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PROGRAM
interaktivne konference in mentorskega izobraževanja za klinične mentorje
KAKO IZBOLJŠATI ODNOS ZDRAVSTVENIH DELAVCEV V KLINIČNEM
OKOLJU IN ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE DO GERONTOLOGIJE TER
DVIGNITI STROKOVNI UGLED DO DELA S STAREJŠIMI
z učnima delavnicama
RAZVIJMO ODNOS IN UGLED DO ZDRAVSTVENE NEGE STAROSTNIKOV –
DELO PO SKUPINAH
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Spodnji Plavž 3, Jesenice,
četrtek 9. in petek 10. 09. 2010 v predavalnici 1.
Interaktivno konferenco in mentorsko izobraževanje za klinične mentorje organiziramo v
sklopu projekta »Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za
kakovostno delo s starostniki – priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju
zdravstvene nege starostnika«, ki je financiran preko razpisa Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo RS. Učni delavnici bosta namenjeni izboljšanju dela kliničnih
mentorjev s starejšo populacijo ter izmenjavi mnenj in izkušenj. Predstavili bomo celoten
projekt ter tudi prve rezultate raziskav, ki smo jih izvedli med študenti in kliničnimi mentorji, s
katerima smo proučevali odnos zdravstvenih delavcev in študentov zdravstvene nege do
dela s starostniki.
1. dan: četrtek 9. september 2010

08.00 – 08.30
Registracija udeležencev
08.30 – 08.40
Uvodni pozdrav organizatorjev
doc. dr. Brigita Skela Savič, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

08.40 – 09.20
Medgeneracijsko komuniciranje in učenje
dr. Daniela Brečko, Planet GV d.o.o.

09.20 – 10.00
Pomen empatije in dobre komunikacije z zdravstvenim osebjem za zdravje
bolnika
red. prof. dr. Mirjana Ule, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

10.00 – 10.15
Razprava
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10.15 – 10.45
Odmor
10.45 – 12.15
Nenehno izboljševanje kliničnega usposabljanja v učnih bazah Visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice – navodila in usmeritve za klinične mentorje za
študijsko leto 2010/2011
× Potek in koordinacija klinične prakse v študijskem letu 2010/2011
Marija Mežik Veber, strok. sod., Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

×

Dokumentacija Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice za področje
klinične prakse s poudarkom na dolžnostih študenta in mentorja
Karmen Romih, strok. sod., Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

×

Individualno delo študenta na klinični praksi
Sanela Pivač, strok. sod., Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

×

Numerično in opisno ocenjevanje študentov VŠZNJ na klinični praksi predstavitev novosti
Katja Skinder Savić, pred., Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

12.15 – 13.00
Odmor za kosilo
13.00 – 14.30
1. del učne delavnice
Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov
zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s
starejšimi
izvajalki: mag. Ljiljana Leskovic, Dom upokojencev Center, Ljubljana
mag. Radojka Kobentar, pred., Psihiatrična klinika Ljubljana, Visoka šola za zdravstveno
nego Jesenice

14.30 – 14.45
Odmor
14.45 – 16.15
2. del učne delavnice
Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov
zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s
starejšimi
izvajalki: mag. Ljiljana Leskovic, Dom upokojencev Center, Ljubljana
mag. Radojka Kobentar, pred., Psihiatrična klinika Ljubljana, Visoka šola za zdravstveno
nego Jesenice

16.15 – 17.00
Poročanje po skupinah z razpravo
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2. dan: petek 10. september 2010

08.00 – 08.30
Registracija udeležencev, evidentiranje prisotnosti za licenčne točke Zbornice –
Zveze in ECTS
08.30 – 10.00
Kako sodelovati z generacijo Y v učnem okolju
mag. Marjeta Novak, Humus d.o.o.

10.00 – 10.40
Stopnja, stališča in vsebina znanj s področja dela s starejšimi - izsledki
raziskave med kliničnimi mentorji in študenti
dr. Simona Hvalič Touzery, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, doc. dr. Brigita Skela
Savič, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

10.40 – 11.10
Razprava
11.10 – 11.30
Odmor
11.30 – 13.00
1. del učne delavnice
»Razvijmo odnos in ugled do zdravstvene nege starostnikov – delo po
skupinah«
izvajalka: doc. dr. Danica Železnik, Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec

13.00 – 13.45
Odmor za kosilo
13.45 – 15.15
»Razvijmo odnos in ugled do zdravstvene nege starostnikov – delo po
skupinah«
izvajalka: doc. dr. Danica Železnik, Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec

15.15 – 16.00
Razprava in zaključek srečanja
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MEDGENERACIJSKO KOMUNICIRANJE IN UČENJE
Cross-generational communication and learning
dr. Daniela Brečko1
IZVLEČEK

ABSTRACT

Teoretična
izhodišča:
Za
spodbujanje
medgeneracijskega učenja moramo predhodno
dobro poznati komunikacijske kode različnih
generacij.
Le
tako
bodo
procesi
medgeneracijskega učenja lahko uspešni.
Metoda: V raziskavi je bil uporabljen vprašalnik
za ugotavljanje razlik v medgeneracisjkem
komuniciranju,
katerega
veljavnost
smo
predhodno ocenili s faktorsko analizo, njegovo
zanesljivost pa z Cronbachovim koeficientom
alfa.
Poleg vprašalnika smo uporabili tudi
kvantitativne metode; metodo intervjuja v
povezavi z .deskriptivno metodo..
Rezultati: Osebna komunikacija pri mlajših
generacijah upada zaradi e-komunikacije. Mlajše
generacije vse bolj uporabljala elektronska
sredstva komunikacije, pri čemer uporabljajo svoj
jezik (okrajšave in posebne znake za izražanje
čustev). Najstarejše generacije tega jezika ne
razumejo v zadostni meri, vendar je zanimivo, da
to dejstvo ne poglablja konflikta med najstarejšo
in najmlajšo generacijo. Največji konflikt je zaznati
med generacijo »boomersov« ter generacijo X,
najmanjši pa med generacijo veteranov ter
Y.
Načini
medgeneracijskega
generacijo
komuniciranja vplivajo tudi na medgeneracijsko
učenje, le to najintezivneje in najuspešnješe
poteka med generacijo veteranov in generacijo Y
Razprava: Avtorica na podlagi raziskave
celostno
predstavi
problematiko
medgeneracijskega
komuniciranja
ter
medgeneracijskega učenja, ki ga obravnava kot
glavni element razvoja in obstoja družbe. V
prispevku tako predstavi komunikacijske kode
različnih generacij, kjer izpostavi različna sredstva
in orodja komuniciranja, ki jih uporabljajo različne
generacije. Predstavi tudi kako različne
generacije razmišljajo druga o drugi, kako
rešujejo konflikte in kako poteka medgeneracijsko
učenje.

Theoretical background: In order to promote
cross-generational learning, we must have a
good knowledge of pre-communication codes of
different generations. This is the only way to
make cross-generational learning processes
successful.
Method: The survey questionnaire was used to
identify
differences
in
cross-generational
communication, the validity of which we had
previously estimated with factor analysis and the
reliability with Cronbach coefficient alpha. In
addition to the questionnaire were also used
quantitative methods, the interview and
descriptive
method.
Results: Personal communication among junger
generations decline due to the
ecommunications. Younger generations are
increasingly
used
electronic
tools
of
communication, using their own language
(abbreviations and special symbols to express
emotions). The oldest generation do not
understand this language sufficiently, but it is
interesting that this fact does not elaborate on the
conflict between the oldest and the youngest
generation. The biggest conflict is detected
between the generation of "boomers" and
generation X, the lowest among the generation of
veterans and generation Y. Cross-generational
communication modes also affect crossgenerational learning, and the most sucessful
learnign ocurs between generation of veterans
and generation y.
Discussion:
The
author
presents
a
comprehensive survey on the issue of crossgenerational
communication
and
crossgenerational learning that it is considered a major
factor in the development and existence of the
society. The paper also presents various
communication code among generation, which
highlighted various means and tools of
communication used by different generations.
Also present how different generations think of
each other, how to resolve conflicts and how the

1

doc. dr. Daniela Brečko, Planet GV d.o.o.
e-pošta: daniela.brecko@planetgv.si
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cross-generational learning occurs.
Ključne
besede:
medgeneracijsko Key words: cross-generational communication,
komuniciranje, komunikacija, medgeneracijsko communication, cross-generational learning,
učenje, medgeneracijski dialog
cross-generational dialog

1 Uvod
Za vzpostavitev medgeneracijskega sožitja se moramo najprej sporazumeti, sporazumemo
se lahko, če med seboj komuniciramo. Vse to so zagotovo prepričljiva dejstva, ki govorijo o
nujnosti raziskovanja medgeneracijskega komuniciranja, kajti od uspešnosti komunikacije je
odvisno medgeneracijsko sodelovanje ter za obstoj družbe nujno pomembno
medgeneracijsko učenje.
Z namenom, da razkrijemo komunikacijske kode različnih generacij, ugotovimo, kakšna
sredstva in orodja komuniciranja uporabljajo, kako razmišljajo druga o drugi, kakšna
prizadevanja gojijo po tem, če sploh kakšna, da bi vzpostavili medgeneracijsko sožitje, kako
različne generacije rešujejo konflikte, in kateri dejavniki vplivajo na medgeneracijsko učenje
sem aprila leta 2008 izvedla raziskavo »Medgeneracijsko komuniciranje« (Brečko, 2008), ki
nam daje nekaj temeljnih odgovorov na zgornja vprašanja in izzive.

2 Vzorec raziskave
V raziskavi so sodelovale štiri različne generacije:
·

- generacija veteranov, rojena v obdobju od 1920 do 1945;

·

- »bumersi« (generacija otrok blagostanja), rojeni v obdobju 1946 do 1965,

·

- generacija X, rojeni v obdobju od 1966 do 1985 ter

·

- generacija Y, rojeni v obdobju od 1986 do leta 2000.

V raziskavi je skupaj sodelovalo 344 oseb, 18 odstotkov predstavnikov generacije veteranov,
31 odstotkov »bumersov«, največ, 36 odstotkov je bilo pripadnikov generacije X ter najmanj,
16 odstotkov predstavnikov odstotkov generacije Y. Raziskavo smo izvajali s pomočjo
interneta, pri čemer smo v želji, da bi v raziskavi sodelovalo kar čim več predstavnikov
generacije veteranov in ob hkratnem zavedanju, da prav ta generacija najmanj posega po
internetu, dodatno pri tej generaciji uporabili še dodatno komunikacijsko orodje, to je telefon.

3 Komunikacijski kod različnih generacij
Včasih se zazdi, da drug drugega ne razumemo več. Uporaba slenga, različna
komunikacijska orodij ter sam slog komuniciranja botrujeta vse večjemu nerazumevanju
različnih generacij. Razlike vzdolž različnih generacij so namreč občutne in jih lahko strnemo
v nekaj opažanj, ki torej posplošeno veljajo za različne generacije. Vsekakor s tem ne želim
zanikati, da so med pripadniki posameznih generacij tudi velike osebne razlike, toda dobljeni
rezultati izkazujejo statistično pomembnost, s katero lahko z gotovostjo trdimo, da razlike v
medgeneracijskem komuniciranju obstajajo.
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3. 1 Najboljši poslušalci so veterani
Aktivno poslušanje je eden izmed glavnih pogojev za vzpostavitev razumevanja med dvema
sogovornikoma. In če kdo, potem je prav generacija veteranov izurjena v aktivnem
poslušanju, spretnosti, ki jo danes (znova) učijo vse komunikološke šole. Tudi preverjanje
razumevanja, torej kako je bilo njihovo sporočilo sprejeto pri sogovorniku, je njihova močna
plat. Komunikacijski kod veteranov vsebuje tudi kramljanje in pa šale, radi sogovornika
sprostijo in nasmejejo, preden se lotijo »resnih« stvari. Pri pogovoru sogovornika gledajo v
oči. Sogovorniku pa najbolj zamerijo, če dovoli, da je njun pogovor moten, npr. z vmesnimi
telefonskimi klici … Veterani v povprečju torej komunicirajo izjemno pozorno in dajejo
sogovorniku vtis globokega spoštovanja. Pri delu in komuniciranju s sodelavci v največji meri
uporabljajo neposredno komunikacijo-pogovor, kar pa ne bi mogli več trditi za druge
generacije. Prav tako je še edina generacija, ki posega po klasičnem pismu kot orodju
komuniciranja pri delu.

3.2 »Bumersi« v komunikaciji kratki in jedrnati
Bumersi so pri komuniciranju izjemno racionalno, neradi se predolgo pomenkujejo ali
dolgovezijo. Radi pa v pogovoru uporabljajo tujke in celo sleng. Zelo cenijo in so pozorni na
neverbalno govorico telesa, še zlasti cenijo pogled v oči. Pri sogovorniku cenijo uporabo
pozitivnega besednjaka, prav tako pa jasnost in nedvoumnost izrečenega. Sogovornik se jim
bo hitro prikupil, če bo poudaril njihove močne plati in jih pohvalil. »Bumersi« pri
komuniciranju s sodelavci in pri opravljanju dela nasploh za 15 odstotkov manj uporabljajo
neposredno komunikacijo kot veterani. Posegajo pa že po sodobnih komunikacijskih orodjih
kot je Skype in Blogi.

3. 3 Generacija X povsem racionalizirala proces komuniciranja
Ne le, da se generacija X pri komuniciranju omeji zgolj na vsebino povedanega, zelo strogo
se tudi drži predmeta komuniciranja. V pogovoru z njimi imate pogosto občutek, da
komunicirajo le takrat, ko to zares morajo. Morebiti tudi zato opravijo na dan največ
komunikacij z različnimi ljudmi. Toda pozornost v komunikaciji vse bolj pada, tako generacija
X le malokdaj preveri, ali jih je sogovornik pravilno razumel, oz. ali je bil torej komunikacijski
cilj dosežen. V želji po čim večji racionalnosti uporabljajo veliko tujk in strokovnih besed.
(nekateri celo trdijo, da jim je lažje komunicirati s tujkami, da prej najdejo tujo besedo za
ponazoritev posameznih pojmov kot slovensko). Le redkokdaj se potrudijo, da bi sogovornika
razvedrili s šalo. Njih same pa pri pogovoru najbolj jezi, če jim segate v besedo (Brečko,
2008e).

3.4 Se generacija Y izogiba neposredni komunikaciji?
Glede na rezultate raziskave, bi vprašanju iz naslova lahko pritrdili. Generacija Y vse bolj
posega po drugih sredstvih komuniciranja kot so e-pošta, SMS sporočila, skype, blogi ter vse
manj neposredno komunicira. Tudi njihov jezik je precej drugačen od jezika drugih generacij.
Veliko je slenga, osebnih skovank, ki so razumljene le v ozkem krogu ljudi, veliko tujk in
sinonimov. Pozornost do sogovornika drastično pada, tako predstavniki generacije Y ne
preverjajo ali jih se sogovornik razumel, pa tudi njim samim ni pomembno, da so dosledno
razumljeni. Čeprav se na prvi pogled zdi, da komunicirajo zelo površno, pa je zelo zanimiva
tudi ugotovitev iz raziskave, da med njimi skorajda ni konfliktov, ki velikokrat nastanejo prav
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zaradi nerazumevanja ali napačnega razumevanja sporočila v komunikacijskem procesu.
Lahko bi rekli, da komunicirajo torej kar »na daljavo« in da veliko bolj kot druge generacije
izrabljajo moč miselnih procesov, kar je evolucijsko gledano, pričakovan razvoj človeštva.
Generacija Y izstopa tudi po tem, da med vsemi najbolj prisegajo na pozitivni besednjak. Ne
prenesejo torej nikalnic in prepovedi. Avtoritete pri generaciji Y si torej ne boste zgradili s
prepovedmi, temveč predvsem s spodbudno komunikacijo in osebnimi zgledi ter kajpak z
jasno, ciljno usmerjeno in argumentirano komunikacijo. Povzdignjen glas sogovornika je v
očeh generacije Y znak popolne nemoči. Radi komunicirajo s sodobnimi sredstvi
komuniciranja in to z več posamezniki hkrati. Klasičnih pisem tako rekoč ne poznajo več oz.
se jim njihova uporaba zdi povsem nesmotrna. Tudi pogovor je med generacijo Y tako rekoč
tik pred izumrtjem, saj ga kot pretežno komunikacijsko sredstvo pri delu uporablja le še 9
odstotkov pripadnikov generacije Y, kar 38 odstotkov generacije Y, pa uporablja e-pošto
(Brečko, 2008e).

4 Kako generacije razmišljajo druga od drugi
Nedvomno je pri raziskovanju medgeneracijskih razlik potrebno dati posebno pozornost tudi
temu, kako generacije razmišljajo druga o drugi. Prav naše razmišljanje o drugih pogojuje
našo komunikacijo z njimi. Imamo še vedno opraviti s stereotipnimi razmišljanj tako o
veteranih, ki da so nebogljeni v uporabi informacijske tehnologije, da si želijo čim prej v
pokoj, da ne zmorejo slediti delovnim naporom na eni strani, kot o generaciji Y na drugi strani
kot generaciji, ki ima nerealna pričakovanja glede nagrade za delo, ki se pri delu želi le
zabavati, ki nima nobenih delovnih vrednot, ki nima odgovornosti, ki ne zna komunicirati ...
Prav stereotipna razmišljanja so najpogosteje tista, ki nam zapirajo pot do učinkovite
komunikacije.

4. 1 Medgeneracijsko učenje – učimo se od veteranov
Zlasti o veteranih obstaja kar nekaj stereotipnih razmišljanj, češ, da si želijo čim prej zapustiti
delovna mesta in se upokojiti. Toda v raziskavi smo ugotovili, da v času, ko se prebivalstvo
celotne Evrope stara in ko se organizacije nujno srečujejo z menedžmentom starostnikov,
tudi stereotipna razmišljanja izgubljajo svojo ostrino. Tako večina generacij o veteranih
razmišlja kot o ljudeh, od katerih se lahko veliko naučimo in so zato dobrodošli kot (občasni)
sodelavci. Takšno razmišljanje generacij o veteranih vliva precejšnjo zaupanje, da nam bo
kot družbi uspelo najti uspešne modele medgeneracijskega učenja. Četudi kajpak ne
moremo zanikati, da fizične moči z biološko starostjo pešajo, pa so možgani edini človeški
organ, ki se ne stara oz. ki deluje bolje, bolj kot ga uporabljamo. In izgubiti te potenciale, bi
bilo za družbo nedopustno in škodljivo. Skorajda 40 odstotkov veteranov tako danes sebe
vidi kot nekoga, ki si želi poskrbeti sam zase in čim dalj aktivno delati in torej tudi sami zelo
učinkovito razbijajo stereotipe o sebi (Brečko, 2008e). Paradigma aktivnega staranja je torej
zaživela tudi v slovenskem prostoru.

4. 2 Y generacija ima slabo mnenje o bumersih
O »bumersih« pa po večini prevladuje mnenje, da so ljudje, ki so organizacijam zelo lojalni,
izkušeni in veliko prispevajo k njihovem uspehu. Iz rezultatov raziskave sodeč, ima najslabše
mnenje o »bumersih« generacija Y, ki o njih razmišlja pretežno kot o ljudeh, ki pokrivajo
najbolje plačana delovna mesta in ovirajo napredovanje mlajših sposobnejših ljudi. Prav tako
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pa je močneje zastopano tudi mnenje, da so bumersi ljudje, ki prisegajo na materialne
nagrade in si želijo družbenega prestiža. »Bumersi« samo, pa o sebi po večini prav tako
menijo, da so zaupanja vredni ljudje, ki nosijo vse zasluge za »obstoj sveta«
Večinsko mnenje o generaciji X pa je, da so zelo ambiciozni, zagnani ljudje z izjemnimi
sposobnostmi, ki bi jih organizacije morale čim prej identificirati in izrabiti. Zanimivo pri tem
je, da je to mnenje o generaciji X močneje zastopano pri veteranih in kot pri sami generaciji
X. Drugo najpogostejše zastopano mnenje o generaciji X pa je, da so to ljudje, ki si želijo
uravnotežiti poklicno in družinsko življenje in prisegajo na kakovost osebnega življenja. Tako
meni o sebi tudi kar 39% predstavnikov generacije X (Brečko, 2008e).

4. 3 O generaciji Y najbolj deljena mnenja
In kako razmišljamo o najmlajši generaciji, generaciji Y? Tudi o generaciji Y obstaja kar nekaj
stereotipnih razmišljanj. O njih pa so mnenja, tudi po raziskavi sodeč, najbolj deljena. Tako
veterani in »bumersi« o njih pretežno razmišljajo kot o ljudeh, ki bolj kot druge generacije
obvladujejo IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije). To stališče je najmočneje
zastopano pri generaciji »bumersov«, ki tako menijo kar v 68 odstotkih. Generacija X pa o
njih pretežno razmišlja kot o ljudeh, ki ne marajo prevzemati odgovornosti in imajo
popolnoma nerealna pričakovanja glede nagrade za delo. Generacija Y pa sebe vidi kot ljudi,
ki povsem drugače razmišljajo o svetu in verjamejo, da je njihov način dela in razmišljanja
boljši. Prav tako pa jih 24 odstotkov zatrjuje, da so ljudje, ki si želijo predvsem zabave na
delovnem mestu. Takšen pogled na generacijo Y je pri drugih generacijah zanemarljiv.
Zanimivo pa je, da jih le 20 odstotkov poudarja, da bolj kot druge generacije obvladujejo IKT,
medtem, ko vse druge generacije temu mnenju dajejo veliko večjo težo (Brečko, 2005).

5 Generacijski načini reševanja konfliktov
Iz do sedaj povedanega lahko sklepamo, da imajo različne generacije tudi povsem različne
načine reševanja konfliktov. Prav tako pa je zanimivo spremljati rezultate raziskave vzdolž
ugotovitev, kdo je pravzaprav s kom (najpogosteje) v konfliktu in katera generacija je najbolj
nagnjena k prepirom.
Veterani se po pričakovanju najbolje razumejo z generacijo Y (tako kot vnuki in stari starši),
najpogosteje pa so v konfliktu z »bumersi«. »Bumersi« so po raziskavi sodeč, najbolj
konfliktna generacija, saj so z vsemi generaciji najpogosteje v konfliktu, presenetljivo pa so
najpogosteje v konfliktu kar s samim seboj, oziroma predstavniki iste generacije.
Generacija X je najpogosteje v konfliktu z generacijo »bumersov«, najmlajša generacija torej
generacija Y pa je najpogosteje v konfliktu z generacijo X. Generacija X in Y je torej
najpogosteje v konfliktu s predhodno generacijo, bumersi s samim seboj, prav tako pa se na
njih lomijo kopja konfliktov generacije veteranov in generacije X (Brečko 2008e).

5. 1 Socialna omrežja ne razpadajo zaradi konfliktov, temveč zaradi načina
razreševanja konfliktov
Konflikti sami po sebi še niso merilo tega, ali nam bo uspelo vzpostaviti učinkovito
medgeneracijsko sožitje. Celo nasprotno – konflikti so vir napredka in hkrati pokazatelj
intenzivnosti medgeneracijskega komuniciranja. Nadvse pomemben pa je način reševanja
konfliktov. Številne raziskave pri nas in po svetu so namreč potrdile dejstvo, da socialna
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omrežja in socialne strukture (tudi družina) ne razpadajo zaradi konfliktov, temveč zaradi
načina razreševanja teh konfliktov.
Generacijski dialog je možen, bi lahko sklenili, sodeč po rezultatih raziskave. Pozitivno
izstopa namreč dejstvo, da prav vse generacije pri razreševanju konflikta uberejo direktno in
najučinkovitejšo pot in to je reševanje konflikta na »štiri oči«, v medsebojnem razgovoru torej
skušajo ugotoviti vzroke nastanka konflikta in ga razrešiti.

5. 2 Razlike med generacijami so
Vsekakor pa smo opazili nekaj pomembnih razlik pri pristopih različnih generacij k reševanju
konfliktov. Veterani gradijo na medosebnih odnosih in se pri razreševanju konflikta
poslužujejo tudi majhnih pozornosti v obliki darila, povabila na kosilo, prisegajo na osebni
razgovor. Na drugi strani pa je generaciji Y povabilo na kosilo z opravičilom precej tuje,
konflikt najraje rešujejo virtualno, torej preko e-pošte, kar pa ostale generacije ne uporabljajo
kot glavno sredstvo pri razreševanju konfliktov. Če se vam torej predstavnik generacije Y
opraviči kar po e-pošti, ga vzemite kot pristno. Razpoložljiva virtualna komunikacijska orodja
so pač zapustila svoj pečat. Klic po zunanji pomoči pri reševanju konfliktov (mediatorji) pa je
najbolj prisoten med generacijo veteranov in sorazmerno pada, bolj kot se pomikamo proti
mlajšim generacijam. Tako generacija Y o tem načinu razreševanja konfliktov še ne
razmišlja. V najbolj kritičnih trenutkih komuniciranja torej pri vseh generacijah še vselej
prednjači neposredni pogovor, s čimer generacije tudi same potrjujejo večjo učinkovitost
neposredne komunikacije od vseh drugih oblik (virtualne) komunikacije.

6. Medgeneracijsko učenje
Medgeneracijsko učenje je del širšega pojava, ki ga tako ali drugače intenzivno spremljamo
ves čas. Bomo torej sposobni kot družba raznolikih generacij preživeti, ne da bi okrepili
medgeneracijsko učenje? Medgeneracijski dialog namreč nujno zahteva poznavanje
medgeneracijskega komunikacijskega koda na eni strani na drugi strani pa tudi pripravljenost
se učiti od drugih generacij in pripravljenost investirati v medgeneracijsko učenje.

6. 1 Medgeneracijsko učenje včeraj in danes
Pred 100 ali še več leti ni bilo vprašanje, kaj se lahko naučimo od starejših generacij, to je
bilo zapisano v kulturi sami, danes pa je to vprašanje postalo osrednjega pomena. Moje
trdno prepričanje je, da je razvoj družbe povezan prav s sposobnostjo medgeneracijskega
učenja. Toda sodobne tehnologije in dostopnost do informacij nam velikokrat daje lažen
občutek, da enostavno lahko preskočimo evolucijo in da smo sami sebi zadostni. Še zdaleč
pa temu ni tako. Vselej smo se in se bomo učili na podlagi zgledov, tujih izkušenj in spoznanj
predhodne generacije. Toda najprej se moramo spopasti s stereotipom, ki že desetletja
obvladuje polje medgeneracijskega učenja in to je predstava o sposobnostih za učenje

6. 2 Naši možgani so ustvarjeni za vseživljenjsko učenje!
Veliko je stereotipov o tem, da se odrasli z leti vse težje in težje učijo in zapomnijo pomembne
stvari. Celo več, tudi nekatere odrasle boste slišali potarnati, da »niso več za učenje«. Se torej
z leti res težje učimo oz. so učinki učenja manjši? Sodobne raziskave kažejo na to, da je
takšno pojmovanje o sposobnostih odraslih za učenje zmotno (Brečko, 2008f).
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»Človeški možgani tehtajo pri odraslem človeku v povprečju 1,3 kilograme, sestavlja pa jih
približno 1000 milijard živčnih celic«. Vsak dan odmre veliko nevronov, vendar se z uporabo
razvijajo nove povezave in nasprotno, ob slabšem delovanju možganskega tkiva le to hitreje
propada (Brečko, 2008f).
Tako lahko prav z učenjem ohranjamo in celo povečamo gostoto povezav-sinaps med
nevroni, ki so ključnega pomena za ohranjanje duševne in intelektualne čilosti. To pa
pomeni, da z leti prav zaradi gostote povezav med nevroni in izkušenj sposobnosti za učenje
celo naraščajo. Prav tako raziskave pri ljudeh, ki se upokojijo, kažejo na to, da v kolikor se
upokojijo pasivno, torej ne delajo stvari, ki od njih zahtevajo intelektualni napor, njihov
inteligenčni kvocient drastično upade, v primeru, da se upokojijo aktivno, pa inteligenčni
kvocient narašča (Brečko, 2008f).
Celo več, ljudje, ki so v pozni starosti intelektualno aktivni, tudi živijo dlje in so dlje časa
vitalni, so pokazale raziskave. Če je temu tako, potem ni več dvoma, da so možgani edini
človeški organ, ki se razvija vse življenje in torej narejeni za vseživljenjsko učenje. In tudi
slednje velja. Učenje in intelektualne aktivnosti podaljšujejo naše življenje!

6. 3 Zasičenost z informacijami in obrambni mehanizmi
Za razumevanje razlik med učenjem in zmožnostmi za učenje različnih generacij moramo na
tem mestu omeniti tudi zasičenost z informacijami ter obrambne mehanizme, ki po mojem
prepričanju v veliki meri botrujejo stereotipu o tem, da se starejši težje spoprimejo z novostmi
oziroma ne naučijo povsem novih stvari. Pojav preobilja informacij, ki smo mu priča danes,
pri posamezniku sproži obrambne mehanizme oziroma obrambno vedenje, ki ga ima vsak
posameznik. Obrambni mehanizmi pravzaprav ščitijo človekovo notranje ravnotežje. Če je
novosti preveč, je človekovo notranje ravnotežje porušeno in sproži se obrambno reagiranje,
ki ščiti človekov jaz pred mentalnimi poškodbami. S pomočjo obrambnih mehanizmov se
razbremeni napetosti, znebi občutka krivde, sramu ipd. in zopet vzpostavlja notranje
ravnovesje. Obrambne mehanizme bi lahko poimenovali tudi rehabilitacijski pripomočki pri
prezasičenosti z informacijami oziroma pri prevelikem številu novosti v danem trenutku.
Obrambno vedenje poteka večinoma nezavedno. Ko pride do pojava prezasičenosti z
informacijami oziroma kadar nam ne uspe novih informacij uskladiti z našo kognitivno
shemo, se sprožijo obrambni mehanizmi, najpogosteje mehanizem pozabljanja, neposredno
zatem, ko smo določeno stvar slišali.
Kdo je danes bolj zasičen z informacijami, mlajše ali starejše generacije, ali še boljše
vprašanje bi bilo: kdo jih bolje selekcionira. »Iz stališča življenjskih izkušenj ter same
kronološke starosti, so zagotovo starejše generacije, še posebej generacija »bumersov«
izpostavljeni večjemu številu informacij kot generacija Y« (Brečko, 2008f). V 17. stoletju na
primer človek za časa vsega svojega življenja ni bil deležen tolikšnega števila informacij, kot
jih vsebuje le ena izdaja današnjega New York Timesa! Obilje informacij torej ne more biti
razlog za to, da bi se katera od generacij uspešnejše učila od druge. Prej moramo razloge za
to, katere stvari se generacije najuspešnejše učijo iskati v selekciji informacij ter življenjskem
izkustvu.
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7 Namesto zaključka – medgeneracijsko učenje in človeška evolucija
akumulacija znanja
Mlajše generacije nakazujejo evolucijo našega razmišljanja in s tem tudi učenja. Že s seboj
na svet namreč prinesejo del akumuliranega znanja predhodnih generacij (to je pravzaprav
srž evolucije) in zato je pri njih proces učenja tudi hitrejši. Svoj učni proces začenjajo višje na
krivulji učenja kot vsaka predhodna generacija. Zakaj torej tudi starejše generacije ne bi bile
deležne teh učnih dobrin in se s pomočjo vedenja in znanja mlajših generacij ne bi na svoji
krivulji učenja (hitreje) povzpele še višje? Učne dobrine ene generacije namreč akumulirajo
učne dobrine naslednje generacije in ta proces je tudi obraten. Tako se bomo vsi učili hitreje,
posamezniki, organizacije in družba v celoti, ki tako prehaja na nov nivo umskih sposobnosti
in zavesti nasploh.
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POMEN EMPATIJE IN DOBRE KOMUNIKACIJE Z
ZDRAVSTVENIM OSEBJEM ZA ZDRAVJE BOLNIKA
The importance of empathy and good communication with health
care professionals to patients’ health
dr. Mirjana Ule2

IZVLEČEK

ABSTRACT

Teoretična izhodišča: Razvoj in spremembe v
zdravstvu seveda lahko razumemo, če jih vidimo
v kontekstu družbene transformacije v sodobno
odprto družbo, ki priznava vrednostni pluralizem,
samoodločanje
in
politično
libertarnost,
avtonomijo posameznika ter socialno solidarnost.
Delovanje zdravstvenega sistema temelji na dveh
stebrih: na načelu solidarnosti in načelu
subsidiarnosti. Načelo solidarnosti se danes kaže
predvsem v tem, da država ali zavarovalnice
prevzemajo del stroškov za reševanje
zdravstvenih težav posameznika in da
sprejmemo pomoč kadar je to neobhodno
potrebno in kolikor je potrebno. Bistvo načela
subsidiarnosti pa je, da smo kot pacienti
odgovorni pri koriščenju zdravstvenih uslug. Oba
ta dva načela sta ogrožena zaradi razvoja
medicinskih
tehnologij
in
posledično
eksplozivnega naraščanja stroškov zdravljenja na
eni strani ter s staranjem prebivalstva in
spreminjanjem demografske podobe sodobnega
sveta na drugi strani. Vsa ta vprašanja bremenijo
tudi odnos med zdravstvenimi delavci ter bolniki
oziroma zainteresirano javnostjo. V članku
razpravljamo o vlogi in pomenu negovalnega
oziroma empatičnega komuniciranja v zdravstvu
v kontekstu teh dilem.

Theoretical background: Development and
changes in health care can be of course
understood if we see them in the context of social
transformation into contemporary opened society,
which recognizes value pluralism, political
liberality, self-determination and autonomy of
individual as well as social solidarity. The health
system is based on two pillars: on the principle of
solidarity and on the principle of subsidiarity. The
principle of solidarity is today reflected in the fact
that the state or insurance companies take over
part of the costs for solving health problems of an
individual and that individuals accept this help
when it is absolutely necessary and as much as
needed. The essence of the principle of
subsidiarity is that we, as patients, are
responsible at using health services. Both of
these principles are at stake due to the
development of medical technologies and
consequently, due to explosive growth in medical
expenses on the one side and due to aging
population and changes in demographic picture
of the modern world on the other side. All these
questions are also burdening the relationship
between health professionals and patients or
interested public. In the article we discuss the role
and importance of nursing or emphatic
communication in health care in the context of
these dilemmas.

Ključne besede: empatija, interakcijska odtujitev, Key words: empathy, alineation from interaction,
podporno komuniciranje, zaupanje
supportive communication, trust
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1 Vloga negovalnega komuniciranja v zdravstvu
Za sodobne družbe je značilna potreba po podpornem in empatičnem komuniciranju, po
razkrivanju težav in čustvenih stanj. Luptonova pravi, da je to del potrebe po izpovedovanju,
del izpovedne družbe, kot jo opisuje Foucault v svojih delih (Lupton, 1996; Foucault, 2009).
Potreba po izpovedovanju igra vlogo v sodstvu, šoli, medicini, družinskih odnosih,
ljubezenskih odnosih, torej na najpomembnejših področjih vsakdanjega življenja in pri najbolj
slovesnih obredih. V »družbi izpovedovanja« je splošno sprejeto načelo, da ljudje razkrivajo
svoje težave in čustvena stanja in govorijo o njih s pomembnimi drugimi, skratka, da je bolje
spodbujati pogovor kot potlačiti stvari. Odprtost in vzajemnost razkrivanja naj bi tudi ustvarili
zaupanje.
Zato ne preseneča, da ima komuniciranje osrednji pomen, ko bolniki razpravljajo o dobrih in
slabih zdravnikih. Večina bolnikov iz raziskave, ki so jo opravili v Avstraliji in o kateri poroča
Deborah Lupton (1996, str. 159), je imela komunikacijske in odnosne kompetence
zdravstvenih delavcev za najpomembnejše, za pomembnejše od njihovega strokovnega
znanja. Posebej so vprašani izpostavili sposobnost poslušanja in komuniciranja in njihovo
pripravljenost, da »si vzame čas zame in se pogovori o mojih težavah«. Tudi v raziskavi
komuniciranja med zdravniki in bolniki, ki smo jo opravili med člani in članicami Društva
pljučnih bolnikov v Sloveniji, smo prišli do podobnih ugotovitev (Ule, 2003).
Kako to pojasniti? Od kod taka potreba po komuniciranju v procesu zdravljenja? Za
zdravljenje številnih težav in bolečin sodobnega človeka je vzpodbudno komunikacijsko
okolje velikega, celo odločilnega pomena. Že Freud je poudarjal moč medsebojnega
pogovora med terapevtom in bolnikom: »Ne gre za nič drugega med vami, kot da govorite
drug z drugim. Besede lahko neizmerno dobro denejo ali pa prispevajo k strašnim
poškodbam.« (Freud, 1991, str. 47). Dobra komunikacijska spretnost ni samo dodatek k
medicinskemu znanju, ki naredi zdravstvenega delavca bolj razumevajočega, ampak je
spretnost, ki ga naredi bolj učinkovitega. Kot pravi Philip Myerscough (1989) je komuniciranje
ključ do profesionalne učinkovitosti zdravstvenega osebja. Je absolutni pogoj za dober
vpogled v zgodovino bolezenskega stanja.
Odnos med zdravstvenim delavcem in bolnikom je kompleksen in zajema: spoznavanje
bolnikove biografske zgodbe in življenjske situacije, na primer družinske situacije, delovne
situacije, socialnega položaja, podporne mreže; oceno bolnikovih psiholoških virov,
samopodobe, socialne, čustvene čvrstosti, sposobnosti obvladovanja obremenilnih situacij,
samoobrambe; spoznavanje zgodovine bolezni, načina, kako je bolnik zbolel; postavitev
diagnoze in razumevanje bolnikovih težav; razgovor o diagnozi, zdravljenju, prevenciji,
odločitvah. Raziskave so pokazale, da imajo bolniki radi, da zdravstveno osebje z njimi
komunicira enakopravno, jih posluša, jim postavlja mnogo vprašanj, odgovori na mnogo
vprašanj, jim preprosto razloži stvari in jim dovoljuje, da sodelujejo pri odločitvah.
Raziskovalci ugotavljajo, da imajo različni vzorci komuniciranja različen učinek na klinično
sliko bolnikov. »Bistveno za dober odnos z bolnikom je, da zdravnik ali drug zdravstveni
delavec posluša bolnikovo zgodbo, pokaže empatijo in spoštovanje do bolnika« pravi John
Stoeckle, profesor na Harvardu (Stoeckle, 1993, str. 1).
Zaznavanje bolezni pri bolniku in zaznavanje bolezni pri zdravstvenih strokovnjakih sta zelo
različni stvari. Za odnos med zdravstvenim osebjem in bolnikom je značilna napačna
domneva o identičnosti obeh zaznavnih ravni. To vodi k temu, da zdravstveni strokovnjak
komunicira z bolnikom predvsem zaradi tega, da nadomesti zaznavanje obolelosti pri bolniku
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z jezikovnim kategoriziranjem, standardiziranjem, postvarjenjem simptomov. Nasprotno temu
bolnik v procesu komuniciranja pričakuje, da bo zdravnik prisluhnil in se posvetil njegovemu
zaznavanju obolelosti. In tudi raziskave potrjujejo, da to, kako bolnik občuti svojo obolelost,
svoje bolečine, odločilno vpliva na proces zdravljenja (Ule, 2009a).
Komuniciranje je ključno tudi za to, da bolnik sprejme navodila in nasvete zdravstvenega
osebja. Bolezen lahko pogosto obvladamo šele s spremembo bolnikovega načina življenja, s
spremembo vsakdanjih navad bolnika, na primer prehranskih, prostočasnih, delovnih,
odnosnih. Čeprav ima v moderni družbi in v moderni medicini prednost znanstvenoracionalna predelava stvarnosti, v tem primeru bolezni in njenih znakov, pa je vendarle veliko
vsakdanjih dokazov za to, da poleg nje obstaja še mnogo bolj elementarna emotivnoafektivna raven zaznavanja stvarnosti. Posebej pri eksistencialnih izkušnjah kot so bolečina,
trpljenje, negotovost, je lahko afektivno zaznavanje odločujoče. In na to smo slabo
pripravljeni.
Tudi bolečina je, tako kot vsa druga čustva in občutki, odnosna. Z empatijo, vživljanjem v
bolečino drugega, preide na nas in tega nas je strah. Ali ni nemara val naraščajočega
zanimanja oziroma skrbi za dobro počutje, zdravo življenje, zdravje, druga stran kolektivnega
potlačenja bolečine zaradi globokih ran, ki jih naredi ljudem? V družbi, kjer prihaja že do
prezasičenosti z govorjenjem o zdravju in boleznih, prihaja do vedno večjega, srhljivega
molka o trpljenju in bolečini. Obenem pa obstajajo dokazi za to, da možnost izražanja
občutkov, torej predelava bolečine, strahu, negotovosti, tako da jih izrazimo, krepi imunski
sistem (Gottschlich, 1998). Izražanje občutkov namreč pomeni najprej, da jih pojmovno
zajamemo, jih prevedemo v jezikovno formo. To omogoča distanco do trenutnih občutkov in
čustev. Distanca do trenutnih občutkov in čustev ustvari prostor, da lahko aktiviramo druge
vrste občutkov in čustev, na primer voljo in željo po življenju namesto strahu in bolečine ali
čustvo hvaležnosti za izraženo pomoč.

2 Posledice instrumentalizacije odnosov v zdravstvu
Da bi zmanjšali tesnobo bolnikov in odnos z bolnikom razbremenili prevelike čustvene
napetosti se zdravstveni delavci pogosto poslužijo instrumentalizacije odnosa in
medikalizacijo situacije. Vendar instrumentalizacija odnosa le delno vzpostavlja distanco
bolnika, do njegove lastne boleče situacije, ki mu vzbuja strah. Instrumentalizacija in
objektivizacija sta zelo vprašljivi in v nasprotju z nujnim empatičnim obratom k bolniku.
Objektivizacija ustvarja distanco tam, kjer zahtevamo bližino in sočutje. Z jezikovno distanco
sovpada tudi etična distanca, ki zdravstvenemu osebju omogoča beg pred dejanskostjo
trpljenja drugega, bolnika pa pušča samega z njegovimi strahovi. Seveda zdravstveni
delavec potrebuje določeno distanco do bolnika, vendar takšno, ki ohranja empatijo in
solidarnost z njim, ki vendarle omogoča komunikacijsko soudeležbo in sotrpljenje z bolnikom.
Sočutno razumevanje prinaša s seboj morebitno »okuženje« z bolečinami drugega,
morebitno vpletanje v zgodovino bolezni drugega, predvsem pa zahteva del
samointerpretacije, da, celo »samozdravljenja«, pri zdravstvenih delavcih.
Zanimivo je, da bolniki pogosto pristanejo na tako instrumentalizacijo odnosa in se
zadovoljijo s takšnim odnosom in s svojo vlogo porabnika zdravstvenih storitev. Ta fenomen
srečamo največkrat v situacijah trženja zdravstvenih storitev, kjer so zdravstvene storitve na
trgu in so odvisne od porabnikov storitev (Kamin, 2006). Komuniciranje je v tem primeru v
službi tržnega vedenja in metod za povečanje všečnosti, sicer pa je namenjeno povečevanju
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tržne uspešnosti zdravnikov. Instrumentalni tržni odnos med zdravnikom in bolnikom
postavlja bolnika v na videz bolj enakopraven odnos. To je značilen menjalni odnos, ki
temelji na tem, da je odnos ustrezen, če je menjava ugodna in prinaša koristi obema
partnerjema, vpletenima v odnos. Tak odnos je v zdravstvu sprejemljiv kvečjemu v tistih
panogah, ki temeljijo izključno na trženju storitev, na primer pri ultrazvočnih, laboratorijskih
preiskavah. V bistvu pa je inscenirani odnos zaradi posledic, ki jih prinaša, podoben
praznemu teku v komuniciranju ali v odnosu. To pa lahko vodi v izgubo smisla odnosa in
dejavnosti, in to enako za oba partnerja, vpletena v odnos.
Zgolj uporaba določenih komunikacijskih tehnik brez sočasnega osebnega angažmaja in
pristnosti v odnosih ne vzpostavlja soodvisnosti, ki izvira iz občutka empatičnosti z bolnikom.
Načeloma velja, da vsaka oblika standardizacije komuniciranja odnosu prej škodi kot koristi.
Če komunikacijski partnerji doživijo preveliko razliko med tem, kar od komuniciranja in
odnosa pričakujejo in tem, kar se dejansko zgodi, se pogosto zatečejo v komunikacijske
obrambe. Značilne komunikacijske obrambe, ki jih srečamo tako pri bolnikih kot pri
zdravnikih, so: resignacija ali cinizem, zaigrana neresnost, poudarjena skromnost,
demonstrativna zadržanost.
Če zdravstveni delavec izbere defenzivno strategijo varovanja svojega statusa in strokovne
podobe, potem se bolnik pogosto odzove s strategijo podvrženosti in podrejenosti. Odpove
se sporočanju svojih težav in občutkov, da ne bi ogrozil zdravnikovega koncepta in
interpretacije situacije. Postavlja ustrežljiva vprašanja, daje pričakovane in zaželene
odgovore. Zdravnik pogosto izbere strategijo zaslona – zadržanosti, vzvišene drže,
simbolične pregrade med seboj in bolnikom (Albrecht, Fitzpatrick in Scrimshaw, 2000).
Vendar pa niti obrambni niti poudarjeno zavarovalni komunikacijski slog ne rešujeta težav.
Pri obeh obrambnih strategijah je učinek podoben. Pri demonstrativni zadržanosti postane
bolnik negotov in prestrašen, boji se škoditi zdravnikovi socialni podobi. Deluje nadvse
previdno, skuša pokazati, da zdravnika spoštuje. Zato pride do nenavadne situacije, ko
bolnik nehote prevzame vlogo terapevta. To v pogovoru med zdravstvenim delavcem in
bolnikom sploh ni tako nenavadna situacija. Že Goffman je dobro popisal strategije, ki jih
mora poznati podrejeni partner v pogovoru, če naj ohrani podobo dominantnega partnerja
(Goffman, 1967). Posebej je opozoril na strategijo izravnave ali popravljanja. Gre za to, da
bolnik izkazuje izrecno ponižnost in se vede po ritualih podrejanja, na primer uporablja
različna »opravičila«, priznava svojo krivdo za bolezen, za komunikacijske motnje. Bolnik bi
rad s tem razbremenil zdravnika, saj upa, da bo tako ohranil njegovo hvaležnost in
pozornost. Vse navedeno označuje le del izkušenj neuspelega komuniciranja v odnosu med
zdravnikom in bolnikom. Goffman (1967) navaja še več pogostih oblik komunikacijske
obrambe:
·

odklanjanje od zunaj; ko se zdravnik ne posveča temi pogovora, temveč se ukvarja s
stvarmi, ki so zunaj nje – med pogovorom na primer izpolnjuje kartoteke;

·

usmeritev na lastno sebstvo; zdravnik zanemari temo pogovora na račun
intenzivnega ukvarjanja s samim seboj; če začuti, da je njegov status ogrožen,
zdravnik na primer samega sebe naredi za temo pogovora;

·

pristranskost interakcije; en partner, pogosto je to bolnik, se ukvarja bolj s
prilagajanjem drugemu, to je zdravniku, kot s temo pogovora, postane poudarjeno
odgovoren za odnos oziroma zadovoljstvo zdravnika;

·

ujetost z drugim; ko se zdravnik sicer ukvarja s svojim bolnikom, vendar se najbolj
ukvarja s tem, kakšen vtis bo naredil nanj, skuša vzbuditi bolnikovo občudovanje in
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zahvalo; pri tem sta neskromnost in poudarjena skromnost v pogovoru dve obliki iste
strategije.
Za Goffmana so vse to oblike interakcijske odtujitve. Vse oblike komunikacijske odtujitve
odtegujejo zdravnikovo kognitivno pozornost od bolnika in njegovih zdravstvenih težav, prav
tako ga čustveno oddaljujejo od bolnika. Komuniciranje med zdravstvenim strokovnjakom in
bolnikom torej zadeva bistvo samorazumevanja in ima že zato eksistencialni pomen. Zato je
vsakdanja stvarnost komuniciranja med zdravstvenim osebjem in bolnikom toliko
pomembnejša. In ta stvarnost je danes vendarle še visoko tehnizirana, birokratsko
organizirana medicina, ki sledi rutinskim mehanizmom. Uporablja rutinsko zanimanje za
bolnika, pa tudi rutinsko nezanimanje zanj, na primer tedaj, ko le zdravstveni delavec določa
potek in smer pogovora. Rutine je največ takrat, kadar se zdravstveno osebje v
komuniciranju skuša izogniti empatiji. Komunikacijska rutina je sodoben odgovor
zdravstvenega osebja na velika čustvena pričakovanja bolnikov. Tako beg v komunikacijsko
samoinsceniranje kot tudi uporaba rutine v pogovoru so temeljne značilnosti tujosti in
instrumentalnosti v odnosu med zdravstvenim osebjem in bolnikom.

3 Kaj je empatično komuniciranje?
Empatija je racionalno in čustveno dogajanje, ki temelji na sposobnosti postavljanja v položaj
drugega in vživljanja vanj. To pomeni, da drugega razumemo in z njim sočustvujemo.
Empatija je sposobnost, da se postavimo na stališče drugega in analiziramo svet iz
perspektive drugega. Če smo se sposobni in pripravljeni vživeti v položaj drugega, potem
nesreča drugega deluje motivacijsko in vpliva na potrebo po pomoči, na solidarnost. Študije
empatičnega komuniciranja kažejo na pozitiven učinek podpornega komuniciranja na
vsakdanje življenje, zdravje, dobro počutje ljudi. Učinkovito podporno komuniciranje povečuje
samoučinkovitost, soočenje s konfliktnimi dogodki in stresnimi situacijami in njihovo ustrezno
rešitev, povečuje kakovost življenja in povezuje ljudi v podporna omrežja (Ule, 2009a).
Podporno komuniciranje izraža in vsebuje visoka etična načela, kot so skrb za drugega,
odgovornost, zaupanje, empatija, sočutje.
Motivi za podporno komuniciranje so različni in kompleksni. Odvisni so od osebnih
značilnosti udeležencev komunikacijske situacije, predvsem od sposobnosti empatije, od
čustvenih povezav med njimi, skupnostnih norm, predvsem etike skrbi. Na podporno
komuniciranje vplivajo splošno družbeno, kulturno vzdušje ter civilizacijske norme, ki človeka
nagovarjajo bodisi kot odgovornega za skupnostno življenje, za dobrobit človeštva bodisi k
temu, da je predvsem sam odgovoren za svoje življenje, ali celo kot posameznika, ki si svoje
udobje gradi na račun drugih. Videti druge ljudi v nesreči je za večino ljudi boleče, dajanje
pomoči pa to bolečino zmanjša (Ule, 2009b). Podporno socialno vedenje in komuniciranje
torej zmanjšata bolečino obeh, tistega, ki trpi, in onega, ki sočustvuje z njim. Empatija ima tri
dimenzije:
·

kognitivno dimenzijo, sposobnost menjave perspektiv, to pomeni prevzeti oziroma
postaviti se v položaj drugega; pomeni začasno zamenjavo mentalnih presoj, sodb,
tako da začasno opustimo svoje mnenje in prevzamemo mnenje drugega;

·

čustveno dimenzijo, sočutje, ki nam omogoča, da se vživimo v občutke in čustva
drugega; ko kombiniramo kognitivno in čustveno dimenzijo, začasno prevzamemo
sebstvo drugega;
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·

etično dimenzijo, skrb za dobrobit drugega; poleg vživljanja v misli in čustva drugega
ima empatija tudi dinamično, akcijsko dimenzijo, spodbuja nas, da prevzamemo
odgovornost za dobro počutje drugega.

Empatijo pogosto zamenjujemo s sočutjem, vendar se koncepta med seboj pomembno
razlikujeta. Sočutje pomeni, da čutimo usmiljenje do težav drugega, da sodoživljamo oziroma
podoživljamo njegove občutke in čustva, na primer bolečino. Empatija pa pomeni več,
pomeni, da ne samo čutimo, ampak da tudi razumemo težave drugega, da se znamo vživeti
vanje. Obe perspektivi sta pomembni, vendar je empatija nedvomno bolj kompleksna. Zaradi
vpletenosti kognitivne komponente v empatijo lahko težave drugih tudi razumsko
predelujemo in najdemo rešitve zanje, zato empatija vsebuje tudi potrebo po odpravi vzrokov
za bolečino in torej potrebo po pomoči drugemu. Šele empatija nas motivira za to, da dajemo
podporo, in za podporno komuniciranje. Empatija se od sočutja razlikuje še na en način.
Sočutni smo, kadar sprejmemo razlog za bolečino drugega, empatični pa smo lahko brez
sočutja in tudi brez tega, da bi se strinjali z razlogom za bolečino in težave drugega.

4 Vloga zaupanja v empatičnem komuniciranju
Empatično komuniciranje konstituira enega od ključnih elementov terapije – zaupanje.
Bistvena značilnost empatičnega zdravstvenega komuniciranja je, da spoštuje avtonomijo in
dostojanstvo bolnika, bolnikovo samodefinicijo in samopodobo. To, kar človek v vsakem
odnosu brani in ceni in v kar investira svoja čustva, je samopodoba. To velja še zlasti za take
vrste komuniciranja, kakršno je v odnosu zdravstveni delavec-pacient. Tu je možnost, da s
komunikacijskim vedenjem koga ranimo, še zlasti velika. In v svoji predstavi o sebi in
samovrednotenju sta ranljiva tako bolnik kot zdravstveni delavec. V procesu komuniciranja si
želita oba potrditi svoje predstave o sebi.
Negotovost je osrednja značilnost medicinske oskrbe, če vzamemo, da je objekt skrbi
občutljivo človeško telo, na katero imajo lahko preizkušene terapije tudi nepričakovane
učinke. Empatično komuniciranje v odnosu med zdravnikom in bolnikom pomeni zato tudi
upravljanje z negotovostmi (Lupton, 1996, str. 162). Negotovost ni nikjer sprejemljiva, še
posebej ne v bolezni, saj je že sama navzočnost bolezni zastrašujoča. Zaupanje je ena
najosnovnejših strategij, ki naj bi odpravile paralizirajočo negotovost. Noben drug poklic nima
takega dostopa do telesa kot zdravniki in drugi zdravstveni delavci. Preiskovanje in dotikanje
bolnikovega telesa je ključna značilnost razmerja med zdravstvenim osebjem in bolnikom.
Vendar na posebej ekskluziven način, kot je bilo omenjeno zgoraj, ni izpostavljeno samo
telo. Zdravstveni presoji so izpostavljene tudi bolnikove skrivne izpovedi zasebnih misli,
čustev, občutkov, ki jih bolnik mogoče ne zaupa nikomur drugemu. Bolnik zaupa, da bo
postopek uspešen in neboleč, da bo obravnavan s sočutjem in s potrebno spoštljivostjo.
Zdravstveni strokovnjak zaupa, da bo bolnik sodeloval in se podredil potrebnemu postopku.
Obe strani druga od druge pričakujeta sodelovanje, zaupanje in odgovornost. Odnos mora
biti torej udoben in varen, obenem pa vedno ustvarja čustva odvisnosti in nejasnega strahu.
Za zaupanje med zdravstvenim osebjem in bolnikom je vedno značilna določena
ambivalentnost, negotovost, strah in občutek tveganja, ker ta odnos vsebuje visoko stopnjo
ranljivosti in odvisnosti. Odpreti se drugemu, kar je del zaupanja v odnosu, samo po sebi
spremljata strah in dvom.
Zaradi visoke stopnje potencialne čustvene ekspresije v odnosih zdravstveni delavec-bolnik
se pogosto uporabljajo strategije, ki zaustavijo preveč investicij sebstva na obeh straneh,
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tako na strani bolnika kot zdravstvenega delavca. Ena izmed takih strategij v zdravstvu je
uporaba neosebnih nagovorov, kot so klient, uporabnik, bolnik, pri govoru o bolnikih. Tudi
bolniki pogosto uporabljajo tako neosebno samopercepcijo v odnosu do zdravstvenega
osebja. Posebej bolniki, ki niso resno bolni, pogosto uporabljajo strategijo zmanjševanja
medosebne napetosti, tako da zdravnika doživljajo kot drugega, tujega. Drugače pa je pri
dolgotrajno bolnih posameznikih, kot so kronični bolniki ali pri starostnikih, ki so dolgotrajno
hospitalizirani ali trajno v oskrbi negovalnega in zdravstvenega osebja. Njihove bojazni in
strahovi so večji in lahko vodijo v čustveno odvisnost od zdravstvenega osebja. Strah je
temeljno čustvo, ki povzroča veliko občutljivost, celo preobčutljivost v zaznavanju človeku
tujega in nenavadnega okolja in zdravstveno in negovalno okolje je vsakdanjemu načinu
življenja tuje.
Strah je vedno tudi strah pred izgubo nadzora upravljanja z življenjem. Oskrbovanci v
bolnicah, domovih, se znajdejo v posebni situaciji brez obrambe. Počutijo se izvrženi iz
svojega vsakdanjega življenja, vrženega v labirint zunanjih in notranjih dogajanj. Strahu in
občutku izgube nadzora pogosto sledi čustvo izgube intimnosti. Negovalni posegi segajo
pogosto v intimne dele bolnikovega telesa in to zahteva od zdravstvenega osebja več kot le
strokovno kompetenco, namreč tudi ustrezno duševno kompetenco, s katero lahko vzdrži
srečanje z bolnikom in njegovo boleznijo. Vsak poseg v bolnikovo intimnost je tudi poseg v
njegovo identiteto, kar pomeni, da je ogrožena bolnikova identiteta. Intimna območja so tudi
kulturno tabuizirana. Zavarovana so tudi pred komunikacijskimi posegi, o »njih« se ne govori.
Te probleme zdravstveno osebje lahko ublaži z izkazovanjem spoštovanja do bolnikove
osebnosti in z empatičnim odnosom do bolnikovega položaja. Ni dovolj zgolj »sproščen«
govor, niti osebna distanca, kaj šele poklicni cinizem. Zaupanje je torej osrednji pojem
vsakega empatičnega in podpornega komunikacijskega procesa. Empatično komuniciranje
pa ni le neka neizogibna dimenzija kakovosti življenja, h kateri stremimo tudi v bolezni,
temveč je svilena nit, na kateri lahko neposredno visi človeško življenje.
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POTEK IN KOORDINACIJA KLINIČNE PRAKSE V ŠTUDIJSKEM
LETU 2010/2011
Course and coordination of clinical practice within academic year
2010/11
Marija Mežik Veber3

IZVLEČEK

ABSTRACT

Klinična praksa je del formalnega izobraževanja
za poklic diplomirane medicinske sestre/
diplomiranega
zdravstvenika.
Predstavlja
pomemben element pri pridobivanju poklicnih
aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi.
Obsega polovico ur študijskega programa. Izvaja
se v različnih učnih bazah Visoke šole za
zdravstveno nego, ki imajo status učne baze,
podeljen pri Ministrstvu za zdravje. Klinično
prakso vodijo in koordinirajo habilitirani
učitelji/visokošolski
strokovni
visokošolski
sodelavci, pri izvajanju sodelujejo habilitirani
strokovni sodelavci iz učnih baz, ki so dodatno
usposobljeni za področje kliničnega mentorstva.

Clinical practice is a part of formal education for
profession of registered nurse. It is also an
important element at production of professional
activities and competences in nursing care area.
Clinical practice represents half of the hours of
study program. It is carried out in different didactic
bases, which have status of didactic base,
awarded at Ministry of Health. Clinical practice
has been lead and coordinated by a higher
education teachers/higher education experts from
College of Nursing Jesenice and performed by
registered mentors from didactic bases.

Ključne besede: klinična praksa, zdravstvena Key words: clinical practice, nursing care,
nega, študent, mentor
student, mentor

1 Uvod
Načelo usmerjenega vodenja in nadzora klinične prakse je pomemben in že utečen del
izobraževalnega procesa oziroma profesionalnega razvoja zdravstvenih delavcev (Ramšak
Pajk 2007). Za celostno in kakovostno obravnavo človeka potrebujemo izobražene in
kompetentne medicinske sestre. Poklicna kompetenca so izkazane posameznikove
zmožnosti, da uporablja svoje znanje in sposobnosti, da zadosti zahtevam zaposlitve
oziroma specifičnim delovnim vlogam oziroma je zmožen opraviti delo (Železnik 2008).
Študenti si morajo skozi izobraževalni proces in preko praktičnega usposabljanja pridobiti
znanje, določene veščine, razviti kompetence, pridobiti samozavest (Ramšak Pajk 2007).
Poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik je lep, poseben in dinamičen
poklic, ki ga odlikuje skrb za sočloveka in prinaša veliko osebnega zadovoljstva (Skela Savič,
Kaučič 2010).
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2 Učne baze
Klinična praksa se izvaja v zdravstvenih in socialnih ustanovah, ki imajo status uče baze,
pridobljen pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Izbira učne baze pa ne temelji
samo na statusu učne baze, ampak tudi na pripravljenosti sodelovanja z Visoko šolo za
zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) in kakovosti izvedbe klinične prakse. Učne baze
predstavljajo stik študenta s pacientom v kliničnem okolju. Pridobivanje učnih baz poteka na
področju celotne Slovenije, kar omogoči opravljanje klinične prakse čim bližje študentovi
nastanitvi. Slednje velja še posebej za opravljanje poletnega praktikuma.
Klinična praksa v študijskem letu 2010/11 se bo izvajala v 18 učnih bazah na področju
Gorenjske in Ljubljanske regije.

2. 1 Mentorstvo
Mentorstvo je prisotno v izobraževanju medicinskih sester že dolgo časa, njegov namen je
podpora, izboljšanje in dvig kakovosti praktičnega usposabljanja (Ramšak Pajk, 2007). Skela
Savič in Kaučič (2008) navajata, da vloga mentorja in proces mentorstva postaja zahtevno
delo oziroma dodatna odgovornost zaposlenih medicinskih sester. Vloga mentorja v okviru
klinične prakse pomeni med drugim uživati zaupanje študentov, zaposlenih in pacientov.
Kakovostna izvedba klinične prakse, povezovanje teorije s prakso predstavlja pomemben
element pri izvajanju študijskega programa in s tem pri pridobivanju poklicnih aktivnosti in
kompetenc v zdravstveni negi. Klinično prakso vodijo in koordinirajo habilitirani visokošolski
učitelji/visokošolski strokovni sodelavci, pri izvajanju sodelujejo habilitirani strokovni
sodelavci iz učnih baz, ki so dodatno usposobljeni za področje kliničnega mentorstva.
Osnovni cilj VŠZNJ je razviti model izobraževanja za potrebe mentorstva na klinični praksi, ki
bo temeljil na predhodno ugotovljenih potrebah medicinskih sester, kot tudi mnenjih
študentov ter na osnovi izsledkov pregleda tako domače kot tuje literature. Pri oblikovanju
izobraževalnega programa se bo upoštevalo razvijanje znanja podprto z dokazi in izkušnjami
in, da so znanja posredno namenjena študentom (Skela Savič, Kaučič 2008).
Velik pomen pri sodelovanju med mentorji VŠZNJ in kliničnimi mentorji predstavljajo redni
sestanki, sprotno reševanje nastalih problemov in nenehno izboljševanje izvedbe klinične
prakse s predlogi, tako s strani šolskih kot kliničnih mentorjev.
V študijskem letu 2010/11 se bo klinična praksa izvajala po treh modelih mentorstva:
·

80% mentorstva izvaja šolski mentor, 20% klinični mentor;

·

100% mentorstvo izvaja klinični mentor ;

·

30% mentorstva izvaja šolski mentor, 70% klinični mentor.

Po opravljeni klinični praksi v vseh učnih bazah študenti izpolnijo evalvacijske vprašalnike, na
podlagi katerih bomo lahko razvili mentorski model, ki bo omogočal izvedbo kakovostne in
strokovno vodene klinične prakse.
Za nemoten potek klinične prakse v učni bazi skrbi koordinator klinične prakse VŠZNJ z
naslednjimi nalogami:
·

pisno obvešča glavnega mentorja v učni bazi o številu ter priimkih in imenih
študentov, ki so prisotni na klinični praksi;
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·

obvešča glavnega mentorja v učni bazi o mnenjih (pohvale, pripombe) študentov;

·

predstavi dokumentacijo VŠZNJ, ki jo študent izpolnjuje na KP, neposrednim
kliničnim mentorjem; na uvodnem sestanku poda koordinator VŠZNJ izčrpna navodila
o vlogi neposrednega kliničnega mentorja pri dokumentaciji, individualnem delu
študenta, numeričnem oz. opisnem ocenjevanju študenta, podpisovanju in uporabi
žiga učne baze po opravljenih aktivnostih študenta;

·

sprotno obvešča predstojnico Katedre za zdravstveno nego o morebitnih težavah,
zapletih, neljubih dogodkih v povezavi s študenti/mentorji, redno poroča o poteku
klinične prakse na sejah Katedre za zdravstveno nego;

·

organizira redne koordinacijske sestanke z neposrednimi in glavnimi kliničnimi
mentorji v učnih bazah. Število sestankov za vsako študijsko leto potrdi Katedra za
zdravstveno nego;

·

piše, vodi in pošilja zapisnike koordinacijskih sestankov predstojnici Katedre za
zdravstveno nego, odgovornim za izvajanje študijskega procesa v učni bazi, ter vsem
sodelujočim na sestanku;

·

odgovoren je za realizacijo ciljev in doseganje kompetenc po posameznih področjih
zdravstvene nege;

·

ureja nadomeščanje odsotnosti študenta na klinični praksi;

·

vnaša uspešno opravljeno klinično prakso v študentski informacijski sistem;

·

vlaga dokumentacijo klinične prakse v zbornik (osebne mape študentov).

3 Potek klinične prakse
Klinična praksa je del formalnega izobraževanja za poklic diplomirane medicinske
sestre/diplomiranega zdravstvenika. Pred pričetkom opravljanja klinične prakse mora študent
uspešno opraviti teoretični in praktični del kolokvija pri kabinetnih vajah ZN 1. Prisotnost na
klinični praksi je 100%, odsotnost študent nadomesti glede na Pravila za nadomeščanje
obveznih študijskih obveznosti na VŠZNJ. Uspešno opravljena klinična praksa je pogoj za
napredovanje v višji letnik. Prvi dan klinične prakse je namenjen predvsem predstavitvi učne
baze in poteku klinične prakse ter seznanitvi študenta z dokumentacijo. Od drugega do
zadnjega dne klinična praksa poteka po načrtu, ki ga pripravi učna baza skupaj z
visokošolskim učiteljem/visokošolskim strokovnim sodelavcem VŠZNJ.
Cilji klinične prakse:
Študent
·

zna osvojena teoretična znanja in pridobljena znanja v simuliranih pogojih, uporabiti
pri delu s pacientom;

·

upošteva individualne potrebe pacienta, specifičnosti strokovnega področja in
materialne možnosti;

·

poglobi in pridobi nova znanja s področja zdravstvene nege;

·

razvije potrebne spretnosti za izvajanje zdravstvene nege;

·

je sposoben holistične, individualne in problemske obravnave pacienta;

·

razvije ustrezne oblike terapevtskega komuniciranja;

·

se nauči vključevati v timsko delo in pridobi delovne navade;
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·

poglobi etični odnos do pacientov;

·

se navaja na sprejemanje odgovornosti za svoje delo.

Klinični mentorji dajejo poudarek osnovni zdravstveni negi, vključevanju študentov v timsko
delo, izvajanju medicinsko-tehničnih posegov v okviru kompetenc študenta, visokošolski
učitelji in visokošolski strokovni sodelavci pa veliko časa namenjajo individualnemu delu s
študenti, predvsem na področju vodenja pacienta po procesu zdravstvene nege.
Študenti pri opravljanju klinične prakse spoštujejo Navodila o obveznostih in odgovornostih
študenta VŠZNJ pri opravljanju klinične prakse v učnih bazah. V primeru odstopanj se s
študentom opravi razgovor, da se ugotovi, kaj je vzrok nespoštovanju navodil.
V letošnjem študijskem letu je za 1. letnik redni študij predvidenih 455 ur klinične prakse, za
izredni študij 228 ur, za 2. letnik redni študij je predvidenih 1005 ur, študenti izrednega študija
pa bodo opravili 504 ure klinične prakse, v 3. letniku redni študij je predpisanih 751 ur
klinične prakse, za redni študij pa 375 ur.

4 Poletni praktikum
Poletni praktikum je oblika klinične prakse, ki poteka po zaključku študijskih obveznosti v 2.
in 3. letniku rednega in izrednega študija. Izvaja se v zdravstvenih in socialnovarstvenih
zavodih, ki imajo status uče baze in so dali soglasje za izvajanje. Zdravstveni in socialni
zavodi so na območju celotne Slovenije, študent sam izbere učno bazo, kjer bo opravljal
poletni praktikum.
Poletni praktikum je namenjen utrjevanju in poglabljanju znanja, ki ga je študent pridobil
preko študijskega leta.

5 Zaključek
V okviru klinične prakse študent/ka povezuje teorijo s prakso, pridobiva izkušnje v kliničnem
okolju in se srečuje z različnimi problemi s področja zdravstvene nege.
Mentorstvo je zahtevno delo, zato je potrebno nenehno nadgrajevanje znanja kliničnih
mentorjev in visokošolskih učiteljev/visokošolskih strokovnih sodelavcev, kar je temelj za
doseganje ciljev VŠZNJ pri izvajanju izobraževalnega programa.
Pomembno je vzpostaviti kakovostno sodelovanje in partnerski odnos med mentorjem in
mentorirancem, kar študentu/ki predstavlja dodatno pozitivno motivacijo pri doseganju
zastavljenih ciljev.
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DOKUMENTACIJA VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO
JESENICE ZA PODROČJE KLINIČNE PRAKSE S POUDARKOM
NA DOLŽNOSTIH ŠTUDENTA IN MENTORJA
College of Nursing Jesenice documentation for clinical practice
field with emphasis on student and mentors obligations
Karmen Romih4

IZVLEČEK

ABSTRACT

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice stremi
h kakovostnemu dokumentiranju in nenehnemu
izboljševanju obstoječe dokumentacije na podlagi
literature in lastnih izkušenj, pridobljenih tekom tri
letnega izobraževanja za poklic diplomirane
medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika.
V prispevku so opisani obrazci dokumentiranja, ki
jih je razvila VŠZNJ za področje klinične prakse s
poudarkom na dolžnostih študenta in mentorja.
Študent pridobljena znanja o zahtevah
dokumentiranja na ta način praktično uri ter
spoznava
namembnost
dokumentiranja.
Dokumentacija omogoča spremljanje študenta na
klinični praksi v obsegu evidence prisotnosti,
spremljanja opravljenega dela ter ocenjevanja
študenta
na
klinični
praksi.
Poudarek
dokumentacije je na študentovi evalvaciji klinične
prakse in na samoocenjevanju študenta. Na
podlagi samoocenjevanja naj bi študent pridobil
odgovornost in se usposobil za vseživljenjsko
učenje, kar bi razvijal tudi kasneje v poklicu.

College of Nursing Jesenice (CNJ) strives to
quality documenting with incessant improving of
existent documentation, based on literature and
own experience gained during three-year
education for registered nurse. Forms of
documenting, which have been developed by
CNJ for clinical practice field, are described in
contribution with emphasis on students and
mentors duties. Student is using in practice the
gained knowledge on requirements and intended
use of documenting. Documentation allowed
monitoring in scope of presence, finished work
and assessment of student on clinical practice.
Accent is on student evaluation of clinical practice
and also on student self – assessment. Within
self assessment student gains responsibility and
trained for long life learning.

Ključne besede:
klinična praksa

Key words: student, documentation, clinical
practice

študent,

dokumentacija,

1 Uvod
V poslanstvu Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ, 2007) je napisano, da je za
kakovostno izvedbo programa 1. stopnje Zdravstvena nega izjemno pomembno tesno
sodelovanje šole z učnimi bazami v gorenjski regiji in širše. Učne baze omogočajo integracijo
teorije in prakse, zato je partnerstvo nujno. Kakovostno delovanje in povezovanje
visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev v učnih bazah je temelj za doseganje
izobraževalnih ciljev programa.

4

Karmen Romih, dipl. m. s., strok. sod., Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
e-pošta: kromih@vszn-je.si
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Vsako delo je proces. Procesno razmišljanje je najbrž ena od najpotrebnejših sprememb pri
nenehnem izboljševanju kakovosti. Zbiranje podatkov o delovanju procesov je ključno za
ugotavljanje problemov (Robida, 2009, str. 37). Za spremljanje in vrednotenje procesa študija
in klinične prakse (KP) pa je ustrezna dokumentacija bistvenega pomena. Dokumentacija
pomeni vsoto napisanih zapisov ali podatkov z določenim delom ali vprašanjem. V razvitem
svetu in v člankih o dokumentaciji v zdravstveni negi pogosto navajajo aksiom »če ni
dokumentirano, ni narejeno« (Naka, 2006, str. 4). V visoko razvitih državah si zdravstvena
nega prizadeva sprejeti ideologijo odličnosti, ki je že dolgo značilna za visoko
profesionalizirane poklice. Med komponente profesionalnosti sodita tudi visoka raven
specializiranega znanja, ki temelji na znanstveni podlagi in večji odgovornosti. Vse to pa
zahteva natančno in kakovostno dokumentacijo (Cvetek 1999, cit. po Naka, 2006).

2 Predpisana dokumentacija VŠZNJ za področje klinične prakse
Študent VŠZNJ izpolnjuje na KP predpisano dokumentacijo VŠZNJ in dokumentacijo učnih
baz na področjih dela, kjer je to dogovorjeno. VŠZNJ ima izdelano dokumentacijo, kjer se
dnevno vodi delo študenta in njegov napredek pri osvajanju poklicnih kompetenc tako na
strokovnem, motoričnem, vedenjskem, komunikacijskem področju idr. Dokumentacija je
povzeta po Royal College of Nursing (UK) in prilagojena našim razmeram ter zagotavlja
spremljanje celovitega napredka študenta (Skela Savič, et. al., 2009, str. 20). Predpisana
dokumentacija za posamezno področje dela je predhodno objavljena v Študijskem
informacijskem sistemu. Dolžnost študenta (Navodila za opravljanje klinične prakse po
posameznih področjih) je, da ima prvi dan klinične prakse na določenem področju dela s
seboj natisnjeno vso dokumentacijo, ki je predpisana za to področje.
Predpisana dokumentacija VŠZNJ obsega:
·

Obrazec Evidenca prisotnosti in individualno delo študenta na klinični praksi (KP);

·

obrazec za etapno ocenjevanje študenta na KP;

·

obrazec za končno ocenjevanje študenta na KP;

·

obrazec samoocenjevanja študenta na klinični praksi;

·

obrazec za dokumentiranje Procesa zdravstvene nege – Študija primera;

·

Knjižica Zbir intervencij v zdravstveni negi za klinično usposabljanje – vodnik za
študente in mentorje.

2.1 Obrazec Evidenca prisotnosti in individualno delo študenta na klinični
praksi (KP)
Obrazec Evidenca prisotnosti in individualno delo študenta je namenjen spremljanju študenta
na KP. Obrazec je prilagojen klinični praksi po posameznih učnih bazah glede na vrsto
študija, specialnosti področja ter število dni klinične prakse v tej učni bazi. Sestavljen je iz
dveh delov. Prvi del obsega evidenco prisotnosti študenta na KP. Študent vsakodnevno
vpiše datum, področje in opravljeno delo. Klinični mentor pa se vsakodnevno podpiše ter s
tem potrdi prisotnost in opravljeno delo študenta na KP. Drugi del obrazca sestavlja poročilo
o individualnem delu študenta. Klinični mentor je dolžan študentu dodeliti individualno delo. S
podpisom klinični mentor zagotovi, da je individualno delo študenta pregledal in ovrednotil. V
rubriko evalvacijsko mnenje študenta o poteku in izvedbi klinične prakse študent vpiše svoje
mnenje o klinični praksi v učni bazi. Vsa evalvacijska mnenja študentov prebere koordinator
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VŠZNJ za to učno bazo in ukrepa v obsegu svojih kompetenc, oziroma mnenja posreduje na
seji Katedre za zdravstveno nego VŠZNJ. Evalvacijska mnenja služijo pri načrtovanju
izboljšav pri procesu klinične prakse. Robida (2009) navaja, da je izboljševanje kakovosti v
bistvu izboljševanje procesov.
Na koncu obrazca klinični mentor opredeli časovno trajanje klinične prakse v učni bazi in se
podpiše.

2. 2 Obrazci ocenjevanja študenta na klinični praksi
Obrazci ocenjevanja študenta na KP so namenjeni kreativnemu vrednotenju študenta na KP.
Kreativno vrednotenje je dinamičen, interaktiven proces med študentom in fakulteto in
študenta vodi k poglobljenem učenju, ki obsega tako razumevanje kot interpretacijo
(Rushton, 2005; cit. po Cotter et al., 2009, str. 659).
2. 2. 1 Obrazec za etapno in obrazec za končno ocenjevanje študenta na KP
Opisana obrazca sta namenjena ocenjevanju študenta na KP. Ocenjevanje znanja velja za
najpomembnejši element v vzgojno izobraževalnem procesu, ki mu je ob vseh zapletih in
kršitvah nujno treba priskočiti na pomoč (Marentič Požarnik, 2010, str. 28). Klinični mentor
mora biti dobro informiran o načinu in kriterijih ocenjevanja študenta na klinični praksi.
Ocenjevanje je moralno početje. Kaj izberemo, da bomo ocenjevali in kako to delamo,
prepričljivo pokaže, kaj cenimo v določenem programu in v študiju nasploh (Peter Knight).
Klinična praksa študenta pa je nedvomno pomemben del študija zdravstvene nege in temu
primerno naj bi bil tudi cenjen.
2. 2. 2 Obrazec samoocenjevanja študenta na klinični praksi
Študent je za vsako področje opravljanja klinične prakse dolžan izpolniti obrazec
samoocenjevanja. Študent je tako aktivno vključen v proces ocenjevanja in prevzema
odgovornost za svoje učenje in zavzema kritična stališča do sprejetega znanja. S
samoocenjevanjem študent pridobi pomembno spretnost, ki jo potrebuje tudi kasneje v
poklicu in nenazadnje tudi v osebnem življenju.
Po Bondu, ki se osredinja predvsem na visokošolsko raven, samoocenjevanje, za razliko od
izključno »unilateralnega« učiteljevega ocenjevanja poveča zmožnost učencev, da postanejo
bolj odgovorni za svoj uspeh in usposobljeni za vseživljenjsko izobraževanje; da se navadijo
samostojno uravnavati svoje učenje tudi potem, ko so že v poklicu ( Marentič Požarnik, 2010;
cit. po Bound, 2005).

2. 3. Obrazec za dokumentiranje Procesa zdravstvene nege – Študija primera
Študija primera je obrazec zasnovan po procesni metodi dela ob upoštevanju šestih faz
Procesa zdravstvene nege, ki jih je postavilo Ameriško združenje medicinskih sester leta
1998 ter 14 življenjskih aktivnosti po Virginiji Henderson. Dolžnost kliničnega mentorja je, da
študentu dodeli pacienta, ki ga študent obravnava po procesni metodi dela in da študentu
pomaga oziroma ga usmerja v kolikor študent to potrebuje. Študije primera pregledujejo
šolski mentorji Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ali koordinatorji VŠZNJ po
posameznih področjih klinične prakse.
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2. 3. 1 Ocena pacientovega stanja – navodila
V teh navodilih so po vseh 14 življenjskih aktivnostih opisani parametri, ki so študentu v
pomoč pri oceni trenutnega stanja ter pri pridobivanju negovalne anamneze.

2. 4 Knjižica Zbir intervencij v zdravstveni negi za klinično usposabljanje –
vodnik za študente in mentorje (v nadaljevanju Zbir intervencij)
V knjižici Zbir intervencij v zdravstveni negi za klinično usposabljanje – vodnik za študente in
mentorje (v nadaljevanju Zbir intervencij) so zbrane splošne intervencije zdravstvene nege in
intervencije po posameznih specialnih področjih. Zbir intervencij je dokument, ki študenta
spremlja skozi ves študij na vseh področjih klinične prakse. Dolžnost študenta je, da po
izvedbi posamezne intervencije zabeleži učno bazo in datum, kar potem podpiše klinični
mentor, ki je bil prisoten pri izvedbi intervencije. Dolžnost kliničnega mentorja je, da študentu
podpiše opravljeno aktivnost zdravstvene nege v Zbir Intervencij. Intervencije, ki niso opisno
navedene v rubriki intervencij zdravstvene nege, se pa pri opravljanju klinične prakse
pogosto izvajajo, se dopiše v prazen prostor. Manjkajoče intervencije, ki jih študenti
opravljajo na klinični praksi, bodo dodane pri naslednjem tisku.
Izpolnjen Zbir intervencij je pogoj za pridobitev ECTS na področju kliničnega usposabljanja
za posamezno študijsko leto. Prav tako je v pomoč visokošolskemu učitelju – koordinatorju
klinične prakse in neposrednemu kliničnemu mentorju, da spremlja napredek študenta pri
doseganju kompetenc, in v kolikor ima študent na katerem področju težave, se pripravi
individualni program usposabljanja za doseganje ciljev na posameznih intervencijah (Skela
Savič et al., 2009, str. 16).

3 Zahteve zapisovanja oziroma izpolnjevanja dokumentacije
Pri izpolnjevanju dokumentacije je potrebno upoštevati osnovna načela strokovnega
zapisovanja. Več avtorjev navaja zahteve dokumentiranja v zdravstveni negi (Istenič, 2006;
Ivanuša, Železnik, 2008; Peric, 1995; Hajdinjak, Meglič, 2006; Elkin, Perry, Potter, 2006).
Naštete zahteve dokumentiranja so povzete po njih in dopolnjene s primeri in izkušnjami na
osnovi pregledane izpolnjene dokumentacije s področij klinične prakse študentov VŠZNJ.
Dokumentiranje mora biti:
·

objektivno

Vedno zapišemo le objektivne podatke, kaj se je zgodilo in ne, kaj mislimo, da se je zgodilo.
Na primer: Točno napišemo, kako se študent vede in ne, kako mi interpretiramo njegovo
vedenje.
·

dosledno (tekoče, sprotno)

Podatke moramo zapisati takoj. Z odlašanjem podatki lahko izgubijo verodostojnost. Vedno
moramo zapisati točen čas nekega dogodka ali opravila. Na primer: Vpisovanje opravljenih
aktivnosti zdravstvene nege v Zbir intervencij mora biti sprotno, ker kasneje ne bomo več
točno vedeli kdaj, kako in katero aktivnost zdravstvene nege je študent opravil.
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·

natančno

Pomanjkljiva dokumentacija nima vrednosti. Na primer: Na obrazcih dokumentacije manjka
podpis kliničnega mentorja, žig učne baze.
·

kratko in jasno in organizirano

Vedno dokumentiramo le tisto, kar se zahteva, brez nepotrebnih širokih opisovanj.
Preobširno opisovanje pomeni tudi izgubo časa, tako za tistega, ki vpisuje kot za tistega, ki
dokumentacijo uporablja. Informacije morajo biti dokumentirane v kronološkem in logičnem
zaporedju, tako kot so se dogajale.
·

razumljivo in čitljivo

Vsak, ki bere, lahko jasno razbere zapisano. Dokumentacija nima nobene vrednosti, če ni
čitljiva. Napisanega ne smemo radirati ali brisati. Zapisano mora biti s črno ali modro barvo, s
pisalom ki se ne more zbrisati. Nad napačnim zapisom, ki ga prečrtamo s tanko črto, se
podpišemo. V dokumentih ne puščamo praznega prostora, če se pojavi ga prečrtamo in se
vanj podpišemo.
·

ob uporabi strokovnega izrazoslovja

Pri zapisovanju je potrebno uporabljati dogovorjeno, sprejeto terminologijo. Uporabljamo
izraze, ki so sprejemljivi za stroko in za slovenski jezik.

4 Namen dokumentiranja na področju klinične prakse
Poleg vidnosti in avtonomnosti, ki jo omogoča dokumentiranje, je potrebno poudariti, da brez
dokumentiranja ni možno pridobiti točne povratne informacije.
Namen dokumentiranja na področju klinične prakse smo opredelili z namenom
dokumentiranja v zdravstveni negi, ki ga opisuje več avtorjev (Istenič, 2006; Ivanuša,
Železnik, 2008; Peric, 1995; Hajdinjak, Meglič, 2006; Elkin, Perry, Potter, 2006).
Namen dokumentiranja na področju klinične prakse je:
·

Dokumentiranje omogoča individualno spremljanje študenta na klinični praksi;

·

zagotoviti varno in kakovostno klinično prakso;

·

dobro sodelovanje med VŠZNJ in učnimi bazami;

·

pomoč pri koordiniranju klinične prakse;

·

spremljanje kakovosti;

·

ocenjevanje, evalvacija;

·

podlaga za raziskovalno delo;

·

pravna varnost;

·

zadovoljitev zakonskih predpisov in zahtev.
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5 Zaključek
Izpolnjevanje dokumentacije VŠZNJ za področje klinične prakse ob upoštevanju zahtev
zapisovanja in poznavanju namena dokumentiranja omogoča kakovostno dokumentiranje,
tako s strani študenta kot s strani kliničnega mentorja. Kljub primanjkovanju časa pa je
izpolnjevanje dokumentacije opravilo, ki ga morata študent in klinični mentor sprejeti kot
nujno. Le ustrezno izpolnjena dokumentacija omogoča spremljanje študenta, njegov osebni
in karierni razvoj. Obenem pa študenta navaja na odgovornost do lastnega dela.
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INDIVIDUALNO DELO ŠTUDENTA NA KLINIČNI PRAKSI
Individual work of students in clinical practice
Sanela Pivač5

IZVLEČEK

ABSTRACT

Teoretična izhodišča: pri procesu izobraževanja
se vse bolj poudarjajo aktivne učne oblike,
metode dela ter individualni pristopi k učenju.
Študente se vse bolj usmerja k samostojnem
pridobivanju novih znanj, h kritičnem razmišljanju
in reševanju problemov. Individualno delo
študentov na klinični praksi omogoča študentu
poglabljanje, utrjevanje in nadgradnjo znanja, ki
ga bo študent potreboval za
strokovni in
profesionalni razvoj na področju zdravstvene
nege.

Theoretical background: in the process of
education is increasingly focusing on active
learning forms, methods of work and individual
approaches to learning. Students will be moving
to an independent acquisition of new skills to
critical thinking and problem-solving. Individual
work of students in clinical practice allows
students deepening, strengthening and upgrading
the knowledge that the student will need for
professional developments in nursing care.

Ključne besede: individualno delo študenta, Key words: individual work of students, clinical
klinična praksa, zdravstvena nega
practice, nursing care

1 Uvod
Klinična praksa je področje, kjer študenti razvijajo svoje praktične veščine, znanje in izkušnje
ter spretnosti za izvajanje zdravstvene nege. Praktične veščine in znanje študent povezuje,
znanje utrjuje in nadgrajuje z individualnim delom študenta (IDŠ), kjer vključuje svojo
kreativnost in sposobnost kritičnega mišljenja. IDŠ spodbuja študenta k intenzivnejšemu
razmišljanju o bolj kakovostnem delu s pacienti, sprejemanju odgovornosti za delo, k razvoju
profesionalne odličnosti in širjenju znanja v času izobraževanja.

2 Klinična praksa
Klinična praksa je pomemben in obvezen del za pridobivanje in razvijanje specifičnih
strokovnih kompetenc zdravstvene nege. Daje priložnost študentom, da preko klinične
prakse razvijajo in pridobivajo veščine, ki so bistvene pri delu s pacienti ter da pridobljeno
teoretično znanje povežejo z delom v učnem okolju (Ramšak Pajk, 2008).
Klinična praksa mora biti izvedena kakovostno, saj so kakovostna izvedba klinične prakse in
visoko zastavljeni cilji na področju povezovanja teorije in prakse, ključni element za
doseganje kompetenc študentov (Skela Savič, 2008).
Od študentov se na klinični praksi pričakuje maksimalna angažiranost, interes, aktivno
vključevanje v delovni proces in medosebna interakcija z mentorji in ostalimi zaposlenimi v
zdravstvu (Webb in Shakespeare, 2008).
5
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V učnih bazah, kjer študenti opravljajo klinično prakso, prenašajo svoje teoretično znanje v
klinično okolje, ga nadgrajujejo, utrjujejo in poglabljajo z individualnim delom študenta.

2.1 Samostojno (individualno) delo
Pri samostojnem delu se izraža učenčeva samostojnost in samoorganiziranost pri učenju.
Učitelj je pri tem v vlogi svetovalca, ki daje učencem individualizirano pomoč (Tomić, 2003).
Psiholog Bruner se je zavzemal za to, da bi čim več izobraževanja potekalo v obliki
samostojnega odkrivanja, reševanja problemov. Študent si tako pridobi znanje, ki je trajnejše
in uporabnejše v novih situacijah, so (notranje) bolj motivirani, razvijeta se samostojnost in
kritičnost pri študentu, poleg vsebine pa se naučijo tudi metod reševanja problemov.
Reševanje problemov poteka sistematično, s samostojno miselno aktivnostjo, katere
mentor/učitelj usmerja s problemskim dialogom. Sistematično reševanje problemov, katerega
izhodišče je zavedanje, da problemi obstajajo in da jih je treba reševati, temelji na
pridobljenih teoretičnih znanjih (Marentič Požarnik, 2000).

2.2 Individualno delo študentov na klinični praksi
Namen individualnega dela študenta na klinični praksi je poglabljanje in nadgradnja znanja,
kjer študent pokaže svoje resurse, kot sta samoiniciativnost in kreativnost.
Cilj individualnega dela študenta je poglobitev znanja na področju zdravstvene nege, kjer
opravlja klinično prakso oziroma razrešitev problema s področja zdravstvene nege z uporabo
kritičnega mnenja.
Glede na področje opravljanja klinične prakse, IDŠ lahko poteka v obliki dnevnega IDŠ ali pa
v obliki obravnave problema s področja zdravstvene nege.
V enotah kot so Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v izrednih razmerah,
Dispanzersko varstvo, Zavod za transfuzijsko medicino, Diagnostično terapevtski program in
v času opravljanja poletnega praktikuma, poteka IDŠ v obliki dnevnega IDŠ, kjer vsebino IDŠ
študentu določi klinični mentor. IDŠ lahko študent opravi v času klinične prakse v kliničnem
okolju ali na lokaciji, ki si jo sam izbere.
Obseg obravnavane vsebine mora ustrezati času ene pedagoške ure, 45 minut, za vsak dan
opravljanja klinične prakse. Študent opravljeno IDŠ evidentira na obrazec Evidenca
prisotnosti študenta na klinični praksi, poročilo - individualno delo študenta. Kadar je obseg
IDŠ večji od rubrike v dokumentacijskem obrazcu, študent napiše samo naslov izbrane teme
IDŠ in številko priložene priloge IDŠ (npr. Preventivni pregledi v nosečnosti, priloga1).
Pisni izdelek IDŠ obsega 1 natipkano stran, pisave Times New Roman, velikost črk je 12,
razmak 1,5 vrstice. V kolikor IDŠ ni v tipkani obliki, zajema 1,5 strani. Vse ostalo se navede
kot priloga (slike). Študent navede literaturo oz. vire.
Opravljeno IDŠ s podpisom potrdita študent in klinični mentor. Študent mentorju6 poroča o
opravljenem IDŠ, kar se po končani klinični praksi upošteva pri končnem vrednotenju
študenta na klinični praksi.

6

Mentor na klinični praksi je študentu lahko klinični mentor ali visokošolski strokovni
sodelavec/visokošolski strokovni učitelj (VSS/VSU), odvisno od modela mentorstva.
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Na področjih opravljanja klinične prakse, kjer poteka IDŠ v obliki obravnavanja problema s
področja zdravstvene nege, se vsebina IDŠ razlikuje. Vsebino IDŠ predstavlja problem s
področja zdravstvene nege, ki je študentu predstavljen prvi dan klinične prakse s strani
mentorja. Prav tako študent lahko IDŠ opravlja v času klinične prakse v kliničnem okolju ali
na lokaciji, ki si jo sam izbere.
Obseg dela IDŠ mora ustrezati času ene pedagoške ure, 45 minut za vsak dan klinične
prakse.
Študent štiri dni obravnava problem in naredi pisni povzetek. Svoje kritično mišljenje študent
podpre s pregledom strokovne literature.
Peti dan klinične prakse študent svoj izdelek predstavi ostalim študentom in mentorju glede
na organizacijo klinične prakse v učni bazi. Pisni povzetek IDŠ vsebuje 2 tipkani strani,
pisava Times New Roman, velikost črk je 12, razmak 1,5 vrstice. V primeru, da IDŠ ni v
tipkani obliki mora obsegati 3 strani. Študent navede literaturo oz. vire.
Na dokumentacijski obrazec študent dokumentira naslov obravnavanega problema s
področja zdravstvene nege in številko priložene priloge (npr. Nezmožnost verbalne
komunikacije pri pacientih po možganski kapi, priloga 1).
Opravljeno IDŠ s podpisom potrdita študent in mentor.
Število reševanja problemov s področja zdravstvene nege, je sorazmerno dolžini klinične
prakse.
Pri reševanju problema gre za učenje z bolj ali manj samostojnim odkrivanjem - raziskovalno
učenje. Reševanje problemov je proces, v katerem študent spozna, katere informacije
potrebuje, da bo razumel in rešil določen problem (Marentič Požarnik, 2000).
Faze reševanja problema s področja zdravstvene nege:
1.

Identifikacija/opredelitev problema s področja zdravstvene nege
Študent bo predstavil problem s področja zdravstvene nege, ga podrobneje opredelil
ter razložil njegovo bistvo.

2.

Reševanje problema s področja zdravstvene nege
Študent bo opredeljeni problem s področja zdravstvene nege spremljal in reševal na
podlagi pridobljenega znanja in pregledane literature.

3.

Kritično mišljenje
Študent bo izrazil svoj način razmišljanja, utemeljil svoje stališče do opredeljenega
problema ter ovrednotil dobre in slabe strani.

4.

Predstavitev problema s področja zdravstvene nege
Študent bo zadnji dan klinične prakse problem s področja zdravstvene nege
predstavil ostalim študentom in mentorju glede na organizacijo klinične prakse v učni
bazi.

3 Zaključek
Individualno delo študenta je del izobraževanja študentov, s katerimi študent dodatno razvija
veščine, kritičnost ter razvija strokovnost in profesionalnost na področju zdravstvene nege.
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Z individualnim delom študent svoje znanje utrjuje, odkriva nove poglede na probleme, se
sooča s kritičnim mišljenjem in pokaže največjo možno mero samoiniciativnosti in
kreativnosti.
Znanje, ki ga študent pridobi sam, oziroma problem, ki ga reši sam, prispeva k bolj
kakovostnem utrjevanju in poglabljanju znanja, ki ga potrebuje za osebni strokovni in
profesionalni razvoj na področju zdravstvene nege.
Določitev IDŠ v sodelovanju s študentom, omogoča študentu večjo motivacijo, vzpodbudo in
prepoznavanje ter razvoj osebnih potencialov.
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NUMERIČNO IN OPISNO OCENJEVANJE ŠTUDENTOV VISOKE
ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE NA KLINIČNI
PRAKSI
Numerical and descriptive assessment of students of college of
nursing Jesenice on clinical practice
Katja Skinder Savić7

IZVLEČEK

ABSTRACT

Teoretična izhodišča: Ocenjevanje klinične
prakse je proces, pri katerem visokošolski učitelj
spremlja napredovanje študenta skozi celotno
obdobje prakse. Na klinični praksi študenti tudi
ocenjujejo svoje znanje in sposobnosti. Klinična
praksa se ocenjuje numerično in opisno. Pri
numeričnem ocenjevanju je študent ocenjen z
ocenami od 1 do 10, pri opisnem ocenjevanju pa
z oceno »opravil« ali »ni opravil«. Z etapnim
ocenjevanjem mentor spremlja napredovanje
študenta na klinični praksi. S samoocenjevanjem
se ugotavlja kritičnost študenta do svojega
profesionalnega vedenja, sodelovanja in znanja.
Cilj: Cilj študije je bil predstaviti ocenjevanje
klinične prakse pri študentih zdravstvene nege.
Metoda: Na Visoki šoli za zdravstveno nego
Jesenice so se razvili obrazci za etapno in
končno ocenjevanje ter samoocenjevanje klinične
prakse.
Zaključek: Kontinuirano vrednotenje klinične
prakse je ključni element za doseganje
kompetenc zdravstvene nege.

Theoretical background: Assessment of clinical
practice is a process where nursing teacher
mentor student’s progression through the entire
period of practice. On clinical practice students
also assess their knowledge and abilities. Clinical
practice
is
assessed
numerically
and
descriptively. In the numerical assessment of the
student is assessed of grades from 1 to 10, a
descriptive assessment of the student is
assessed of grades of »task« or »not task«. To
stages of assessment mentor to monitor the
progress of student on clinical practice. Selfassessment are established students critical
thinking of his proffessional behaviour,
cooperation and knowledge.
Aim: Aim of research was to present assessment
clinical practice of nursing students.
Method: At College of Nursing Jesenice was
developed forms in stages of assessment, final
assessment and self-assessment of clinical
practice.
Conclusion: Continuous evaluation of clinical
practice is a key element for achieving the
competencies of nursing care.

Ključne besede: ocenjevanje, klinična praksa

Key words: assessment, clinical practice

1 Teoretična izhodišča
Klinična praksa, njeno vodenje ter mentorstvo so pomembni dejavniki v izobraževalnem
procesu zdravstvene nege. Mentor je tisti, ki študenta spodbuja, vodi, usmerja, motivira,
krepi njegovo samopotrditev in vpliva na njegov karierni razvoj. Študenti zdravstvene nege
potrebujejo pomoč pri kariernem razvoju zato, da postanejo samozavestni, da spoznavajo
lastne prednosti in slabosti, da znajo prepoznati možnosti poklicnega razvoja znotraj
profesije zdravstvene nege. Mentorstvo ima pozitiven vpliv na mentorje, poveča njihovo
7
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poklicno pripadnost, samozavest, zadovoljstvo pri delu in vpliva na njihov karierni razvoj
(Ramšak Pajk, 2008). Na klinični praksi stalno spremljamo razvoj in napredek posameznika,
ker s tem zagotavljamo individualni pristop do študentov. Zavedati se moramo, da pri
nekaterih znanje »dozori prej« kot pri drugih, ker nismo vsi enako sposobni in moramo
dejansko upoštevati tudi trud in napredek vsakega posameznika (Zakšek idr., 2008a).
Ramšak Pajk (2007) poudarja, da naj ima mentor sposobnost za ocenjevanje, oblikovanje
učnega procesa, nudi naj študentu čim več možnosti aktivne vključitve v delovni proces in pri
tem upošteva potrebe študenta ter izobraževalne učne procese. Ali in Panther (2008)
navajata, da sta Montor-Cooper in Palmer leta 2000 ugotovila, da je potrebno razvijati
partnerski odnos med mentorjem in študentom ter študentu pomagati, da bo postal vedno
bolj samostojen, samozavesten in odgovoren pri delu s pacientom.
Ocenjevanje klinične prakse je proces, pri katerem mentor spremlja napredovanje študenta
skozi celotno obdobje prakse. Na podlagi povratne informacije visokošolskega učitelja
študent ve, na katerih področjih mu primanjkuje znanja, veščin in kako mora izboljšati svoj
profesionalen odnos (Hand, 2006). Ocenjevanje študenta na klinični praksi naj bi potekalo
skozi celotno obdobje prakse in naj ne bi bilo rezultat le ene trenutne predstave. V Sloveniji
še vedno iščemo najboljšo rešitev za ocenjevanje klinične prakse, ki je zelo kompleksno in bi
se temu delu ocen moralo pripisati večjo težo kot do sedaj. Do nestrukturiranega opazovanja
pride, kadar opazovalec vstopi v situacijo brez vnaprej pripravljenih kategorij ali opomnikov.
Opazovanje zahteva veliko časa, saj je treba opazovati številne korake v procesu in v
daljšem obdobju (Zakšek idr., 2008b). Hyatt, Brown in Lipp (2008) so ugotovili, da mentor
študenta v 90% ocenjuje na podlagi kontinuiranega opazovanja, sledijo preverjanja znanja,
ustrezno dokumentiranje, povratne informacije zaposlenih in pacientov. Študenti dobivajo
najslabše ocene na področju dokumentiranja po procesu zdravstvene nege. Študent na
podlagi samoocenjevanja na klinični praksi ocenjuje svoje znanje in sposobnosti (Silver,
Campbell in Marlow, 2008). Lejk in Wyvill sta leta 2001 ugotovila, da se manj uspešni
študenti bolje samoocenijo kot tisti bolj motivirani in uspešni (Wilkins idr., 2008). Elcigil in
Sary (2008) sta v raziskavi pri 24 študentih ugotovila, da večina študentov želi sprotno
povratno informacijo o njihovem napredovanju na klinični praksi, informacija pa mora biti
vzpodbudna in ne dekonstruktivna. V raziskavi, kjer je sodelovalo 3.205 medicinskih sester iz
30 držav po svetu, se jih je 2.964 (92.5%) strinjalo, da so v času šolanja dobile vsa potrebna
znanja in veščine za delo s pacientom v kliničnem okolju (Edwards in Davis, 2006).

1.1 Cilji študije in metoda dela
Glavni cilji študije so bili:
·

proučiti znanstveno in strokovno literaturo s področja ocenjevanja klinične prakse pri
študentih zdravstvene nege,

·

izdelati obrazce za ocenjevanje klinične prakse,

·

predstaviti ocenjevanje klinične prakse pri študentih zdravstvene nege.

Na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice so se razvili obrazci za etapno in končno
ocenjevanje ter samoocenjevanje klinične prakse. Področja ocenjevanja so bila razdeljena
na vsebinske sklope.
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2 Ocenjevanje klinične prakse
2.1 Etapno ocenjevanje
Kompetentnost izraža dokazano oziroma prikazano sposobnost posameznika, da v
obstoječih poklicnih situacijah ustrezno uporablja svoje znanje, spretnost ali usposobljenost
oziroma kvalificiranost. Kompetentnost obsega vsa znanja, spretnosti in sposobnosti,
potrebne za izvajanje nalog v določenem poklicu, oseba pa si jih je pridobila s formalnim ali
kontinuiranim izobraževanjem, pri delu ali z drugimi izkušnjami (Može, 2005).
Na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice smo razvili obrazce etapnega ocenjevanja
študenta na klinični praksi, na podlagi katerih klinični mentor v posamezni učni bazi spremlja
napredovanje študenta skozi celotno obdobje klinične prakse.

Numerično etapno ocenjevanje klinične prakse
Za numerično ocenjevanje klinične prakse smo razvili dva obrazca:
·

Obrazec za numerično etapno ocenjevanje študenta na klinični praksi – izpolnjevanje
dokumentacije učne baze,

·

Obrazec za numerično etapno ocenjevanje študenta na klinični praksi – izpolnjevanje
dokumentacije Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.

Področja ocenjevanja, ki so ovrednotena s točkami, so naslednja:
·

profesionalno vedenje,

·

komunikacija,

·

sodelovanje,

·

izvajanje intervencij zdravstvene nege,

·

procesna metoda dela (kvalitativna Študija primera),

·

izpolnjevanje dokumentacije učne baze,

·

zdravstveno svetovanje,

·

individualno delo študenta.

Z oceno etapnega ocenjevanja mora biti študent seznanjen, kar potrdi s podpisom na
Obrazcu etapnega ocenjevanja študenta na klinični praksi.

2.2 Končno ocenjevanje
Klinična praksa se lahko ocenjuje numerično ali opisno, odvisno v kateri učni bazi študent
opravlja klinično prakso. Pri numeričnem ocenjevanju se klinična praksa oceni s končno
oceno od 1 do 10, medtem ko se pri opisnem ocenjevanju klinična praksa oceni z oceno
»opravil« ali »ni opravil«.
Študent mora biti seznanjen s končno oceno, kar potrdi s podpisom na Obrazcu končnega
ocenjevanja študenta na klinični praksi. Končna ocena klinične prakse se vpiše v študentski
informacijski sistem.
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Numerično končno ocenjevanje klinične prakse
Za numerično ocenjevanje klinične prakse smo razvili dva obrazca:
·

Obrazec za numerično končno ocenjevanje študenta na klinični praksi – izpolnjevanje
dokumentacije učne baze,

·

Obrazec za numerično končno ocenjevanje študenta na klinični praksi – izpolnjevanje
dokumentacije Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.

Na vsakem področju ocenjevanja študent prejme določeno število točk. Končna ocena je
povprečje vseh numeričnih etapnih ocenjevanj za posamezno področje klinične prakse. Za
oceno 6 mora študent zbrati od 61 do 100 točk. V primeru, da študent klinične prakse
uspešno ne opravi, ne more napredovati v višji letnik študija. Zaradi tega je pomembno, da
mentor na klinični praksi študenta sproti opozarja na napake, tako, da ima študent možnost
do zaključka klinične prakse napake popraviti.
Opisno ocenjevanje klinične prakse
Pri opisnem ocenjevanju klinične prakse smo razvili Obrazec za opisno ocenjevanje študenta
na klinični praksi.
Mentor študenta oceni na naslednjih področjih ocenjevanja:
·

profesionalno vedenje,

·

komunikacija,

·

sodelovanje,

·

individualno delo študenta.

Študent lahko prejme oceno »opravil« ali »ni opravil«.

2.3 Samoocenjevanje
Na podlagi Obrazca za samoocenjevanje študent oceni svoje znanje in sposobnosti. Namen
samoocenjevanja je, da se študent nauči prepoznavati lastne prednosti in tudi področja, ki jih
mora izboljšati. Samoocena ne vpliva na končno oceno, ki jo poda mentor (Visoka šola za
zdravstveno nego Jesenice, 2008). S samoocenjevanjem ugotavljamo kritičnost študenta do
svojega profesionalnega vedenja, sodelovanja in znanja. Omogoča nam primerjavo med
oceno mentorja in samooceno študenta.
Numerično samoocenjevanje klinične prakse
Za numerično samoocenjevanje klinične prakse smo razvili dva obrazca:
·

Obrazec za numerično samoocenjevanje študenta na klinični praksi – izpolnjevanje
dokumentacije učne baze,

·

Obrazec za numerično samoocenjevanje študenta na klinični praksi – izpolnjevanje
dokumentacije Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.

Študent se samooceni na naslednjih področjih ocenjevanja:
·

profesionalno vedenje,

·

komunikacija,
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·

sodelovanje,

·

izvajanje intervencij zdravstvene nege,

·

procesna metoda dela (kvalitativna Študija primera),

·

izpolnjevanje dokumentacije učne baze,

·

zdravstveno svetovanje,

·

individualno delo študenta.

Na Obrazcu za samoocenjevanje študenta na klinični praksi se študent podpiše, poda lahko
tudi svoje mnenje, predloge.

3 Zaključek
Ključni element za doseganje kompetenc študijskega programa Zdravstvena nega je
kontinuirano spremljanje napredovanja študenta na klinični praksi. Mentor mora študentu dati
povratno informacijo kaj dela dobro, kaj bi lahko delal še boljše in na katerih področjih mu
primanjkuje strokovnega znanja, veščin, spretnosti.
Rezultati raziskave so pokazali, da so študenti prvega letnika bolj samokritični do svojega
profesionalnega vedenja in strokovnega znanja v kliničnem okolju kot pa študenti drugega
letnika študija, saj so bile razlike med končno oceno visokošolskega učitelja in samooceno
študenta večje pri študentih drugega letnika, razen na področju uporabe procesa
zdravstvene nege, kjer so bili študenti drugega letnika v primerjavi s prvim bolj samokritični
(Skinder Savić in Kastelic, 2009).
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KAKO SODELOVATI Z GENERACIJO Y V UČNEM OKOLJU
Collaborating with Generation Y in Educational Setting
mag. Marjeta Novak8

IZVLEČEK

ABSTRACT

Zaradi
pospešenega
tehnološkega,
gospodarskega in družbenega razvoja v zadnjih
20 letih imamo danes v terciarnem izobraževanju
generacijo, ki ima do študijskega okolja zelo
drugačna pričakovanja kot predhodne generacije,
ki so izobraževalni sistem ustvarile . Hkrati pa
kompleksni izzivi sodobne globalizirane in
soodvisne družbe zahtevajo nov tip strokovnjaka,
ki bo znal celostne, inovativne in vzdržne rešitve
iskati skupno z drugimi deležniki ter z
upoštevanjem raznolikih interesov. To pa zahteva
temeljit premislek o pomenu, ciljih in potrebnih
spremembah v izobraževalnem sistemu kot celoti
kot tudi v individualnem delu učiteljev. Prispevek
podaja nekaj izhodišč, kako ustvariti učno okolje,
ki upošteva tako sodobne družbene izzive kot
tudi specifične vrednote, norme in pričakovanja
generacije, ki odrašča po letu 1990.

The technological, economic and social changes
of the last 20 years have affected the
expectations that the new generations of students
hold for a supportive learning environment in
tertiary education. Also, a new type of graduates
is needed, one who can adequately address the
increasingly complex challenges of tomorrow’s
globalised and interdependent society. These
unprecedented challenges can only be met by
creating systemic, sustainable and innovative
solutions in a collaborative way, incorporating
diverse views and interests. In order to
adequately address both issues, the educational
system needs to reinvent itself, rethinking its
mission and goals.Some guiding principles are
offered for creating an inspirational learning
environment, accommodating both the current
trends as well as specific values, norms and
expectations of the generation born after 1990.

Ključne besede: generacije,
sistem, potreb, vrednote

izobraževalni Key words: generations, educational system,
needs, values

1 Izziv sprememb
Ko se je pred dvajsetimi leti v Sloveniji zamenjal družbeno-gospodarski sistem, smo bili priča
izredni dinamiki sprememb na gospodarskem, političnem, kulturnem in socialnem področju,
posledično pa tudi v mentaliteti, vrednotah in življenjskih praksah. Pa vendarle si tedaj niti
predstavljati ni bilo mogoče, kakšen bo svet v letu 2010: komuniciranje preko skypea iz
najbolj zakotnih kotičkov sveta, globalizirano gospodarstvo, mejni prehodi brez miličnikov in
carinikov, letalski leti za ceno avtobusne karte, svetovna kriza po povodu ameriškega
nepremičninskega balona, virtualni svetovi naših otrok, podnebne grožnje in ekstremi – in 60
% populacije v terciarnem izobraževanju.
Sprememb, ki so nastale zaradi neslutenega razvoja tehnologij in komunikacij, niso mogli
predvideti niti najboljši napovedovalci trendov, kaj šele strokovnjaki na Zavodu za šolstvo.
Nič ne kaže, da se bo dinamika sprememb umirila – bolj verjetno je, da se bo še stopnjevala.
To pa ima za posledico mnoge nove družbene izzive, med katerimi je tudi vse večji prepad

8

mag. Marjeta Novak, Humus, d.o.o.
e-pošta: marjeta.novak@humus.si

© Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

45

46

Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do
gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi: zbornik prispevkov z recenzijo, 2010

med generacijami. Nove generacije zaradi hitrih sprememb nastajajo hitreje kot nekdaj,
generacijske razlike v so opazne že med današnjimi 20- in 30-letniki.
Šolski sistem, katerega namen je mlade pripraviti za obvladovanje sodobnih družbenih,
gospodarskih, kulturnih in duhovnih izzivov na vzdržen način, ki bo omogočal želeno
kakovost življenja tudi nadaljnjim generacijam, se sooča z vsaj dvema velikima izzivoma:
prvič, za kakšen svet mlade sploh pripraviti, ko pa je prihodnost zaradi dinamike sprememb
izjemno nepredvidljiva, in drugič: kako sploh razumeti mlade, ki odraščajo v popolnoma
drugačnem svetu kot mi – in kako z njimi sodelovati?
Pričujoči prispevek pretežno naslavlja drugi izziv, ki pa je organsko povezan s prvim.

2 Cilj izobraževanja
Splošni izobraževalni sistemi so nastali vzporedno s porajanjem industrijske dobe, in sicer
zato, da bi bodoče generacije pripravili na delo v vse bolj industrializiranem in urbaniziranem
lokalnem okolju. V primerjavi z današnjo situacijo so bili tedanji izzivi predvsem lokalni,
premočrtni ni zato bolj obvladljivi. Današnji izzivi globaliziranega sveta pa zahtevajo
inovativne, celostne in vzdržne rešitve, ki temeljijo na zavedanje soodvisnosti in povezanosti
ter na dialogu in sodelovanju predstavnikov vseh, ki se jih problematika tiče.
Kot pravi strokovnjak za izobraževalne sisteme Ken Robinson:
»Kar pa vemo zagotovo, je to, da določeni trendi kažejo, da se bo svet spreminjal na
fascinantne načine. Kitajska, Rusija, Indija, Brazilija in drugi bodo igrali vedno močnejšo
vlogo v svetovnem gospodarstvu. Vemo, da bo prebivalstvo še nadalje naraščalo s hitrostjo,
kakršne doslej še ni bilo. Vemo, da bo tehnologija prestavljala nove mejnike in da se bodo
novi tehnološki izdelki v naših domovih in pisarnah pojavljali v izredno naglem tempu.
Če povežemo to, kar vemo – da je v igri več držav in ljudi kot kdajkoli prej in da tehnologija
spreminja to igro samo – pridemo do neizbežnega zaključka: ne moremo vedeti, kaj nam
prinaša prihodnost.
Edini način, da se na prihodnost pripravimo, je ta, da iz sebe naredimo največ ter s tem
krepimo svojo fleksibilnost in produktivnost.« (Robinson, 2009, str. 20):
Sodoben šolski sistem je zato pred novimi izzivi, zdi se pa, da je marsikje zaostal v
miselnosti industrijske dobe:
»Šolski sistem ni le nastal zaradi interesov industrializacije – nastal je po podobi industrije.
Šole v mnogo pogledih odslikujejo tovarniško kulturo, za katero naj bi spočetka šolarje
pripravljale. To še zlasti drži za srednje šole, ki delujejo po načelih tekočega traku in
učinkovite delitve dela. Učni načrt je razdeljen v specializirane segmente: eni učitelji v dijake
vgrajujejo matematiko, drugi zgodovino. Dan je razdeljen na standardne enote časa, ki jih
med seboj loči zvonjenje, podobno kot v tovarni zvonec zaznamuje začetek delovnega dne in
zaključek malice. Dijake se izobražuje v serijah glede na starost, kot da bi jih najbolj
povezoval ravno datum izdelave. V posamičnih fazah njihovo kakovost ocenjujejo in
primerjajo s standardiziranimi testi in jih na koncu pošljejo na trg.« (Robinson, 2009, 230231). Robinson meni, da bi industrijski model šole v teh burnih časih moral nadomestiti
model, ki prepoznava, spodbuja in razvija edinstveno kombinacijo talentov pri vsakem
posamezniku, s tem pa krepi tudi mladostnikov občutek lastne vrednosti ter motivacijo za
prispevanje k skupnosti.
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Če pogledamo na večino slovenskih šol in fakultet, potem kmalu ugotovimo, da močno
zaostajajo za novimi tehnološkimi dosežki ter da ne izkoriščajo možnosti mednarodnih
izmenjav in povezav, ki jih tehnologija, globalizacija in sorodni trendi omogočajo. Mladi, ki so
za razliko od večine učiteljev »digitalni domorodci«, ne pa priseljenci (Prensky, 2001), se
pred tablo ali grafoskopom počutijo kot v pradavnini. Prav tako ne razumejo, zakaj bi se na
pamet učili podatke, ki jih v nekaj sekundah potegnejo s spleta preko svojega najzvestejšega
prijatelja mobilca.
Vsaka izobraževalna ustanova in znotraj nje vsak strokovnjak bi se ob zavedanju današnjih
družbenih trendov moral vprašati o globljem pomenu, namenu, smislu in cilju izobraževanja v
celoti kot tudi fakultete in predmeta. To bi bil že prvi korak, kako vzpostaviti stik z generacijo,
ki prihaja v terciarno izobraževanje. To generacijo –rojeno po letu 1980 - strokovnjaki
poimenujejo z različnimi imeni: netgeneracija (Tapscott, 2009), generacija »jaz« (Twenge,
2006), generacija »y« (Zemke, Raines in Filipczak, 2000, str. 127) idr. Y ima dva pomena:
zaznamuje generacijo, ki prihaja po predhodni generaciji, imenovani x, hkrati pa povzema
eno temeljnih potreb prihajajočih generacij – namreč potrebo po razumevanju smisla vsega,
kar naj počnejo (angl. why – izgovor je enak kot angleški izgovor glasu y).

3 Pričakovanja generacije Y v izobraževalnem okolju
Na javnih razpravah, v množičnih občilih in v neformalnih pogovorih velikokrat slišimo, da
»današnja generacija nima vrednot«. Generacija vrednote ima (Tapscott, 2009, str. 73-96),
vendar se v nekaterih konturah razlikujejo od vrednot starejših generacij. To je tudi logično,
saj generacijo definiramo kot »družbeno skupino ljudi podobne starosti, ki živi v podobnih
družbenih in zgodovinskih razmerah, podobno doživlja čas, v katerem živi, pridobiva
podobne izkušnje in znanja, razvija podobna stališča, vrednote in življenjske stile.« (Ule,
2008, str. 20). Drugačne družbene, politične, gospodarske in tehnološke razmere, v katerih
so se oblikovale identitete in vrednote današnjih mladih, so porodile nekoliko drugačne
vrednote, norme in pričakovanja od npr. generacije, ki je odraščala v povojni revščini
komunistične večkulturne države.
Značilnosti okolja, v katerem generacija y odrašča, so pogojevale tudi pričakovanja, ki jih
pripadniki te generacije imajo do sveta okoli sebe, vključno z izobraževalnim okoljem:
Diverzificirani viri znanja in informacij

Klasične vire znanja – šolo, knjige, televizor, časopise ter prijateljske in sorodniške socialne
mreže – je na prvem mestu zamenjal internet, ki je odprl Pandorino skrinjico možnosti: od
googlea, visoko kakovostnih javno objavljenih univerzitetnih in drugih predavanj, wikiorodij,
youtubea, virtualnih socialnih omrežij pa vse do tradicionalnih množičnih medijev, dostopnih
na spletu. Šola je dobila konkurenco, ki je na dosegu roke kadarkoli v dnevu ali noči.
Demokratizacija odnosov

Internet z neznansko hitrostjo spreminja razmerja moči: tradicionalni hierarhični
komunikacijski vzorec (učitelj – študent, politična elita – navadni smrtniki, gospodarske
združbe – nebogljeni posameznik) se spreminja k enakovrednejšemu. Študent lahko med
samim predavanjem preveri podatek, ki ga navrže učitelj in ki je morda zastarel. Z
elektronsko pošto je danes mogoče doseči predsednika ZDA, kaj šele dekana fakultete –
pred 30 leti pa je na tej poti stalo kar nekaj ovir, začenši s tajnico, ki brani vrata nadrejenega.
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Povratne informacije o šolah, učiteljih, izdelkih, gostilnah, knjigah... se po specializiranih
spletnih forumih širijo z doslej neznano hitrostjo. Z internetom je slehernik postal prozument,
ne le konzument informacij.
Poleg tega smo v zadnjih desetletjih priča permisivizaciji družinske vzgoje, kar še poveča
pričakovanja mladih, da bodo aktivno vključeni v vse odločitve, ki se tičejo tudi njih.
Patriarhalen vzorec, kakršen prevladuje v slovenskih šolah, je ostanek časov, ki so že minuli.
Hitrost

Hitrost, s katero mladi najdejo in procesirajo informacije, je večja kot kdajkoli prej, in se bo
zelo verjetno z razvojem tehnologij še stopnjevala. Poleg tega lahko počnejo več stvari
naenkrat: »Medtem ko je moj sin James delal domače naloge, je imel odprtih šest oken na
računalniku, instant messenger se je stalno javljal, njegov mobilec je kar naprej zvonil, hkrati
pa je na računalnik nalagal glasbo in čez ramo pogledoval proti televizorju. Ne vem, kako mu
je uspevala domača naloga, ampak z mojega stališča je bilo videti, da obvladuje imperij, zato
me sploh ni skrbelo.« (Robinson, 2009, str. 19).
Individualizacija izdelkov in storitev

Generacija, ki si lahko po internetu izbere in naroči velikost, barvo in posebne dodatke
športnih copat izbrane znamke in ki si vsebino telefona personalizira do nam neznanih
razsežnosti, pričakuje individualen pristop tudi od staršev, učiteljev in delodajalcev – pristop,
ki bo upošteval njihove individualne okoliščine, zanimanja in talente.
Nenehne inovacije

Generacija y je odrasla v okolju, ko razvoj tehnologije ponuja vedno nove in nove
hardwareske in softwareske rešitve. Ob pojavu prvih mobilcev so le-ti služili predvsem za
telefoniranje, v kratkem času pa so prevzeli še vlogo fotoaparatov, e-poštnega nabiralnika,
vira informacij, navigacijskih naprav, vžigalnikov, virov glasbe, diktafonov in še in še. Razvoj
mobilca je simbol za nenehne inovacije, ki so jim mladi priča od ranih let.
Ustvarjalnost

Nove komunikacijske tehnologije omogočajo izdelavo, objavo, izmenjavo in ogled v lastni
režiji narejenih filmčkov, fotografij, osebnih profilov itd. Po eni strani tehnologije omogočajo
enostavno, poceni in zabavno ustvarjanje, po drugi pa dostop do ustvarjalnih izdelkov in
storitev vrstnikov z vsega sveta: da bi spoznali nove trende v umetnosti ali znanosti, ni več
treba iz domačega naslanjača.
Svoboda

Virtualni svetovi so prostor, ki ga starejši praviloma razumejo slabše kot mlajši. Le-ti so zato
vedno nekaj korakov v prednosti pred starejšimi – in v virtualne svetove bežijo medr. tudi
zato, da uidejo nadzoru in zahtevam odraslih.
Zabava in druženje

Zabava je ena ključnih potreb, vrednot in pričakovanj generacije y. Odraščali so v okolju
sorazmernega blagostanja, obkroženi z vedno novimi tehnološkimi igračkami, ki iz meseca v
mesec omogočajo še več zabave in še več druženja. To je točka, na kateri se generacije
morda najbolj razlikujejo, zato imajo starejši težave doumeti izjemno pomembnost
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sproščenosti, igrivosti, smeha, druženja in dobrega počutja za ipsilonarje – tudi v
izobraževalnih in delovnih okoljih.
Zelo veliko stikov z vrstniki se dandanes dogaja preko računalniško in mobilnotelefonsko
posredovanega komuniciranja. Krepi pa se tudi trend, ko se s pomočjo sodobnih tehnologij ki zahtevajo uporabo različnih znanj in veščin – mladi povezujejo ter tako uresničujejo svoje
vizije. Za izdelavo kakovostnega filmčka je potrebna dobra ideja (ta pa ponavadi nastane iz
spontanega druženja več različno mislečih posameznikov), snemalne veščine, ustvarjalni
igralci, iznajdljiv rekviziter, afiniteta do glasbe, računalniške spretnosti... Vse te veščine lahko
domujejo v eni osebi, še večkrat pa moči združi peščica mladih, ki se medsebojno
dopolnjujejo in navdihujejo. Sploh ni več potrebno, da so na isti lokaciji ─ združujejo se bolj
po interesih kot geografskih koordinatah.
Potrebe mladih po svobodi, zabavi in druženju odlično izkoriščajo tudi najnovejše
računalniške igre: ponujajo množične timske izzive, ki se igrajo v realnem času s kolegi z
vsega sveta. Dražljajev na časovno enoto je vse več, in nič čudnega ni, če se zdi mladim
sedenje v šolskih klopeh nadvse dolgočasna in nekoristna zadeva.
Integriteta

Raziskave kažejo (Tapscott, 2009, str.79), da kdor večino informacij dobi preko interneta,
sčasoma razvije odličen občutek za pristno in ponarejeno, saj je ločevanje resničnih od
ponarejenih podatkov temeljno za preživetje. Poleg tega pa interaktivna narava spleta
omogoča zelo hitre povratne informacije o praktično čemerkoli: učitelj, ki študentom obljublja
eno, dela pa drugo, bo kaj kmalu razkrinkan na kateri od javno dostopnih klepetalnic.
Transparentnost je dandanes veliko večja, kot je bila kdajkoli prej. Avtoriteta pa ni več
podana s položajem – treba si jo je zaslužiti. Z znanjem, strokovnostjo, zanesljivostjo in
dostopnostjo.
Smisel

V čem je smisel tega, kar se učimo? Kaj bom imel jaz od tega? V čem je smisel pravil, ki mi
jih postavljajo starši, učitelji, delodajalci? Generacija »zakaj« si postavlja ta vprašanja
pogosteje in bolj intenzivno od prejšnjih – in se nikakor ne zadovolji s prepovršnimi dogovori.

4 Učno okolje po meri generacije Y
Medtem ko nas generacijske vrednote, norme in pričakovanja razdružujejo, pa vsa človeška
bitja povezujejo temeljne potrebe, ki jih zadovoljujemo skozi vse svoje delovanje. Glasser
(Glasser, 1984, 5-18) je že pred opredelil pet temeljnih potreb, ki so skupne vsem ljudem
vseh kultur, spolov, generacij, družbenih razredov in so prisotne v vsaki kompleksnejši
medosebni interakciji: po preživetju; pripadnosti; svobodi; moči in zabavi. Glasserjev model
potreb lahko preslikamo na sedanjo generacijo in njena pričakovanja v študijskem okolju. Če
ga primerjamo z zgoraj naštetimi pričakovanji mladih, prepoznamo veliko podobnosti,
umanjka le potreba po smislu. Potreba po preživetju je v učnem kontekstu manj relevantna,
nastopi pa v milejši obliki – kot potreba ne le po fizični, pač pa predvsem čustveni varnosti
(odsotnost zlorab moči - manipulacij, krivic, groženj), ki je nujno potrebna za dolgoročno
integracijo znanja.
Modificirani Glasserjev model nam lahko služi za osnovo pri ustvarjanju učnih izkušenj. Če
nam uspe ustvariti učno okolje, v katerem bodo študenti doživljali občutke smiselnosti,
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pripadnosti skozi sodelovanje, izbire in svobode, moči ter spoštovanja ter zabave, smo
naredili ogromno. zagotovo smo jih pritegnili do te mere, da bodo angažirano sodelovali.
Sledi nekaj načel in pristopov, ki v študijskem procesu upoštevajo temeljne potrebe,
razumljene skozi optiko generacijo y; služijo naj kot izhodišče za lasten razmislek, kako pet
temeljnih potreb kar najbolj učinkovito vključiti v delo s študenti:
Potreba po smislu

·

razložiti, kaj bodo imeli »od tega« - predmeta, učitelja, potrdila...

·

predstavitev širšega konteksta, v katerem bodo relevantna znanja in veščine, ki jih
predaja študijski proces

·

fokus na življenje – ne na izpite

·

fokus na študenta – ne na učitelja

·

predajanje izkušenj skozi zgodbe iz resničnega življenja

·

poudarek na spoznavanju, razmišljanju, raziskovanju – ne na kopičenju podatkov

·

obravnavanje dejanskih izzivov iz prakse (delovna praksa, gostje iz prakse, študije
primerov)

·

ogledi, ekskurzije

·

smiselna izraba časa

Potreba po pripadnosti in sodelovanju

·

znanje dobi smisel in pomen skozi živo interakcijo – z učiteljem in kolegi študenti

·

delo v skupinah (timsko projektno delo, youtube, wiki ...)

·

kreditne točke za participativnost

·

izraba tehnologij, zlasti mobilnega telefona (npr. za vprašanja med predavanji)

Potreba po vplivu in moči

·

spoštovanje študentov kot enakovrednih živih bitij

·

dialog s študenti o izboljšanju študijskega procesa

·

interaktivne diskusije

Potreba po svobodi, izbiri in individualizaciji študija

·

mentorski pristop

·

individualizacija nekaterih učnih ciljev

·

pozornost posamezniku: študentom pomagati odkriti in razviti njihova resnična
zanimanja in talente

·

upoštevanje raznoterih učnih slogov

·

odrivanje in spodbujanje mnogoterih inteligentnosti (Gardner, 1999)

Potreba po zabavi

·

doseči angažiranost: npr. z nekonvencionalnimi metodami

·

največja dolžina predavanja 25 min (in se rapidno krajša)
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·

predavateljske vložke popestriti z anekdotami, zgodbami, vprašanji, vici

·

uporaba novih tehnologij (računalniške simulacije, izdelava filmčkov, uporaba
mobilcev)

·

čim več timskih izzivov

5 Zaključek
V prispevku je podanih nekaj splošnih načel, ki pomagajo razumeti pričakovanja in potrebe
generacij, ki prihajajo v učno okolje. Ker pa je vsaka situacija specifična, je priporočljivo, da
vsak učitelj ustvari svojo edinstveno kombinacijo pedagoških pristopov. Zelo smiselno je v
razmislek o tem, kako narediti študijski proces kar najbolj zanimiv za študente, vključiti tiste,
ki je jih vse skupaj najbolj tiče – torej študente. Morda bodo sprva zadržani, saj doslej niso
imeli veliko moči pri soustvarjanju izobraževalnih procesov; marsikje se vse vrti okoli
učiteljev, ne pa študentov. To je vzorec, ki se spreminja le počasi – vendar nas ne le
generacijske, pač pa tudi širše družbene spremembe vabijo, da v reševanje izzivov vključimo
vse deležnike, sploh pa tiste, ki so jim spremembe namenjene. Izkušnje tudi kažejo, da kadar
je povabilo k sodelovanju res iskreno in resno mišljeno, tedaj odzivi presežejo pričakovanja,
skupno sodelovanje pa porodi veliko dobrih in za implementacijo enostavnih rešitev.
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STOPNJA, STALIŠČA IN VSEBINA ZNANJ S PODROČJA DELA
S STAREJŠIMI – IZSLEDKI RAZISKAVE MED KLINIČNIMI
MENTORJI IN ŠTUDENTI
The knowledge level and the viewpoints on the work with the
elderly – the results of the study among clinical mentors and
nursing students
dr. Simona Hvalič Touzery9, dr. Brigita Skela Savič10

IZVLEČEK

ABSTRACT

Teoretična izhodišča: V luči demografskih
trendov zaznavamo tudi povečevanje potrebe po
zdravstveni negi starih ljudi. Kakovostno
zdravstveno nego starih ljudi je mogoče zagotoviti
le z ustrezno usposobljenim kadrom in z
zmanjševanjem starizma v celotni družbi.
Metoda: Raziskovalna skupina Visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice je izvedla raziskavo v
juniju 2010, na priložnostnem vzorcu študentov
zdravstvene nege in med kliničnimi mentorji. V
anketi zaprtega tipa smo uporabili preverjene in
splošno uporabljene merske instrumente kot so
Palmorov kviz o dejstvih o staranju – FAQ1,
Koganov instrument za merjenje odnosa do starih
ljudi – KAOP, Nolan's Perceptions of Working
with Older People (PWOP). V študijo je bilo
vključenih 101 anketirancev.
Rezultati: Med anketiranci smo ugotovili zelo
nizko stopnjo splošnega znanja o starih ljudeh.
Anketiranci so imeli bolj pozitiven kot nevtralen
odnos do starih ljudi. Ugotovili smo tudi, da imajo
študentje in klinični mentorji splošno gledano lepe
izkušnje s starimi ljudmi. Anketiranci s pozitivnimi
izkušnjami in stališči do starih ljudi izrazili več
zanimanja za delo s starimi ljudmi (p<0,05).
Dokazali smo pomembno pozitivno povezavo
med delovnimi izkušnjami z zdravstveno nego
starejših in željo po delu s starejšimi (p<0,05).
Med študenti smo ugotovili precej visoko
zanimanje za zdravstveno nego starih ljudi. To je
bilo med kliničnimi mentorji še višje.
Razprava: Področje zdravstvene nege mora
razviti specialna znanja z gerontologije v obliki
obveznih in izbirnih predmetov na vseh bolonjskih

Theoretical background: In the light of the
demographic trends an increasing need for health
care of older people emerged. Quality health care
for older people can only be achieved by well
qualified personnel and by reduction of the
ageism in the society.
Method: The study was conducted by the
research team of the College of Nursing Jesenice
in June 2010, on the convenience sample of
nursing students and clinical mentors. We used
validated and widely used instruments such as
Palmore's Facts on Aging Quiz (FAQ1), Kogan's
Attitudes Toward Old People Scale (KAOP),
Nolan's Perceptions of Working with People
Older (PWOP). 101 people participated in the
study.
Results: We found very low level of general
knowledge on old people in our studied sample.
The respondents had more positive than neutral
attitudes towards older people. Both students and
clinical mentors have generally positive
experiences with old people. We found that
respondents with positive experiences and views
of older people express more interest in working
with them (p<0,05). An important link between
work experience with elderly care and desire to
work with the elderly was found. We found rather
high interest for gerontological nursing among
students, and even higher among clinical
workers.
Discussion: In nursing, specific knowledge and
skills in gerontology have to be developed by
introducing obligatory and elective courses at all
cycles of the Bologna study programs. Clinical
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stopnjah študija, prav tako je potrebna klinična
specializacija iz gerontologije po končani
visokostrokovni izobrazbi. Raziskava je namreč
pokazala, da med študenti zdravstvene nege in
zdravstvenimi delavci potrebno izboljšati znanje
in spretnosti s področja zdravstvene nege
starostnika. Vloga medicinskih sester pri
zagotavljanju kakovostne zdravstvene obravnave
je pomembna in ključna. Pomembne so tudi
pozitivne klinične izkušnje študentov s starimi
ljudmi, ki bodo vplivale na kasnejše odločanje za
delo z njimi. Treba je graditi tudi medgeneracijski
solidarnosti in povezanosti od otroštva dalje. Na
pripravljenost za delo s starimi ljudmi in odnos do
njih namreč močno vplivajo tudi osebne izkušnje
z njimi.

specialization in gerontology should be
introduced following higher vocational education.
Namely, the study showed the need for the
knowledge and skills in gerontological nursing.
The nurses' role for providing quality nursing care
is crucial. Positive clinical experiences in working
with elderly will influence the decision to work with
them. Furthermore, working towards better
intergenerational relations and solidarity from
childhood onwards is important too. Namely, the
interest for working with old people and the
attitude towards them is strongly influenced by
personal experience with them.

Ključne besede: gerontološka znanja, stališča, Key words: gerontological knowledge, attitudes,
zdravstvena nega starostnika, klinični mentorji, gerontological nursing, clinical mentors, students,
študentje, stari ljudje
old people

1 Uvod
V Sloveniji in v razvitem svetu se kaže, da so posamezne poklicne skupine malo pripravljene
na zdravstveno obravnavo starejših in da se malo strokovnjakov danes odloči, da bi svojo
kariero razvijali na tem strokovnem področju. Pomanjkanje znanja s področja starosti in
staranja lahko privede do starizma (ang. ageism) na katerega je prvi pred desetletji opozoril
Robert Butler (1969). Gre za sistematično stereotipiziranje in diskriminacijo ljudi samo zato,
ker so stari. Starizem vključuje široko paleto odnosov, ki preprečijo, da bi ljudje pravilno
ocenili in se odzvali na socialne težave in položaj starih ljudi. Lahko se kaže v
diskriminatornih praksah v vsakdanjem življenju in delu. Najti ga je tako mogoče povsod, tudi
med tistimi, ki se poklicno ukvarjajo s starimi ljudmi (Hvalič Touzery, 2006).
Že desetletja so z namenom, da bi povečali razumevanje starejših in izboljšali odnos do
starih ljudi, mnogi raziskovalci na različne načine poskušali izmeriti stopnjo znanja med
študenti, kliničnimi mentorji in profesorji. Tega smo se lotili tudi v raziskovalni skupini Visoke
11
šole za zdravstveno nego Jesenice .

2 Metodologija
2.1 Vzorčenje
Raziskavo smo izvedli v juniju 2010, na priložnostnem vzorcu 101 anketirancev; 40 kliničnih
mentorjev, 61 študentov. Študente smo pridobili na 2. študentski konferenci študentov
zdravstvenih ved, v organizaciji Zdravstvene fakultete, ter na dvodnevnem gerontološkem
strokovnem posvetu za klinične mentorje Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
Klinične mentorje smo ob prijavi na omenjeni posvet prosili, da izpolnijo vprašalnik in ga
oddajo ob registraciji.
11

Člani raziskovalne skupine VŠZNJ, ki je izvedla raziskavo so doc. dr. Brigita Skela Savič, doc. dr.
Joca Zurc, dr. Simona Hvalič Touzery, znanstvena sodelavka, pred. mag. Boris Miha Kaučič.
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2.2 Merski instrumenti
V anketi smo uporabili preverjene in v znanstvenih krogih splošno uporabljene merske
instrumente. Palmorov kviz o dejstvih o staranju – FAQ1 je sestavljen iz petindvajsetih
trditev, z možnimi odgovori »res je«, »ni res«, »ne vem«. Ta instrument je že več kot dve
desetletji mednarodno priznan, testiran za veljavnost in zanesljivost ter in uporabljen za
oceno znanja in pristranskosti do starejših (Palmore, 1988, cit. po Wang, 2010, str. 744).
Kviz pokriva osnovna telesna, duševna in družbena dejstva o staranju. Koganova lestvica za
merjenje odnosa do starih ljudi (KAOP) je v uporabi že skoraj pol stoletja in vsebuje 34
trditev o starih ljudeh, med katerimi je polovica negativnih (KAOP-), polovica pozitivnih
(KAOP+) (Kogan, 1961; cit. po Iwasaki in Jones, 2008). Trditve pokrivajo naslednja področja:
bivališče, osebnost, osebne izkušnje, napetost, homogenost, medgeneracijski odnosi,
odvisnost, kognitivni stil, osebni izgled in moč (Iwasaki in Jones, 2008). Anketiranci so
stopnjo strinjanja s trditvijo izrazili na šeststopenjski Likertovi lestvici stališč, pri čemer je A
pomenilo »se sploh ne strinjam«, F pa »zelo se strinjam«. Pri točkovanju smo pri negativnih
trditvah obrnili število točk (npr. 6 točk pri pozitivni trditvi je postala 1 točka pri negativni).
Anketiranci so lahko dosegli najmanj 34 in največ 204 točk, pri čemer je višje skupno število
točk pokazalo na bolj pozitiven odnos do starih ljudi.
Uporabili smo tudi merski instrument, razvit v okviru mednarodne raziskave, katere nosilka je
Univerza West of Scotland (Kydd, 2009), Visoka šola za zdravstveno nego je članica
raziskovalne skupine, s katerim raziskuje odnos zdravstvenih delavcev in študentov
zdravstvene nege do gerontologije. Anketirani so stopnjo strinjanja s trditvijo izrazili na
petstopenjski Likertovi lestvici stališč, pri čemer je 1 pomenilo »sploh se ne strinjam«, 5 pa
»zelo se strinjam«. Ta lestvica stališč je bila uporabljena tudi pri Nolanovi lestvici PWOP
(Nolan's Perceptions of Working with Older People) (Nolan, 2001; cit. po Pan, 2007) ter
lestvici, ki smo jo posebej za to študijo oblikovali na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice
(lestvica VŠZNJ).
Za vse merske instrumente smo izračunali Cronbachov koeficient α. Pri nekaterih lestvicah
smo zaradi večje zanesljivosti lestvice izločili nekatere trditve, ki so slabo korelirale s celoto
(pri POWP 1 trditev, pri lestvici VŠZNJ 4, pri Kyddovi 8). Tako smo dobili vrednosti
Cronbachovega koeficienta α nad oz. blizu 0,8, pri čemer lahko rečemo, da so lestvice, ki
smo jih uporabili, dovolj zanesljive (KAOP: 0,813, PWOP: 0,805, lestvica VŠZNJ; 0,786,
lestvica Kyddove: 0,738).

3 Rezultati
3.1 Demografija
V vzorcu smo imeli 40 zdravstvenih delavcev – klinični mentorji, ki so se udeležili
gerontološkega posveta VŠZNJ, 61 je bilo študentov zdravstvene nege. Povprečna starost
študentov je bila 22,8 let, kliničnih mentorjev pa 40,12 let. V vzorcu je bilo le 11,9% moških.
Klinični mentorji so imeli v povprečju 17,15 let delovnih izkušenj dela v zdravstvenem timu.
87,5% jih je imelo delovne izkušnje z zdravstveno obravnavo starostnika, ki so v povprečju
trajale 10,54 let. Trenutno jih s starejšimi ljudmi dela štiri petine. 85% je bilo diplomiranih
medicinskih sester oz. diplomiranih zdravstvenikov, 5% zdravstvenih tehnikov ter 10%
strokovnjakov z drugih poklicev, ki jih zanima gerontološka problematika. Največji delež v
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vzorcu so predstavljali vodje zdravstveno-negovalnega tima (20%), patronažne medicinske
sestre (17,5%) ter svetovalke za področje zdravstvene nege (15%).
Študentje so izhajali iz petih različnih šol. Največji delež so predstavljali študentje z
Zdravstvene fakultete Ljubljana (40,98%), nato z Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
(37,7%), sledili pa so jim študentje Visoke šole za zdravstvo Novo mesto (11,5%). Med
študenti smo zajeli 13,3% magistrskih študentov, ki so bili tudi edini zaposleni med študenti.
Kljub temu je 72,9% vseh študentov dejalo, da imajo delovne izkušnje s starimi ljudmi, saj so
pri tem najverjetneje upoštevali klinično prakso, ki so jo opravili tekom študija. 60,7%
študentov je v času študija že poslušalo predmet, ki zajema zdravstveno nego starostnika.
83,3% teh študentov je imelo v okviru omenjenega predmeta tudi klinično prakso. Med njimi
jih je 86,7% uživalo v delu s starostniki v okviru klinične prakse, dobre tri četrtine pa jih je
klinično prakso ocenilo kot zanimivo.

3.2 Splošna znanja o starosti in staranju
Zanimala nas je stopnja znanja o staranju med anketiranci. S Palmorovim testom smo
preverili stopnjo splošnega gerontološkega znanja pri anketirancih (Palmore, 1988; cit. po
Wang, 2010). Ocene smo dobili tako, da smo za vsak pozitivni odgovor dali 1 točko, pri
negativnem odgovoru odšteli pol točke, z 0 točkami pa smo ocenili odgovor »ne vem«. V
tabeli 1 so prikazani rezultati, ki so jih dosegli klinični mentorji in študentje v naši raziskavi.
Le 8,2% študentov in 17,5% kliničnih mentorjev je na kvizu doseglo polovico ali več točk.
Razpredelnica 1: Število doseženih točk na Palmorovem testu FAQ1 (junij 2010)
Doseženo število točk

Študentje (n=61)

do 10 točk
od 10 do 15 točk
od 16 do 25 točk

N
47
13
1

Povprečna vrednost (PV)
Minimum
Maksimum
Standardni odklon (SO)

6,56
-0,50
16
3,93

%
77,05
21,31
1,64

Klinični mentorji (n=40)

N
27
11
2

%
67,5
27,5
5

7,91
-1,00
20
4,64

Točkovanje na FAQ1 nudi tri vrste informacij; odstotek pravilnih odgovorov pove splošno
gerontološko znanje posameznika; odstotek napačnih odgovorov nakazuje stopnjo napačnih
prepričanj; odstotek odgovorov ne vem pa kaže na nevednost (Palmore, 1998; cit. po Ryan
in McCauley, 2004, str. 7). Študentje so v naši raziskavi v povprečju dosegli 11,15 pozitivnih
odgovorov (44,59%), klinični mentorji pa 12,18 (48,7%). Neodvisni t-test ni pokazal
statistično pomembnih razlik v pozitivnih odgovorih kliničnih mentorjev in študentov. V naši
raziskavi so študentje in klinični mentorji v povprečju v testu 4 krat uporabili možnost
odgovora ne vem.
Palmorov FAQ1 test je pokazal zaskrbljujoče nizko stopnjo splošnih znanj med kliničnimi
mentorji in študenti zdravstvene nege. Med anketiranci pa smo ugotovili tudi prisotnost
podobnih napačnih predstav o starih ljudeh. Kot smo omenili, predstavlja Palmorov test
(1988; cit. po Pan, 2007, str. 102) tudi posredno merilo odnosov do staranja, če
predvidevamo, da napačni odgovori o starih ljudeh kažejo pozitivno ali negativno nagnjenost
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do starih ljudi in staranja. 16 trditev na FAQ1 kaže na negativno pristranskost, če se je nanje
odgovorilo negativno, 5 pa jih kaže pozitivno pristranskost, če so bili odgovorjeni negativno.
Razpredelnica 2: Primerjava deleža negativnih odgovorov na Palmorovem kvizu o
dejstvih o staranju med študenti in kliničnimi mentorji (N=101, junij 2010)
Zap. Trditve
Š
(Palmorov kviz o dejstvih o staranju – FAQ1)a
št.

1.
2.

Več kot polovica oseb starih 65 let ali več je senilnih (npr.
imajo pomanjkljiv spomin, so zmedeni, dementni, itd.) *
V starosti ponavadi opeša vseh pet čutov.

42,6

32,5

53,3

30,8

3.

Več kot polovica oseb starih 65 let ali več nima zanimanja ali
zmožnosti za spolne odnose.

32,8

27,5

4.

Pljučna kapaciteta se na starost zmanjša.*

15,3

10,3

5.

Večina starih 65 let ali več pravi, da se največkrat počuti
nesrečne.
Telesna moč na starost upade.*

37,3

35,0

14,8

5,0

61,7

50,0

41,0

37,5

68,9

77,5

26,2

33,3

60,7

60,5

5

2,5

13,6

10,0

15,3

2,5

39,3

25,0

44,3

42,5

47,5

42,1

45,9
63,9

30,0
47,5

19,7

45,0

61,7

57,5

31,1

45,0

32,8

45,0

39,3

55,0

41,0

32,5

6.
7.

8.
9.

Več kot 10 odstotkov starih 65 let ali več živi v domovih in
institucijah (npr. v domovih za ostarele, posebni
socialnovarstveni zavodi, varstveno delovni centri ipd.)
Starejši vozniki imajo manj avtomobilskih nesreč kot vozniki
stari manj kot 65 let.
Večina starejših delavcev dela ne more opravljati tako
učinkovito kot mlajši delavci.

10. Približno 80 odstotkov oseb starih 65 let ali več pravi, da so

dovolj zdravi, da opravijo vsakodnevnih dejavnosti.
11. Večina starejših ljudi se ne more prilagoditi spremembam.
12. Starejše osebe ponavadi potrebujejo več časa za učenje novih

stvari kot mlajše.*
13. Za večino starejših oseb je skoraj nemogoče, da bi se naučili
česa novega.
14. Reakcijski čas je pri večini starejših oseb daljši kot pri mlajših
osebah.*
15. Na splošno so si starejši ljudje precej podobni.
16. Večina oseb starih 65 let ali več pravi, da se redko dolgočasijo.
17. Večina oseb starih 65 let ali več je socialno izoliranih in

osamljenih.
18. Starejši delavci imajo manj nesreč kot mlajši delavci.
19. Četrtina prebivalstva Slovenije je starega 65 let ali več.
20. Večina zdravnikov splošne medicine posveča starejšim osebam

malo pozornosti.
21. Več kot tretjina starih 65 let ali več v Sloveniji živi pod pragom
tveganja revščine (glede na uradno definicijo tveganja
revščine).
22. Večina oseb starih 65 let ali več je aktivnih – so zaposleni,
opravljajo gospodinjska dela, prostovoljsko delo, ali pa bi
želeli opravljati kakšno delo.
23. S starostjo ljudje postanejo bolj verni.
24. Večina starih 65 let ali več pravi, da se le redko razjezi.
25. Zdravstveni in socioekonomski status starejših oseb bo (v

primerjavi z mlajšimi ljudmi) leta 2020 podoben sedanjemu.
a

Študentje Klinični
(n=61)
mentorji
(n=40)

Liha vprašanja so napačna, soda pravilna; * trditve, ki kažejo na pozitivno pristranskost
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Najmanj pravilnih odgovorov smo zabeležili pri trditvah, ki so stvar splošnega gerontološkega
znanja, najpogostejši pravilni odgovori pa so obravnavali telesne ali umske sposobnosti
starejših ljudi. V razpredelnici 2 smo poudarili tiste trditve, pri katerih visoka stopnja
nepravilnih odgovorov jasno kaže na stereotipne predstave o starih ljudeh. V brošuri
evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije je povzetih 12 najbolj razširjenih
predsodkov o staranju in starosti, ki prevladujejo v večjem delu sveta (Ritsatakis, 2008).
Rezultati naše študije so pokazali, da je med študenti in kliničnimi mentorji prisotnih petih od
omenjenih dvanajstih: Staranje je povezano z duševnim in fizičnim nazadovanjem, večina
starejših ima podobne potrebe, ustvarjalnost in družbeni doprinos sta področje mlajših
oziroma zaposlenih, starejši se ne obnesejo na sodobnih delovnih mestih, starejših se ne da
poučevati o novostih in novih pristopih.
Lestvice PWOP (Nolan's Perceptions of Working with Older People) (Nolan, 2001; cit. po
Pan, 2007), Kydd (2009) in VŠZNJ pokrivajo različne trditve. V njih smo izbrali tiste, ki se
nanašajo na gerontološko znanje. Povezava med skupino anketiranih in stališči do
gerontološkega izobraževanja se je pokazala v petih od šestih (razpredelnica 3). Večina
kliničnih mentorjev (92,5%) in polovica študentov (50,8%) je menila, da bi bilo treba več ur
izobraževanja v učnem načrtu zdravstvenih delavcev nameniti zdravstveni negi starejših ljudi
kot specialnemu predmetu. Velika večina mentorjev in nekaj manj kot dve tretjini študentov
(62,3%) se je strinjalo, da v Sloveniji potrebujemo gerontološko in geriatrično izobraževanje
zdravstvenih delavcev. Klinični mentorji so največkrat omenili znanje komunikacijskih veščin,
nato gerontologijo, znanja povezana z demenco, zdravstveno nego starostnika in psihologijo
staranja. Tudi študentje so najbolj izpostavili potrebo po znanju komunikacijskih veščin.
Razpredelnica 3: Gerontološko znanje – povprečne vrednosti na lestvicah POWP,
Kydd (2009), VŠZNJ (N=101, junij 2010) (1- se sploh ne strinjam; 2- ne strinjam se, 3- niti/niti; 4strinjam se; 5- zelo se strinjam)

Gerontološko znanje

Klinični
Študentje
mentorji
(n=61)
(n=40)
PV** SO** PV** SO**

χ2(2)*** P***

Cramer
V*

Zdravstveno nego starih ljudi bi morali poučevati
strokovnjaki s tega področja.

3,91 1,014 4,55 ,714

6,54 0,04

0,26

V učnem načrtu izobraževanja zdravstvenih
delavcev bi morali več ur nameniti zdravstveni negi
starejših ljudi kot specialnemu predmetu.

3,55 1,077 4,26 ,715 10,621 0,005

0,334*

V Sloveniji potrebujemo gerontološko in geriatrično
izobraževanje zdravstvenih delavcev.

3,84

,968 4,65 ,622 13,385 0,001

0,373*

Želel bi si več znanja s področja zdravstvene nege
starih ljudi.

3,56 1,198 4,40 ,709 14,896 0,001

0,396*

Seznanjen sem s posebnostmi pri zdravljenju starih
3,05 1,086 3,63 ,740
ljudi.

9,772 0,008

0,319*

* Cramer V kaže na srednjo povezanost med spremenljivkama.
** PV= povprečna vrednost, SO= standardni odklon
*** Pearsonov χ2-test: p≤0,05 pomeni, da sta spremenljivki povezani s seboj in sta odvisni
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3.3 Odnos do starosti in starih ljudi
Odnos do starih ljudi smo merili s Koganovo lestvico za merjenje odnosa do starih ljudi KAOP (1961; cit. po Ryan in McCauley 2004). V naši raziskavi so od 204 možnih točk
študentje v povprečju dosegli 126,58 (SO=17,25), klinični mentorji pa 131,90 točk
(SO=15,38). Višje število točk pomeni bolj pozitiven odnos do starih ljudi.
Pogledali smo si še nekatere odgovore na lestvicah POWP, Kydd, VŠZNJ, ki se nanašajo na
odnos do starosti, starih ljudi in staranja. Povprečne vrednosti so pokazale, da imajo na
splošno študentje in klinični mentorji lepe izkušnje s starimi ljudmi ter da menijo, da znajo
komunicirati s starejšimi. Oboji so se manj strinjali s trditvami, da se bojijo starosti, da imajo
odpor do starosti in staranja, ter da starejši s staranjem postajajo vse bolj neprijetni in
občutljivi (razpredelnica 4).
Razpredelnica 4: Oseben odnos in izkušnje do starosti, starih ljudi in staranja povprečne vrednosti na lestvicah POWP, Kydd, VŠZNJ (N=101, junij 2010) (1- se sploh
ne strinjam; 2- ne strinjam se, 3- niti/niti; 4- strinjam se; 5- zelo se strinjam)

Oseben odnos in izkušnje do starosti, starih ljudi in staranja

Študentje
(n=61)
PV

Že ob misli na starost sem zaskrbljen.

SO

Klinični
mentorji
(n=40)
PV
SO

2,9

1,320 2,73

1,240

Starosti se bojim.

2,83

1,339 2,20

1,181

Imam odpor do starosti.

2,39

1,090 1,80

1,018

Imam odpor do staranja.

2,49

1,215 1,90

1,057

Znam komunicirati s starimi ljudmi.

3,98

0,913 4,18

,692

Imam vzornika za lepo in dejavno starost.

3,53

1,215 3,93

1,071

Splošno gledano, imam lepe izkušnje s starimi ljudmi.

4,05

0,951 4,42

0,6

Starejši kot si, lažje je imeti dober odnos s starejšimi ljudmi.

3,22

1,223 2,90

1,081

Splošno gledano je komuniciranje s starimi ljudmi lahko zelo
frustrirajoče.

2,48

1,143 2,30

1,067

Z višanjem starosti postajajo stari ljudje vse bolj razdražljivi,
občutljivi in neprijetni.

2,75

1,060 2,56

0,995

3.4 Pripravljenost za zdravstveno delo s starimi ljudmi in stališča do tovrstnega
dela
Preverjali smo kakšno je zanimanje za delo s starimi ljudmi med študenti zdravstvene nege.
V našem vzorcu je več kot polovica študentov (55,9%) izrazila zanimanje za zdravstveno
delo s starimi ljudmi. Kot glavna razloga za to so navedli veselje do dela s starimi ljudmi, ter
potrebo po tem, da se večjo pozornost nameni kakovostni negi vse večjega števila bolnih
starejših. Delež kliničnih mentorjev, ki jih je zanimalo tovrstno delo je bil še višji (80%).
Najpogosteje omenjena razloga za željo po delu s starejšimi sta bila zadovoljstvo ob delu s
starimi ljudmi ter izzivi, ki jih tovrstno delo prinaša. Ugotovili smo tudi pomembno povezavo
med delovnimi izkušnjami z zdravstveno nego starejših in željo po delu s starimi
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χ²(1)=4,566, p < 0,05. Tisti, ki imajo delovne izkušnje z zdravstveno obravnavo starega
človeka so pogosteje izrazili željo po delu z njimi.
Potrdila se je močna statistična povezava med zanimanjem za kariero s področja geriatrične
zdravstvene nege ter letom študija [F (4, 54) = 2,737, p < .05] (razpredelnica 6). Največ so
tej trditvi pritrdili magistrski študentje, ki so sicer zaposleni.
O tem, da je zdravstvena nega zanimiva in da imajo ljudje, ki delajo na področju zdravstvene
nege starih ljudi radi svoje delo, je prepričano več kliničnih mentorjev kot študentov. Klinični
mentorji se tudi bolj kot študentje zavedajo, da gerontološka zdravstvena nega zahteva
specialna znanja (razpredelnica 5).
Razpredelnica 5: Stališča do zdravstvene nege starih ljudi – povprečne vrednosti na
lestvicah POWP, Kydd, VŠZNJ (N=101, junij 2010) (1- se sploh ne strinjam; 2- ne strinjam
se, 3- niti/niti; 4- strinjam se; 5- zelo se strinjam)
Stališča do zdravstvene nege starih ljudi

Klinični
mentorji
(n=40)
PV
SO

Študentje
(n=61)
PV

SO

χ2(2)

p

Cramer
V

Pri zdravstveni oskrbi starih ljudi gre za
osnovno zdravstveno nego, ki ne zahteva
veliko spretnosti in znanja.

2,34 1,066 1,70 0,966 8,867 0,012

0,304*

Mislim, da je zdravstvena nega starih ljudi
zanimiva.

3,52 1,079 4,13 0,732 11,185 0,004

0,343*

Zdravstvena nega starostnikov prinaša malo
zadovoljstva, saj jim gre zdravstveno redko
na bolje.

2,61 1,039 2,08

0,93 4,903 0,086

0,227

Izvajanje zdravstvene nege starih ljudi lahko
opišemo kot polno izzivov in stimulativno.

0,53 1,180 3,74 1,019 0,718 0,698

0,086

V zdravstveni negi starih ljudi je preveč
rutinskih nalog.

3,28 1,225 2,92 1,265 3,129 0,209

0,180

Medicinska sestra po končanem šolanju in
nekaj letnem delu v kliničnem okolju ne
potrebuje specializiranega usposabljanja, da
bi lahko starim ljudem nudila odlično
zdravstveno oskrbo.

2,73 1,178 2,00 1,086 14,670 0,001

0,393*

Splošno gledano so ljudje, ki delajo na
področju zdravstvene nege starih ljudi
navdušeni nad svojim delom.

2,93 1,024 3,47

,922 10,684 0,005

0,337*

Zdi se, da drugo zdravstveno osebje ne vidi
oskrbe starih ljudi kot specialnost, ki zahteva
visoko usposobljenost.

3,41 1,108 3,78 1,165 5,748 0,056

0,245

* Cramer V kaže na srednjo povezanost med spremenljivkama

4 Razprava
Naša študija je potrdila tuja spoznanja (Sheffler, 1995; Soderhamn idr., 2001; cit. po Ryan in
McCauley, 2004), da študentom zdravstvene nege primanjkuje znanj o starih ljudeh.
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Uspešnost na Palmorovem testu je bila v tujih raziskavah zelo različna; 12,61 točk (Pan,
2007), 16,55 in 19,20 točk (Knapp in Stubblefield, 2000), 15 točk (Sanjaj idr., 2008), 12,42 in
10,42 točk (Ryan in McCauley, 2004), od 16,25 do 17,50 (Palmore, 1988; Gibson idr., 1993;
Hamilton in Mahoney, 2003; cit. po Pan, 2007). Rezultati naše študije so bili od vseh
omenjenih študij precej slabši. Tuje študije so ugotavljale tudi višje odstotke pravilnih
odgovorov kot naša; 60,6% (Seufert in Carrozza, 2002), 63,3% (Cowan idr., 2004).
Pomanjkanje gerontoloških znanj se vidi tudi v prisotnosti starizma, ki smo ga ugotavljali in
manj kakovostnemu delu s starejšimi. Stereotipne predstave o starih ljudeh imajo lahko pri
delu z njimi negativne posledice. Lahko se izražajo tudi kot pretirano zaščitniški odnos
posameznikov v nekaterih poklicih (zdravniki, medicinske sestre, negovalke, socialni delavci,
ipd.), saj starim ljudem pogosto, čeprav dobronamerno, kratijo avtonomijo in pravice, ki so za
odrasle sicer samoumevne. Pogosto jih s pokroviteljskim odnosom pootročijo, s tem pa jih
reducirajo na nivo ljudi, ki ne odgovarjajo zase, ki so nemočni in odvisni od drugih (Hvalič
Touzery, 2006). Sicer pa se pomanjkanja ustreznih gerontoloških znanj zavedajo tudi sami
študentje in klinični mentorji. Zato, kot ugotavlja Skela Savič (2010a) „mora področje
zdravstvene nege razviti specialna znanja za področje gerontologije v obliki obveznih in
izbirnih predmetov na vseh bolonjskih stopnjah študija, prav tako je potrebna klinična
specializacija iz gerontologije po končani visokostrokovni izobrazbi. Kakovostna gerontološka
zdravstvena nega temeljiti na dokazih podprtih intervencijah, je individualizirana na
pacientove posebnosti in edinstvene situacije. Zahteva več kot samo znanje in izobraževanje
medicinskih sester, potrebna je tudi stvarna zavzetost zdravstvene organizacije do te rizične
populacije pacientov.“ Avtorica še meni, da morajo medicinske sestre prevzeti odgovornost
na področju pridobivanja znanj, veščin, spoznanja in dokazov, ki jih bodo prenesle v prakso,
s ciljem zagotavljanja kakovostne zdravstvene obravnave in oskrbe starostnikov. Njihova
vloga je namreč pomembna in ključna, saj stari ljudje potrebujejo strokovno pomoč in oporo
za čim daljšo samostojno staranje (Skela Savič, 2010a).
Stališča do starosti, staranja in starih ljudi vplivajo na kakovost dela z njimi. Z uporabo
Koganovega instrumenta smo ugotovili, da so bili naši anketiranci blizu rezultatom Panove
raziskave (2007), ki je med študenti zdravstvene nege izmeril 130 točk (SO=14,58). Nekoliko
višje število točk so študentje dosegli v raziskavi Ryanana in McCauleya (2004) in sicer so v
njej študentje prvega letnika zdravstvene fakultete dosegli 145 točk (SO=15,41), študentje
zadnjega letnika pa 141,58 točk (SO=16,27). Glede na to, da vrednost 102 predstavlja
nevtralno stališče (Kearney idr., 2000; cit. po Pan, 2007) ugotavljamo, da so imeli anketiranci
v naši raziskavi bolj pozitiven kot nevtralen odnos do starih ljudi. Uporaba neodvisnega ttesta je sicer pokazala, da razlike v odgovorih študentov in kliničnih mentorjev na testu
KAOP niso statistično pomembne.
Ferrario in drugi (2008, cit. po Skela Savič, 2010a) so ugotavljali nizek interes med študenti
za delo s starostniki. Podobno smo predhodno ugotavljali na Visoki šoli za zdravstveno nego
Jesenice, saj študenti prvega letnika študija zdravstvene nege, ki so opravljali klinično prakso
v socialno varstvenih zavodih Gorenjske in Ljubljanske regije, na vprašanje ali bi se po končanem
študiju zaposlili tam, kar v 76% odgovorili z ne. V drugem letniku je ta delež še večji in znaša 86%
(Skela Savič, 2010b). Rezultati naše študije so dali bolj pozitivne rezultate.
Pozitivne izkušnje s starimi ljudmi, pozitivno vplivajo na odločanje za delo z njimi. Izsledki naše
raziskave so pokazali, da je želja po delu s starejšimi bolj prisotna med tistimi, ki so imeli delovne
izkušnje s starimi ljudmi in ljudmi, z lepimi osebnimi izkušnjami s starejšimi tekom svojega
življenja. Zato je v okviru gerontološkega izobraževanja pomembno tudi neposredno delo s
starejšimi. Treba pa je graditi tudi na medgeneracijski solidarnosti od otroštva naprej.
© Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do
gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi: zbornik prispevkov z recenzijo, 2010

V prihodnosti bodo pomembni tako promocija zdravja v vseh življenjskih obdobjih ljudi, kot
tudi ustrezna preventiva in ob onemoglosti, kakovostna zdravstvena nega. Pri tem bodo imeli
pomembno vlogo zdravstveni delavci. Ti se že sedaj zavedajo izzivov, ki jih prinaša
prihodost. Kot je pokazala naša študija, so kot največje izzive prepoznali aktivno staranje,
promocijo zdravja, pridobitev novih gerontoloških znanj in s tem zagotovitev strokovno
uspešnega kadra, ki bo lahko nudil kakovostno zdravstveno nego starejšim ljudem.
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