektorju zdravstva 33.883 zaposlenih (Nacionalni inštitut za javno zdravje
(NIJZ), n.d.), kar, glede na skupno število delovno aktivnega prebivalstva v zadnjem mesecu
leta 2014, predstavlja približno 4,24 % delovno aktivnega prebivalstva. Če primerjamo to
številko z rezultatom interesa učencev za delo v zdravstvu, pridobljenega v tej raziskavi
(približno 15 % vprašanih), je interes večji, kot je bila ponudba na trgu dela oz. zasedenost
delovnih mest v zdravstvu v Sloveniji v letu 2014. Vendar pa je ta primerjava le okvirna, saj
so statistični podatki pridobljeni za leto 2014 in posebej preračunani v namene interpretacije
te raziskave.
V okviru drugega raziskovalna vprašanja so nas zanimala prepričanja in stališča učencev,
dijakov in študentov do zdravstvene nege. Odgovori učencev osnovne šole kažejo, da so
rezultati naše raziskave primerljivi s predhodno že potrjenimi prevladujočimi predstavami
biomedicinskega modela zdravstvene oskrbe (Burazor, 2015; Reed & Watson, 1994; Hallam,
2002; Wade & Halligan, 2004). Podobno velja tudi za zaznavanje vloge raziskovanja v
zdravstveni negi. Med sodobnimi vprašanji razvoja zdravstvene nege je tudi raziskovanje in
uveljavljanje zdravstvene nege kot znanstvene discipline (Skela-Savič & Kydd, 2011).
Raziskovanje osnovnošolci ne prepoznavajo enoznačno kot del poklica medicinske sestre,
kar nakazuje na pomanjkanje javnega diskurza o znanstvenih dosežkih zdravstvene nege in
pomenu raziskovanja v zdravstveni negi. V skladu s predhodnimi raziskavami (Takase, et al.,
2006; Hoeve, et al., 2014), med udeleženimi osnovnošolci, srednješolci in študenti
prevladuje tudi prepričanje o podrejenosti poklica v odnosu do zdravnikov. Kot ugotavljata
Price in McGillis Hall (2014) zgodovinske podobe medicinske sestre in zdravstvene nege še
vedno prevladujejo v družbi ter vplivajo na izbiro zdravstvene nege kot poklica med dijaki,
med temi podobami pa prevladuje podoba zdravstvene nege podrejena medicini in manj
vredna v odnosu do te. Odnos do poklica medicinske sestre pa se med osnovnošolci,
srednješolci in študenti v naši raziskavi razlikuje. V naši raziskavi imajo osnovnošolci v
primerjavi s srednješolci ter študenti smeri Zdravstvena nega, nekoliko drugačno mnenje o
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kompleksnosti dela medicinskih sester in njihovem položaju v odnosu do zdravnika.
Ugotavljamo, da za razliko od srednješolcev in študentov, osnovnošolci manj prepoznavajo
kompleksnost dela medicinskih sester in jih vidijo bolj podrejene in nesamostojne ter ne na
vodilnih mestih. Njihova mnenja so bližje splošni podobi medicinske sestre v družbi kot pa
mnenja anketiranih srednješolcev in študentov, saj niso vključeni v proces izobraževanja za
bodoče medicinske sestre in so s poklicem medicinska sestra seznanjeni le na podlagi
osebnih izkušenj in prek splošnega osnovnošolskega izobraževanja. Kar je v naši raziskavi
zanimivo je, da nobena od treh skupin udeležencev ne prepoznava poklica medicinska
sestra kot prevladujoče ženskega poklica, čeprav se tudi o tem vidiku podobe vse tri skupine
med seboj razlikujejo, pri čemer osnovnošolci, udeleženi v raziskavo, nekoliko bolj intenzivno
zaznavajo poklic kot ženski poklic. Demografski podatki udeležencev pa kljub temu kažejo,
da v obeh skupinah šolajočih za poklice v zdravstveni negi, prevladujejo ženske. Ta
neenakomerna porazdelitev glede na spol je še bolj izrazita med študenti. Podatki niso
presenetljivi, saj je poklic medicinske sestre še vedno feminiziran. Statistični urad RS je ob
Mednarodnem dnevu žena leta 2011 objavil podatek, da delež zaposlenih žensk v primerjavi
z moškimi močno prevladuje med poklici s področja zdravstva in farmacije. Podobno velja na
ravni EU. Evropska Komisija (2009) ugotavlja, da ženske sestavljajo 78 % delovne sile v
zdravstvenem sektorju.
Profesionalne vrednote so pomemben vidik profesionalne identitete in odražajo podobo
zdravstvene nege v očeh šolajočih za poklic. Rezultati kažejo, da srednješolci in študenti
smeri Zdravstvena nega, ki so se udeležili raziskave, visoko pozitivno ocenjujejo vse trditve,
ki se nanašajo predvsem na delo medicinskih sestre ob pacientu in za pacienta. Nižje pa
ocenjujejo tri trditve, ki odražajo profesionalizem in aktivizem, značilen za kasnejša obdobja
razvoja izvajalcev zdravstvene nege (Benner, 1982). Podobne rezultate kažejo tudi
raziskave, opravljene na vzorcu izvajalcev in študentov zdravstvene nege v Sloveniji
(Baraga, et al., 2016; Skela – Savič, et al., 2016). Baraga in sodelavci ugotavljajo, da
študentje v povprečju zaznavajo kot najmanj pomembne vrednote, ki se nanašajo na
prepoznavanje vloge profesionalnih združenj, sodelovanje pri recenzijah strokovnih in
znanstvenih raziskav ter sodelovanje pri kreiranju politik (Baraga et al., 2016). Primerjava
med vzorcema dijakov in študentov nakazuje na nekoliko bolj izražene posamezne elemente
vrednot aktivizem in profesionalizem na vzorcu študentov, saj sodijo nekatere trditve, ki jih
študenti ocenjujejo kot bolj pomembne v primerjavi z dijaki (»Sodelovanje pri odločanju o
javnih politikah o razporeditvi sredstev.«, »Izdelovanje/uvajanje standardov kot vodilo za
delo.«, »Promoviranje enakih možnosti za dostop do zdravstvene nege in zdravstvene
obravnave.«), v vidik aktivizma in profesionalizma v zdravstveni negi. Za zaključke o vplivu
izobraževanja predvsem na aktivizem in profesionalizem izvajalcev zdravstvene nege, kot to
ugotavljajo Yu-Hua in sodelavci (2010), pa bo potrebno izvesti raziskavo na večjem vzorcu
dijakov in študentov ter v nadaljevanju longitudinalno spremljati spremembe profesionalnih
vrednot med šolajočimi za poklic v zdravstveni negi.
5 ZAKLJUČEK
Rezultati raziskave nakazujejo, da učenci zadnje triade osnovne šole dobro poznajo
zdravstveno nego in poklice v zdravstveni negi. Prevladujoča podoba poklica medicinska
sestra med učenci pa nakazuje na uveljavljen biomedicinski model zdravstvene oskrbe. Vse
tri skupine šolajočih – učenci, dijaki in študentje pa zaznavajo nekoliko bolj izražen element
podobe zdravstvene nege, ki se nanaša na položaj tega poklica v primerjavi z drugimi v
zdravstvu. Percepcije poklica medicinska sestra se med tremi skupinami udeležencev
razlikujejo, pri čemer se nakazujejo vplivi izobraževanja za poklice v zdravstveni negi
predvsem na predstavo o zdravstveni negi, ki celostno obravnava paciente in zagotavlja
ustrezno edukacijo za zdravje. Dijaki in študentje prepoznavajo različne vrednote
zdravstvene nege kot pomembne, v nekoliko manjši meri, vendar še vedno kot pomembne,
pa zaznavajo tiste, ki se nanašajo na vlogo združenj, sodelovanje pri objavljanju strokovnih
in znanstvenih del ter sodelovanje pri kreiranju politik. Nadaljnji razvoj zdravstvene nege
mora temeljiti na promociji profesionalnosti in poudarjenem pomenu aktivizma med samimi
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izvajalci, v splošni populaciji pa morajo prevladati sporočila o znanju, kompetencah in
znanstvenih ter strokovnih dosežkih zdravstvene nege.
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Kar je naučeno v mladosti, je vklesano v kamen.

Indijanski pregovor

Noben človek ne more biti dober učitelj, če ne čuti tople naklonjenosti do svojih učencev in pristne
želje, da bi jim posredoval, kar sam ceni.
Bertrand Russell
Najpomembnejša lastnost dobrih učiteljev je, da presegajo običajne pedagoške metode.
Margaret Mead

Rezultati zadovoljstva študentov
• Anketo je izpolnilo 183 študentov (242/183 = 75,6%)
• E-anketiranje
• Instrumentarij: (23 trditev, lestvica – ne morem oceniti, zelo slabo,
slabo, dobro, zelo dobro, odlično, ocena učne baze in odprto
vprašanje)
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Zadovoljstvo študentov s KU – primerjava treh študijskih
let
Študijsko leto 2013/14
(n=170)

Študijsko leto 2014/15
(n=125)

Študijsko leto 2015/16
(n=183)

TRDITEV
PV

SO

PV

SO

PV

SO

Seznanjenost s potekom KU

4,01

0,95

4,57

0,77

Organiziranost KU

3,81

1,03

4,53

0,86

4,44
4,36

0,82
0,92

Zadovoljstvo z novo pridobljenimi znanji

3,96

0,94

4,60

0,83

4,35

0,95

Obstoječe znanje mi je omogočilo varno delo v kliničnem okolju.

4,17

0,75

4,62

0,78

4,45

0,83
1,06

IDŠ spodbuja kritično mišljenje.

3,11

1,32

4,41

0,92

4,26

Z IDŠ-jem poglabljam strokovno znanje.

3,17

1,29

4,38

0,98

4,26

1,07

Možnost uporabe dokumentacije v UB.

3,63

0,95

4,42

0,97

4,34

0,95

Uvodni pozdrav vodstva službe zdravstvena nega.

3,71

1,01

4,44

0,94

4,41

0,89

Vključevanje v izvajanje medicinsko tehničnih posegov.

3,79

0,85

4,58

0,76

4,36

0,92

Vključevanje v izvajanje intervencij zdravstvene nege.

-

-

4,59

0,77

4,38

0,88

Klinični mentor mi je predstavil standarde dela na oddelku.

-

-

4,57

0,82

4,33

0,95

Klinični mentor mi je predstavil standarde dela na oddelku.

3,46

1,10

4,57

0,82

4,33

0,95

Na voljo mi je bilo dovolj zaščitnih sredstev za varno delo.
Pomoč kliničnega mentorja pri mojem vključevanju v klinično okolje
ocenjujem kot….

4,15

0,89

4,61

0,82

4,44

0,88

3,7

0,89

4,6

0,8

4,3

0,95

Zadovoljstvo študentov s KU – primerjava glede na letnik študija v 2015/16
1. letnik
n=62
4,25
4,19

2. letnik
n=65
4,41
4,33

3. letnik
n=56
4,61
4,51

4,23

4,25

4,56

4,21
4,17

4,43
4,29

4,61
4,55

4,14

4,3

4,53

4,2

4,13

4,47

Z individualnim delom študenta poglabljam strokovno znanje.

4,22

4,12

4,47

Kakovost klinične prakse z vidika pridobivanja novih znanj in veščin.

4,2
4,19
4,16
4,02
4,2
4,03
4,08
4,13
4,11

4,24
4,26
4,39
4,31
4,37
4,25
4,27
4,32
4,31

4,56
4,55
4,56
4,57
4,56
4,53
4,52
4,54
4,56

Vključevanje v izvajanje intervencij zdravstvene nege.

4,11

4,37

4,54

Klinični mentor mi je predstavil standarde dela na oddelku.

4,08

4,28

4,54

Klinični mentor mi je posredoval povratne informacije na moja vprašanja.

4,17

4,37

4,57

Seznanjenost s potekom klinične prakse
Organiziranost klinične prakse
Zadovoljstvo z novo pridobljenimi znanji v tekočem študijskem letu na klinični
praksi.
Obstoječe znanje mi je omogočilo varno delo v kliničnem okolju.
Uvodna navodila v ŠIS-u so bila razumljiva.
Mentorji FZJ delujejo na način, da je vidno dobro sodelovanje med FZJ in
učno bazo.
Individualno delo študenta spodbuja kritično mišljenje.

Možnost uporabe dokumentacije zdravstvene nege.
Uvodni pozdrav vodstva službe zdravstvena nega.
Možnost samostojnega dela.
Možnost povezovanja teorije in prakse.
Sprejem glavne medicinske sestre na oddelku.
Sprejem članov tima zdravstvene nege na oddelku.
Sodelovanje s člani zdravstvenega tima.
Vključevanje v izvajanje medicinsko tehničnih posegov.

Pomoč kliničnega mentorja pri mojem vključevanju v klinično okolje
ocenjujem kot….
Na voljo mi je bilo dovolj zaščitnih sredstev za varno delo.

4,11

4,31

4,53

4,21

4,42

4,59

Zadovoljstvo s pridobljenimi kompetencami.

4,12

4,31

4,54
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p*

Ocena učnih baz po letnikih - primerjava treh študijskih
let – 1. letnik
Študijsko leto 2013/14

Študijsko leto 2014/15

Študijsko leto 2015/16

TRDITEV
PV

SO

n

PV

SO

n

PV

SO

n

SBJ

3,6

1,2

81

4,0

1,0

24

KLINIKA Golnik

3,9

1,1

85

4,2

0,9

25

4,0
4,1

1,0
0,9

38
61

CUDV
Negovalna bolnišnica

3,9

1,2

18

4,6

0,7

6

4,1

1,1

9

4,2

1,0

5

4,8

0,22

2

-

-

-

4,3

0,80

19

5
4,2

0
0,8

5
48

ZTM

Ocena učnih baz po letnikih - primerjava treh študijskih
let – 2. letnik
TRDITEV
Dom Viharnik
DSO Bokalce
DSO Kolezija
Klinika Golnik
OI Ljubljana
PBB
PK Ljubljana
SBJ
UKC Ljubljana
URI Soča
NMP
ZD Bled
ZD Jesenice
ZD Kranj
ZD Ljubljana
ZD Škofja Loka
ZD Tržič

Študijsko leto 2013/14
PV
SO
n
3,9
1,1
48
4,5
0,7
46
3,9
0,9
19
3,7
1,2
45
3,6
0,9
48
4,5
0,7
36
-
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Študijsko leto 2014/15
PV
SO
n
4,4
0,5
8
3,0
1,6
5
4,0
1,0
9
3,8
1,1
36
4,6
0,6
35
4,7
0,5
10
4,5
0,6
37
4,0
1,0
35
4,6
0,6
28
4,0
0,8
8
4,6
0,8
40
-

Študijsko leto 2015/16
PV
SO
n
5
0
8
3,4
1,4
11
3,8
1,4
10
3,9
1,2
51
4,7
0,7
38
4,4
1,0
21
4,4
0,8
65
4,1
0,9
61
4,5
0,8
59
4,0
0,9
14
4,9
0,3
11
4,3
1,1
19
4,8
0,3
10
4
1
2
5
0
5
4,8
0,49
5

Ocena učnih baz po letnikih - primerjava treh študijskih
let – 3. letnik
TRDITEV

Študijsko leto 2013/14

Študijsko leto 2014/15

Študijsko leto 2015/16

PV

SO

n

PV

SO

n

PV

SO

n

BGP Kranj

4,4

0,8

14

4,5

0,7

20

4,5

0,6

36

PBB

4,2

1,4

13

4,6

0,7

27

4,6

0,6

44

UPK Ljubljana

4,6

0,7

21

4,5

0,7

40

4,5

0,9

56

SBJ

3,4

1,1

18

3,8

1,3

26

4,3

0,7

47

UKC Ljubljana

3,9

0,9

13

4,0

0,8

22

4,6

0,5

10

ZD Bled

-

-

-

-

-

-

4,9

0,1

8

ZD Jesenice

-

-

-

-

-

-

4,4

0,8

20

ZD Kranj

-

-

-

-

-

-

4,6

0,8

22

ZD Radovljica

-

-

-

-

-

-

4,6

0,5

4

Rezultati kliničnih mentorjev
• Anketo je izpolnjevalo 447/577 kliničnih mentorjev (82,66%)
• Pisna anketa
• Organizacija anketiranja (po terminskem planu anketiranja,
komunikacija med koordinatorji FZJ in koordinatorji UB)
• Instrumentarij (30 trditev, lestvica – ne morem oceniti, zelo slabo,
slabo, dobro, zelo dobro, odlično)
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•
•
•
•
•
•

•

3,40 (dovolj praktičnega znanja)
4,67 (študentu odgovarjam na zastavljena vprašanja)
statistično značilnih razlik ni med odgovori kliničnih mentorjev na redni in izredni
študij
organiziranost KU na FZJ: 44/448 (9,8%) več časa za delo s študenti, najprej
opravljen izpit, samoiniciativnost
šola mentorstva: 18/448 (4%): ocenjevanje (1,8%)
rezultate anketiranj po posameznih UB predstavijo koordinatorice FZJ, skupaj s
kliničnimi mentorji, koordinatorjem KU v UB pripravijo korektivne predloge, predloge
izboljšav
obravnava na Katedri za zdravstveno nego in na Komisiji za kakovost in evalvacije

TRDITEV

2015/2016 (n=448)

2014/2015 (n=494)

2013/2014 (n=447)

PV

SO

PV

SO

PV

SO

seznanjenost s potekom KU s
strani UB

4,18

0,92

4,15

0,90

4,29

0,84

informiranost o novostih

4,07

1,02

4,09

0,95

4,13

0,96

dovolj znanj za ocenjevanje

4,18

0,71

-

-

-

-

študenti – dovolj teoretičnega
znanja

3,50

0,90

3,53

0,81

3,72

0,78

študenti – dovolj praktičnega
znanja

3,40

0,94

3,40

0,85

3,53

0,85

aktivno vključevanje v intervencije
ZN

3,86

0,86

3,89

0,85

3,96

0,81

aktivno vključevanje v izvajanje
medicinsko – tehničnih posegov

3,87

0,89

3,89

0,85

4,00

0,80

pred pričetkom KU – predstavitev
oddelka

4,49

0,65

4,54

0,65

4,72

0,53

posredovanje informacij za
kakovostno izvedbo

4,40

0,67

4,39

0,68

4,52

0,64

seznanitev študenta s potekom
dela na oddelku

4,59

0,59

4,57

0,58

4,71

0,53
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TRDITEV

2015/2016 (n=447)

2014/2015 (n=494)

PV

SO

PV

SO

PV

SO

predstavitev študenta zaposlenim v
negovalnem timu

4,51

0,68

4,48

0,75

4,57

0,70

spodbujanje za pridobivanje novih znanj

4,49

0,60

4,44

0,62

4,64

0,53

odprta komunikacija

4,60

0,54

4,60

0,55

4,75

0,46

odgovori na zastavljena vprašanja

4,67

0,55

4,66

0,52

4,83

0,39

usmeritve za kakovostno mentorstvo

3,82

0,94

-

-

-

-

posvečanje časa za kakovostno izvedbo
mentorstva

3,82

0,81

3,80

0,81

3,98

0,74

študenti, dovolj znanja za zagotavljanje
varnega dela

3,67

0,88

-

-

-

-

redno spremljanje osvojenega znanja

3,87

0,79

3,88

0,78

4,00

0,77

redno preverjanje osvojenega znanja

3,82

0,83

3,81

0,80

3,93

0,80

etapno in sprotno ocenjevanje znanja

3,87

0,85

-

-

-

-

TRDITEV

2015/2016 (n=447)

PV

SO

PV

SO

PV

SO

sprotno dokumentiranje v Zbir..

3,65

1,01

3,68

0,95

3,74

1,04

študent z IDŠ poglobi strokovna
znanja

4,05

0,83

-

-

-

-

študent z IDŠ razvija kritično
mišljenje

4,02

0,86

-

-

-

-

študenti so motivirani za kakovostno
delo

3,87

0,83

3,88

0,78

4,01

0,74

študenti imajo profesionalni odnos
do zdravstvenega tima

4,14

0,75

-

-

-

-

študenti imajo profesionalni odnos
do kliničnega mentorja (partnerski*)

4,22

0,71

-

-

4,30*

0,66

študenti imajo profesionalni odnos
do pacientov in svojcev

4,25

0,74

4,27

0,69

4,35

0,65

študenti so samoiniciativni in si sami
poiščejo delo

3,53

0,92

3,59

0,88

3,72

0,81

študenti znajo povezovati teorijo s
prakso

3,59

0,88

3,59

0,82

3,77

0,73

zadovoljstvo z osvojenimi
kompetencami

3,87

0,78

3,92

0,74

4,02

0,67
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2014/2015 (n=494)

2013/2014 (n=447)

2013/2014
(n=447)

Priložnosti za izboljšave
•
•
•
•
•
•
•
•
•

teoretično, praktično znanje študentov
spodbuda za pridobivanje novih znanj
povezovanje teorije in klinične prakse
vključevanje v izvajanje medicinsko – tehničnih posegov
redno spremljanje osvojenega znanja
zadovoljstvo s pridobljenimi kompetencami
samoiniciativnost študentov
predstavitev oddelka in seznanitev s potekom dela na oddelku
odgovori na zastavljena vprašanja

Hvala!
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Mentorstvo skozi oči mentorjev
Maruša Ahačič14
Izvleček
Izhodišča V procesu mentorstva imajo zelo odgovorno vlogo mentorji, ki morajo imeti
primerno znanje, strokovnost, profesionalno kompetentnost. Vloga mentorjev je pomoč pri
razvijanju sposobnosti in samozaupanja, spodbujanje profesionalnega odnosa s študenti.
Namen raziskave je bil ugotoviti, kako mentorji na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in
alergijo (Kliniki Golnik)dojemajo mentorstvo in delo s študenti.
Metode: Opravljena je bila kvalitativna raziskava, 18 diplomiranih medicinskih
sester/zdravstvenikov-mentorjev na Kliniki Golnik je v septembru 2016 izpolnjevalo anketni
vprašalnik s petimi vprašanji.
Rezultati: Nekateri mentorji dojemajo mentorstvo kot dodatna obremenitev, večini pa pomeni
nekaj pozitivnega, nagrado, strokovni izziv, možnosti lastnega napredka. Mentorjem se zdi
koristno izvajanje mentorstva zaradi utrjevanja in sprotnega učenja njih, vpliva tudi na razvoj
zdravstvene nege kot stroke. Dober mentor mora imeti veliko strokovnega znanja,
komunikacijsko in retorične sposobnosti, biti mora potrpežljiv, fleksibilen. Mentorjem
največkrat stisko predstavlja pomanjkanje časa in odločitev o oceni. Študenti v tim prinesejo
svežino, doprinos je odvisen od študentove samoiniciativnosti in pozitivnega odnosa. Dober
študent z veliko teoretičnega in praktičnega znanja je timu in mentorju v veliko pomoč. Na
boljšo vključenost študenta v delo tima vpliva tudi dolžina klinične prakse.
Razprava: Mentorji se zavedajo svoje pomembne vloge in jo opravljajo z veseljem, če je
pozitivno naravnan tudi študent, moti jih predvsem pomanjkanje časa za študente.
Ključne besede: mentorstvo, mentor, študent, klinična praksa
1

UVOD

Praktično usposabljanje v kliničnem okolju je pomemben del izobraževanja bodočih
diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov, saj le tako študenti pridobijo praktična
znanja in veščine (Ramšak Pajk, 2008). V procesu imajo zelo odgovorno vlogo mentorji, ki
morajo imeti primerno znanje, strokovnost, profesionalno kompetentnost (Elliot & Wall,
2008). Mentor mora znati urediti tudi lastno znanje, ki ga na primeren način posreduje
študentu in razvite mora imeti tudi dobre komunikacijske sposobnosti. Vloga mentorjev je
pomoč pri razvijanju sposobnosti in samozaupanja in spodbujanje profesionalnega odnosa s
študenti. Mentor mora zagotavljati tudi primeren nivo nadzora nad delom študenta in
študentu pomagati pri učenju, ponuditi mu mora konstruktivne povratne informacije (Hopkins,
et al., 2009).
Poleg strokovnega znanja in izkušenj mora klinični mentor obvladati tudi metode in tehnike
poučevanja, ki pa ga pogosto nimajo. Klinični mentorji se največkrat zavedajo pomembnosti
svojega dela, so ponosni ob razvijanju študentov in so pri svojem delu bolj zadovoljni.
Vendar se ob tem pojavijo večje delovne obremenitve, prihaja do pomanjkanja časa
mentorja, kar pa vpliva tudi na delo študentov (Myall, et al., 2008).
Ker je Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (Klinika Golnik) ena od
kliničnih baz Fakultete za zdravstvo Jesenice (FZJ) in ker so študenti prisotni že od vsega

Maruša Ahačič, mag. zdr. neg., Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik,
marusa.ahacic@klinika-golnik.si
14

38

začetka, nas je zanimalo, kako mentorji na Kliniki Golnik dojemajo svoje mentorstvo. Opravili
smo kvalitativno raziskavo z namenom.
2

METODE

Cilj raziskave je bil ugotoviti kako mentorji dojemajo mentorstvo in kako vidijo delo študentov
v timu. Zastavili smo si raziskovalno vprašanje Na kakšen način mentorji dojemajo svoje
delo s študenti in na kakšen način mentorji vidijo študente. V raziskavi smo ugotavljali kako
mentorji dojemajo mentorstvo, katere so bistvene lastnosti so potrebne za mentorstvo, zakaj
se mentorjem zdi koristno ukvarjati s študenti, s kakšnimi strahovi se mentorji srečujejo pri
delu s študenti in kaj po mnenju mentorjev študentje doprinesejo v tim. V kvalitativno
raziskavo smo vključili 18 diplomiranih medicinskih sester/ zdravstvenikov, ki na šestih
bolniških oddelkih Klinike Golnik izvajajo mentorstvo, vzorec je bil namenski. Podatke smo
zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 5 vprašanj, na katera so anketiranci
odgovorili v opisni obliki. Anketiranje je potekalo septembra 2016, anketni vprašalnik je bil
anonimen. Podatke smo zbrali v Excel-u.
3

REZULTATI

Kako dojemate mentorstvo?
Mentorjem predstavlja mentorstvo dodatno obremenitev, ki jo morajo opraviti v času službe.
Stopnja obremenitve je odvisna od samoiniciativnosti študentov in razpolaganja s časom.
Večina dojema mentorstvo kot velik doprinos k rutinskem delu in predajanju znanja.
Predstavlja jim nekaj pozitivnega, veselje, strokovni izziv.
Z veseljem prenašam znanje in spretnosti bodočim dipl. med. sestram, jim poskušam
pokazati kakšen način dela, razmišljanja mora med. sestra uporabiti, da uspešno opravlja
svoje delo.
Zelo odgovorno poslanstvo, ki ima dolgotrajni vpliv na mlade ljudi.
Mentorji smatrajo mentorstvo kot zelo odgovorno poslanstvo, s katerim vplivajo na mlade
ljudi, ki bodo nekoč postali sodelavci. Mentorji svoje delo s študenti vidijo tudi kot potrditev
svojega dela, kot nagrado. Ob tem so poudarili, da ob izvajanju mentorstva tudi sami lahko
dodatno pridobijo znanje in izkušnje. Mentoriranje jim predstavlja tudi možnost napredka v
razvoju zdravstvene nege.
Katere so bistvene lastnosti, ki so potrebne za mentorstvo?
Praktično vsi mentorji so navajali enake lastnosti, ki naj bi bile pomembne za dobro izvedeno
mentorstvo. Na prvem mestu je zagotovo znanje in izkušnje ter obvladovanje strokovnega
področja. Potrebne so tudi komunikacijske in retorične spretnosti ter sposobnost prilagajanja
posredovanja znanja študentom glede na znanje in sposobnost študenta.
MS: Opažam, da postanem nestrpna ravno zato, ker rutinsko delo mora biti opravljeno ter za
delo s študentom potrebuješ več časa.
MS: Potrebuješ zaupanje v sebe in študenta in sposobnost nadzora nad sabo in študentom.
Mentor mora biti potrpežljiv, toleranten, saj mentorji včasih zaradi pomanjkanja časa in
nedokončanega rednega dela postanejo nestrpni. Mentor mora študenta znati motivirati in z
njim vzpostaviti dober medosebni odnos, vzeti si mora čas in slediti napredku študenta.
Mentor mora biti fleksibilen pri različnih situacijah, odločen, dosleden in zanesljiv. Znati mora
podajati in sprejemati kritiko in jo tudi jasno izraziti.
Zakaj se vam zdi koristno ukvarjati se s študenti?

39

Mentorjem se zdi koristno ukvarjanje s študenti zaradi utrjevanja in stalnega preverjanja
svojega znanja, saj se s tem, ko študenti sprašujejo tudi sami osebno in profesionalno
rastejo. Obenem se mentorji trudijo delati čimbolj strokovno, po standardih zdravstvene
oskrbe ter jim želijo predajati čimveč znanja. Mentorji želijo biti zgled študentom. Študenti
prinašajo za posameznike in celoten tim tudi nove izzive, opominjajo na novosti, popestrijo
rutino.
MS: Vsega se v šoli ne da naučiti, specifika dela, posamezni primeri, tega se je možno
naučiti le v bolnišničnem ali drugem okolju, kjer med. sestre delujejo.
Mentorji so izpostavili tudi pomembnost razvoja dobrega mentorstva. Le to je lahko razvito,
če je tudi mentor dobro poučen o pedagoških procesih in ima ob tem veliko strokovnega
znanja. Poudarili so pomen stalnega izobraževanja mentorjev. Mentorji pravijo, da je korist
dobrega mentorstva vidna šele čez čas, saj bodo to strokovnjaki, ki bodo nadaljevali z
razvojem stroke, od njih je odvisen ugled in vizija zdravstvene nege.
MS: To so naši zanamci, nekdo, ki bo razvijal stroko, tudi nas negoval in predvsem je od njih
odvisen ugled naše stroke in vizija.
Mentorstvo dojemajo kot učenje medosebnega odnosa, saj študenti prinesejo svežino v
odnose tako med mentorji kot tudi v celoten tim. Obenem pa mentorji doživljajo zadovoljstvo
in veselje, če študenta uspešno naučijo različne postopke, pri katerih je študent postal
samostojen.
S kakšnimi strahovi se soočate pri mentoriranju?
Mentorji največkrat pri delu s študenti nimajo strahov.
Zadrega, ko vprašanje ostane brez odgovora.
Delegiranje nalog, ki zahtevajo moj nadzor, za katere se ob učenju porabi več časa.
Največkrat so v stiski zaradi pomanjkanja časa, ker jim ga zmanjkuje in redno delo ni
opravljeno. Nekaj mentorjev skrbi, da na študentova vprašanja ne bi znali odgovoriti na
razumljiv in korekten način. Precej mentorjem strah predstavlja tudi odločitev o oceni, saj ne
želijo biti pristranski.
Kaj lahko študenti doprinesejo v tim?
Rezultati so pokazali, da je doprinos študentov v tim odvisen v glavnem od študentov samih.
Če v timu pokažejo interes do dela in interes do opravljanja intervencij in so pozitivno
naravnani, so lahko hitro vključeni v tim. Študenti lahko pripomorejo k dobrem vzdušju, so
naši kritiki, sveža moč, razbijejo monotonost in dajejo drugačen pogled na razvoj stroke, saj
velikokrat podajajo kritično mnenje. Prisotnost študentov omogoča timu, da se odpre in da
vsi v timu prevzamejo odgovornost za posredovanje znanja. Na boljšo vpetost študenta v tim
vpliva tudi dolžina klinične prakse, saj študenti, ki so v timu prisotni dalj časa, postajajo
samozavestnejši, obenem pa ima mentor lažje spremljati napredek znanja študenta.
MS: So naše ogledalo, naša sveža moč, ki je neobremenjena in so zato naši kritiki:
Dober študent z veliko teoretičnega in praktičnega znanja je v veliko pomoč mentorju in timu,
obenem pa lahko na ta način prepoznamo tudi svoje bodoče sodelavce. Delo s študenti,
mora spomniti mentorja tudi na to, da smo bili nekoč tudi sami začetniki. Mentorji so prisiljeni,
da se poglobijo v izvajanje posege in postopke in doprinesejo k nadgradnji znanja mentorjev.
MS: Spomnijo te, da kakšna stvar ni samoumevna, da na začetku tudi sami nismo znali in
smo se učili.
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4

RAZPRAVA

Rezultati ankete, ki je bila izvedena v učni bazi Klinike Golnik je pokazala, da mentorji svojo
vlogo jemljejo resno, odgovorno ter jim ob tem predstavlja dodatno obremenite v času
službe, kar je v svoji raziskavi potrdila tudi Žerdoner (2015). Obremenjujoče se jim zdi, ker
mora biti redno delo v enakem obsegu na oddelku kljub mentoriranju opravljeno varno in
kvalitetno, ob tem pa imajo slabo vest, ker se študentom ne posvečajo v tolikšni meri, kot bi
si želeli. Kermavner in Govekar-Okoliš (2016) v raziskavi ugotavljata, da mentorji menijo, da
je njihova najpomembnejša naloga pomagati študentu pri povezovanju teoretičnega znanja s
praktičnim. Mentor pri tem potrebuje tudi več časa, zlasti kadar želi študenta naučiti
določenega postopka, kar lahko postane zamudno. Mogoče bi veljalo razmisliti o manjši
obremenitvi mentorjev na oddelkih, da bi se lažje in boljše ukvarjali s študenti.
Več raziskav je pokazalo tudi, da mentorji delo s študenti dojemajo kot nagrado za dobro
delo, kot priznanje (Lorber & Donik, 2009; Šivic, 2013). Zagotovo so pozitivni občutki
mentorjev, da dobro opravljajo delo tudi motivator za delo s študenti. Dodaten motivator za
mentorja predstavlja tudi to, da postanejo študenti samozavestnejši in imajo več znanja ter
da so študenti z njihovim delom zadovoljni. Bolj bodo mentorji motivirani, bolj se bodo z
veseljem ukvarjali s študenti. Seveda pa morajo za dobro izvedeno mentorstvo biti motivirani
tudi študenti. Satler (2011) namreč ugotavlja, da na motivacijo za delo mentorjev vplivata tudi
nezainteresiranost in pasivnost študentov na klinični praksi. Zagotovo mentorju največ
pomeni napredek študenta. Pozitiven učinek na mentorja ima tudi podelitev naziva Naj
mentor, ki ga podeljuje FZJ, saj je to velika potrditev, da je mentor svoje delo dobro opravil.
Kotnik, et al. (2010) v svoji raziskavi navajajo lastnosti, ki pa jih pri dobrem mentorju
pričakujejo študenti. Med značilnostmi, ki jih pri svojih mentorjih najbolj cenijo, so izpostavili
pripravljenost prenašati znanje, razgledanost, strokovnost, potrpljenje in pomoč pri delu.
Mentorji na prvo mesto sicer postavljajo znanje in izkušnje, vendar tako študenti kot mentorji
navajajo enake lastnosti, ki jih potrebuje dober mentor. Podobne lastnosti mentorjev v svoji
raziskavi navaja tudi Šivic (2013). Pomembno je, da se mentorji zavedajo katere lastnosti
imajo in katere od njih pričakuje študent. Pomembno je, da se mentorji trudijo te lastnosti pri
sebi prepoznati in jih v praksi tudi uporablja.
Rezultati so pokazali, da so študenti v timu dobrodošli. Vključitev študenta v tim je odvisna
od njihove samoiniciativnosti. Pri vključevanju študenta v tim je pomemben čas trajanja
klinične prakse na oddelku. Tisti, ki so na oddelku dva ali več tedna, se bolje vključijo v delo
na oddelku, saj prvih nekaj dni potrebujejo za s adaptacijo na novo okolje in osebje. Tisti
študenti, ki pridejo na oddelek samo za en dan, iz klinične prakse ne odnesejo veliko.
Prednost daljše klinične prakse je tudi, da se študent lažje izkaže z znanjem in to mentorji
bolje prepoznajo. Na ta način lahko dobre študente prepoznamo tudi kot potencialne
kandidate za zaposlitev.
5

ZAKLJUČEK

Rezultati kažejo, da mentorji na Kliniki Golnik radi izvajajo mentorstvo, vendar jim težavo
predstavlja pomanjkanje časa, saj morajo redno delo vseeno opraviti.
Mentorstvo je izrednega pomena tako za študenta, kot tudi mentorja. Slabo mentorstvo lahko
dolgoročno vpliva na slabo znanje študenta, morda nekoč sodelavca. Pomembno je, da
mentorji in študenti zavedajo pomena dobro izvedene klinične prakse in oba poskušata z nje
oditi bogatejša.
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Izkušnje kliničnih mentorjev, zaposlenih v Splošni bolnišnici Jesenice, s
študenti Fakultete za zdravstvo Jesenice
Hubert Tomaž Terseglav Tomazin15
Polonca Noč16
Blanka Kmet17
Marija Mežik Veber18
Izvleček
Izhodišča: V Splošni bolnišnici Jesenice se zavedamo, da dobro usposobljeni mladi
sodelavci predstavljajo temelje za kakovostno in varno zdravstveno obravnavo pacienta.
Metode: V mesecu avgustu 2016 smo izvedli anketiranje kliničnih mentorjev v Splošni
bolnišnici Jesenice. Uporabili smo vprašalnik zaprtega tipa z uporabo petstopenjske
Likertove lestvice pri podanih možnih odgovorih. Uporabili smo namenski vzorec.
Rezultati: Raziskava je pokazala, da študenti po mnenju kliničnih mentorjev pokažejo dovolj
interesa za pridobivanje novega znanja (56,6%), samoiniciativnosti nismo mogli oceniti
zaradi neopredeljenosti anketirancev, po mnenju kliničnih mentorjev pa študenti ne osvojijo
dovolj teoretičnega znanja za varno izvajanje zdravstvene nege. Četrti sklop vprašalnika nam
je pokazal pomanjkanje strokovnega kadra (45,3%), ki lahko ustrezno vodijo in izobražujejo
študente v času izvajanja klinične prakse.
Razprava: Raziskava je pokazala, da študenti rabijo več teoretičnega znanja, zaposleni pa
potrebujejo več časa, namenjenega izvajanju mentorstva.
Ključne besede: mentor, študent, zdravstvena nega, mentorstvo
1 UVOD
V Splošni bolnišnici Jesenice (SBJ) se že od ustanovitve takratne Visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice diplomirane medicinske sestre in diplomirani zdravstveniki ter
danes tudi magistrice in magistri zdravstvene nege vključujejo v mentorstvo študentom
danes Fakultete za zdravstvo Jesenice. Z mentorstvom tako mentorji kot mentoriranci
pridobivajo nove izkušnje in kar je najpomembnejše – mentoriranci znanje. Kako le-tega
kakovostno in na pravi način podati ni odvisno le od mentorja temveč tudi od interesa in
ustreznega teoretičnega predznanja mentoriranca.
Namen strokovnega prispevka je predstavitev izkušenj kliničnih mentorjev (znanja študentov,
njihovega odnosa do klinične prakse in same klinične prakse) v SBJ s študenti Fakultete za
zdravstvo Jesenice. Prikazani bodo rezultati ankete kliničnih mentorjev. Na podlagi slednjih
bodo podani predlogi izboljšav za kakovostno izvajanje kliničnega usposabljanja.
Cilj je doseči kakovostno izvajanje kliničnega usposabljanja študentov Fakultete za zdravstvo
Jesenice s hkratnim pozitivnim medsebojnim odnosom mentor – mentoriranec (študent).
Poiskati optimalne rešitve, kako pristopiti k študentu ob obremenitvah mentorjev z različnim
obsegom rednega dela.
Hubert Tomaž Terseglav Tomazin, dipl.zn., Splošna bolnišnica Jesenice, dipl. zn., koordinator za
oskrbo ran, hubert.terseglav@sb-je.si
16 Polonca Noč, dipl.m.s., E.T., Splošna bolnišnica Jesenice, kirurška služba, polona.noc@sb-je.si
17 Blanka Kmet, dipl.m.s., Splošna bolnišnica Jesenice, endoskopska enota, blanka.kmet@sb-je.si
18 Marija Mežik Veber, dipl.m.s., E.T., Splošna bolnišnica Jesenice
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2 RAZUMEVANJE MENTORSTVA
Mentorstvo je razumljeno kot vzpostavljanje podpornega medosebnega odnosa, ki se lahko
manifestira kot spodbujanje, treniranje in vodenje. Je pa v sodobnem času zaradi različnih
vplivov mentorstvo težko definirati. Največ definicij izhaja iz podjetniškega modela
mentorstva, kjer je bistven odnos med mentorjem in metorirancem načeloma prostovoljen ter
usmerjen v karierni razvoj (Ramšak Pajk, 2007). Istenič Starčič in Šubic Kovač (2009) ravno
tako mentorstvo opredeljujeta kot vzajemen odnos mentorja in mentoriranca pri doseganju
skupno zastavljenih ciljev.
Za kakovost mentorstva je značilno, da mentor pomaga študentu pri pridobivanju izkušenj v
kliničnem okolju, razvoju sposobnosti študentov, predstavlja vir podpore in pomoči ter
zagotavlja študentom možnost enakovrednega vključevanja v klinično okolje (Bray &
Nettleton, 2007).
Naloge mentorja za delo s študenti v kliničnem okolju so načrtovanje praktičnih vsebin,
vodenje in oblikovanje učnih ciljev in metod ter priprava delovnega okolja (Čuk, 2010).
Tuje in domače študije v kliničnih okoljih pa ugotavljajo probleme na področju izvajanja
mentorstva v kliničnem okolju pri strategiji poučevanja in učenja v zdravstveni negi (Čuk &
Hvala, 2009).
Veeramach (2012) ugotavlja, da sta največji oviri pri delu mentorjev pomanjkanje časa,
predvsem pa konflikt med zahtevami biti mentor in sočasnim izvajanjem zdravstvene nege in
oskrbe pacientov.
2.1 Cilji mentorstva
Praktično usposabljanje mentoriranci potrebujejo zato, da se konkretno seznanijo s svojim
bodočim strokovnim delom ter ob tem ovrednotijo svoja teoretična znanja s praktičnimi
izkušnjami. Zato je potrebno, da fakulteta in delovna organizacija, kjer poteka praksa,
zagotovita, da je usposabljanje izpeljano kakovostno (Govekar-Okoliš, 2012).
Rečnik in sodelavci (1999) navajajo, da izhodišče za določanje in oblikovanje ciljev
praktičnega izobraževanja in poklicnega usposabljanja v delovnem procesu izhaja iz
programskih ciljev vsakega poklica. Globalni cilji vsakega programa so opredeljeni kot:






informativni cilji (osvajanje znanj, informacij programov, teorij; pridobivanje znanja o
temeljnih metodah ter postopkih reševanja strokovnih problemov; razvijanje
spretnosti potrebnih za doseganje standardov in norm delovne izurjenosti);
formativni cilji (njih se definira z vidika razvojno – procesnih ciljev in poudarjajo
zlasti: osmišljanje teoretičnega s praktičnim in praktičnega s teoretičnim; razvijanje
sposobnosti za uporabo znanja v konkretnih in novih delovnih situacijah; razvijanje
spretnosti v praktični uporabi metod in postopkov ter sposobnosti, pomembni za
razumevanje problemov na strokovnem in delovnem področju);
socializacijski cilji (razvoj socialno-kulturnih norm poklicnega delovanja in
komuniciranja; razvijanje strokovne doktrine ter ključnih osebnostnih lastnosti, ki so
povezane s kakovostjo dela v določenem poklicu oziroma stroki; razvijanje
motiviranosti in sposobnosti za timsko delo).

3 METODE DELA
Teoretični del strokovnega prispevka smo napisali po pregledu literature z deskriptivno
metodo dela. V empiričnem delu prispevka pa smo uporabili metodo anketiranja v obliki
pisnega vprašalnika, ki je bil namenjen diplomiranim medicinskim sestram – kliničnim
mentorjem. Pri sestavi ankete smo uporabili vprašalnik zaprtega tipa z uporabo
petstopenjske Likertove lestvice pri podanih možnih odgovorih. Vprašalnik je bil razdeljen v
štiri vsebinske sklope, prvi sklop je vseboval demografske podatke, drugi sklop je vključeval
trditve o znanju študentov, tretji sklop je vključeval trditve o odnosu študentov, četrti sklop pa
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trditve o izvajanju klinične prakse. Rezultate ankete smo nato kvantitativno obdelali s
programom Microsoft Excel.
Raziskavo smo izvedli med 8. in 12. 8. 2016 po predhodni pridobitvi dovoljenja za izvajanje
anketiranja kliničnih mentorjev s strani pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege in
oskrbe. Anketiranih je bilo 54 medicinskih sester.
4 REZULTATI
Večina anketirancev (26 oz. 48,1 %) je starih 30 do 40 let, 14 (25,9 %) 41 do 50 let,
9 (16,7 %) 51 do 60 let, 4 (7,4 %) 26 do 29 let, le 1 (1,9 %) pa manj kot 26 let. 51 (94, %)
anketirancev je bilo ženskega spola, 3 (5,6 %) pa moškega spola. Skoraj polovica
(24 oz. 44,4 %) je na področju zdravstvene nege zaposlena 11 do 20 let, 13 (24,1 %) 3 do 10
let, 9 (16,7 %) več kot 30 let in 8 (14,8 %) 21 do 30 let. Na področju interne medicine (Interni
oddelek, dializa, OZZN, kardiološki laboratorij) je dejavnih 12 (22,2 %) anketirancev, na
področju kirurgije (Kirurški oddelek, urgenca, kirurška ambulanta) prav tako 12 (22,2 %) in
ravno tako 12 (22,2 %) anketirancev prihaja iz anestezije in operacijskega bloka. 11 (20,4 %)
anketirancev prihaja iz enot intenzivne terapije, 4 (7,4 %) pa s Pediatričnega in Ginekološkoporodniškega oddelka.
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Slika 1: Mnenje kliničnih mentorjev o znanju študentov
V 2. sklopu anketnega vprašalnika nas je zanimalo, kako mentorji ocenjujejo znanje
študentov (slika 1). Večina anketirancev (56,6 %) meni, da študenti imajo interes za delo in
pridobivanje novega znanja, 39,6 % jih meni, da ga niti imajo niti nimajo, da ga nimajo, pa
meni le 3,8 % anketirancev. Kar zadeva samoiniciativnost študentov, več anketirancev (32,1
%) meni, da jo pokažejo, kot da je ne (slednjih je 17 %); vendar pa večina (50,9 %) meni, da
je niti pokažejo, niti ne pokažejo. Da se študenti potrudijo pri izdelavi IDŠ, meni malo več kot
polovica (50,9 %) anketirancev, 28,3 % se ne nagiba ne na eno ne na drugo stran, 20,8 %
pa jih meni, da se ne potrudijo. Pri ocenjevanju znanja študentov na področju zdravstvene
nege se večina anketirancev ni opredelila, ali ga imajo dovolj ali ne (56,6 %); jih pa več meni,
da ga nimajo dovolj (26,4 %), kot da ga imajo (17 %). Medicinsko znanje študentov je samo
13,2 % anketirancev ocenilo kot zadostno, 35,8 % jih meni, da ni zadostno, večina (50,9 %)
pa se tudi tukaj ni opredelila ali je zadostno ali ne.
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Slika 2: Mnenje kliničnih mentorjev o odnosu študentov
Z vprašanjema iz 3. sklopa anketnega vprašalnika smo hoteli oceniti odnos študentov (slika
2). Večina (75,5 %) anketirancev meni, da študenti upoštevajo etična načela, 24,5 jih meni,
da jih niti upoštevajo, niti ne upoštevajo, nihče pa ne meni, da jih ne upoštevajo. Da gredo
študenti na malico, ko imajo čas, meni večina (47,2 %) anketirancev, 39,6 % se jih ni točno
opredelilo, 20,8 % pa jih meni, da gredo na malico, ko ni primeren čas.
V 4. sklopu vprašalnika smo hoteli izvedeti, kako klinični mentorji ocenjujejo izvajanje klinične
prakse (slika 3). Velika večina mentorjev (81,1 %) meni, da svoje znanje uspešno
posredujejo študentom, da ga niti dobro niti slabo, meni 18,9 %, nihče pa ne meni, da ga
slabo. Da je na njihovem oddelku/enoti ustrezno število zaposlenih v ZN, ki lahko študente
strokovno vodijo in izobražujejo v času izvajanja klinične prakse, meni le 24,5 %
anketirancev, večina (45,3 %) jih meni, da jih ni dovolj, 30,2 % pa se jih ni opredelilo, ali jih je
dovolj ali ne. Prav tako večina vprašanih (43,4 %) meni, da jim delo ne omogoča, da bi se
prilagodili študentom, da bi le-ti lahko videli in izvedeli različne posege. Da jim delo to
omogoča, meni 15,1 % vprašanih, 41,5 % pa meni, da jim niti omogoča, niti ne omogoča. Na
vprašanje, ali je povezanost med šolskimi in kliničnimi mentorji zadostna ali ne, se večina
(43,4 %) ni točno opredelila, 30,2 % jih meni, da ni zadostna, 26,4 % pa, da je zadostna.
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Slika 3: Mnenje kliničnih mentorjev o izvajanju klinične prakse
5 RAZPRAVA
V poklicu, ki zahteva veliko mero samoiniciativnosti, predanosti, pozitivnega pristopa, znanja
ter veščin kot so komunikacija in empatija, v katerem nam zaposlenim krojijo prenatrpani
urniki, pomanjkanje kadra je biti dober klinični mentor pravi izziv. Pomembno vlogo pri tem
imajo seveda tudi študenti sami saj z interesom, ki ga pokažejo za delo in pridobivanje
novega znanja in samoiniciativnosti mentor študenta lažje pelje skozi sam proces
pridobivanja praktičnih izkušenj pri delu s pacienti. Zagotoviti varnost pacientov je pri našem
delu seveda ena od prioritet zato je zelo pomembno tudi teoretično znanje – tako
zdravstvene nege kot medicine, ki ga študenti imajo, ko pridejo na prakso. Klinični mentorji,
ki so bili udeleženi v anketi se v veliki večini niso opredelili ali se jim znanje študentov zdi
zadostno, kar nam ne pokaže v kakšni meri so študenti sposobni opravljati klinično prakso v
delovnem okolju varno in učinkovito za pacienta.
Pri našem delu sta poleg znanja ter praktičnih veščin prisotni tudi dve vodilni noti, ki
pacientom zagotavljata varno oskrbo. To so etična načela ter samodisciplina. Ugotovili smo,
da je velika večina mentorjev označila študente kot osebe z veliko etično naravnanostjo prav
tako pa imajo zadostno količino samodiscipline saj je večina študentov delo pri pacientu
sposobna uskladiti z lastnimi potrebami in željami.
Zdravstvena nega je skozi čas postala dejavnost, ki jo poleg nudenja osnovne zdravstvene
oskrbe sestavlja tudi veliko ozko usmerjenih znanj na različnih področjih v katerih delujemo
hkrati tako kot izvajalci zdravstvene nege ter sočasno kot klinični mentorji. Prav različna ozko
usmerjena znanja poleg osnove ter podajanje le-teh naprej študentom omogoča celostni
razvoj dobrega izvajalca zdravstvene nege. V časih, ko se na vsakem koraku kaže
pomanjkanje sredstev seveda tudi v zdravstveni negi ni nič bolje kar nam jasno kaže anketa
saj se je večina kliničnih mentorjev opredelila, da je zaposlenih v zdravstveni negi premalo,
posledično pa se s tem ne omogoča dovolj časa za kvalitetno delo s študenti.
Omogočiti zastavljene cilje v praksi – varen, osveščen in zadovoljen pacient – nam je v
zdravstveni negi prioritetna naloga. Povezava med prakso in teorijo je bolj kot kadarkoli
ključnega pomena za razvoj visoko usposobljenih mladih kadrov. V anketi s tem vprašanjem
nismo imeli uspeha, saj se večina anketiranih ni opredelila o povezavi med šolo in kliničnim
okoljem.
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6 ZAKLJUČEK
V empiričnem delu strokovnega prispevka smo ugotovili, da so klinični mentorji mnenja, da
večina študentov pokaže interes za delo in pridobivanje novega znanja. Samoiniciativnosti z
anketo realno ni bilo mogoče oceniti saj se večina mentorjev ni opredelila, da študentje so ali
niso samoiniciativni. Enako je pri ocenjevanju znanja študentov na področju zdravstvene
nege in strokovnih medicinskih znanj.
Vprašanji o etičnih načelih in samodisciplini sta nam pokazali, da večina anketirancev meni,
da študentje upoštevajo etična načela in so dovolj odgovorni za opravljanje zdravstvene
nege pri pacientu.
Z anketo smo ugotovili , da so klinični mentorji mnenja, da je za dobro podajanje znanja
študentom premalo strokovnih delavcev, ki so razpeti med delo v kliničnem okolju in
vodenjem študenta na klinični praksi.
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Uspešno klinično usposabljanje temelji na dobrem teoretičnem znanju
Nada Vigec19
Izvleček
Na Ginekološki kliniki Ljubljana poteka klinično usposabljanje študentov Fakultete za
zdravstvo Jesenice (FZJ) v okviru predmeta Zdravstvena nega žensk in Zdravstvena nega
otrok in mladostnikov. Študenti ocenjujejo klinično usposabljanje z dobrimi ocenami, mentorji
pa, da je strokovno znanje in predhodna usposobljenost študenta ključna za pridobivanje
novih znanj in usposobljenosti v klinični praksi.
Ključne besede: klinično usposabljanje, zdravstvena nega, Ginekološka klinika Ljubljana.
1 UVOD
Ginekološka klinika Ljubljana v okviru UKCL deluje na štirih lokacijah. Razpolaga z okoli 260
posteljami in okoli 340 zaposlenimi medicinskimi sestrami in babicami v ambulantni in
hospitalni dejavnosti. Ginekološka klinika po eni strani deluje na sekundarnem nivoju kot
regionalna bolnišnica, na drugi strani pa kot vrhunska terciarna ustanova državnega
pomena, ki vključuje raziskovalno in izobraževalno dejavnost ter najzahtevnejšo zdravstveno
obravnavo ženske populacije kot tudi novorojenčkov.
Zdravstvena obravnava žensk je raznovrstna in vključuje nosečnost, porod, poporodno
obdobje vključno z novorojenčkom. Načrtovanje družine vključuje kontracepcijo, zdravstveno
obravnavo neplodnega para, pa tudi prekinitev nosečnosti iz zdravstvenih ali psihosocialnih
razlogov. Nenazadnje velik delež zdravstvene obravnave namenjamo pacientkam z
različnimi ginekološkimi, pa tudi urološkimi obolenji kot so benigne in maligne rašče
uroginekološkega predela, poškodbe, okužbe, hormonske disfunkcije, itd.
Zdravstvena obravnava novorojenčkov s prirojenimi anomalijami ali prezgodaj rojenih otrok
poteka na enoti intenzivne nege in terapije novorojenčkov kliničnega oddelka za
perinatologijo. Na oddelek sprejmejo ogroženo nosečnico, pri kateri pričakujejo bodisi
ogroženost za mater ali novorojenčka. EINTN letno sprejme najzahtevnejše prezgodaj rojene
otroke iz cele Slovenije.
Zdravstvena obravnava poleg vrhunske medicine vključuje tudi visoko in stalno se
razvijajočo stroko zdravstvene nege in babištva, pa tudi druge stroke npr. fizioterapevtsko.
Za pričetek kliničnega usposabljanja na Ginekološki kliniki so potrebna naslednja teoretična
znanja: ginekologija s kirurgijo, porodništvo, reprodukcija in zdravstvena nega. Študentu je v
veliko pomoč v kabinetu pridobljena in s strani fakultetnega mentorja preverjena
usposobljenost s področja diagnostično terapevtskih posegov in osnovne usposobljenosti za
delo ob pacientu. Povezovanje teorije s prakso je ključni elementi za doseganje načrtovanih
strokovnih kompetenc študijskega programa, izkaže pa se ob srečevanju s praktičnimi
zdravstvenimi in negovalnimi problemi pacientov. Študentova predhodna usposobljenost
omogoči študentu tolikšno kompetentnost, da samozavestno izkoristi možnost za reševanje
negovalnih problemov kliničnih pacientov. Če mentor ugotovi študentovo dobro znanje in
usposobljenost, mu lažje zaupa določeno nalogo. Za proces učenja in usposabljanja je polje
zaupanja zelo pomembno.
Klinično usposabljanje obsega 50% vseh dodiplomskih študijskih obveznosti vsakega
študenta. Na Ginekološki kliniki izvajamo klinično usposabljanje pri predmetih Zdravstvena
nega žensk ter pri predmetu Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo. UKC
19
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Ljubljana ima status učne baze, pridobljen pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije.
Sodelovanje UKC Ljubljana s Fakulteto za zdravstvo Jesenice opredeljuje medsebojni
sporazum, ki opredeljuje terminski plan in število študentov na termin. Klinično usposabljanje
poteka po modelu 100% izvedbe s strani kliničnih mentorjev oz. habilitiranih strokovnih
sodelavcev. Pri usposabljanju študentov Fakultete za zdravstvo sodeluje pri obeh predmetih
pet habilitiranih strokovnih sodelavcev in štirje klinični mentorji. Vsako študijsko leto se na
Ginekološki kliniki usposablja od okoli 50 študentov.
Uspešnost kliničnega usposabljanja merimo neposredno in posredno: neposredno preko
izraženega zadovoljstva študenta s kliničnim usposabljanjem, posredno pa preko motivacije
študenta za delo, pa tudi mentorjevega zadovoljstva s študentom. Študent, ki je uspešen,
pokaže večjo motivacijo za delo, ker se želi dokazati in uporabiti naučeno znanje v praksi.
Študent naj bi ob zaključku kliničnega usposabljanja izpolnil spletno anketo o zadovoljstvu s
kliničnim usposabljanjem, ki vključuje devet vprašanj
V študijskem letu 2015/16 se je na Ginekološki kliniki usposabljalo 49 študentov FZJ pri
predmetu ZN žensk in 3 študenti pri predmetu ZN otrok in mladostnikov. Ankete so pri
slednjem predmetu izpolnili vsi trije študenti (100%), pri ZN žensk pa je ankete izpolnilo
samo 9 študentov (18,4%).
Tabela 1. Zadovoljstvo rednih študentov 3.letnika Zdravstvene nege FZJ s kliničnim
usposabljanjem na Ginekološki kliniki Ljubljana
4.1 Vaje so
2.2
3.1
2.1 Odnos
potekale v
Vključevanj Informiranje
zaposlenih
skladu z
e v različne na šoli o
do
vašimi
učne
vajah v
študentov.
pričakovanji
situacije.
UKCL.
.

št anket

1.4
Spodbujanj
1.1 Sprejem
1.2
1.3
1.5
e pri
na
Seznanitev Odgovarjanj
Podajanje
pridobivanju
bolniškem s potekom
e na
povratnih
novega
oddelku.
vaj.
vprašanja.
informacij.
znanja in
veščin.

Vaje

3

ZN otroka in
mladostnika

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

9,7

100%

9

ZN ženske

9,0

9,4

9,6

9,0

9,7

8,9

9,1

5,8

89%

Numerično oceno študenti pojasnijo še z zapisanimi komentarji
 Zdravstvena nega otrok in mladostnikov
Na kliničnih vajah v 14 dneh sem se veliko naučila ter veliko novega videla. Zelo sem
zadovoljna, da smo klinično prakso opravljale na tem oddelku, ker sem prvič imela možnost
delati z nedonošenčki.
Klinični mentor si je vzel veliko časa za nas in razložil vse nejasnosti. Zelo smo bile
zadovoljne s klinično mentorico, zelo se nam je posvetila in nam podala veliko novega
znanja ter nas vzpodbujala, da smo vse intervencije opravljale samostojno. Tudi zaposleni
na oddelku so nas lepo sprejeli ter nam odgovorili na vprašanja, če kaj nismo
razumele/znale.


Zdravstvena nega žensk

Nekateri zaposleni so zelo v redu in te vključujejo v svoj tim. Babice so zelo v redu:
enakovredno študente zdravstvene nege vključujejo v delo z dojenčki. Izjema je sestra, ki je
prišla iz porodniške. Do nas študentov ni imela odnosa. Prav tako bi pohvalili eno izmed
čistilk. Mentorica T.S. si je za študente vzela čas in nam oddelek podrobno predstavila, kot
tudi delo na oddelku. Zelo prijazni, vključili so me v tim, lahko sem samostojno izvajala
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intervencije, prav tako je zadovoljna moja sošolka T. Kot na vsakem oddelku se z nekaterimi
zaposlenimi razumemo v redu, z drugimi pa ne.
2 RAZPRAVA
Čeprav je vzorec pri ZN žensk majhen, bode v oči ocena Informiranje na šoli. Ni jasno, kaj
nam ta ocena sporoča. Med vsemi komentarji ne najdemo pojasnila za oceno Informiranje na
šoli, zato bo potrebno v računalniškem sistemu vprašanje modificirati.
Mentorji ocenjujejo, da imajo za delo s pacienti premalo časa, študenti pa so dodatno breme.
Praviloma so se izrekli, da so jim študenti FZ Jesenice v pomoč, ker imajo ustrezno
teoretično znanje, na katerem je možno nadgraditi dodatna znanja, pa tudi zadostno
usposobljenost, da lahko pod nadzorom, nekatere postopke in posege pa tudi samostojno
izvajajo in s tem mentorja razbremenijo.
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Klinično usposabljanje študentov zdravstvene nege v Univerzitetnem
rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – SOČA
Bojana Hočevar Posavec20
Irena Zupančič Knavs21
Izvleček
V članku je predstavljeno delovanje Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike
Slovenije – Soča. Predstavljeni so posamezni oddelki Klinike za fizikalno medicino in
rehabilitacijo ter patologija vključenih pacientov. Cilj rehabilitacijske zdravstvene nege je
pomagati posamezniku z gibalno oviranostjo in kronično boleznijo ponovno vzpostaviti,
ohranjati in spodbujati optimalno zdravje. Medicinske sestre, ki delajo v rehabilitacijskem
okolju, imajo pomembno vlogo v rehabilitacijskem timu. Pacienta spodbujajo, učijo in
podpirajo pri upravljanju novih strategij in veščin, in jim tako pomagajo ponovno doseči ali
ohraniti neodvisnost. Pri vsakem oddelku je tako podanih nekaj negovalnih problemov, ki
lahko ovirajo paciente. To so: avtonomna disrefleksija, retenca urina in intermitentna
kateterizacija, zaprtje ter motnje praznjenja črevesja, zanemarjenje ohromele strani,
podhranjenost, zmanjšana respiratorna funkcija, preprečevanje kontraktur, sodelovanje s
svojci in druge. Pomembno je, da se že v času študija študenti srečajo s tako kompleksno
obravnavo oseb z gibalno oviranostjo.
Ključne besede: mentor, izobraževanje, medicinska sestra
1 UVOD
Januarja 1954 je Izvršni svet skupščine Ljudske Republike Slovenije izdal odločbo o
ustanovitvi Zavoda za rehabilitacijo invalidov Ljudske republike Slovenije (Hočevar, 2014).
Ustanovljene so bile naslednje delovne enote:
- za medicinsko in poklicno rehabilitacijo,
- za protetiko in ortotiko,
- za znanstveno raziskovalno dejavnost.
Sedaj Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (URI – Soča) opravlja
sekundarno in terciarno zdravstveno dejavnost, organizirano v okviru rehabilitacijskih
programov in služb. Razdeljen je na :
- Kliniko za fizikalno medicino in rehabilitacijo,
- Center za poklicno rehabilitacijo;
- Razvojni center za poklicno rehabilitacijo;
- Center za ortotiko in protetiko;
- Ambulantno rehabilitacijska služba;
- Rehabilitacijski inženiring;
- Lekarna;
- Knjižnica.
Glavne dejavnosti inštituta URI – Soča so oblikovanje in izvajanje programov celostne
rehabilitacije (medicinske, psihosocialne in poklicne). Izdelovanje ortoz in protez ter
opremljanje pacientov z zanje najprimernejšimi pripomočki. Razvojne in raziskovalne naloge
s področja celostne rehabilitacije. Sodelovanje v izobraževalnih procesih strokovnih delavcev
v rehabilitaciji in prenos znanja s področja rehabilitacije.

Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in men. v zdr., dipl. m. s., URI – Soča,
bojana.hopo@gmail.com
21 Irena Zupančič Knavs, dipl. m. s., SOBO, URI – Soča, irena.zupancic@ir-rs.si
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Fizikalna in rehabilitacijska medicina je samostojna medicinska specialnost, ki se ukvarja z
izboljšanjem telesnih in kognitivnih funkcij, dejavnosti (vključno z vedenjem) in sodelovanja
(vključno s kakovostjo življenja) ter prilagajanjem osebnih in okoljskih dejavnikov (Moravec
Berger, 2006).
Temeljno vodilo fizikalne in rehabilitacijske medicine ter rehabilitacijske zdravstvene nege je
torej pomoč prizadeti osebi, da prepozna svoje ohranitvene sposobnosti in jih uporabi za čim
boljše delovanje in življenje.
Cilj rehabilitacijske zdravstvene nege je pomagati posamezniku z gibalno oviranostjo in
kronično boleznijo ponovno vzpostaviti, ohranjati in spodbujati optimalno zdravje. Medicinska
sestra v rehabilitaciji je, poleg samostojnega izvajanja strokovne in specialne zdravstvene
nege, usposobljena za sodelovanje pri zdravljenju sprememb, funkcionalnih sposobnosti in
načina življenja, ki je posledica poškodbe, gibalne oviranosti in kronične bolezni. Pacientu
nudi zdravstveno nego, terapijo in izobraževanje - izvaja zdravstveno vzgojo. Vzpodbuja
prilagoditvene sposobnosti pacienta in spodbuja dosego neodvisnosti. Pacientom podaja
potrebna znanja in z njimi trenira različne aktivnosti, kar dolgoročno omogoča samooskrbo.
Medicinska sestra v rehabilitaciji prav tako zagotavlja celostno in sočutno nego ob koncu
pacientove življenjske poti. Ob tem je zelo pomembno lajšanje bolečine (Association of
Rehabilitation Nurses Definitions and Scope of Practice, n.d. cited in Petkovšek – Gregorin,
et al., 2016).
URI - Soča opravlja sekundarno in terciarno zdravstveno dejavnost. Na področju fizikalne in
rehabilitacijske medicine predstavlja referenčno ustanovo na ravni države in je dolžan
razvijati to področje ter uvajati nove metode dela. Izvaja tudi vzgojno-izobraževalno in
znanstveno raziskovalno delo. V okviru šestih kliničnih oddelkov in ambulant ter laboratorijev
se izvajata najzahtevnejšo specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje ter
diagnostika odraslih in otrok. V enajstih programskih sklopih glede na okvare je na razpolago
211 postelj. Letno je sprejetih okoli 1.650 pacientov s povprečno ležalno dobo 32,2 dneva.
Od 523 zaposlenih je 16 diplomiranih medicinskih sester, 82 srednjih medicinskih sester in 9
bolničarjev (Hočevar Posavec, 2016a).
Medicinske sestre, ki delajo v rehabilitacijskem okolju, imajo pomembno vlogo v
rehabilitacijskem timu. Pacienta spodbujajo, učijo in podpirajo pri upravljanju novih
strategij in veščin, in jim tako pomagajo ponovno doseči ali ohraniti neodvisnost (Petkovšek
– Gregorin, Mali & Hočevar Posavec, 2016). Rehabilitacijski tim sestavljajo: vodja – zdravnik
specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine, diplomirana medicinska sestra, srednje
medicinske sestre in zdravstveni tehniki ter bolničarji, dietetik, fizioterapevt, delovni terapevt,
psiholog, socialni delavec, logoped, ortotiki in protetiki. K sodelovanju lahko povabimo tudi
druge strokovnjake, npr. pedagoge, bioinženirje, kirurge, ortopede, internista itd. Središče
rehabilitacijskega tima so bolnik in njegovi svojci. Pacient pa je hkrati tudi enakopraven član
rehabilitacijskega tima (Karan, 2014).
Oddelek za rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače sprejme paciente iz različnih
travmatoloških, nevrokirurških, nevroloških, ortopedskih, onkoloških oddelkov po Sloveniji.
Sprejeti so tudi od doma in iz domov starejših občanov. Letno se sprejme 80 do 100 novih
bolnikov. Oddelek ima 34 posteljnih enot (Šavrin, 2015).
Avtonomna disrefleksija (AD) je nujno stanje pri pacientih z okvaro hrbtenjače. Sprožilni
dejavniki so najpogosteje: raztegnjenost sečnega mehurja (zamašitev stalnega urinskega
kaktetra, nepravočasna izvedba kateterizacije), raztegnjenost debelega črevesa (obstipacija,
prisotnost trdega blata v črevesu – impaktacija), urodinamska preiskava, okužba sečil,
razjeda zaradi pritiska, vraščen noht, pretesna oblačila, povoji, pritisk ortopedskega
pripomočka, mišični krči, invazivni poseg, erekcija, spolni odnos, vibrostimulacija, sončne
opekline in drugo (Puzić, 2014). S preventivnimi ukrepi, kot so odstranjevanje sprožilnih
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dejavnikov, pravočasno prepoznavanje znakov AD, pravo ukrepanje, edukacija osebja
zdravstvene nege, pacientov, svojcev in skrbnikov, se lahko epizodi izognemo (Dimnik
Vesel, 2016a).
Večina bolnikov ima poleg zmanjšanih gibalnih in čutilnih sposobnosti tudi velike težave z
zaprtjem ter motnjo praznjenja črevesa, zato se mora vzporedno z izvajanjem fizikalne
terapije ter rehabilitacije s pomočjo različnih odvajalnih sredstev izprazniti bolnikovo črevo
(Dimnik Vesel, 2016b).
Oddelek za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi sprejme paciente s prizadetostjo
na dveh ali več področjih delovanja in sicer gibanja, dnevnih aktivnosti, kontinentnosti,
spoznavnih sposobnosti, čustvovanja in sporazumevanja (Goljar, 2004). Pri rehabilitacijski
zdravstveni negi pacientov po možganski kapi so najpogostejše negovalne težave
nezmožnost ustrezne komunikacije, motnje požiranja, hranjenja, nezmožnost samooskrbe,
težave pri odvajanju urina in blata, nezmožnost rednega jemanja zdravil in pravilnega
nameščanja ortopedskih pripomočkov ter nastanek zapletov, kot so bolečine, padci,
tromboze, kontrakture, zvišan mišični tonus, razjede zaradi pritiska, epileptični napadi in
infekcije (Kopitar, 2009). Posebej moramo biti pozorni, da se pacientom z zanemarjenjem
ohromele strani, tako imenovanim neglektom (ang. neglect) približujemo s prizadete strani.
Opominjamo ga, da popravlja in prijema prizadeti ud ter uporablja pripomočke. Pri hranjenju
postrežemo hrano v vidno polje ter jih učimo tehnik kompenzacije izpada (Kopitar, 2014).
Oddelek za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi možganov, z multiplo
sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji sprejme paciente po nezgodni možganski
poškodbi, ki jo zaradi visoke umrljivosti, zelo zahtevnega akutnega zdravljenja, dolgotrajne
rehabilitacijske obravnave in zanesljivih ter trajnih posledic na vseh področjih
poškodovančevega življenja razumemo kot medicinsko socialni problem razvitega sveta
(Grabljevec, 2014). Nekateri sprejeti pacienti imajo vstavljeno trahealno kanilo, imajo okužbe
dihalnih poti, težko dihajo zaradi pridružene pljučne bolezni, kašljajo ali imajo bolečine pri
dihanju (poškodba, reanimacija) (Vidmar, 2014a). Pacienti so zelo pogosto podhranjen, če
pa imajo tudi motnje požiranja je nujna ocena s strani logopeda ter prisotnost medicinske
sestre ali zdravstvenega tehnika med hranjenjem (Hočevar Posavec & Vidmar, 2015;
Vidmar, et al., 2014; Vidmar, 2012).
Pri pacientih z napredujočimi dolgotrajnimi boleznimi živčevja kot so: multipla skleroza,
Parkinsonova bolezen, osebah z živčno mišičnimi boleznimi in nekaterimi drugimi redkimi
boleznimi osrednjega živčevja se v rehabilitacijski zdravstveni negi prizadevamo doseči in
vzdrževati čim višjo stopnjo samostojnosti (Vidmar, 2014b). Pri pacientih pogosto opazimo
zmanjšano respiratorno funkcijo, ki zahteva takojšnjo vključitev respiratornega fizioterapevta
v timsko obravnavo (Grošelj, 2016). Medicinska sestra skrbi za izvajanje aktivnosti, ki so
potrebne za vzdrževanje proste zgornje in spodnje dihalne poti. Skrbi za zadostno hidracijo,
ustrezno prehranjenost, dihalne vaje, izvajanje inhalacij, pomoč pri izkašljevanju in namestitvi
v ustrezne drenažne položaje. Če smo uporabili že vse ukrepe in se pacient ne more
odkašljati, izvedemo aspiracijo (Hočevar Posavec, 2014; Hočevar Posavec, 2016b).
Oddelek za rehabilitacijo pacientov po amputaciji. Najpogostejše težave pacientov po
amputaciji spodnjega uda so bolečine, ki se pojavijo na amputacijskem krnu in so posledica
prerezanega živca v času operativnega posega. Veliko težav pacientom povzročajo tudi
fantomske bolečine in senzacije v predelu, kjer je bil ud pred amputacijo. Pri starejših so
pogoste tudi kontrakture v kolčnem in kolenskem sklepu (Petkovšek Gregorin, 2009).
Petkovšek Gregorin in Prešern Štrukelj (2008) sta ugotovili, da je bil pri hospitaliziranih
pacientih po amputaciji spodnjega uda v URI – Soča v letih od 2002 do 2007 najpogostejši
dejavnik tveganja sladkorna bolezen. Petkovšek Gregorin (2014) poudari, da je primerna
dieta za sladkornega pacienta bistvo zdravljenja in je nujno vključevanje dietetika v
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zdravstveno obravnavo. Omerzo (2016) pa to dopolni tudi s pomenom pravilnega izvajanja
telesne dejavnosti.
Oddelek za (re)habilitacijo otrok sprejme v obravnavo otroke z različnimi motnjami v
razvoju, posledicami poškodb in boleznimi na gibalih ter živčevju s prevladujočo motnjo
gibanja, govora in sporazumevanja od rojstva do 15 leta starosti (Pibernik, 2014). Raziskave
kažejo, da se funkcijske sposobnosti najbolj popravijo pri otrocih, pri katerih družina aktivno
sodeluje pri negi in rehabilitaciji ter jo nadaljuje še dolgo po tem, ko se otrok vrne domov. Če
starši sodelujejo pri negovanju in terapiji, je otrok bolj sproščen, lažje zaupa osebju in bolje
sodeluje v terapevtskem programu (Pibernik, 2003). Otroci imajo lahko po poškodbah in
boleznih težave pri sprejemanju hrane v usta, zadrževanju hrane v ustih, pri koordiniranem
dihanju in požiranju, mletju ter grizenju hrane (Groleger Sršen, 2013). Za vsakega otroka se
tako naredi individualen načrt hranjenja v sodelovanju z logopedom, dietetikom in delovnim
terapevtom.
Posebnost rehabilitacijske zdravstvene nege otroka je terapevtska namestitev mavčnih
škornjev, ki segajo do kolena in zadržujejo stopalo v pravilnem položaju. Z njimi zagotovimo
fiksacijo in stabilnost spodnjih udov za izvajanje drugih terapevtskih ukrepov in raztezanje
mehkih struktur za izboljšanje gibljivosti (Pibernik, 2003).
Oddelek za rehabilitacijo pacientov po poškodbah, s perifernimi živčnimi okvarami in
revmatološkimi obolenji - po koncu akutnega zdravljenja so bolniki z okvarami perifernega
živčevja lahko vključeni v programe rehabilitacije na primarni, sekundarni ali terciarni ravni.
Pacienti so na oddelek sprejeti na podlagi vključitvenih meril. Prevladujejo bolniki z GuillainBarrejevim sindromom, sledijo tisti z nevromiopatijo kritično bolnega, po prebolelem klopnem
meningoencefalitisu, s poškodbami brahialnega in lumbosakralnega pleteža, z onkološkimi
boleznimi itn (Novak, 2014). Pacienti so pogosto sprejeti z vstavljenim stalnim urinskim
katetrom. Cilj pa je čimprejšnja odstranitev katetra, spremljanje uriniranja ter ob pojavu
retence urina intermitentna kateterizacij (Kic, 2014). V primeru, ko se težave ne izboljšajo,
naučimo pacienta ali njegove svojce čiste intermitentne kateterizacije, ki jo nato v rednih
časovnih intervalih izvajajo doma (Vrtek, 2013).
2 ZAKLJUČEK
Rehabilitacijska zdravstvena nega je sestavni del multidisciplinarnega tima v fizikalni
medicini in rehabilitaciji. V zdravstveno obravnavo so vključeni pacienti z različnimi,
poškodbami in obolenji od rojstva do smrti. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki morajo
poznati posebnosti, pozorno opazovati pacienta, spremljati njegov napredek, ga spodbujati in
mu pomagati k čim večji stopnji samooskrbe. Pomembno je da se študenti zdravstvene nege
že v času študija srečajo s tako kompleksno obravnavo, ki na pacienta gleda kot celoto in po
potrebi vključuje predstavnike različnih profilov. Le z medsebojnim sodelovanjem in
komuniciranjem lahko dosežemo dobre rezultate. Študentom pa je lahko spodbudno
spremljati, kaj lahko oseba kljub gibalni oviranosti zmore. Žal vaje v URI - Soča trajajo le pet
dni, toda potrudimo se, da jim vsaj prikažemo del našega dela.
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Mnenja kliničnih mentorjev Osnovnega zdravstva gorenjske o učenju in
poučevanju praktičnih intervencij študentov zdravstvene nege na
kliničnem usposabljanju
mag. Erika Povšnar22
Alenka Terbovc23
Izvleček
Izhodišče: Smisel in naloga visokošolskega študija/učenja je priprava študentov na bodoči
poklic oz. uspešno opravljanje strokovnega dela. Za praktično usposabljanje, ki se udejanja
preko učenja in poučevanja, so pomembni tudi didaktični pristopi, ki jih uporabijo neposredni
klinični mentorji.
Metode: Cilj kratke raziskave je bil ugotoviti mnenja kliničnih mentorjev o poučevanju in
učenju praktičnih intervencij v procesu kliničnega usposabljanja študentov programa prve
stopnje zdravstvene nege. Namenski vzorec je vključeval 16 kliničnih mentorjev
Zdravstvenega doma Kranj. Podatki so bili zbrani s tehniko anketiranja.
Rezultati: V trditvah, povezanih s poučevanjem, neposredni klinični mentorji najpogosteje
(PV = 4,69) izvedejo uvodni pogovor. Pri tem je pomembno, da se informirajo o predhodnih
znanjih in izkušnjah študentov (PV =4,25). Pogosto ali skoraj vedno (PV = 4,25) jim
omogočajo samostojno opravljanje praktičnih intervencij in se o tem tudi pogovorijo (PV =
4,38). Ob tem pa 43,74 % vprašanih meni, da je pogosto bolje, če jih študenti pri delu le
opazujejo. Mentorji se strinjajo (PV = 3,81), da imajo dovolj znanj za poučevanje praktičnih
intervencij.
Razprava: Izkušnje lahko študentje pridobijo le z neposredno vpletenostjo v opravljanje
intervencij zdravstvene nege. Pogovor z mentorjem je nujen, saj omogoča in pripomore k
refleksiji, ki je ključnega pomena za kakovostno usposabljanje. Neposredni mentorji se sicer
strinjajo, da imajo dovolj znanj za poučevanje, vendar pa povprečje strinjanja, kaže na
potrebe po nadaljnjem usposabljanju.
Ključne besede: klinično usposabljanje, učenje, poučevanje
1 UVOD
Učenje in poučevanje sta besedi o katerih Cvetek (2015) zapiše, da se v slovenskem
visokošolskem prostoru redko pojavljata. Pogosteje se srečujemo z »všečnejšima« izrazoma
študij in pedagoško delo oz. izvajanje predmetov. Ne glede na to pa sta učenje in
poučevanje osrednja elementa, v katerih prepletu lahko opazujemo klinično usposabljanje, ki
predstavlja obsežen del študija zdravstvene nege. V zahtevah današnjega časa pravi Plut
Preglej (2005) je v vse večjem poudarku na kompleksnem in razgibanem znanju učenje
pojmovano kot proces pridobivanja znanja, poučevanje pa ustvarjanje položajev za
odkrivanje in izgrajevanje, dopolnjevanje, nadgrajevanje znanja. Zapisanemu v primeru
kliničnega usposabljanja dodajamo še razvoj spretnosti in veščin. Pri tem je izjemno
pomembna vloga kliničnega mentorja, ki študente spodbuja in jim omogoča samostojno
opravljanje intervencij zdravstvene nege, pristopanje k problemom, kritično razmišljanje,
izražanje in utemeljevanje svojega mnenja. Sodobni didaktični pristopi so mentorju v pomoč
in mu omogočajo, da svojo nalogo kakovostno opravi.
22mag.

Erika Povsnar, pred., Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj,
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2 Alenka Terbovc, mag. zdrav. - soc. manag., Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom
Kranj, alenka.terbovc77@gmail.com
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1.1 Osnovno zdravstvo Gorenjske – učna baza na primarni ravni zdravstvenega
varstva
Javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske opravlja dejavnost primarnega zdravstvenega
varstva na območju Gorenjske regije na območju Zavod je odgovoren za opravljanje
dejavnosti v sedmih organizacijskih enotah (OE): OE zdravstveni dom Bled, OE zdravstveni
dom Jesenice, OE zdravstveni dom Kranj, OE zdravstveni dom Radovljica, OE zdravstveni
dom Škofja Loka, OE zdravstveni dom Tržič in OE Uprava. Med dejavnosti javnega zavoda
Osnovno zdravstvo Gorenjske sodi tudi izobraževalna dejavnost, ki je namenjena tudi
praktičnemu usposabljanju bodočih kadrov. Zavod je z odločbo Ministrstva za zdravje za
izvajanje praktičnega pouka študentov pridobil status »učnega zavoda«. Klinično
usposabljanje poteka tudi za redne in izredne študente zdravstvene nege Fakultete za
zdravstvo Jesenice na področjih: nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva v
posebnih razmerah, zdravstvene nege otoka in mladostnika ter zdravstvene nege v
dispanzerskem in patronažnem varstvu. Praktično usposabljanje je organizirano kot vodena
klinična praksa, ki jo vodijo (neposredni) klinični mentorji.
2 UČENJE IN POUČEVANJE NA POTI IZ TEORIJE V PRAKSO
2.1 Proces učenja v kliničnem usposabljanju študentov zdravstvene nege
Študentje zdravstvene nege morajo v času študija pridobiti vrsto znanj in izkušenj za
kompetentno opravljanje poklicnega dela v zdravstveni negi, ki v svoji definiciji obsega
»samostojno, soodvisno in sodelujočo obravnavo in sodelovanje posameznikov vseh
starosti, družin, skupin in skupnosti, bolnih in zdravih v vseh okoljih. Vključuje promocijo
zdravja, preprečevanje bolezni ter skrb za bolne, invalidne in umirajoče ljudi. Glavne naloge
zdravstvene nege so tudi zagovorništvo, promoviranje varnega okolja, raziskovanje,
sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike ter managementa zdravstvenih sistemov in
izobraževanje« (Železnik, et al., 2008, p. 9). Avtorici Lorber in Dornik (2009) poudarjata, da
učenje v kliničnem okolju predstavlja edino možnost za profesionalni razvoj študentov
zdravstvene nege.
V kliničnem okolju učenje, ki je splošno opredeljeno kot spreminjanje dejavnosti na podlagi
individualnih znanj in izkušenj, pridobljenih ob interakciji med posameznikom in okoljem in ga
sodobni avtorji (Mezirow, Schön, Engeström), bolj kot z vidika doseženih rezultatov definirajo
z vidika procesa (Ličen, 2015), študentom nudi priložnost, da teoretična znanja prenesejo,
nadgradijo, dopolnijo v praksi. Navaja jih na samostojno iskanje novih informacij, znanj ter
strategij, ki jih bodo potrebovali za reševanje konkretnih problemov, s katerimi se in se bodo
soočali in jih reševali v prihodnosti.
Glede na vpletenost izkušnje v večini psiholoških definicij učenja nekateri avtorji (Garvas,
2010) menijo, da je v najširšem pomenu vsako učenje izkustveno. Za klinično usposabljaje to
zagotovo drži, saj v veliki meri sloni oz. ga lahko opazujemo v luči izkustvenega učenja.
Selinšek (2012) ga opiše kot povezavo med teoretičnim in praktičnim delom, ki omogoča in
predstavlja obliko učinkovitejšega dojemanja in spoznanja. Podobno tudi Garvas (2010)
pravi, da je izkustveno učenje način kako, kako se povežeta teorija in praksa, bistveno vlogo
pa ima osebna izkušnja, saj je za izkustveno učenje značilno, da se najbolje učimo, če nekaj
naredimo sami.
Osrednji pojem izkustvenega učenja so izkušnje, ki so ga preučevali številni teoretiki (Dewey,
Kolb, Piaget, Jarvis idr.). Pridobivanje izkušenj je proces, ki vključuje neposredno povezanost
oz. stik s situacijo/znanjem in umestitev, ter uskladitev stika/znanja s predhodnimi znanji
(Oakeshotta, 1993, cited in Jarvis, 2003). Vsak posameznik v nove izkušnje vstopa z že
nekim predznanjem, prejšnjimi izkušnjami, svojimi teorijami ter svojo osebnostjo. Zato je tudi
vsaka situacija za posameznika lahko povsem drugačna izkušnja, doživeta glede na prejšnje
izkušnje (Garvas, 2010). Bistvo izkušnje predstavlja neposredna osebna udeležba, občutek
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dejanskega doživljanja in čustvene vpletenosti v dogodku ali dogajanju, zbiranje znanj in
spoznanj v vpetosti življenjske zgodovine.
Jarvis izkustveno učenje definira kot “kombinacijo procesa, v katerem celotna oseba
pretvarja posamezne izkušnje v kognitivne, fizične in afektivne dosežke ter jih integrira v
svoje izkustvo (biografijo)” (Jarvis, 2003, p. 19).
Kolb (1984) izkustveno učenje pojmuje kot proces, v katerem posameznik izkušnjo po
razmišljujočem opazovanju/refleksiji in abstraktni konceptualizaciji/posplošitvi uporabi v novi
izkušnji. Reflektirana izkušnja se tako spremeni v novo znanje. V klinični praksi to pomeni, da
študent o izkušnji razmišlja. Razmišlja o lastnem doživljanju, o preteklih osebnih izkušnjah in
izkušnjah drugih, o ravnanju in spoznanjih, ki jih poveže in dopolni s teoretičnim znanjem.
Izkušnja tako postane del obstoječega znanja, ki ga aktivno uporabi v novi negovalni situaciji.
Vrstni red poteka posameznih faz v procesu ni povezan s kakovostjo učenja in ni
pomembno, na kateri stopnji se posameznik vključi v proces izkustvenega učenja.
Pomembno pa je, da posameznik preide skozi vse faze učenja. Kolbov model izkustvenega
učenja je doživel tudi kritike. Razširitev Kolbovega modela predstavlja Jarvisov eksistencialni
model učenja z novimi možnostmi učenja (učenje brez refleksije, učenje z refleksijo in poti
brez učenja) (Jarvis, 2003). Posodobitev modela s socialnimi procesi pa je rezultirala v teoriji
socialnega humanega učenja (Jarvis, 2002, cited in Čuk, 2014). Pomembno je, razumeti,
da v izkustvenem učenju praktično delovanje in preizkušanje še ne pomeni izkušnje. V
izkušnjo se transformira praksa, ki je oplemenitena z znanjem in teorijo, z lastnim
razmišljanjem, povezanim z razmišljanjem drugih ljudi (Mijoč, 2000).
Ob izkustvenem učenju omenimo še za klinično prakso pomembno inovativno (participatorno
in anticipatorno) učenje, ki je (Marentič Požarnik, 2005) usmerjeno v prihodnost.
Anticipatorno učenje vključuje predvidevanja in predpostavke. Sloni na ustvarjalnosti,
razmišljanju o rešitvah problemov, ki so dolgoročnega značaja, na odgovornosti in
demokratičnosti odločanja (Ivanuš Grmek, et al., 2009).
Tako v izkustvenem kot tudi inovativnem učenju je poudarjena sposobnost reflektivnega
načina razmišljanja, ki je ključna za kakovostno klinično usposabljanje. Cvetek (2015)
ugotavlja, da je v evropskih dokumentih s področja visokošolskega izobraževanja
ovrednotena kot ena ključnih generičnih kompetenc.
2.2 Poučevanje v kliničnem usposabljanju študentov zdravstvene nege
Ko govorimo o poučevanju, mislimo predvsem na organizirano, k cilju usmerjeno in
profesionalizirano dejavnost. Definirano je kot metodično posredovanje določenih vsebin v
pedagoško pripravljenem okolju. (Adamič, 2005; Jank & Mayer, 2006).
O pristopih k poučevanju, zapiše Cvetek (2015) na podlagi proučevanja mnogih raziskav, da
so le-ti največkrat odraz pojmovanj učiteljev o naravi in procesih učenja študentov. V osnovi
pa se razlike kažejo v oziroma med dvema pristopoma. Prvi pristop v središče postavlja
učitelja oziroma vsebino poučevanja. Pozornost je usmerjena na dejavnost učitelja,
poučevanje pa je razumljeno predvsem kot transmisija znanja, prednost imajo vsebinsko
organizacijski vidiki znanja. Drugi pristop pa središčno vlogo namenja učečemu, torej
študentu. Poučevanje je razumljen kot proces, ki študentom, daje možnost graditve lastnega
znanja in razumevanja. Bistvena je aktivnost študenta samega. Spoznanja, da je poučevanje
odvisno od pristopa učitelja, potrjujejo tudi druge raziskave (Postareff & Lindblom – Ylanne,
2008 cited in Cvetek, 2015), ki prav tako govorijo o dveh pristopih oziroma kategorijah in
sicer pristop, ki ima v središču učenje in pristop, katerega središče predstavlja vsebina.
Čeprav raziskovalci menijo, da se poučevanje nagiba v smeri študentov in učenja, pa
dokazov za to ni najti prav veliko.
V kakovosti poučevanja pa je poleg intelektualne kategorije potrebno pozornost nameniti
tudi emocionalni kategoriji, ki ostaja prisotna dlje časa po tem, ko je kognitivni vidik že
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zdavnaj pozabljen. Pri tem gre izpostaviti predvsem odnos, ki ga učitelj kaže do študenta
oziroma in do poučevanja (Jackson, 2005 cited in Cvetek, 2015).
Avtorji (Marton & Saljo, 1976 cited in Cvetek, 2015) velik pomen v globinskem učenju
namenjajo metodam poučevanja.
2.3 Metode učenja in poučevanja
Izobraževalna dejavnost, program oz. kurikulum, poleg ciljev, vsebine in evalvacije, vključuje
tudi izbiro metod učenja in poučevanja (Tyler, 1949 in Kelly, 2004 cited n Ličen, 2006).
Jarvis (2004) opiše štiri sloge poučevanja, na katerega so vezane tudi metode poučevaja in
učenja: didaktičnega (učitelj je načrtovalec), sokratskega (postavljanje vprašanj, ki vodijo do
sklepov), spodbujevalnega (ustvarjanje učečih okoliščin) in izkustveni (priprava doživetij).
Različni avtorji navajajo različne oblike in metode poučevanja in učenja. Metode dela
Goguelin (1991 cited in Ličen, 2006) loči v štiri skupine, v katerih lahko zasledimo skladnost
z Jarvisovimi slogi poučevanja: trdilne oz. dogmatske (poučevalske), vprašalne, aktivne in
permisivne, ki jih poimenuje kot nematode in se lahko zgodijo v vseh slogih. Crane ugotavlja
(1982), da je najboljša kombinacija z uporabo različnih oblik poučevanja in učenja v malih
skupinah ter individualiziranega učenja.
V smeri razvijanja višjih stopenj mišljenja Laurillard (2002) predlaga scenarij oziroma okvir,
uporaben v poučevanju, ki vključuje štiri aktivnosti – diskusijo, adaptacijo (prilagajanje ciljev),
interakcijo (ustvarjanje okolja primernega za »nalogo«) ter refleksijo. Aktivnosti ne potekajo
le na teoretičnem, pač pa so uporabne in se dogajajo tudi na izkustvenem, praktičnem
področju. V izkustvenem učenju so sicer najpogosteje omenjene osrednje in podporne
metode poučevanja in učenja. Med osrednjimi metodami omenjajo simulacije, didaktične
igre, strukturirane problemske naloge, skupinske interakcije, med podpornimi pa opazovanje
procesov in pojavov, vizualizacija, terenske izkušnje, metode primerov, projektov ….
(Marentič Požarnik, 2000).
Posebna pozornost je namenjena sodelovalni in aktivni vlogi učečih - študentov. Čuk (2014),
navaja, da pričakovani izidi poučevanja in učenja z aktivnimi metodami vključujejo učitelja, da
svojo vlogo uporabi drugače, spodbujajo in olajšujejo proces učenja, hkrati pa opogumijo
študente za aktivno, odgovorno in avtonomno vlogo. Po mnenju Younga in Pattersona
(2007) je sodelovalno učenje učna strategija, ki opogumlja in spodbuja študente k
raziskovanju vsebine, pregledu virov in literature, iskanju rešitev, konfrontacij konceptov
študentov z učno snovjo in direktnim vključevanjem v učni proces oziroma proces kliničnega
usposabljanja.
Priporočljive oblike aktivnega učenja in poučevanja so delo v malih skupinah, skupinske
tehnike za pogovor o medsebojnih odnosih, etičnih vrednotah, etičnih dilemah in tehnike za
povečevanje kritičnega mišljenja, samozavedanja, uvida in spretnosti refleksije (Jacques
2000; Levpušček Puklek & Maretič Požarnik 2005; Jarvis 2010). Ti avtorji razlikujejo
raziskovalne, interaktivne in predstavitvene oblike, ki jih usmerja učitelj in so uporabne tudi
kliničnem usposabljanju: demonstracijo, vodeno diskusijo, kontrolirano diskusijo, diskusijo na
predavanje ter govorno – pogovorno predavanje. Da je v zdravstveni negi učenje z
reševanjem problemov najboljši način, če temelji na objektivnosti, racionalnosti in možnosti
aplikacije v klinično prakso, navaja Kigerjeva ( 2004).
Podobno tudi Gopee (2011), priporoča, da se pri poučevanju vseh zdravstvenih
strokovnjakov uporablja različne pristope, kot so izkustveno učenje, reflektivna praksa,
učenje z delom in socialno učenje, problemsko učenje, učenje, temelječe na simulacijah,
podporne oblike učenja in uporaba pristopov z napredno informacijsko tehnologijo.
Pomembno je tudi zagotavljanje povratne informacije in možnost refleksije ter ocenjevanje
uspešnosti med in ob zaključku vaj in nalog.
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Valanis (200) meni, da je sodobna zdravstvena nega v 21. stoletju sposobna, v procesu
izobraževanja, ki vključuje v velikem deležu tudi praktično delovanje v času študija,
usposobiti medicinske sestre, da prevzamejo samostojno vlogo, da so sposobne kritične
refleksije v praksi, ter so pripravljene na interdisciplinarno sodelovanje in vodenje negovalnih
timov. Usmerjenost na lasten profesionalni razvoj vključuje spodbujanje pacientov k
samooskrbi.
3 METODE, REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Cilj kratke raziskave je bil ugotoviti mnenja kliničnih mentorjev o poučevanju in učenju v
procesu kliničnega usposabljanja študentov programa prve stopnje zdravstvene nege.
Podatki so bili zbrani s tehniko anketiranja. Vprašalnik, ki je bil namenjen kliničnim
mentorjem, je vseboval zaprta vprašanja z možnostjo izbire odgovorov in trditve, ki so jih
udeleženci vrednotili s pomočjo pet stopenjske Likertove lestvice stališč. Anketiranje je bilo
izvedeno v mesecu septembru 2016. Namenski vzorec je vključeval 16 neposrednih kliničnih
mentorjev Osnovnega zdravstva Gorenjske – Zdravstveni dom Kranj (od skupno 36 poslanih
je izpolnjene vprašalnike vrnilo 16 neposrednih kliničnih mentorjev). Realizacija vzorca je bila
44,4 %. Sodelovalo je 15 žensk in 1 moški. Povprečna starost je bila 43 let, najmlajša
mentorica je imela 35, najstarejša pa 59 let. 14 udeležencev je imelo visokošolsko izobrazbo,
dva udeleženca pa univerzitetno. Mentorstvo izvajajo v povprečju 6 let, najdaljša doba
mentorstva je bila 15 in najkrajša 2 leti.
Tabela 1: Mnenja mentorjev o postavkah, povezanih s poučevanjem in učenjem
praktičnih intervencij

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Postavke

PV

Izvedba uvodnega pogovora
Seznanitev z oddelkom/enoto in zaposlenimi
Informiranje o predhodnem znanju in izkušnjah
Načrtovanje klinične prakse
Oblikovanje okoliščin, ki omogočajo učenje
Demonstracija postopkov/posegov
Dajanje natančnih navodil za samostojno izvedbo
Razlaga intervencij
Omogočanje samostojnega dela
Načrtovano usmerjam od manj k bolj zahtevnim
nalogam
Uporaba didaktičnih pripomočkov (slike, modele …)
Pogovor o opravljenem delu
Skupna evalvacija
Navodila za izpolnjevanje dokumentacije
Navodila za izdelavo IDŠ
Pregled IDŠ in svetovanje
Pogovor o ocenjevanju in oceni
Pisna gradiva
Seznanitev s pacientom/i
Pridobitev privoljenja pacientov za sodelovanje
Samostojno opravljanje posegov in postopkov je
nujno za študenta
Velikokrat je bolje, da me študentje pri delu le
opazujejo
Menor/ica sem vedno le enemu študentu

4,69
4,50
4,25
3,63
3,81
4,31
4,63
4,63
4,25
4,06

1
n

2
1
1
1
1

3,19
4,38
4,19
3,88
4,25
4,19
4,44
3,94
4,50
4,63
4,38

1

3,06

2

4,62

2
n

2

2
1
2
2

2

3
n

4

4
n
5
2
6
2
6
6
3
3
4

5
n
11
11
6
5
4
8
12
12
8

3

9

4

6
2
3
3
2
2
2
3
3
2

7
6
7
6
5
6
5
5
2
6
6

8
6
5
7
6
9
6
11
10
8

5

7

2

2

3
3
7
5
1

12

n = število odgovorov; PV = povprečna vrednost; Lestvica: 1 = nikoli; 2 = redko; 3 = mešano/včasih da, včasih ne; 4 = pogosto;
5 = vedno.
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Tabela 1 prikazuje mnenja kliničnih mentorjev o postavkah, ki so povezane s poučevanjem in
učenjem praktičnih intervencij. Rezultati kažejo najvišje povprečne vrednosti (PV = 4,69) v
izvedbi uvodnega pogovora in najnižje, da je velikokrat bolje, da študentje mentorja pri delu
le opazujejo (PV = 3,06).
68,75 % mentorjev s študenti vedno opravi uvodni pogovor in jih ob tem seznani tudi z
oddelkom in zaposlenimi, 31,25 % uvodni pogovor opravi pogosto. Nadalje se 43,75 %
vprašanih informira o predhodnem znanju in izkušnjah študenta, 37,5 % mentorjev se
informira pogosto, le 18,75 % se o znanju študentov informira občasno. Uvodni pogovor in
informiranje o predhodnem znanju je zelo pomembno, saj brez osnovnih informacij
neposredni mentor klinično prakso težko individualizira in prilagodi študentu. Med prednosti
kliničnega usposabljanja na primarni ravni zdravstvenega varstva zagotovo sodi individualno
delo neposrednega mentorja le z enim študentom, ki se mu lahko v celoti posveti.
Za kakovostno izvedbo klinične prakse je pomembno priprava okoliščin za učenje. 37,50 %
mentorjev pogosto oblikuje okoliščine, ki omogočajo učenje, medtem ko jih 25,0 % to stori
vedno. Polovica mentorjev vedno demonstrira postopke in posege pred samostojno izvedbo
študenta, 37,5 % demonstracijo izvede pogosto, samo 12,5 % mentorjev ne uporabi
demonstracije. Pred samostojno izvedbo intervencij 75,0 % mentorjev vedno da natančna
navodila, prav tako razložijo postopke ali posege, drugi navodila študentom posredujejo
pogosto.
Polovica vprašanih mentorjev študentom vedno omogočijo samostojno opravljanje
intervencij, 25,0 % samostojno izvedbo omogoči pogosto, 25,0 % pa le občasno. Izstopa
sorazmerno visok delež 43,74 % mentorjev, ki menijo, da je pogosto bolje, če jih študenti pri
delu le opazujejo. Izkušnje lahko študentje pridobijo le z neposredno vpletenostjo v delo in
pogovorom, ki omogoča refleksijo in je ključnega pomena za kakovostno izvedbo
usposabljanja. Izkustveno učenje vključuje in predpostavlja aktivnost posameznika, ki ga
Marentič Požarnik (2003) vidi v čustveni, miselni in celostni aktivnosti posameznika. Brez
neposredne izkušnje težko pričakujemo, da bodo študentje to dosegli in pripravljeni vstopili
na področje poklicnega dela oz. zaposlitve.
Da se s študentom vedno pogovori o njegovem delu se je opredelilo polovica mentorjev,
polovica se jih pogovori pogosto. Še vedno pa V prihodnosti bi bilo pomembno večjo
pozornost nameniti omogočanju samostojnega opravljanja postopkov in posegov. 81,25 %
neposrednih mentorjev vedno ali pogosto pregleda individualno delo študentov (IDŠ) in jim
pri tem svetuje, le 18,75 % se občasno o tem pogovori. IDŠ, ki je povezano s konkretnimi
obravnavami in problemi ali primeri dobre prakse/izkušnje v času kliničnega usposabljanja
predstavlja odlično sredstvo za reflektiranje izkušnje v pogovoru z neposrednim mentorjem.
IDŠ bi kazalo v ta namen pogosteje izkoristiti.
68,75% mentorjev študenta vedno seznani s pacientom, 31,25% mentorje študenta pogosto
seznani s pacientom. 62,5% mentorjev vedno prosi pacienta za privolitev in sodelovanje,
37,5% mentorjev jih to stori pogosto. Upoštevanje etičnega vidika je v zdravstveni negi
temelj, na katerem stoji stroka. Ne nazadnje je tako delo mentorjev kot študentov namenjeno
blaginji pacientov. Zato bi kot stalna praksa, brez izjeme moralo postati upoštevanje etičnega
vidika v seznanjanju in pridobitvi soglasja oziroma privolitvi pacienta za sodelovanje.
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Tabela 2: Mnenja mentorjev o usposobljenosti za poučevanje in zadovoljstvom

1
3
4

Trditve

PV

Znanj o načinih poučevanja imam dovolj
Znanje in izkušnje z veseljem posredujem študentom
Zadovoljen/a sem, če je študent samoiniciativen

3,81
4,87
5,00

1
n

2
n

3
n
3

4
n
7
2

5
n
6
14
16

n = število odgovorov; PV = povprečna vrednost; Lestvica: 1 = popolnoma se ne strinjam; 2 = se ne strinjam; 3 = mešano/včasih
da, včasih ne; 4 = se strinjam; 5 = zelo se strinjam.

Tabela 2 prikazuje mnenja mentorjev o zadovoljstvu in usposobljenosti za poučevanje. 43,75
% vprašanih mentorjev strinja, da imajo dovolj znanja o načinih poučevanja, 25,0 % se jih s
tem popolnoma strinja, medtem ko je 31,25 % mentorjev neopredeljenih. Neposredni
mentorji se sicer strinjajo, da imajo dovolj znanj
za poučevanje, vendar pa povprečje
strinjanja (PV = 3,81) samo na sebi kaže na potrebe po dodatni usposobljenosti oziroma
usposabljanju. Razveseljivo pa je, da se neposredni mentorji popolnoma strinjajo s trditvijo
PV = 5,00), da so
zadovoljni, če so študentje samoiniciativni in da tudi sami znanja in izkušnje z veseljem
posredujejo študentom (PV = 4,87). Zadovoljstvo z mentorstvom je prvi pogoj za dober
odnos med mentorjem in študentom, ki omogoča kakovostno usposabljanje. Gre za
vzpostavljanje vzajemnega sodelovalnega odnosa, skupno odkrivanje in učenje, razvoj
spretnosti in pristojnosti. Krajnčeva (2012) med vstopnimi pogoji za uspešen potek
mentorstva in razvoj odnosa omenja, da se morata mentor in mentoriranec osebnostno
ujemati vsaj do te mere, da sta si privlačna.
Neposredne mentorje smo povprašali, kako so sami videli študenta skozi klinično prakso. Vsi
mentorji so potrdili, da so študentje radi prihajali na klinično prasko, 81,25 % študentov je
pokazalo zanimanje za učenje, le malo, 6,25 % študentov je opravilo le najnujnejše. Prav
tako rezultati kažejo, da je 87,50 % študentov pokazalo skrb/empatijo za soljudi. 68,75 %
študentov je skrbno napisalo in predstavilo svoje individualno delo.
4 ZAKLJUČEK
Klinično okolje nudi stvarno učno priložnost za pridobivanje izkušenj, ki prehajajo v praktično
znanje, v nove sposobnosti in veščine, ki jih bo študent potreboval in nadalje razvijal v
svojem poklicnem delovanju. Kakovost usposabljanja je odvisna od kakovosti učenja in
poučevanja. Mentorjev prispevek h kakovostni praksi je dobra organizacija usposabljanja,
priprava učnih priložnosti, predaja znanja, izkušenj in vodenje študenta na način, ki upošteva
sodobna didaktična spoznanja. Študentom je tako dana možnost za pridobitev in reflektiranje
konkretne izkušnje, ki predstavlja enega od pomembnih ciljev kliničnega usposabljanja. In ne
nazadnje kakovostna praksa, pridobljena znanja in izkušnje pomenijo ne le strokovni, pač pa
tudi osebni napredek in zadovoljstvo študenta.
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Gerontološka zdravstvena nega – izzivi klinične prakse v domovih za
starejše
Karmen Romih24
Maja Pozvek25
Izvleček
Delo s starejšimi zahteva od zaposlenih veliko strokovnega znanja s področja gerontologije,
veliko empatičnosti in razumevanja. Študenti, ki prihajajo na opravljanje klinične prakse na
področje Zdravstvene nege starostnika že imajo osnovna splošna in praktična znanja za
opravljanje intervencij zdravstvene nege, ki so v domeni diplomirane medicinske sestre.
Tekom klinične prakse pa imajo možnost ta znanja poglobiti ter osvežiti. Študenti so vključeni
v izvajanje celostne oskrbe stanovalcev, skrbijo za osnovne življenjske aktivnosti stanovalcev
ter zagotavljanje njihovih potreb. Pod mentorstvom diplomirane medicinske sestre opravljajo
intervencije zdravstvene nege s področja del in nalog tehnikov zdravstvene nege in
diplomiranih medicinskih sester.
Ključne besede: študenti zdravstvene nege, klinična praksa, domovi za starejše,
intervencije zdravstvene nege, mentorstvo.
1 UVOD
Vzroki za odločitev starejših za namestitev v domsko varstvo je odvisna od njihovega
zdravstvenega stanja, postopne odvisnosti pri določenih življenjskih aktivnostih in od
zmožnosti njihovih svojcev za skrb in pomoč. Starejši od zaposlenih pričakujejo prijaznost,
razumevanje, pomoč, zaupnost in sposobnost poslušanja (Habjanič, 2011).
V Sloveniji se klinična praksa Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo izvaja v drugem
letniku dodiplomskega študija. Medtem, ko v Angliji, ZDA, Avstraliji in Novi Zelandiji študenti
zdravstvene nege že v prvem letu opravljajo klinično prakso na gerontološkem področju.
Avtorji številnih študij (Andersen & Mc Dermott, 1992; Lindsey, et al., 1997; Schneiderman,
et al., 1998; Mossop & Wilkinson, 2006), izvedenih v različnih okoljih, so vrednotili delo
študentov zdravstvene nege s starejšimi ljudmi in ga opisali kot pozitivno. Navedli so, da
imajo študenti ustrezna znanja in veščine za delo s starejšimi ter imajo enake sposobnosti
kot ostali zaposleni, ki skrbijo za starejše. Delo s starejšimi pa je pri študentih zdravstvene
nege nezaželena karierna možnost (Neville, et al., 2014; Stevens, 2011 cited in Lea, 2015, p.
29).
Klinična praksa na področju starostnika z gerontologijo poteka tudi v domovih za starejše, v
institucijah, ki zaradi specifičnosti dela zahtevajo posebno pozornost. Mossop in Wilkinson
(2006, p. 55) navajata, da je populacija starejših ljudi v institucijah raznolika predvsem glede
na potrebe, ki so lahko bolj ali manj kompleksne. Bistvenega pomena je, da so mentorji na
tem področju dobro izobraženi in izkušeni za spremljanje kliničnega okolja, da znajo
upoštevati sposobnosti študenta ter s tem zagotavljati varnost tako za stanovalce kot za
študente. Pask (2005 cited in Newton, et al., 2009, p. 394) navaja, da morajo zdravstvene
organizacije zagotoviti delovno okolje, kjer bodo medicinske sestre in njihovo učenje
cenjeno, spodbujano in opolnomočeno.
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Medicinske sestre, ki učijo in podpirajo študente zdravstvene nege, skrbijo za njihovo
samopotrjevanje. Pomoč študentom zdravstvene nege pri učenju in izobraževanju zagotavlja
osebno in profesionalno osnovo za nadaljevanje v poklicu (Newton, et al., 2009).
Kar nekaj raziskav (Ball & Pike, 2005; Gidman, et al, 2011; Morrell & Ridgway, 2014) je
pokazalo, da se študenti v kliničnem okolju počutijo kot »dodaten par rok«. Kljub
morebitnemu pomanjkanju negovalnega osebja, so študenti smatrali, da je to oviralo njihovo
izobraževanje.
2 KLINIČNA PRAKSA V DOMOVIH ZA STAREJŠE
Billett (2006 cited in Newton, et al., 2009, p. 393) navaja, da posameznikovo udejstvovanje v
delovnem okolju ni vedno pogojeno z motivacijskimi faktorji, ampak je pogosto odvisno od
delovne dinamike, vključno s tem koliko so študenti vključeni v delovni proces ter kakšne
delovne naloge so jim zaupane.
Cilj kliničnega okolja je zagotoviti študentom možnost prenosa teorije v prakso (Wade &
Hayes, 2010). Na specialnih kliničnih področjih morajo biti študenti poleg osnovnih znanj
uporabljati tudi specialna znanja. Temeljne sposobnosti kot so komunikacijske, ocena
pacientovega stanja, zdravstveno vzgojno delo in svetovanje so pomembne tudi na
specialnih področjih (Fukui, et al., 2009). Zaradi različnosti kliničnih področij je pomembno,
da zajemajo različne učne cilje za študente s smernicami, ki omogočajo razumevanje
študentovih pričakovanj s strani diplomiranih medicinskih sester (Wade & Hayes, 2010).
Z uporabo strateškega pristopa poučevanja in podpore s strani mentorja z namenom
priprave študenta na delo s starejšimi bomo pripomogli k lažjemu vpeljevanju študentov
zdravstvene nege za delo s starejšimi. Ti pristopi niso koristni le za študente, ki bodo delali s
starejšimi ampak tudi za tiste, ki se bodo zaposlili na področjih, ki se ukvarjajo s
kompleksnimi kroničnimi zdravstvenimi potrebami starajoče populacije (Lea, 2015).
Medicinske sestre menijo, da je njihov poklic več kot sredstvo, ki jim omogoča preživetje
oziroma sredstvo ekonomske avtonomije. Menijo, da je njihov poklic tudi poslanstvo, ki jim
daje občutek opravljanja družbeno koristnega dela (Rižnar, 2013, p.49).
2.1 Lik medicinske sestre
V projektu Kakovostna in varna izobrazba medicinskih sester je profesionalna identiteta
opredeljena v šestih komponentah: izboljševanje kakovosti, varnost, celostna obravnava
pacienta, informacijska tehnologija, na dokazih temelječa praksa in timsko delo ter
sodelovanje. Z raziskavo, ki so jo opravili pri študentih, zaključnih letnikov, univerze
Midwestern so ugotovili, da študenti izpostavljajo timsko delo ter pomen videti zdravstveno
stanje pacienta skozi njegove oči, saj le tako lahko dosežejo empatičen odnos in
razumevanje pacienta (Hensel, 2014).
Newton s sodelavci (2009) je ugotavljala kaj vodi študente v Avstraliji za izbiro poklica
medicinske sestre. V okviru raziskave so definirali štiri ključna področja za odločitev za poklic
medicinske sestre: želja pomagati, skrbstveni motiv, uspeh in samopotrditev. Kar nekaj
anketiranih je izjavilo, da so bili že od otroštva radi v stiku s soljudmi, v pomoči drugim pa so
uživali. Skupaj v povezavi s pomočjo drugim pa so izpostavili koncept, da je skrb bistvo
zdravstvene nege in je odvisna od posameznikovih osebnih želja po negovanju drugih ali pa
se razvije iz posameznikovih vrednot in prepričanj. Ravno skrbstveni motiv pogosto vzbudi
osebno zadovoljstvo pri medicinskih sestrah. Uspeh se kaže v sposobnostih medicinske
sestre prispevati za pacientovo dobrobit. Tema samopotrditve pa se osredotoča na
ugotavljanje posameznikovih potreb, zagotavljanje dobrega počutja ter hvaležnost za
opravljeno delo.
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Če medicinska sestra do starejših goji stereotipe, ki so pogosto negativni, to negativno in
škodljivo vpliva na celotno zdravstveno oskrbo (Hanson, 2014). Zaposleni, ki delajo s
starejšimi, pa lahko študentom zdravstvene nege pokažejo, da so starejši cenjeni, polni
izkušenj in znanja ter s tem pri študentih promovirajo in vzbudijo pozitivna prepričanja o delu
s starejšimi (Dellasega & Curriero, 1991 cited in Valimaki, et al., 2008).
2.2 Intervencije zdravstvene nege
Kompetence, ki jih študenti zdravstvene nege pridobijo med študijem zdravstvene nege
zajemajo različna področja delovanja. Od promocije zdravja, zdravstvene vzgoje,
organiziranja, vodenja ter nadziranja dejavnosti ter službe zdravstvene nege do izvajanja
zdravstvene nege po procesni metodi dela, sodelovanja v zdravstvenem timu, izvajanja
diagnostično terapevtskih posegov, spremljanja izidov in učinkov intervencij zdravstvene
nege in dokumentiranje. Medicinske sestre skrbijo tudi za interdisciplinarno in multisektorsko
povezovanje za zagotavljanje kakovostne obravnave pacienta, ukrepajo v nepričakovanih
situacijah, nudijo nujno medicinsko pomoč v okviru pristojnosti, opravljajo pedagoško in
raziskovalno delo ter skrbi za izboljševanje kakovosti (Zbornica zdravstvene in babiške nege
Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije, 2008, p. 17).
Zdravstvena nega v domovih za starejše temelji na življenjskih aktivnostih. Biti mora
človeška, humana, do posameznika mora pristopati celostno. Profesionalna skrb in
negovanje nista vselej neposredno povezana z aktivnostmi zdravstvene nege, pomembno je
varno okolje, pozitivna samopodoba stanovalcev, dostojanstvo, avtonomija in zagotavljanje
intimnosti v smislu zagotavljanja kakovosti zdravstvene nege, ki je osnova za kakovost
življenja v instituciji (Habjanič, 2011, p. 45).
2.3 Kodeks etike
Delo medicinske sestre močno vpliva na zdravje in življenje ljudi. S tem prevzema veliko
odgovornost, ki je ni mogoče opredeliti samo z zakoni in predpisi. Pomembna je tudi etična
drža posameznika, ki izhaja iz njegovih moralnih vrednot in je vodilo ter spodbuda pri delu v
praksi zdravstvene nege. Spoštovanje in razvijanje humanih vrednost poklica omogoča
medicinski sestri osebnostno rast ter zadovoljstvo pri delu. Medicinska sestra spoštuje tudi
temeljne človekove vrednote, kar ji omogoča, da svoje poklicno poslanstvo uspešno opravlja.
Sledi moralnemu nauku, da ne stori drugemu tistega, za kar ne želi, da bi drugi storili njej.
Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije se nanaša na odnose
medicinske sestre do pacienta, do sodelavcev in družbe. Vsak odnos opredeljujejo načela, ki
jih natančneje definirajo kriteriji (Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2008, p. 11).
3 RAZPRAVA
Glede na to, da je klinična praksa na področju Zdravstvene nege starostnika z gerontologijo
v drugem letniku dodiplomskega študija zdravstvene nege, lahko rečemo, da imajo študenti
že pridobljena osnovna splošna znanja, ki pripomorejo k uspešnemu usposabljanju v
kliničnemu okolju. Domovi za starejše so danes sodobne ustanove, z različnimi modernimi
koncepti delovanja. Vendar so kadrovski normativi vsa ta leta niso spreminjali. Romih (2014,
p. 72) opisuje, da so kadrovski normativi za zdravstveno nego podhranjeni in izobrazbeno
neustrezni, saj temeljijo na izkustvenih normativih iz preteklosti in ne na dejanskih
obremenitvah izvajalcev zdravstvene nege. Navedeno je ovira pri zagotavljanju mentorstva.
Leskovic (2008, p. 105) navaja, da je v slovenskih domovih povprečna starost varovancev 83
let, kar 80 % vseh starostnikov, ki so vključeni v domsko varstvo pa obremenjujeta dve ali
več kroničnih bolezni. Lahko trdimo, da je vse več potrebe po zdravstveni negi, intervencij
zdravstvene nege, ki so v kompetentnosti diplomirane medicinske sestre, pa je v domovih
za starejše vse več. Izvaja se tudi vedno več paliativne oskrbe, z njo vzporedno se še kaže
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potreba po duhovni oskrbi, ustrezni komunikaciji, empatičnemu pristopu. Polje praktičnega
usposabljanja v domovih za starejše je široko. Iz opazovanj študentov na klinični praksi v
domu Viharnik in njihovih refleksij na klinično prakso smo ugotovili, da so zadovoljni z
mentorstvom, z interaktivno komunikacijo in sprejetjem v tim. Predvsem so navdušeni nad
intervencijami zdravstven nege, ki jih je veliko. Študente tekom praktičnega usposabljanja
usmerjamo v celostno obravnavo stanovalcev, vključeni so v negovanje stanovalcev,
izvajanje aktivnosti zdravstvene nege, ki so v pristojnosti diplomiranih medicinskih sester in
tehnikov zdravstvene nege, spoznajo delo v ambulanti, izvajajo zdravstveno nego
umirajočega in se seznanijo s paliativno oskrbo v domu. Na drugi strani navajajo lep odnos
zaposlenih do starejših in urejenost stavbe. Počutijo se sprejete. Za nas zaposlene pomenijo
»svež veter«, ko s svojim znanjem in mladostjo doprinesejo marsikatero spremembo.
Medgeneracijsko sodelovanje, izmenjava izkušenj, spoznavanje starejših ljudi, s katerimi se
praktično mlajši doma redko srečujejo. Vse to je dodana vrednost klinične prakse na
področju zdravstvene nege starostnika.
4 ZAKLJUČEK
Visokošolski učitelji ter mentorji v kliničnem okolju, ki so strokovno, raziskovalno in
znanstveno usposobljeni so pomemben gradnik pri razvoju študentov, ki vstopajo delovno
okolje. Mentorji pri svojem delu s študenti širijo njihova obzorja s prenašanjem svojega
strokovnega znanja. Medicinske sestre so z upoštevanjem standardov zdravstvene nege in
etično držo vzor in zgled za študente.
Delo medicinskih sester v domovih za starejše se razlikuje od dela v ostalih zdravstvenih
ustanovah. Intervencije zdravstvene nege, ki jih študenti opravljajo v domovih so v primerjavi
z ustanovami na terciarnem nivoju zastopane v manjšem obsegu, vendar pa se le ta zaradi
staranja populacije ter skupka različnih kroničnih bolezni obseg dela diplomiranih
medicinskih sester povečuje. Vsekakor je to eden izmed dejavnikov, da bo klinična praksa na
področju starejših ljudi vedno bolj zanimiva. Vse to je potrebno nadgraditi s predstavitvijo
starejših kot zelo pomembne populacije, ki si zasluži tudi vse spoštovanje. S študenti, ki
opravljajo klinično prakso je potrebno razviti zaupljiv in spoštljiv odnos, jih upoštevati in
obravnavati kot enakovredne člane tima. Le tako, se bodo lahko razvili v vzorne zdravstvene
delavce.
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Bolečina v križu - ključne ugotovitve raziskave med zdravstvenimi
delavci v bolnišnicah
dr. Brigita Skela Savič26
dr. Katja Pesjak27
dr. Simona Hvalič Touzery28
Izvleček
Teoretična izhodišča: Bolečina v križu je mednarodno prepoznana kot ena najbolj
razširjenih poklicnih bolezni medicinskih sester. V Sloveniji
še ni bilo izvedene
reprezentativne raziskave o bolečini v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi v slovenskih
bolnišnicah.
Metoda: Uporabili smo kvantitativni raziskovalni pristop. Uporabili smo standardizirana
instrumenta Nordic Musculoskeletal Disorder Questionnaire in The Stanford Presenteeism
Scale (SPS-6). Statistična analiza je bila opravljena s programom SPSS 22.0. Uporabili smo
deskriptivno statistiko ter parni t-test, Mann-Whitney U test, hi-kvadrat test, Pearsonov
koeficient korelacije,faktorsko in regresijsko analizo. Vrednost p<0,05 je določala mejo
statistične značilnosti. Raziskava je bila izvedena novembra, leta 2016. V vzorec je bilo
vključenih 1744 zaposlenih v zdravstveni negi v 16 sodelujočih bolnišnicah. Odzivnost je bila
62,23%.
Rezultati: Bolečina v križu je prisotna pri 85,9% anketirancev. Bolečina je bolj prisotna pri
ženskah kot pri moških (p<0,001). Izkaže se, da je z večanjem starosti, delovne dobe in
števila let dela na trenutnem delovišču, bolečine v križu več (p<0,001). Z bolečino v križu je
povezano tudi izmensko delo (p<0,001), povprečno število medicinskih sester delovni izmeni
(p=0,027), spremenljivka »prezentizem - negativni učinek na delo« (p=0,000) ter
spremenljivka »prezentizem - ohranjena delovna učinkovitost« (p=0,000). Bolečina v križu je
statistično značilno povezana z dvigovanjem pacienta v postelji brez pomoči (p=0,030),
dvigovanjem pacienta ob pomoči drugega (p=0,002), sklanjanjem nad pacientom (p=0,037),
dvigovanjem več kot 45 kg (p=0,006) in stanjem pri delu (p=0,020).
Razprava: Raziskava daje usmeritve in priložnosti za management zdravstvene nege, da
zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo v delovnih izmenah na deloviščih, preprečuje
prezentizem in vzpostavi pogoje za preprečevanje stresa in obvladovanje slabega počutja
delovnem mestu.
Ključne besede: medicinske sestre, dejavniki bolečine v križu, posledice bolečine v križu,
prezentizem, ergonomija
1 UVOD
Medicinske sestre so bolj kot ostalo prebivalstvo ogrožene za kostno-mišična obolenja, med
katerimi so najpogostejše bolečine v križu (Arsalani, 2012; Wang, et al., 2015). Bolečina v
križu je mednarodno prepoznana kot ena najbolj razširjenih poklicnih bolezni medicinskih
sester (Nia, et al., 2011; Ghilan, et al., 2013; Golabadi, et al., 2013; Gandhi, et al., 2014;
Letvak, et al., 2012; Yassi & Lockhart, 2013; Rahimi, et al., 2015). Tuje raziskave ugotavljajo,
da se pojavnost bolečine v križu med njimi giblje med 58,8% in 77,1% (Abedini, et al., 2013;
Chung, et al., 2013; Barzideh, et al., 2014; Sezgin & Esin, 2014). Stričević (2010) je v eni od
večjih bolnišnic v Sloveniji ugotavljala 79% pojavnost bolečine v križu pri zaposlenih v
zdravstveni negi. K bolečini v križu prispevajo različni dejavniki povezani z izvajanjem
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, bskelasavic@fzj.si
dr. Katja Pesjak, asist., Fakulteta za zdravstvo Jesenice, kpesjak@fzj.si
28 doc. dr. Simona Hvalič Touzery, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, shvalictouzery@fzj.si
26
27
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zdravstvene nege (npr. dvigovanje težkih bremen, napačna drža, večizmensko delo, tvegani
gibi, velike delovne obremenitve, pogostost vadbe) (Chung, et al., 2013; Habibi, et al., 2015;
Sezgin & Esin, 2014). Več raziskav (Carugno, et al., 2012; Sezgin & Esin, 2014; Habibi, et
al., 2015) omenja, da nanjo vplivajo prisotnost stresa, psihične obremenitve ter
nezadovoljstvo s plačilom in delom, starost, stopnja izobrazbe, število let delovne dobe in
prisotnost na delovnem mestu kljub bolezenskim težavam (prezentizem). Tako je bolečina v
križu pogosto spregledano bolezensko stanje pri medicinskih sestrah in pogosti vzrok
prezentizma. Raziskave opozarjajo na škodljivo povezanost prezentizma in izidov
zdravstvene obravnave kot so povečano število padcev pacientov, več napak v dajanju
zdravil, slabša kakovost zdravstvene nege in prilagajanje delovnih aktivnosti stopnji bolečine
(Campo & Darragh, 2012; Škerjanc, 2015; Letvak, et al., 2012). Prezentizem medicinskih
sester v bolnišnicah je povezan tudi z visokimi stroški zdravstvene oskrbe (Johns, 2010;
Letvak, et al., 2012; Yilmaz & Dedeli, 2012; Taghinejad & Azadi, 2015).
Namen raziskave je bil ugotoviti prisotnost bolečine v križu med medicinskimi sestrami in
njihovo povezanost z izbranimi demografskimi dejavniki, prezentizmom in delovnim
položajem.
2 METODE
Uporabili smo kvantitativni raziskovalni pristop. Za potrebe raziskave smo oblikovali
strukturiran vprašalnik. Demografski podatki in podatki o značilnostih delovnega mesta so
obsegali 25 zaprtih vprašanj. Za ugotavljanje bolečine smo uporabili instrument Nordic
Musculoskeletal Disorder Questionnaire (Kuorinka, et al., 1987), ki vključuje 8 vprašanj o
bolečini v križu. Tem vprašanjem smo za namen naše raziskave dodali še 4 vprašanja.
Izkušnje na delovnem mestu v zadnjem mesecu smo preverjali z lestvico The Stanford
Presenteeism Scale (SPS-6, 2001), ki vključuje 6 trditev, do katerih so se anketiranci
opredelili na 5-stopenjski Likertovi lestvici, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa
popolnoma se strinjam. Cronbach’s Alpha koeficient je znašal 0,674, kar pomeni, da je
instrument še zanesljiv. Za uporabo vseh instrumentov smo pridobili soglasje njihovih
avtorjev oz. lastnikov licence.
Raziskava je potekala v novembru 2015. V raziskavo smo povabili vseh 27 slovenskih
bolnišnic. Za sodelovanje se jih je odločilo 16 (59,3%). Za izvedbo raziskave smo pridobili
soglasja vodstva bolnišnic oz. njihovih etičnih komisij ter Komisije za znanstvenoraziskovalno in razvojno dejavnost na Fakulteti za zdravstvo Jesenice. Sodelovanje v
raziskavi je bilo prostovoljno in anonimno.
V raziskavo smo vključili vse zaposlene v zdravstveni negi v sodelujočih bolnišnicah.
Vprašalnike je vrnilo 1744 anketirancev, kar predstavlja 62,23% odzivnost. Največ
anketirancev (63,6%) je delalo v splošnih bolnišnicah. V vzorcu so prevladovale ženske
(88%). Desetina anketirancev je bila zaposlenih na vodilnih mestih. 88% anketirancev je bilo
zaposlenih za nedoločen čas. Povprečna starost anketirancev je bila 40,8 let (SO=10,27) .
Na trenutnem delovnem mestu v zdravstveni negi so v povprečju delali 14,36 let (SO=11,32).
Največ anketirancev je imelo srednješolsko izobrazbo v zdravstveni negi (n=1006, 57,7%),
sledijo visokošolska izobrazba (n=631, 36,2%), višješolska izobrazba (n= 49, 2,8%) in
magisterij zdravstvene nege (n=47, 2,7%).
Uporabili smo deskriptivno statistiko ter parni t-test, Mann-Whitney U test, hi-kvadrat test,
Pearsonov koeficient korelacije in faktorsko analizo. Statistična analiza je bila opravljena s
statističnim programom SPSS 23.0.
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3 REZULTATI
Zadovoljstvo s službo je izrazilo 82,1% anketirancev. 56,5% jih meni, da vodje poskrbijo za
opremo, ki olajša dvigovanje bremen in prisilno držo pri delu. V zadnjih petih je bilo 54,3%
anketirancev deležnih izobraževanje s področja dvigovanja bremen in načinih zmanjševanja
prisilne drže pri izvajanju poklicnega dela. Nadurno delo opravlja 69,4% anketirancev in sicer
v povprečju 11,49 ur na mesec (min=0, max=100, SO=14,01). Največ anketirancev (63,2%)
opravlja triizmensko delo. Povprečna ocena anketirancev, koliko medicinskih sester bi
moralo delati na njihovem delovišču kaže na razhajanje med želenim (5,25) in dejanskim
številom (3,00) medicinskih sester (parni t=23,289, df=1427, p<0,001).
3.1 Pojavnost bolečine v križu in njena povezanost s socio-demografskimi
značilnostmi
Bolečina v križu je prisotna pri 85,9% anketirancev, 13,2% anketirancev bolečine nima. V
zadnjih sedmih dnevih je imelo bolečino v križu 37,6% anketirancev, 8,8% anketirancev je
imelo bolečino vsak dan. Ugotavljamo, da je bolečina bolj prisotna pri ženskah kot pri
moških (p<0,001). Izkaže se, da je z večanjem starosti, delovne dobe in števila let dela na
trenutnem delovišču, bolečine v križu več (p<0,001). Zadovoljstvo s službo je povezano s
pojavom bolečine v križu, prav tako dostopnost do opreme. Statistično značilna se izkažeta
še izmensko delo (p<0,001) in povprečno število medicinskih sester delovni izmeni
(p=0,027). Druge značilnosti poklicnega dela se ne izkažejo kot statistično značilne za
bolečino v križu. Med posameznimi bolnišnicami obstaja statistično značilna razlika glede
pojavnosti bolečine v križu (p=0,011). Stopnja bolečine v križu je primerljiva med splošno
(87,3%) in specializirano bolnišnico (86,1%) ter kliničnim centrom (85,1%), medtem ko jo je v
psihiatrični bolnišnici značilno manj (74,3%) (tabela 1).
Tabela 1. Povezanost pojavnostjo bolečine v križu (odgovor DA) z demografskih
značilnosti, značilnosti delovnega okolja in posledicami
Demografske značilnosti in delovno okolje
Kategorične spremenljivke:
o Spol
o Tip ustanove
o Položaj (vodilni, ne vodilni)
o Stopnja izobrazbe
o Zadovoljstvo s službo
o Vodje poskrbijo za opremo (dvigovanje bremen, prisilna drža)
o Udeležba na izobraževanjih v zadnjih petih letih o dvigovanju
bremen in načinih zmanjševanja prisilne drže
Kontinuirane spremenljivke:
o Starost (v letih)
o Trajanje zaposlitve v zdravstveni negi (v letih)
o Število let dela na trenutnem delovišču
o Število ur nadurnega dela na mesec
o Trajanje dvoizmenskega ali triizmenskega dela (v letih)
o Število nočnih izmen v povprečju v enem mesecu
o Število delovnih nedelj v povprečju v enem mesecu
o Število delovnih sobot v povprečju v enem mesecu
o Povprečno število bolnikov v enem delovnem dnevu
o Število medicinskih sester, ki bi v povprečju morale delati v eni
delovni izmeni
o Število medicinskih sester, ki dejansko v povprečju dela v eni
delovni izmeni
χ2 - hi-kvadrat test, Z- t-test za neodvisne vzorce ali Mann-Whitney U test, p - p vrednost
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Odgovor DA
χ2
p
14,640 <0,001
0,004
13,424
0,201
0,654
2,743
0,433
0,036
4,399
0,049
3,686
1,369

0,242

Z
-6,077
-5,705
-5,076
-1,066
-3,342
-0,280
-1,022
-1,193
-0,612

p*
<0,001
<0,001
<0,001
0,286
0,001
0,780
0,307
0,233
0,541

-1,638

0,101

-2,217

0,027

3.2 Posledice bolečine v križu
V tabeli 2 so prikazane povezave med bolečino v križu in nekaterimi posledicami, ki jih lahko
povzroči bolečina v križu. Zaradi bolečine v križu je imelo v zadnjem letu pregled pri
zdravniku, fizioterapevtu ali kiropraktiku 30,3% anketirancev. 7,9% anketirancev je bilo
oviranih pri običajnem delu nad mesecem dni, tretjina (32,9%) do enega tedna ter 12,5%
med 8 in 30 dnevi (12,5%). Dobra petina (26,7%) jih pri običajnem delu ni bilo oviranih. V
zadnjem letu je bila povprečna bolniška odsotnost zaradi bolečine v križu 2,79 dni
(SO=12,25, min.=0, max.=240, n=1595). Zaradi bolečine v križu je bilo v zadnjih treh letih na
rehabilitacijskem zdravljenju 14,5% anketirancev, 7,8% je že bilo hospitaliziranih, 35,7% pa
jih jemlje zdravila za lajšanje bolečine v križu, od tega 13,0% vsakodnevno in 87% občasno.
Zaradi bolečine v križu je v zadnjem letu 39,2% anketirancev zmanjšalo delovno aktivnost
(doma, na delovnem mestu), 51,8% fizično aktivnost (gibanje, šport) v prostem času, 8,1%
pa je zamenjalo službo ali delovno mesto.
Tabela 2. Posledice bolečine v križu
Kategorične spremenljivke:
Posledice bolečine v križu
o Trajanje bolečin v križu v zadnjih 12-ih mesecih
o Zaradi bolečin v križu se je zmanjšala fizična aktivnost v prostem
času
o Celotna količina časa, ko zaradi bolečin v križu niste mogli
opravljati običajnega dela v zadnjih 12-ih mesecih
o Zaradi bolečin v križu vas je pregledal zdravnik, fizioterapevt,
kiropraktik
o Bolečine v križu v zadnjih 7-h dneh
o Jemanje zdravil zaradi bolečine v križu
o Sodelovanje na rehabilitacijskem zdravljenju v zadnjih treh letih
zaradi bolečine v križu
Kontinuirane spremenljivke:
o Število dni bolniške odsotnosti v zadnjem letu zaradi bolečine v
križu

Odgovor DA
χ2
p
336,287

<0,001

4,632

0,031

21,167

<0,001

5,237

0,022

43,553
113,836

<0,001
<0,001

14,950

<0,001

Z

p*

-2,385

0,017

χ2 - hi-kvadrat test, Z- t test za neodvisne vzorce ali Mann-Whitney U test, p - p vrednost

3.3 Ergonomija pri poklicnem delu in delovni položaj
Rezultati kažejo, da 84,3% anketirancev polovico delovnega časa (8 urni delovnik) deluje
stoje. Stanje je statistično značilno povezano s pojavom bolečine v križu (p=0,020). Skoraj
polovica anketirancev (45,9%) je ocenila, da precejšen del delovnega časa porabijo za stanje
(vključuje hojo in stanje pri miru), 23,5% jih meni, da za to porabijo 6 ur, 14,9% pa 4 ure.
Sedenje (p=0,886), klečanje ali čepenje (p=0,847) in sklanjanje nad bolnikom (p=0,101) niso
statistično značilno povezani s pojavom bolečine v križu. Ker je stanje statistično značilno za
bolečino v križu smo ugotavljali kako je povezano z nekaterimi demografskimi značilnostmi.
Obseg stanja je statistično značilno povezan z dostopnostjo opreme za dvigovanje bremen in
prisilno držo (p=0,003), spolom (p<0,001), starostjo (p=0,002), stopnjo izobrazbe (p<0,001),
z nadurnim delom (p=0,001), z izmenskim delom (p<0,001), s številom izvajalcev, ki delajo v
delovni izmeni (p=0,030), trajanjem zaposlitve (p=0,011), trajanjem zaposlitve na trenutnem
oddelku (p=0,032), trajanjem več izmenskega dela (p<0,001), številom nočnih izmen,
delovnih nedelj in sobot (p<0,001) in povprečnim številom pacientov v enem delovnem dnevu
(p=0,011).
Bolečina v križu je statistično značilno povezana z dvigovanjem pacienta v postelji brez
pomoči (p=0,030), dvigovanjem pacienta ob pomoči drugega (p=0,002), sklanjanjem nad
pacientom (p=0,037) in dvigovanjem več kot 45 kg (p=0,006).
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Anketiranci so pri svojem delu med enostavnimi pripomočki najpogosteje uporabljali
pacientovo rjuho (93,4%) in blazino (83,1%). Najmanj so uporabljali trak za premeščanje po
postelji navzgor in pri posedanju na invalidski voziček (78,9%). Kot razlog za neuporabo so
anketiranci navedli, da pripomoček ni na voljo (59,6%) ter nepoznavanje pripomočka
(34,1%). 65,1% anketirancev ne uporablja PVC vreče pod podlogo, za kar kot glavni razlog
navajajo nedostopnost pripomočka (46,2%) ter neseznanjenost z njim (35%). Pacientove
podloge (npr. sidro) ne uporablja 43,1% anketirancev, v največji meri zato, ker je ne poznajo
(49,5%) in ker ni na voljo (42,1%).
Med tehničnimi pripomočki in opremo anketiranci najmanj uporabljajo sedež s katerim lahko
pacienta dvignejo s tal in sicer večina zato, ker pripomoček ni na voljo (71,2%), četrtina pa,
ker ga ne pozna. Slabo so v uporabi tudi pasovi in blazine za transfer pacientov. Glavni
razlog za to je prav tako v nedostopnosti pripomočka (73,2%). Anketiranci med naštetimi
tehničnimi pripomočki najbolj uporabljajo posteljni mehanizem (75,4%) in pripomočke za hitro
hojo in gibanje (64,9%).
3.4 Prezentizem in dejavniki pojasnitve bolečine v križu
Rezultati lestvice SPS-6 o prezentizmu kažejo, da se je 38,3% anketirancev strinjalo s
trditvijo, da se zaradi bolečine v križu težje spoprijemajo s stresom na delovnem mestu,
dobra tretjina (34,9%) je občutila obup, kako bo dokončala nekatere delovne obveznosti, dve
petini (39,6%) pa je menilo, da je bolečina vplivala, da niso bili z veseljem na delovnem
mestu. Ne glede na bolečine pa anketiranci menijo, da svojo delovno učinkovitost v veliki
meri ohranjajo. Rezultate za SPS-6 lahko merimo tudi prek doseženega skupnega števila
točk, ki se gibljejo med 6 in 30 doseženih točk. Stopnja presentizma se povečuje s številom
doseženih točk. Majhno število točk kaže na zmanjšan prezentizem, kra pomeni, da je oseba
fizično prisotna pri delu, a je zaradi bolečine in drugih omejitev manj produktivna in dosega
nižjo kakovost dela (Consortium for mental Healthcare - COHM, 2009, p. 1). Povprečna
vrednost dosežka anketirancev v naši raziskavi je bila 20,16 (SD=4,27) ), kar kaže na to, da
zaradi zdravstvenih težav anketiranci le do neke mere uspešno opravljajo svoje delo.
Izvedli smo logistično regresijo z metodo Enter. V model smo kot neodvisne spremenljivke
vključili spremenljivke, ki so se izkazale za statistično značilno povezane z bolečino v križu
na vzorcu anketirancev v raziskavi. Iz skupine spremenljivk, ki so medsebojno korelirale,
smo izbrali eno in jo uporabili v regresijskem modelu. Izkaže se, da je bolečino v križu
mogoče pojasniti v največ 30,4% (R2 = 0.304). Večje tveganje za prisotnost bolečine v križu
predstavljata prezentizem z negativnimi učinki na delo (p = 0,003) in prezentizem z
ohranjeno delovno učinkovitostjo (p = 0,000), pri čemer manjša stopnja prezentizma z
negativnimi učinki deluje blažilno na pojav bolečine v križu. Bolečino v križu je mogoče
pojasniti še s stopnjo samoocene slabega počutja (p = 0,018), številom medicinskih sester, ki
dejansko v povprečju dela v eni delovni izmeni (p = 0,044) in starostjo anketirancev (p =
0,000). Druge spremenljivke, ki so se izkazale kot povezane z bolečino v križu v okviru
demografskih podatkov in značilnosti dela, se v oblikovanju regresijskega modela niso
izkazale kot statistično značilne in niso doprinesle k pojasnitvi variance.
4 RAZPRAVA
Raziskava predstavlja prvo reprezentativno raziskavo o bolečini v križu pri zaposlenih v
zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah. Ugotavljamo, da je bolečina v križu prisotna kar pri
86% anketirancev in da so bolj ogroženi zaposleni v kategorijah bolnišnic klinični center,
splošna in specialna bolnišnica, manj pa zaposleni v psihiatričnih bolnišnicah. Hinmikaiye in
Bamishaiye (2012) navajata 77,2% prisotnost bolečine v križu med operacijskimi
medicinskimi sestrami v nigerijskem univerzitetnem kliničnem centru, Chung s sodelavci
navajajo 76% med tajvanskimi medicnskimi sestrami. Enako pojavnost bolečine v križu
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beleži tudi nizozemska raziskava med medicinskimi sestrami v osmih kliničnih centrih (Bos,
et al., 2007). Do sedaj edina slovenska raziskava o stanju pojavnosti bolečine v križu pri
zaposlenih v zdravstveni negi, ki je potekala v eni od večjih bolnišnic v Sloveniji ugotavlja
79% pojavnost bolečine v križu.
Glavno spoznanje naše raziskave je, da smo prepoznali pet dejavnikov, ki vzročno pojasnijo
bolečino v križu: prezentizem z negativnimi učinki na delo, prezentizem z ohranjeno delovno
učinkovitostjo, neobvladovanje vsakdanjega življenja, število medicinskih sester, ki dejansko
v povprečju dela v eni delovni izmeni in starost anketirancev. Naše ugotovitve sovpadajo z
ugotovitvami drugih raziskav, da je bolečina bolj prisotna pri ženskah kot pri moških in je
pozitivno povezana z višjo starostjo zaposlenih, daljšo delovno dobo in daljšim številom let
na delovnem mestu (Lin, et al., 2012; Attar, 2014; Rahimi, et al., 2015; Abedini, et al., 2013).
Abedini, et al. (2013) med ključne dejavnike za pojav bolečine v križu pri medicinskih sestrah
poleg starosti umeščajo še delež medicinskih sester na pacienta, zakonski stan ter
večizmensko delo. Dejavniki kot so razpoložljiva oprema za delo, delovni čas, število
zaposlenih, zadovoljstvo na delovnem mestu, stres, institucionalna pričakovanja idr.
pomembno vplivajo na pojavnost bolečine v križu (Arsalani, 2012; Bos, et al., 2007). Tem
ugotovitvam pritrjuje tudi naša raziskava in dodaja, da je z večanjem delovne dobe in števila
let dela na trenutnem delovišču bolečine v križu več.
Naša raziskava tudi ugotavlja povezanost delovnih položajev s pojavnostjo bolečine v križu.
Podobno kot nizozemska raziskava (Bos, et al., 2007) ugotavljamo, da je stanje pri delu
dejavnik tveganja za pojav bolečine v križu, medtem ko sedenje ni statistično značilno
povezano z njo. Ista raziskava ugotavlja, da so ergonomski delovni pogoji dejavnik tveganja
za nastanek bolečine v križu. Rezultati iranske raziskave kažejo, da je v okviru fizičnih in
ergonomskih delovnih pogojev večina medicinskih sester omenjala pomanjkanje in slabo
kakovost ročnih naprav za prenos pacientov (npr. vozički, nosila) ter pomanjkanje znanj s
tega področja (Arsalani, 2012). V raziskavi, ki je bila izvedena v Turčiji so ugotovili, da se
80,2% medicinskih sester v privatnih bolnišnicah in v kliničnem centru nikoli ni udeležilo
usposabljanja s področja ergonomije (Sezgin & Esin, 2014). Polovica anketirancev naše
raziskave se je o dvigovanju bremen izobraževala v zadnjih petih letih, kar še ni nujno, da
ima učinke na upoštevanje ergonomije pri delu, saj Klopčič (2011) ugotavlja, da zaposleni v
zdravstveni negi v Sloveniji poznajo ergonomijo, vendar imajo kljub temu visok delež
navajanja bolečin v hrbtenici. Naša raziskava je pokazala, da je bilo zaradi bolečin v križu
hospitaliziranih 7,8% anketirancev, povprečno število bolniške odsotnosti zaradi bolečine v
križu v zadnjem letu pa je 2,8 dni.
Tako kot drugi avtorji (Campo & Darragh, 2012; Letvak, et al., 2012) tudi Attar (2014)
ugotovi, da so bili anketiranci zaradi bolečine v križu ovirani pri njihovem delu. Naša
raziskava pokaže, da ne glede na bolečine anketiranci menijo, da svojo delovno učinkovitost
v veliki meri ohranjajo in sicer kljub temu, da se je skoraj dve petini anketirancev strinjalo s
trditvijo, da se zaradi bolečine v križu težje spoprijemajo s stresom na delovnem mestu,
dobra tretjina je občutila obup, kako bo dokončala nekatere delovne obveznosti, dve petini
pa jih je menilo, da je bolečina vplivala, da niso bili z veseljem na delovnem mestu. Podatki
tudi kažejo, da je zaradi bolečine v križu v zadnjih 12-ih mesecih skoraj polovica
anketirancev zmanjšala delovno aktivnost tako doma kot na delovnem mestu ter da je dve
tretjini anketirancev zmanjšalo fizično aktivnost v prostem času. Pomemben razlog za
nasprotja je percepcija stopnje bolečine in kulturna naravnanost k priznavanju nezmožnosti
za delo (Ghilan, et al., 2013).
Raziskave jasno kažejo, da so medicinske sestre, ki kljub večdnevni bolečini v križu ostajajo
na delovnih mestih, izpostavljene večjemu tveganju za dogodke, ki še poslabšajo stanje
bolečine v križu (Johns, 2010; Martinez & Ferreira, 2012; Letvak, et al., 2012; d’Errico, et al.,
2013). Martinez & Ferreira (2012) in d’Errico, et al. (2013) podobno kot naša raziskava
ugotavljajo pomembno statistično povezavo med prezentizmom in bolečino v križu.
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5 ZAKLJUČEK
Raziskava daje pomembna spoznanja in priložnosti za zdravstveni management. Za
zmanjševanje bolečine v križu je potrebno zagotoviti ustrezen kadrovski normativ na delovno
izmeno. Strategije dela z ljudmi v zdravstveni negi morajo biti usmerjene v preprečevanje
presentizma in obvladovanja slabega počutja delovnem mestu. Rotacija delovnih mest glede
na zahtevnost delovnih pogojev in starost zaposlenih oziroma število let dela na istem
delovnem mestu bi moral biti eden od primarnih ukrepov zdravstvenih managerjev.
Financer raziskave
Raziskava je potekala v okviru projekta financiranega s strani Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije »Promocija zdravja na delovnem mestu: preprečevanje in
obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi«.
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Promocija zdravja na delovnem mestu: preprečevanje in obvladovanje
bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi
dr. Vesna Čuk29
Sandra Košnik30
Polona Vidmar Beravs31
Izvleček
Prispevek opisuje nekaj ključnih ugotovitev druge faze projekta priprave in izvedbe delavnic
za preprečevanje bolečine v križu in obvladovanje stresa pri zaposlenih v zdravstveni negi, ki
so potekale v treh bolnišnicah z največjo razširjenostjo bolečine v križu. Delavnice so
potekale od junija do septembra 2016 in se jih je skupno udeležilo 65 od 90 prijavljenih
udeležencev. Udeleženci delavnic so spoznali področja uporabe ergonomije, pravilnega
dvigovanja, gibanja in drže pri delu s pacientom ter načine obvladovanja duševnih stisk in
zaskrbljenosti na delovnem mestu. Udeleženci so izrazili visoko stopnjo zadovoljstva z
izvedbo delavnic in potrdili, da so se naučili praktičnih vaj, s katerimi si bodo lahko pomagali
pri prenašanju fizičnih in psihičnih obremenitev, ki jih po njihovi oceni vsakodnevno doživljajo
v delovnem okolju. Poleg delovnih obremenitev so udeleženci v skupini izpostavili stalno
pomanjkanje kadra in časa za kakovostno delo s pacienti. Stres doživljajo zaradi neustrezne
organizacijske klime in pomanjkanja timskega dela. Ocenili so, da v delovnem okolju nimajo
dovolj priložnosti in možnosti spregovoriti o svojih težavah, ne čutijo podpore vodstva in ne
sodelujejo pri skupnem iskanju rešitev. Za izboljšanje počutja in zadovoljstva z delom je v
bolnišnicah potreben sistemski pristop promocije zdravja na delovnem mestu.
1 UVOD
Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu (Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, 2015) navajajo, da so programi namenjeni ohranjanju in krepitvi
telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih in ne nadomeščajo ukrepov
potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v
delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti
in poškodb pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev ter ustrezno organiziranost s
potrebnimi materialnimi sredstvi. Bolečina v križu sodi med najpogostejša obolenja
lokomotornega sistema. Vsaj polovica aktivnih ljudi se letno sreča z bolečino v križu. V letu
2013 je bilo registriranih 123.308 izgubljenih koledarskih dni pri zaposlenih v zdravstvu
zaradi bolniških odsotnosti kot posledica bolezni mišično skeletnega sistema in vezivnega
tkiva (Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), 2015).
Tudi Stričevič in sodelavci (2012) ugotavljajo, da so zaposleni v zdravstvu rizična skupina za
nastanek bolečine v križu. V letu 2012 so v eni izmed zdravstvenih ustanov v Sloveniji pri
zaposlenih v zdravstveni negi ugotovili 79% pojavnost bolečine v ledvenem predelu
hrbtenice. Funkcionalni vzorci, ki jih zaposleni uporabljajo pri svojem delu, vključujejo
prepogibanje, sklanjanje in dvigovanje bremen, kar privede do velikih statičnih obremenitev
dr. Vesna Čuk, prof. zdr. vzg.,viš. pred., Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Psihiatrična bolnišnica
Idrija, vcuk@fzj.si
30 Sandra Košnik, dipl. fiziot., Splošna bolnišnica Jesenice
31 Polona Vidmar Beravs, dipl. fiziot., Splošna bolnišnica Jesenice
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Prispevek je povzetek poročila iz delavnic, ki so potekale v sklopu projekta, ki ga izvaja Fakulteta za
zdravstvo Jesenice in financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
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hrbtenice. Ob uporabi nepravilnih tehnik dvigovanja in premeščanja pacienta ter nestabilnem
ledveno-medeničnem obroču se sile na hrbtenico še povečajo (Evropska agencija za
zdravje in varnost pri delu, 2012; Keskhaigla, 2012). Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti (2016) predlaga glavne principe za zmanjševanje bolečine v križu
med zaposlenimi v zdravstveni negi: uporaba ergonomskih pripomočkov, poznavanje in
uporaba ergonomskih principov ter izvajanje preventivnih stabilizacijskih vaj za hrbtenico in
medenico. Poleg bolečine v križu je pomemben dejavnik zadovoljstva z delom tudi duševno
zdravje. Melloh in sodelavci (2013) ugotavljajo, da osebe, ki so sposobne obvladovati stres in
nimajo težav v duševnem zdravju, so v manjšem deležu izpostavljene pojavu bolečine v
križu. Skela Savič in sodelavci (2016) ugotavljajo, da je bolečina v križu prisotna pri 85,9%
anketirancev. Z bolečino v križu je povezano izmensko delo, ki se povečuje z večanjem let
starosti, delovno dobo in številom let na enem delovišču.
2 DELAVNICE PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEČINE V KRIŽU PRI
ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI
Na podlagi pridobljenih rezultatov izvedene ankete v okviru projekta o pogostosti in vzrokih
bolečine v križu je bil pripravljen program vzgojno izobraževalnih delavnic. Delavnice so se
izvajale v treh slovenskih splošnih bolnišnicah. Delavnice smo pripravili in izvedli strokovnjaki
s področja promocije zdravja, gibanja, ergonomije in zdravstvene vzgoje in duševnega
zdravja. Delavnice so trajale 5 ure in so potekale v popoldanskem času. Sestavljene so bile
iz teoretičnega dela, ki je trajal skupno eno uro. V uvodnem delu smo uporabili frontalno
obliko dela kot predavanje in razlago teoretičnih izhodišč z diskusijo; vsak del po 30 minut. V
nadaljevanju je potekal praktični del z vajami v skupini. Udeleženci so se razdelili v dve
skupini, tako da so se vsi lahko udeležili obeh skupin. Delo v skupini je potekalo z
demonstracijo vaj, ki so jih potem udeleženci izvajali sami individualno in skupinsko. V
skupini je potekal pogovor in razmišljanje o stiskah in problemih, ki jih doživljajo na delovnem
mestu, naučili smo se tudi enostavnih vaj za sprostitev.
V delavnicah smo izpostavili dejavnike bolečine v križu, ki so se na podlagi anketne
raziskave izkazali za najbolj pereče v delovnem okolju. Ciljna skupina v delavnicah so bili
zaposleni v zdravstveni negi in medicinske sestre, ki svoje delo opravljajo na različnih
oddelkih bolnišnic in so dnevno izpostavljene fizičnim in psihičnim obremenitvam. Vsebine so
bile s področja promocije zdravja na delovnem mestu za preprečevanje in obvladovanje
bolečine v križu ter obvladovanje stresa na delovnem mestu.
3 TEORETIČNA IN PRAKTIČNA VSEBINA DELAVNIC
Opredelitev področja uporabe ergonomije in tehnik pravilnega dvigovanja, gibanja in
drže pri delu s pacientom, ocena tveganja za hrbtenico v dani situaciji (naloga,
pacient, okolje, ergonomski pripomočki:
- zaščita hrbtenice med ročnim premeščanjem in uporabo pripomočkov za premeščanje,
- reševanje težav za obravnavo zahtevnih primerov premeščanja pacientov,
- poznavanje in uporabo ustreznih ergonomskih pripomočkov,
- analiza in usposabljanje na področju psihomotoričnih sposobnosti pacientov in lastnih
psihomotoričnih sposobnosti,
- terapevtske vaje za stabilizacijo hrbtenice in medenice.
Opredelitev področij za obvladovanje duševnih stisk in zaskrbljenosti na delovnem
mestu:
- promocija duševnega zdravja na delovnem mestu,
- opredelitev pozitivnega in negativnega stresa,
- prepoznavanje stresnih dejavnikov in zadovoljstva na delovnem mestu,
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- obvladovanje duševnih obremenitev na delovnem mestu glede na vrsto in specifičnost dela
v zdravstveni negi,
- prepoznavanje najpogostejših problemov in psihičnih obremenitev,
- poznavanje načinov in tehnik za izboljševanje počutja in zadovoljstva z delom,
- vaje za obvladovanje stresa na delovnem mestu,
- promocija duševnega zdravja na delovnem mestu.
4 EVALVACIJA UDELEŽENCEV O IZVEDENIH DELAVNICAH
Delavnice so bile izvedene v treh najbolj izpostavljenih bolnišnicah, iz vsake bolnišnice se je na
delavnico prijavilo 30 udeležencev. Od skupno 90, se je delavnic udeležilo 65 udeležencev.
Glede na predhodnje veliko zanimanje in povpraševanje, se zaradi neplaniranih odsotnosti,
delavnic niso mogli udeležiti vsi prijavljeni udeleženci. Vse delavnice so potekale v skladu s cilji
in programom. Poleg uvodnega dela in predstavitve teoretičnih izhodišč, so udeleženci v
delavnici v enem delu spoznali in izvedli terapevtske vaje za stabilizacijo hrbtenice in medenice,
v drugem delu pa so udeleženci spoznali promocijo duševnega zdravja na delovnem mestu in
nekaj načinov za obvladovanje stresa in psihičnih obremenitev v delovnem okolju. Delavnice so
bile praktične in izkustvene. Ob zaključku so udeleženci izpolnili evalvacijski vprašalnik.
Analiza vprašalnikov je pokazala, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z izvedbo delavnicah v
vseh treh bolnišnicah. Vsi so poudarili potrebo, da bi bile tovrstne delavnice stalnica v njihovem
delovnem okolju ter, da bi se je lahko udeležilo čimveč zaposlenih. Bili so motivirani za
izpopolnjevanje in učenje v delavnici, kar je pokazala tudi njihova aktivnost. Najbolj so bili
zadovoljni s praktičnim prikazom, s katerim so se naučili različnih vaj, s katerimi si lahko
pomagajo pri delu. Po končanih predavanjih z delavnicami so bili udeleženci sposobni
prepoznati vzroke za nastanek bolečine v križu in nepravilne funkcionalne vzorce pri delu.
Pridobili so znanja o ergonomskih metodah in tehnikah ter edukacijo o aktivaciji mišic notranje
enote. Ob njihovi uporabi zmanjšajo obremenitve hrbtenice. Seznanjeni so bili o možnostih
uporabe različnih majhnih in velikih ergonomskih pripomočkov. Naučili so se dihalnih vaj za
sprostitev ter nekaj tehnik za obvladovanje stresnih situacij pri delu.
5 REFLEKSIJA IZKUŠENJ UDELEŽENCEV
Med diskusijo udeleženci so izpostavili probleme in stiske, s katerimi se srečujejo na delovnih
mestih v povezavi z organizacijo dela, številom kadra ter preobsežnimi delovnimi nalogami kot
tudi zaradi pomanjkanja ali nepoznavanja sodobnih delovnih pripomočkov, s katerimi bi si lahko
olajšali delo s pacienti. Izpostavili so preobsežno dokumentiranje in pomanjkanje časa za delo s
pacienti. Najbolj so izpostavili, da so na delu nezadovoljni zaradi slabih medsebojnih odnosov in
nerazumevanja vodstva za njihove potrebe ter pomanjkanja timskega dela. Delavnico so
sprejeli kot pozitivno izkušnjo. Udeleženci so v delavnicah aktivno sodelovali.
Med izvedbo delavnic po različnih bolnišnicah smo ugotovili, da je stopnja ergonomskega
znanja nizka. Zaposleni v zdravstvu niso seznanjeni z ergonomskimi tehnikami in metodami,
ergonomskimi pripomočki ter njihovo uporabo. Glede na visoko pojavnost bolečine v križu je bil
odziv na izpostavljeno problematiko zelo velik. Podana znanja in izkušnje so bile pozitivno
sprejete. Ugotovili smo potrebo po večjem poudarku o uporabi ergonomskega znanja v praksi
ter pravilno usmerjeni vadbi. Prav tako bi bilo potrebno, da bi imele bolnišnice dovolj primerne
opreme, ki bi pripomogle k zmanjševanju tveganja za bolečino v križu, saj udeleženci večinoma
niso poznali niti uporabljali različnih ergonomskih pripomočkov.
6 ZAKLJUČEK
Predavanja z delavnicami so bila izvedena v treh bolnišnicah, kjer so z raziskavo ugotovili
visoko pojavnost bolečine v križu med zaposlenimi v zdravstveni negi.
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Ocenjujemo, da smo v celoti dosegli cilje za izvedbo delavnic je bil prestaviti ergonomske
principe in njihovo uporabo v praksi ter edukacija zaposlenih v zdravstvu o preventivnih
stabilizacijskih vajah za hrbtenico in medenico. Poleg tega je bil namen tudi prepoznavanje in
zmanjšanje stresnih situacij na delovnem mestu.
Poleg analize organizacije dogodka in demografskih podatkov, ki niso predstavljeni v tem
poročilu, smo analizirali trditve in potrdili pomen izvedbe zdravstveno vzgojnih praktičnih in
izkustvenih delavnic. Glede na nekatere ugotovitve, analizo vprašalnikov iz delavnic ter
refleksijo izkušenj udeležencev lahko zaključimo, da je nujno potrebno, da se aktivnosti
promocije zdravja na delovnem mestu izvajajo kot usklajen in celovit program za zaposlene v
zdravstveni negi, ki bil moral v celoti in kontinuirano.
V program je potrebno vključiti nabor strategij za promocijo zdravja in zagotavljanje varnosti
zaposlenih o preprečevanju bolečine v križu in obvladovanje stresa ter psihičnih obremenitev na
delovnem mestu. Potreba po učenju terapevtskih vaj za stabilizacijo hrbtenice in izkustvenih
delavnicah v klinični praksi zdravstvene nege je velika, potrebno bi jo bilo omogočiti vsem
zaposlenim v zdravstveni negi in stalno izvajati program za spodbujanje promocije zdravja in
varnosti vseh zaposlenih.
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