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VABLJENA PREDAVANJA

SMERNICE ZA IZOBRAŽEVANJE V ZDRAVSTVENI NEGI ZA
PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA (VS):
REZULTATI PRVE DELFI ITERACIJE1
dr. Brigita Skela Savič2
Izvleček
Prispevek prikazuje rezultati izvedene Delfi raziskave o smernicah za izobraževanje na
visokošolski ravni v zdravstveni negi. Sodelovalo je 93 anketirancev. Podatki so bili zbrani
s strukturiranim vprašalnikom in možnostjo podajanja predlogov pri vsakem vprašalniku.
Raziskava je potekala v obdobju marec – april 2015. Rezultati pokažejo visoko stopnjo
strinjanja s 64 stališči, ki so bila osnova za oblikovanje smernic za izobraževanje v
zdravstveni negi. Raziskava pokaže, da je v RS potrebno opredeliti kratkoročne in
dolgoročne potrebe po izobraževanju v zdravstveni negi, spremeniti politiko in kompetence
na ravni srednješolskega izobraževanja ter na visokošolsko raven umestiti smernice, ki
bodo podlaga za izdelavo kazalnikov kakovosti tako za visokošolski zavod, NAKVIS,
resorna ministrstva in zdravstvene zavode. Predstavljen predlog smernic predstavlja zelo
dobra izhodišča za nadaljnje usklajevanje z vsemi akterji in potrditev smernic na nacionalni
ravni. Smernice bodo dale prispevek k dvigu kakovosti izobraževanja v zdravstveni negi v
RS.

1. UVOD
Področje izobraževanja v zdravstveni negi na ravni Evropske unije (EU) ureja Direktiva
2013/55/EU Evropskega parlamenta in sveta, ki je bila sprejeta 20. novembra 2013 in je
nadomestila Direktivo 2005/36/EC. Direktiva postavlja minimalne standarde za
usposabljanje sektorskih poklicev (zdravniki, zobozdravniki, medicinske sestre, babice,
veterinarji, farmacevti, arhitekti), splošni sistem priznavanja dokazil usposobljenosti in
avtomatično priznavanje poklicnih izkušenj v državah EU (Directive 2005/36/EC, 2005;
Directive 2013/55/EU, 2013).
Področje izobraževanja v zdravstveni negi usmerjajo tudi mednarodna združenja kot so
International Councel of Nurse (ICN), Svetovna zdravstvena organizacija za področje
Evrope (WHO for Europe), Europian Federation of Nurses (EFN), European federation of
nurse educators (FINE), idr. Njihov namen je predvsem dodatna razlaga minimalnih
standardov izobraževanja medicinskih sester in babic, postavitev standardov na višji nivo
zahtevnosti ter zavzemanje za pomen dviga znanja in stopnje izobrazbe v stroki. Svoje
delovanje podpirajo z raziskovalnim in razvojnim delom, javno dostopnimi zapisi usmeritev
o potrebnem razvoju ter umeščanjem zdravstvene nege v kontekst potreb v družbi in
potrebnega razvoja stroke. V okviru nacionalnih združenj ima v Evropskem prostoru velik
pomen delovanje Nursing and Midwifery Council (NMC) za področje Velike Britanije, ki
kontinuirano razvija in posodablja nacionalne standarde izobraževanja v zdravstveni in
babiški negi. Ti standardi predstavljajo pomemben prikaz urejenosti tega področja
izobraževanja na ravni države.
Prispevek je bil prvič objavljen zborniku predavanj: Skela-Savič, B., 2015. Smernice za
izobraževanje v zdravstveni negi za program prve stopnje Zdravstvena nega (VS): rezultati prve
Delfi iteracije. In: B. Skela Savič & S. Hvalič Touzery S., eds. Smernice izobraževanja v zdravstveni
negi za program prve stopnje Zdravstvena nega (VS), 8. posvet Moja kariera - Quo vadis, Posvet z
okroglo mizo, 6. 5. 2015. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp. 1-32.
2 izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, bskelasavic@fzj.si
1
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Če gledamo iz Slovenske perspektive področje izobraževanja v zdravstveni negi, ga ureja
veljavna EU Direktiva 2013/55/EU (v nadaljevanju Direktiva 2013) in njena predhodnica
Direktiva 2005/36/EC (v nadaljevanju Direktiva 2005), ki je v veljavi v prehodnem obdobju
še dveh let od sprejema Direktive 2013, Zakon o visokem šolstvu, različni standardi in merila
Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), ki je med drugim odgovorna
za akreditacijo in reakreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. Usmeritve
za delovanje visokošolskih zavodov v Sloveniji so tudi v Evropskih standardih in smernicah
za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru in Resoluciji nacionalnega
programa razvoja visokega šolstva 2011-2020. Razen minimalnih zahtev v Direktivi 2005
in Direktivi 2013, se vsa omenjena zakonodaja in iz nje izhajajoči akti ne usmerjajo na
področje reguliranih poklicev. Strategija razvoja zdravstvene nege 2012-2020 (Kadivec, et
al., 2013) daje usmeritve za izobraževanje poklicev v zdravstveni negi.

1.1 Izobraževanje v zdravstveni negi v Sloveniji: stanje, potrebe in
mednarodna praksa
1.1.1 Potrebe po izobraževanju v zdravstveni negi v Sloveniji niso opredeljene
Nacionalnih smernic in standardov za področje izobraževanja v zdravstveni negi, ki bi bili
nadgradnja Direktiv na tem področju, v Sloveniji ni, prav tako v zadnjih desetih letih ni
opredeljenih potreb po izobraževanju v zdravstveni negi. Zadnja raziskava o izobraževalnih
potrebah je bila objavljena leta 2004 v raziskavi, ki jo izvedel Inštitut za varovanje zdravja
(Albreht, 2005). Raziskava je predlagala povečanje vpisa za 15 % na takrat obstoječe tri
visokošolske zavode treh univerz in uvoz dodatnega kadra na ravni 40 diplomiranih
medicinskih sester letno. Uvoz kadra ni bil uresničen, pomanjkanje visokošolskega kadra
je bilo največje v Osrednjeslovenski in Gorenjski regiji, za to je bila podprta pobuda za
akreditacijo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Ne glede na rezultate te raziskave
in akreditacije novega visokošolskega zavoda, so bili v obdobju od 2007 do 2009 v Sloveniji
ustanovljenih še štirje novi visokošolskih zavodi, vsi danes izvajajo program prve stopnje
Zdravstvena nega (VS). Koncesijo za redni študij sta od petih zavodov pridobila dva, trije
izvajajo samo izredni študij. Program se izvaja tudi kot redni in izredni študij na treh
fakultetah v okviru univerz. Količina vpisnih mest se je tako povečala, podatki za vpis na
študijsko leto 2014/2015 kažejo razpis 140 mest za redni študij na dveh samostojnih
visokošolskih zavodih in za 300 mest za izredni študij na petih samostojnih visokošolskih
zavodih (MIZŠ, objava vpisnih mest za 2014/2015, http://www.mizs.gov.si), k temu je
potrebno dodati še vpis na tri fakultete v okviru univerz, ki znaša 275 mest za redni študij in
195 mest za izredni študij (http://www.vpis.uni-lj.si), skupaj torej 415 mest za redni študij in
495 mest za izredni študij.
Glede na povečan vpis na visokošolskem izobraževanju, pa z leti ni prišlo do zmanjšanja
vpisa na srednješolski ravni, prisotna je stalna brezposelnost srednješolskega kadra, ki v
zadnjih letih znaša okrog 1000 ali več brezposelnih.
Iz stanja velikega pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester v letih izvedbe raziskave
Albreht (2005), se danes soočamo z brezposelnimi diplomiranimi medicinskimi sestrami.
Albreht in Pribaković Brinovec (2012) tako kritično zapišeta, da je »pozitivna plat posledic
te analize bila v tem, da je prišlo do močne spodbude in interesa za povečanje števila
medicinskih sester, predvsem z domačo produkcijo kadra. Na ta način se je Slovenija
usmerila v iskanje poti, da bo sama zagotovila samozadostnost potrebnega kadra v
zdravstveni negi. Manj pozitivno in dejansko neugodno je bilo to, da se je pričelo z
nenadzorovanim in pretiranim ustanavljanjem novih visokih zdravstvenih šol. Taka rast je,
glede na opisane projekcije iz 2005 in predlagano dinamiko rasti števila medicinskih sester,
popolnoma neprimerna in pretirana, saj je leta 2012 projekcija bila presežena že za 60 %.
Avtorja omenjata resne posledice take politike izobraževanja (ob upoštevanju nezavidljive
ekonomske in javnofinančne situacije v Sloveniji): (1) Prekomerno število diplomantk in
diplomantov se bo še nadaljevalo, (2) Skoraj zagotovo bo prišlo do brezposelnosti med
diplomiranimi medicinskimi sestrami, (3) Potrebno bo ovrednotiti kakovost izobraževanja za
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diplomirane medicinske sestre na vseh osmih visokošolskih zavodih – z vizitacijo s pomočjo
tujih strokovnjakov.
1.1.2 Pomanjkanje razvojne perspektive in strategije delovanja na področju
izobraževanja v zdravstveni negi
V Sloveniji smo ohranili izobraževanje na področju zdravstvene nege na dveh ravneh,
srednješolsko in visokošolsko, medtem ko smo za področje babiške nege srednješolsko
izobraževanje ukinili že leta 1981, prvi visokošolski program ginekološko porodniške smeri
se je pričel izvajati 1996/1997, iz katerega se v naslednjih letih razvil visokošolski študij
babištva in bil ob vstopu Slovenije v EU usklajen s takrat veljavno EU direktivo (Starc, 2013).
Za področje zdravstvene nege še danes ni narejene nobene jasne razvojne perspektive
glede izobraževanja na dveh ravneh, srednješolska in visokošolska raven ter o obsegu
izobraževanja na srednješolski ravni, kljub temu, da področje ureja ista Direktiva 2013 in
predhodna Direktiva 2005 ter da je vstop v poklic enak kot za babice, to je najmanj 12 let
predhodnega splošnega izobraževanja. Zakaj tako različen pristop do dveh primerljivih in
sorodnih poklicev? Zakaj je za babiško nego v Sloveniji vzpostavljeno visokošolsko
izobraževanje in za zdravstveno nego ne, ob primerljivih minimalnih standardih v EU
direktivi?
Še več, stanje v zdravstveni negi je bistveno slabše, kot v babiški negi, saj je razmerje med
izvajalci zdravstvene nege v registru Zbornice- Zveze v korist srednješolsko izobraženega
kadra (65 %). Evropski projekt »Creating a pilot network of nurse educators and regulators«
(SANCO/1/2009, 2014), ki vključuje 15 držav, jasno opredeli vlogo in pomen izobraževanja
asistentov v zdravstveni negi, ki poteka na 5 ravni Evropske kvalifikacije poklicev. Profil je
v vlogi asistenta v zdravstveni negi in zdravstveni obravnavi, delo vodi in koordinira
visokošolsko izobražena medicinska sestra. V Sloveniji pa po navedbah Prestorja (2013)
srednješolsko izobražen kader izvaja 66,6 % vseh negovalnih intervencij.
Prav tako nacionalno profesionalno združenje Zbornica zdravstvene in babiške nege –
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (ZbornicaZveza) nima izdelanih smernic ali standardov na področju izobraževanja v zdravstveni negi,
ki bi bili nadgradnja Direktive 2013 ali predhodnih direktiv na tem področju. Edini dokument,
ki posredno oblikuje politiko izobraževanja iz vidika nacionalnih kompetence diplomantov in
delitev del in nalog v kliničnem okolju med različnimi nivoji izobraževanja, je dokument
Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi (Železnik, et al., 2008), v
katerem je predstavljena delitev kompetenc med srednješolsko in visokošolsko
izobraženimi medicinskimi sestrami v Sloveniji. Za ta dokument lahko rečemo, gledano iz
perspektive mednarodne prakse (SANCO/1/2009, 2014), da daje velik delež kompetenc
srednješolsko izobraženemu kadru v zdravstveni negi in sicer, za 88 % izvedenih splošnih
negovalnih intervencij, 65 % drugih negovalnih intervencij in 43 % negovalnih intervencij na
specialnih področjih oziroma lahko strokovno in odgovorno izvajajo 66,6 % vseh negovalnih
intervencij saj srednješolsko izobražen izvajalec zdravstvene nege izvede (Prestor, 2013).
V Sloveniji izobraževanje na dveh ravneh povzroča številne težave pri delitvi kompetenc v
24 urni zdravstveni obravnavi med srednješolsko in visokošolsko izobraženimi izvajalci
zdravstvene nege. Poleg tega uporabljamo naziv za poklic »medicinska sestra« tudi na
srednješolski ravni, kar ni v skladu z mednarodnimi usmeritvami, poimenovanje »nurse« se
uporablja samo za profile, ki so izobraženi v skladu z EU Direktivo. Sploh pa samo
poimenovanje poklica zveni arhaično in ni v koraku s časom in potrebnim razvojem
zdravstvene nege, saj v študijskih programi zdravstvene nege diplomati pridobijo naziv
diplomirana medicinska sestra, dejansko pa diplomirajo v zdravstveni negi in bi naziv moral
biti izpeljan iz »diplomant zdravstvene nege«, kot primer diplomirana zdravstvenica /
diplomiran zdravstvenik, kjer je oblika poimenovanja za moški spol že uveljavljena od 2004
naprej. Razširjeni strokovni kolegij je predlog spremembe naziva v diplomirana
zdravstvenica, diplomirani zdravstvenik potrdil v letu 2014.
Pomemben doprinos pri razumevanju izobraževanja v zdravstveni negi daje tudi »EFN
Matrix on 4 Categories of the Nursing Care Continuum« (EFN Workforce Committee, 2014),
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ki opredeli štiri kategorije izvajalcev zdravstvene nege: Healthcare Assistant (HCA),
General Care Nurse (GCN), Slecialist Nurse (SN) in Advance Nurse Practitioner (ANP).
Dokument med drugim opredeli kompetence na posamezni ravni izvajanja.
Smernice na področju kompetence v zdravstveni negi, ki so tudi v našem prostoru jedro
nesporazuma, je dokument »Nursing Care Continuum Frameworkand Competencies«
(International Council of Nurses (ICN), 2008), ki opredeli naslednje kategorije izvajalcev
zdravstvene nege:
- 1. Nivo: Podporno/pomožno osebje (Support or assistive worker): potrebna
izobraževanja niso predpisana, niso registrirani, delajo pod nadzorom nivoja 3.
- 2. Nivo: Registrirano podporno osebje (Enrolled Nurse / Registered Nurse Assistant /
Licensed Practical Nurse): izobraževanja niso poenotena, so pa obvezna, predvidene
so omejitve v kliničnem delu, delajo pod direktnim in indirektnim nadzorom nivoja 3.
- 3. Nivo: Diplomirana (registrirana) medicinska sestra (Registered/Licensed Nurse):
samostojno delujoči profil, z avtonomijo dela, zaključen predpisan program
izobraževanja, izpolnjuje pogoje za vpis v register izvajalcev, potrebna licenca za poklic.
- 4. Nivo: Diplomirana (registrirana) medicinska sestra specialistka (Specialist Nurse):
splošna znanja so nadgrajena s specialističnimi, kar omogoča zahtevnejšo strokovno
delovanje, kar vključuje klinično delo, učenje, administriranje, raziskovanje in
svetovanje.
- 5. Nivo: Diplomirana (registrirana) medicinska sestra na zahtevnejših delih in nalogah
(Advanced Practice Nurse): pridobljena so ekspertna znanja, sposobnost
kompleksnega odločanja, klinične kompetence za razširjeno delovanje v stroki. ICN
priporoča zaključen magisterij zdravstvene nege za vstop v peti nivo izvajalcev
zdravstvene nege.
Kompetence posameznih nivojev so različne in obsegajo naslednja področja delovanja: (1)
profesionalnost, etika in zakonodaja pri izvajanju prakse; (2) zagotavljanje zdravstvene
nege in management; (3) strokovni in osebnostni razvoj in razvoj kakovosti (ICN, 2008).
Prav tako združenje Europian federation of nurses jasno opredeli štiri kategorije izvajalcev
zdravstvene nege: zdravstveni asistent (health care assistant), diplomirana medicinska
sestra (registered nurse), diplomirana medicinska sestra specialistka (RN specialist),
diplomirana medicinska sestra na zahtevnejših oblikah dela (Advance nurse practitioner).
V Sloveniji ni razvojnega preboja na področjih četrte in pete ravni kompetenc, kompetence
in aktivnosti so popisane za raven 1, 2 in 3, v njih je dan velik poudarek na srednješolsko
izobraževanje. Dejstvo je, da se izvajajo štirje magisteriji iz zdravstvene nege, prvi poteka
že od 2007/2008 naprej, diplomanti pa nimajo možnosti zasesti delovnih mest za izobrazbo
magister zdravstvene nege (sedma raven Evropske kvalifikacije poklicev), kar ustreza
delovnemu mestu »Advance Nurse Practitioner« (raven 5 po ICN). Dogovori o razvoju
specializacij v zdravstveni negi potekajo že vsaj od leta 2012, ko je bila sprejeta Strategija
razvoja zdravstvene nege 2012-2020 (Kadivec, et al., 2013), pa do danes ni nobenih
premikov v smeri dejanskih potreb v kliničnih okoljih, prav tako nacionalno združenje in
management zdravstvene nege ne izvajata strategije umeščanja kompetenc nivojev 4 in 5
v sistemizacijo in opise delovnih mest in ne zavzameta jasnega stališča o izobraževanju na
nivoju 1 in 2 ter načrta povečanega zaposlovanja visokošolskega kadra v zdravstveni negi
glede na demografske trende in tudi v korist zmanjševanja števila kadra s srednješolsko
izobrazbo v zdravstveni negi, kljub temu, da je Strategija razvoja zdravstvene nege 20122020 napotuje ravno k tem spremembam (Kadivec, et al., 2013). Tako ni izjema, da se
danes diplomanti zdravstvene nege zaposlujejo na prosta delovna mesta tehnika
zdravstvene nege in celo opravljajo strokovni izpit za srednješolsko izobrazbo, so pa
usposobljeni in imajo z diplomo priznano pripravništvo za opravljanje poklica v zdravstveni
negi. Kako to razumeti, da diplomant, ki je nosilec zdravstvene nege opravlja pripravništvo
za delo, za katerega ima znanje, da ga vodi in nadzira?
Raziskav, ki govorijo v prid nujnosti povečanja stopnje izobrazbe v zdravstveni negi, je
veliko. Zadnja raziskava Aiken in sodelavcev (2014) v devetih Evropskih državah jasno
pokaže na pomen števila zaposlenih v zdravstveni negi in stopnje dosežene izobrazbe le
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teh, saj rezultati raziskave jasno kažejo, da imajo pacienti, ki jih obravnavajo univerzitetno
diplomirane medicinske sestre in je le teh več kot 60 % v timu ter skrbijo v povprečju za 6
pacientov, imajo pacienti 30 % nižjo smrtnost v primerjavi s pacienti, kjer je v zdravstveni
negi le 30 % univerzitetno izobraženih medicinskih sester in le te v povprečju skrbijo za 8
pacientov. Raziskava pokaže na pomen univerzitetnega izobraževanja v zdravstveni negi.
Blegen in ostali (2011) v raziskavi “Nurse Staffing and Inpatient Hospital Mortality,”
dokažejo, da večje zaposlovanje medicinskih sester, zmanjšuje smrtnost, padce in druge
incidente, bolnišnične okužbe in ležalno dobo. Needleman in ostali (2011) so objavili
rezultate, da je zmanjšanje števila medicinskih sester povezano z večjo mortaliteto (6 %).
Aiken in ostali (2010) v raziskavi “Implications of the California Nurse Staffing Mandate on
Other States” dokaže, da manjše število pacientov na eno medicinsko sestro na
internističnih in kirurških oddelki, zniža mortaliteto. Van den Heede et al. (2013) v raziskavi
na kardioloških oddelkih na 1000 pacientih pokaže za 4,9 % nižjo smrtnost pri tistih
pacientih, ki so jih obravnavale medicinske sestre z univerzitetno izobrazbo.
Prav tako bi morali biti podatki OECD o številu diplomiranih medicinskih sester na 1000
populacije (Buchan & Black, 2011) resno opozorilo za politiko, strokovno združenje in
management zdravstvene nege v Sloveniji, za management visokošolskih zavodov pa izziv,
kako doseči zadostno število kakovostno izobraženega kadra v zdravstveni negi. Podatki v
Sliki 1 namreč kažejo, da ima Slovenija le 7,9 kadra v zdravstveni negi na 1000 prebivalcev,
od tega jih je le 35 % izobraženih na visokošolski ravni. Podatki OECD na Sliki 2 pa
vključujejo še negovalno osebje (bolničarji), kar znese 9,3 na 1000 prebivalcev. Vidimo, da
je delež diplomiranih medicinskih sester eden najnižjih med vključenimi državami v analizi.
1.1.3

Primeri mednarodnih smernic in standardov na področju izobraževanja v
zdravstveni negi

Temeljni standard na področju je EU direktiva. Novosti, ki jih prinaša EU Direktiva 2013:
•
•
•

Za vpis na študij zdravstvene nege je potrebno 12 let splošnega izobraževanja;
Novost je, da mora biti študijski program ovrednoten z ECTS, ostajajo že opredeljeno
trajanje programa v obsegu najmanj treh leta in najmanj 4600 ur (1/2 kliničnega
usposabljanja);
Dodane so sposobnosti delovanja, ki so vezane na odstavek 6 v Direktivi 2013:
 (a) sposobnost samostojno ugotoviti, kakšna zdravstvena nega je potrebna, z
uporabo obstoječega teoretičnega in kliničnega znanja ter načrtovati, organizirati in
izvajati zdravstveno nego pri zdravljenju bolnikov na osnovi znanja in veščin,
pridobljenih v skladu s točkami (a), (b) in (c) odstavka 6, da bi se izboljšala poklicna
praksa;
 (b) sposobnost učinkovitega sodelovanja z drugimi akterji v zdravstvenem sektorju,
vključno s sodelovanjem pri praktičnem usposabljanju zdravstvenega osebja na
osnovi znanja in veščin, pridobljenih v skladu s točkama (d) in (e) odstavka 6;
 (c) sposobnost usposabljanja posameznikov, družin in skupin za zdrav način
življenja in samopomoč na osnovi znanja in veščin, pridobljenih v skladu s točkama
(a) in (b) odstavka 6;
 (d) sposobnost samostojno začeti takojšnje ukrepe za ohranjanje življenja ter
izvajati ukrepe v kriznih razmerah in v primeru nesreč;
 (e) sposobnost samostojno svetovati, voditi in podpirati osebe, ki potrebujejo nego,
in njihove bližnje;
 (f) sposobnost samostojno zagotavljati kakovost zdravstvene nege in jo ocenjevati;
 (g) sposobnost celovite profesionalne komunikacije in sodelovanja z delavci drugih
poklicev v zdravstvenem sektorju;
 (h) sposobnost oceniti kakovost zdravstvene nege s ciljem izboljšanja svoje
poklicne prakse kot medicinske sestre za splošno zdravstveno nego.
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Dodane sposobnosti pomenijo, da je potrebno študijske programe zdravstvene nege
dopolniti z vsebinami kot so: promocija zdravja, kakovost in varnost, svetovanje, vodenje in
podpora posamezniku, družini, skupnosti, spremljanje in izboljševanje poklicne prakse,
komunikacija na višjem zahtevnostnem nivoju. Iz vidika kompetenc je potrebno preveriti
obseg in zahtevnost kliničnega usposabljanja na področju nujne medicinske pomoči. Za
umestitev vseh vsebin in stopnje zahtevnosti kompetenc, je študijski program potrebno
umestiti na univerzitetni študij, kar je že praksa večine držav EU in članic OECD.
Drugi mednarodni standardi in smernice, ki usmerjajo razvoj in kakovost izobraževanja v
zdravstveni negi so:
-

Standards for pre-registration nursing education (NMC, 2010), gre za nacionalne
standarde, ki so mednarodno priznani,
Strategic directions for strengthening nursing and midwifery services 2011–2015
(2010),
Global standards for the initial preparation of nurses (World Health Organisation, 2010),
ICN Nursing Care Continuum and Competencies (International Council of Nurses,
2008),
Nursing and Midwifery Human Resources for Health. Global standards for the initial
education of professional nurses and midwives (2009).

V prispevku se osredotočamo na »Standards for pre-registration nursing education” (NMC,
2010) in poudarjamo ključne vsebine, ki so nadgradnja minimalnih standardov Direktive
2005 za dodiplomsko izobraževanje medicinskih sester v Veliki Britaniji v obliki »Splošne
usmeritve standardov«, ki so vključene tudi v posamezne področne standarde:
o

o
o
o

o
o

Generične kompetence in specifične kompetence na področjih: profesionalne
vrednote, komunikacija, veščine medsebojnega sodelovanja, klinično delovanje
in odločanje, vodenje, management in timsko delo. Vsako področje kompetenc
je zelo natančno opredeljeno.
Izobraževanje je na nivoju univerzitetnega izobraževanja.
Minimalni čas trajanja program v obsegu 4600 ur je 3 leta, 17,5 % programa se
lahko izvede v tujini. Izredni študij mora potekati 5 do 7 let. Izrednim študentom,
ki delajo v zdravstveni negi, je omogočeno do 50 % priznavanje programa.
Študijski program mora vključevati etične, profesionalne in pravne vidike ter
mora biti razvit na osnovi dokazov, ki so rezultat najnovejšega znanja, prakse,
raziskovanja in tehničnih zahtev za delo v praksi. Uporablja se sodobne pristope
k učenju, učenje v več profesionalnih skupinah študentov.
Klinično usposabljanje mora potekati na področjih, ki odražajo sestavo in
delovanje zdravstvenega sistema. Največ 300 ur kliničnega usposabljanja (od
2300) se v nadzorovanih in posebnih pogojih izvaja kot simulacije.
Preverjanje znanja mora biti enakovredno na področju teorije in kliničnega
usposabljanja. Preverjanje znanja vključuje projektno delo, esejski pristop,
priprava portfolija, seminarsko delo, testi, izpiti.

Standardi NMC (2010):
-

Standard 1, Odgovornost izvajalcev študijskih programov za varnost uporabnikov
storitev: jasen sistem odgovornosti za klinično usposabljanje, vzpostavljen in preverljiv
sistem mentoriranja študentov, zapisani cilji in kompetence kliničnega usposabljanja po
specifičnih področjih, vzpostavljen sistem preverjanja tveganj iz vidika varnosti za
študente in uporabnike storitev.
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-

-

-

-

-

-

-

Standard 2, Enakost in različnost: izvajalci programov morajo zagotavljati javno
dostopne informacije o programu, opredeliti dostopnost programa za osebe s posebnimi
potrebami.
Standard 3, Izbor, sprejem v program, napredovanje v programu in zaključek programa:
v okviru selekcijskega postopka je potrebno preveriti zdravje in osebnostne lastnosti
vpisanih ter morebitno kazensko odgovornost. Standard določa delež točk, ki jih vpisani
mora doseči na nacionalnih preverjanjih znanja, da se sploh lahko vpiše v program.
Standard 4, Podpora študentom in učiteljem: klinični mentor mora biti študentu dostopen
vsaj 40 % časa, ko je študent na kliničnem usposabljanju, študent mora biti kontinuirano
spremljan in usmerjan v kliničnem okolju, mentorji morajo izpolnjevati standarde
(Standards to support learning and assessment in practice, NMC, 2008 cited in NMC,
2010), ki so predpisani za to področje.
Standard 5, Struktura, načrt in organiziranje izvedbe študijskega programa: ustreznost
učnih baz za izvedbo programa, klinično usposabljanje mora potekati v vsaj štiri
tedenskih neprekinjenih sklopih v drugem letniku in najmanj 12 tedenskem sklopu v
tretjem letniku.
Standard 6, Učenje v kliničnem okolju: mentorji morajo biti usposobljeni po standardih,
ki jih predpisuje NMC, področje kliničnega usposabljanja mora pokrivati vsa področja
delovanja zdravstvenega sistema, kjer delujejo medicinske sestre. Klinično
usposabljanje naj teče na način 24 urne obravnave in 7 dnevnega delovanja
zdravstvenega varstva. Študent, ki ni dopolnil 18 let, ne sme vstopiti v klinično
usposabljanje.
Standard 7, Izidi izobraževanja: doseganje standardnih in generičnih kompetenc,
študijski program naj ima dva mejnika, kjer se odloča o napredovanju študenta na
osnovi doseženih kompetenc v kliničnem okolju, za kar prevzame odgovornost klinični
mentor. Posamezni mejnik je natančno definiran.
Standard 8, Vrednotenje programa glede na cilje in kompetence: redna samoevalvacija
in zunanja evalvacija.
Standard 9, Viri: vodja programa mora biti medicinska sestra, ki ima kvalifikacije za
visokošolskega učitelja in licenco za izvajanje poklica (Standards to support learning
and assessment in practice, NMC, 2008 cited in NMC, 2010), večino pedagoškega in
raziskovalnega dela morajo izvajati učitelji zdravstvene nege, njihovo akademsko delo
mora biti aplicirano na zdravstveno nego. Mentorstvo mora biti vzpostavljeno v skladu
s standardi NMC.
Standard 10, Zagotavljanje kakovosti: vključuje povratno informacijo od študentov,
kliničnih mentorjev, učiteljev, učnih baz, kakovost in izvedba teoretičnega in praktičnega
dela programa. Jasno morajo biti opredeljene manjše in večje spremembe programa,
postopek samoevalvacije, poročilo o samoevalvaciji idr.

2. METODOLOŠKI PRISTOP
Uporabljena je bila komplementarna kombinacija kvalitativnih in kvantitativnih metod.

2.1 Faze raziskovalnega procesa
Raziskovalni proces je imel naslednje faze:
1. Pregled literature (januar 2013 – november 2014), izdelava Smernic - 1 (predlog 1);
2. Fokusna skupina 1 – razprava o prvem predlogu (november 2014), vključene
fakultete, članice RSK ZN v mandatnem obdobju do decembra 2014;
3. Izdelan predlog Smernice - 2, sledila je razprava v okviru kateder štirih fakultet
(december 2014 – januar 2015);
4. Analiza predlogov kateder (februar 2015), ugotovljena so bila odstopanja v stališčih
na naslednjih področjih:
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•
•
•
•
•

zdravniško potrdilo za opravljanje poklica;
vloga VSU pri opravljanju postopkov v kliničnih okoljih;
javna dostopnost do opisov vsebin predmetov v študijskem programu;
potrebnost vključitve kliničnega usposabljanja na terciarnem nivoju;
število ur v simuliranih okoljih in vključitev le teh v ure kliničnega
usposabljanja;
• razmerje klinični mentor študent;
• nadzor kliničnega usposabljanja s strani VSU visokošolskih zavodov.
5. Izdelava predloga Smernice - 3, ki je bil poslan v razpravo strokovni javnosti z
uporabo metode Delfi (marec – april 2015);
6. Analiza rezultatov, predstavitev rezultatov na posvetu Moja kariera Quo Vadis v maju
2015, »Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje
Zdravstvena nega (VS)«. Na posvetu je potekala okrogla miza. Rezultati raziskave
Delfi in razprava na okrogli mizi posveta je osnova za oblikovanja Smernice – 4.
7. Predlog Smernice - 4 se pošlje v usklajevanje strokovni javnosti (visokošolski zavodi,
Zbornica Zveza, Stalna delovna skupina za bolnišnično zdravstveno nego pri
RSKZN, NAKVIS, idr.), junij 2015;
8. Izdelan bo končni predlog smernic, ki bo obravnavan na RSKZN in Strateškem svetu
za zdravstveno in babiško nego na MZ ter posredovan v potrditev na Zdravstveni
svet, september - december 2015.
Prispevek vključuje raziskavo od faze 1 do 6.

2.2 Opis vzorca
V izvedbo Delfi raziskave smo vključili visokošolske zavode na področju izobraževanja v
zdravstveni negi (vključeni so bili visokošolski učitelji in študenti), Zbornico zdravstvene in
babiške nege – Zvezo društev medicinskih sestre in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
zdravstvene ustanove, ki so učne baze za program prve stopnje Zdravstvena nega,
strokovnjake NAKVIS in člane Strateškega sveta Ministrice za zdravje. Tehnika zbiranja
podatkov je bila pisno anketiranje. Uporabili smo namensko vzorčenje, kjer smo naslovnike
elektronskega sporočila (n = 63) pozvali, da s tehniko »snežne kepe« povabijo k
sodelovanju strokovnjake v njihovi ustanovi (n = 244). Načrtovali smo vključitev 307
strokovnjakov, vprašalnik jih je vrnilo 93, odzivnost je glede na načrtovano vzorčenje
znašala 30,3 %.
18 odgovorov smo prejeli iz visokošolskih zavodov, 52 iz zdravstvenih zavodov, 15 od
študentov, 8 anketirancev se ni opredelilo. Povprečna starost anketirancev je znašala 44,16
let (SD = 8,3). Glede na stopnjo dosežene izobrazbe v zdravstveni negi je sodelovalo 10
viš. med. ses., 38 dipl. m. s., 11 mag. zdr. neg., 34 anketirancev ni opredelilo stopnje
izobrazbe. Anketiranci so imeli doseženo stopnjo izobrazbe na področjih izven zdravstvene
nege in sicer je sodelovalo 7 magistrov znanosti, 4 doktorji znanosti, 8 jih je imelo
univerzitetno izobrazbo in 2 strokovni magisterij. Povprečni čas zaposlitve v zdravstveni
negi je znašal 21,03 let (SD = 9,16). 60,2 % anketirancev je bilo mentorjem študentom
zdravstvene nege, v povprečju 7,86 let.

2.3 Opis instrumenta
Za instrument raziskave smo uporabili strukturiran vprašalnik, ki je bil razdeljen na 8
vsebinskih sklopov z 69 vprašanji oziroma trditvami/stališči do izobraževanja v zdravstveni
negi. Na koncu vprašalnika je bilo sedem demografskih vprašanj. Vprašalnik je vključeval
uvodno razlago o namenu in ciljih raziskave in na koncu seznam uporabljene literature, ki
smo jo uporabili pri sestavi vprašalnika. Na stališča so anketiranci odgovarjali na lestvici od
1 do 5, 1 zelo nepotrebno, 2 nepotrebno, 3 nevtralno, 4 potrebno, 5 zelo potrebno. Uporabili
smo tudi ocenjevalno lestvico od 1 do 5, 1 zelo slabo, 2 slabo, 3 nevtralno, 4 dobro, 5 zelo
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dobro in v manjšem obsegu še možnost dihotomnega odgovora, da ali ne. Vsako vprašanje
je dopuščalo poleg zaprtega odgovora še možnost vnosa predloga s strani anketiranca.
Dosežena je bila visoka zanesljivost pri vseh vsebinskih sklopih, kjer so se anketiranci
opredeljevali do zapisanih trditev ali stališč, rezultati zanesljivosti so prikazani v poglavju
Rezultati.
Cilj metode Delfi je doseči konsenz v preverjenih stališčih. Polit in Beck (2008) navajata, da
je konsenz po metodi Delfi je dosežen, ko udeleženci dosežejo strinjanje na 51 do 70 %
ravni. Ker smo uporabili lestvico od 1 do 5, kjer je 3 pomenilo nevtralno, smo za razpon
strinjanja med 51 in 70 % določili povprečne vrednosti med 4,02 in 4,40.

2.4 Obdelava podatkov
Podatke smo obdelali s programom SPSS verzija 2015. Uporabili smo opisno, univariatno
in bivariatno statistiko. Statistična značilnost je bila pri vrednosti p < 0,05.

3. REZULTATI IN PREDLOG SMERNIC
3.1 Akreditacija študijskega programa – izhodišča
Anketiranci so se s predlaganimi izhodišči za akreditacijo študijskega programa na lestvici
od 1 do 5 strinjali s povprečno vrednostjo 4,21 (SD = 0,79). Podanih je bilo 9 dopolnitev
(9,7%). Rezultati ANOVA-e med anketiranci pokažejo statistično značilno razliko (F = 12,81,
p = 0,000) in sicer je mnenje študentov statistično značilno nižje (PV = 3,43, SD = 0,85).
Na vprašanje “Kakšno je vaše stališče do upoštevanja mednarodnih smernic pri izdelavi
nacionalnih smernic izobraževanja v zdravstveni negi?” so anketiranci odgovorili s PV =
4,38 (SD = 0,75), podane so bile 3 dopolnitve (3,2%). ANOVA med anketiranci pokaže
razlike (F = 4,713, p = 0,012), mnenje študentov je značilno nižje (PV = 3,93, SD = 0,83).
V tabeli 1 so prikazana stališča anketirancev v zvezi z akreditacijo študijskega programa.
Zanesljivost postavljenih trditev je znašala 0,894 (n = 6), s faktorsko analizo dobimo en
konstrukt, ki varianco pojasni v 67,45 % (KMO = 0,850). Razlike med mnenji anketirancev
so v vseh primerih na račun izraženega nižjega stališča študentov.
Tabela 1: Stališče do akreditacije študijskega programa Zdravstvena nega (VS),
oblik izvedbe študija in odgovornosti za akreditacijo

Študijski program Zdravstvena nega (VS) se naj akreditira glede na
predhodno opredeljene potrebe po diplomantih v RS in ugotovljene
zmožnosti za izvedbo pedagoškega procesa.
Posebno področje presoje usposobljenosti za izvedbo programa morajo
biti visokošolski učitelji na področju zdravstvene nege, število učnih baz,
število kliničnih mentorjev in področja kliničnega usposabljanja.
Akreditirani visokošolski zavodi izvajajo redni študij in glede na potrebe po
diplomantih tudi izredni študij.
Izredni študij naj izvajajo visokošolski zavodi, ki izvajajo tudi redni študij.
Potrebe po vpisnih mestih morajo biti nacionalno opredeljen za obdobje
najmanj petih let in regulirane s strani pristojnega ministrstva.
Nacionalno združenje na področju zdravstvene nege mora prevzeti
odgovornost za izdajo mnenja/soglasja/podpore k akreditaciji študijskega
programa. Le to morajo biti usklajeno z nacionalno strategijo razvoja
zdravstvene nege in mednarodnimi smernicami.
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PV
(SD)

F
p

4,280
0,877

5,391
0,006

4,344
0,801

12,397
0,000

4,109
1,021
4,141
1,095
4,293
0,896

10,165
0,000
2,686
0,074
4,074
0,021

4,326
0,878

8,086
0,001

31(d) člen Direktive 2013 navaja: »Teoretično usposabljanje izvajajo učitelji zdravstvene
nege in druge pristojne osebe na univerzah, v visokošolskih ustanovah s priznano
enakovredno ravnjo ali na poklicnih šolah ali poklicnih usposabljanjih za medicinske
sestre«. V tabeli 2 so podani odgovori anketirancev na stališča iz tega sklopa preverjanja
predloga smernic. Razlike med mnenji anketirancev so v vseh primerih na račun
izraženega nižjega stališča študentov. Zanesljivost postavljenih trditev je znašala 0,893
(n = 3), s faktorsko analizo dobimo en konstrukt, ki varianco pojasni v 82,756 %.
Tabela 2: Izvedba študijskega programa glede na usmeritve Direktive 2013

Visokošolski zavod (VZ) mora imeti zaposlene visokošolske učitelje
zdravstvene nege, ki izvajajo teoretični del programa in prevzemajo
odgovornost za organiziranje in izvajanje kliničnega usposabljanja.
V izvajanje teoretičnih vsebin študijskega programa v obliki predavanj,
seminarjev in vaj se lahko vključujejo tudi visokošolski učitelji iz
kliničnih okolij, ki morajo biti ustrezno habilitirani za vključitev v
pedagoški proces.
VZ mora zagotavljati takšno kadrovsko strukturo, da se poleg izvedbe
študijskega programa, zagotavlja pogoje raziskovalno in razvojno delo,
ki predstavlja osnove za izboljševanje in nadgradnjo pedagoških
vsebin.

PV

F

(SD)

p

4,527
0,7459

3,634
0,031

4,516
0,6694

5,094
0,008

4,409
0,7695

12,868
0,000

Strinjanje anketirancev je bilo na vseh področjih preverjanja v razponu 4,02 in 4,40, kar
pomeni, da predlagana izhodišča za akreditacijo študijskega programa lahko potrdimo kot
ustrezna. Glede na podane predloge anketirancev smo smernice dopolnili v razlagi pomena
nacionalnih potreb po kadrih v zdravstveni negi in zmožnostmi za izvedbo študijskega
programa ter izvedbo študijskega programa glede na usmeritve Direktive 2013.
Predlog smernic, področje »Akreditacija študijskega programa«
Izhodišča za akreditacijo študijskega programa morajo poleg minimalnih standardov za
akreditacijo, vključevati širše vidike usklajenosti študijskega programa. Študijski program
Zdravstvena nega (VS) mora biti usklajen z:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Direktivo 2005/36/EC in njenimi dopolnitvami 2013/36 (55)/EU, ko le ta vstopi v
veljavo,
Zakonom o visokem šolstvu RS in podzakonski akti,
Merili za akreditacijo in zunanjo evelavacijo visokošolskih zavodov in študijskih
programov v okviru Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu v RS
(NAKVIS, 2014),
Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (2010),
Resolucijo nacionalnega programa razvoja visokega šolstva 2011-2020, oziroma
veljavno resolucijo na tem področju,
Načeli etike v poklicu (Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi v Sloveniji, 2014),
Nacionalnimi potrebami po kadrih v zdravstveni negi, ki naj ne bodo starejše od petih
let in so usklajene z demografskimi potrebami, potrebami zdravstvenega sistema in
potrebami v razvoju stroke zdravstvene nege,
Strategijo razvoja zdravstvene nege v Sloveniji za obdobje 2011-2020 (MZ, 2012),
oziroma veljavno strategijo razvoja,
Dejanskimi zmožnostmi za izvedbo študijskega programa v kliničnih okoljih;
V primeru da je visokošolski zavod član univerze, mora biti študijski program usklajen
tudi z univerzitetnimi pravili in navodili na področju akreditacije študijskih programov.
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Študijski program Zdravstvena nega (VS) sodi na področje reguliranih poklicev, zato
mora poleg zgoraj navedenega slediti še aktualnim mednarodnim smernicam na
področju izobraževanja v zdravstveni negi, kot so usmeritve Mednarodnega sveta
medicinskih sester (ICN), Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Evropske
federacije združenj v zdravstveni negi (EFN) ter vplivnih nacionalnih združenj, ki
oblikujejo mednarodne priznane smernice na področju zdravstvene nege, kot so Nursing
and Midwifery Council (NMC), Royal College of Nursing (RCN), idr. Te usmeritve je
potrebno razumeti kot nadgradnjo minimalnih zahtev, ki so predpisane veljavni EU
Direktivo za regulirane poklice in jih uvesti v naš izobraževalni sistem postopno,
prehodno obdobje uvajanja naj ne bo daljše od petih let od potrditve smernic.
Študijski program Zdravstvena nega (VS) se akreditira glede na predhodno opredeljene
potrebe po diplomantih v RS in ugotovljene zmožnosti za izvedbo pedagoškega procesa.
Nacionalne potrebe po kadrih v zdravstveni negi naj ne bodo starejše od petih let in naj
bodo usklajene z demografskimi potrebami, potrebami zdravstvenega sistema in
potrebami v razvoju stroke zdravstvene nege. Načrt vpisnih mest za redni in izredni
študij, ki izhaja iz omenjenih potreb, naj bo načrtovan za najmanj obdobje petih let in
reguliran s strani Ministrstva za zdravje in nacionalnega združenja na področju
zdravstvene nege. Posebno področje presoje morajo biti visokošolski učitelji na področju
zdravstvene nege, število učnih baz, število kliničnih mentorjev in področja kliničnega
usposabljanja.
Akreditirani visokošolski zavodi naj izvajajo redni študij in glede na nacionalno
opredeljene potrebe po diplomantih tudi izredni študij. Izredni študij naj izvajajo
visokošolski zavodi, ki izvajajo tudi redni študij. Izvedba izrednega študija mora potekati
v skladu z Direktivo 2005/36/EC in njenimi dopolnitvami 2013/36 (55)/EU (v nadaljevanju
Direktiva), kar za prostor RS pomeni podaljšanje časa izvedbe študija, izredni študij mora
potekati v enakem obsegu kot za redni študij. Študentom je potrebno omogočiti
priznavanje študijskih obveznosti v skladu z Direktivo in nacionalno zakonodajo.
Nacionalno združenje na področju zdravstvene nege, Ministrstvo za zdravje in drugi
deležniki, ki podajo soglasje k akreditaciji morata prevzeti odgovornost za izdajo
mnenja/soglasja/podpore k akreditaciji študijskega programa. Le to morajo biti usklajeno
z nacionalno strategijo razvoja zdravstvene nege, mednarodnimi smernicami in
utemeljenimi nacionalnimi potrebami po kadrih ter vzpostavljenimi pogoji za izvedbo
programa. Mnenje o programu in soglasje k akreditaciji se lahko poda le na osnovi
oddane vloge, ki je pripravljena po Merilih NAKVIS-a za akreditacijo in zunanjo evalvacijo
visokošolskih zavodov in študijskih programov.
31(d) člen Direktive 2013 navaja: »Teoretično usposabljanje izvajajo učitelji zdravstvene
nege in druge pristojne osebe na univerzah, v visokošolskih ustanovah s priznano
enakovredno ravnjo ali na poklicnih šolah ali poklicnih usposabljanjih za medicinske
sestre«. Visokošolski zavod mora imeti zaposlene visokošolske učitelje zdravstvene
nege, ki izvajajo teoretični del programa in prevzemajo odgovornost za organiziranje in
izvajanje kliničnega usposabljanja. V izvajanje teoretičnih vsebin študijskega programa
v obliki predavanj, seminarjev in vaj se vključujejo tudi visokošolski učitelji iz kliničnih
okolij, ki pa morajo biti ustrezno habilitirani za vključitev v pedagoški proces. Visokošolski
zavod mora zagotavljati takšno kadrovsko strukturo, da se poleg izvedbe študijskega
programa, zagotavlja pogoje za raziskovalno in razvojno delo, ki predstavlja osnove za
izboljševanje in nadgradnjo pedagoških vsebin.

3.2 Vpis v program
Anketirance smo vprašali o stališču do vpisa v študijski program v zvezi z navedbo, da »31.
člen (a) Direktive 2013 pravi, da je za vpis v program zdravstvene nege potrebno:
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Zaključeno dvanajstletno splošno izobraževanje, potrjeno z diplomo, potrdilom ali drugim
dokazilom, ki ga izdajo pristojni organi ali telesa v državi članici, ali s potrdilom o
opravljenem izpitu enakovredne ravni, ki omogoča sprejem na univerzo ali visokošolske
ustanove s priznano enakovredno ravnjo.«
Anketiranci so se na lestvico od 1 do 5 strinjali na ravni PV = 3,43 (SD = 1,32) ali 52 % za
potrebno/zelo potrebno, da je predhodno srednješolsko izobraževanje iz zdravstvene smeri
potrebno. Podanih je bilo 19 predlogov ali argumentov, da je srednješolsko izobraževanje
zdravstvene smeri potrebno.
Za vpis v program Zdravstvena nega (VS) je na večini visokošolskih zavodov v RS potrebno
zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane
medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika (obrazec DZS 8,204). Anketiranci
so se strinjali s PV = 4,26 (SD = 0,95), da je to potrebno.
Med podanimi predlogi za vpis v študijski program zdravstvene nege se kaže velika
„navezanost“ na srednješolsko izobrazbo zdravstvene smeri, kar ni skladno z usmeritvami
EU za vpis v študijski program.

Predlog smernic, področje »Vpis v program«
Vstop v študij zdravstvene nege v Sloveniji se izvaja po 31. členu Direktive 2013,
odstavek (a), kar je usklajeno tudi s pristopnimi pogoji za vstop Slovenije v EU.
»31. člen (a) Direktive 2013: Zaključeno dvanajstletno splošno izobraževanje, potrjeno
z diplomo, potrdilom ali drugim dokazilom, ki ga izdajo pristojni organi ali telesa v državi
članici, ali s potrdilom o opravljenem izpitu enakovredne ravni, ki omogoča sprejem na
univerzo ali visokošolske ustanove s priznano enakovredno ravnjo.«
Za Slovenijo to trenutno pomeni končano srednješolsko izobraževanje na peti ravni
Evropskega kvalifikacijskega okvirja, ki omogočajo vpis na visokošolske programe (VS).
Dosedanji pogoj za vpis, to je dokončanje srednje zdravstvene šole, ni skladen z
Direktivo 2013 in tudi ne s predhodno Direktivo 2005, zato naj visokošolski zavodi vpisne
pogoje v delu, ki sprejetim študentom na program Zdravstvena nega (VS) predpisujejo
opravljanje »Propedevtičnega programa« kot obvezen del vpisa na program
Zdravstvena nega (VS), umaknejo kot vpisni pogoj.
V prehodnem obdobju je potrebno vzpostaviti pogoje za vpis, ki bodo skladni z Direktivo
2013, kar pomeni, da mora imeti študent končano predhodno srednješolsko
izobraževanje splošnih smeri. Le to naj bo izhodišče, da se srednješolski program
zdravstvene smeri prilagodi tej zahtevi in program dopolni s povečanjem ur na predmetih
splošnega srednješolskega izobraževanja. Na ta način bo dijakom teh smeri omogočeno
dobro napredovanje v študijskem programu in bodo vpisni pogoji na študij zdravstvene
nege skladni z Direktivo 2013 in mednarodno primerljivi.
Vpisne pogoje za študij zdravstvene nege na ravni prve stopnje je v RS potrebno
poenotiti iz vidika potrebnosti zdravniškega potrdila o zdravstveni usposobljenosti za
opravljanje poklica (obrazec DZS 8,204). Dobro zdravje (fizično in psihično) je navedeno
kot usmeritev v smernicah za izobraževanje v zdravstveni negi v EU in razvitem svetu
(NMC, 2010) in ga je potrebno upoštevati kot vpisni pogoj za študij zdravstvene nege v
RS. Vpisne pogoje je potrebno poenotiti tudi iz vidika prehajanja diplomantov, saj lahko
države članice v okviru priznavanja poklicnih kvalifikacij v skladu s Prilogo VII, točka e,
zahtevajo dokument o telesnem ali duševnem zdravju diplomanta.
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3.3 Strokovni naslov diplomanta
Anketirance smo vprašali o strokovnem naslovu diplomanta in sicer »Razširjeni strokovni
kolegij za zdravstveno nego je po predhodni razpravi, v 2014 sprejel sklep, da se spremeni
strokovni naslov diplomanta iz dipl. m. s. / dipl. zn. v enoten strokovni naslov za oba spola,
diplomirana zdravstvenica, diplomirani zdravstvenik«. S spremembo strokovnega naslova
se je strinjalo 31,3 %, 32,3 % jih je bilo proti, 36,3 % ni podalo odgovora. 58 % anketirancev
se strinja, da nov naslov odraža strokovno področje delovanja. Podanih je bilo 24 predlogov,
v večini predlogi ne odobravajo spremembe naslova, podani so predlogi za naslov
diplomirana zdravstvena negovalka / negovalec. ANOVA pokaže razlike med anketiranci (F
= 8,693, p = 0,001), mnenje visokošolskih zavodov je statistično značilno višje kot mnenje
zdravstvenih zavodov.
Predlog smernic, področje »Strokovni naslov diplomanta«
Strokovni naslov diplomanta se spremeni v diplomirana zdravstvenica, diplomiran
zdravstvenik (dipl. zn. za oba spola). Dokler sprememba ni potrjena s strani Ministrstva
za zdravje in vnešena v EU Direktivo 2013, se uporablja naziv dipl. m. s., dipl. zn.

3.4 Dostopnost javnih informacij o študijskem programu
Anketirance smo pozvali, da dopolnijo seznam javno dostopnih informacij, ki jih mora
visokošolski zavod, kot izvajalec študijskega programa Zdravstvena nega (VS) imeti javno
objavljene na spletni strani. Strinjanje z navedenim seznamom je bilo doseženo na ravni
PV = 4,22 (SD = 0,88), v mnenju anketirancev ni bilo razlik (p = 0,413), podanih je bilo 5
predlogov, ki so upoštevane v spodnjem predlogu smernic.
Predlog smernic, področje »Dostopnost javnih informacij o študijskem programu«
Izvajalci programov morajo zagotavljati javno dostopne informacije o programu, kar
vključuje:
-

-

-

-

V skladu z Merili NAKVIS za akreditacijo študijskih programov: splošne podatke o
programu, stopnja, vrsta in trajanje programa;
Splošne in specifične kompetence programa;
Predmetnik programa po študijskih letih, ovrednoten z ECTS za vsak predmet in skupaj
po letnikih in skupaj po letih, razvidne morajo biti vse oblike in ure izvedbe posameznega
predmeta (direktne kontaktne ure, individualno delo študenta), nosilci in izvajalci
predmeta z navedenimi habilitacijskimi nazivi, priporoča se link na bibliografijo nosilcev
in izvajalcev;
Glede na Direktivo 2013, člen 31, točka 3, mora biti iz javno objavljenega študijskega
programa razvidni naslednji podatki: leta študija, ure neposredne pedagoške
obveznosti, ki morajo obsegati 4600 ur teoretičnega in kliničnega usposabljanja, pri
čemer trajanje teoretičnega usposabljanja predstavlja vsaj tretjino, trajanje kliničnega
usposabljanja pa vsaj polovico minimalnega trajanja usposabljanja;
Priznavanje obveznosti za študente, ki so se delno usposabljali v programih
usposabljanja, ki so vsaj enakovredne ravni (Direktiva, 2013, 31. člen, točka 3);
Vsak predmet mora imeti javno objavljen učni načrt z navedbo ciljev, predmetno
specifičnih kompetenc, obvezna in priporočljiva literatura, pogoji za opravljanje
študijskih obveznosti, načini preverjanja znanja;
V skladu z veljavno EU Direktivo (2013) morajo biti razvidna vsa področja teoretičnega
in praktičnega usposabljanja po predmetih, število ur neposredne pedagoške
obveznosti (predavanja, seminarji, klinične vaje, klinično usposabljanje), področja
kliničnega usposabljanja, cilji in kompetence po področjih usposabljanja, vključena
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-

-

morajo biti vsa področja usposabljanja po EU Direktivi 2013 (Priloga V / 5.2.1.), ki
morajo biti prilagojena na slovenski sistem zdravstvenega varstva iz vidika zahtevnosti
zdravstvene obravnave po predpisanih področjih usposabljanja, razvidna morajo biti
področja usposabljanja, ki so značilna za slovenski zdravstveni sistem. Klinično
usposabljanje naj v skladu s členom 31 in točko 5 Direktive 2013 poteka pod nadzorom
visokošolskih učiteljev zdravstvene nege ter v sodelovanju in s pomočjo drugih
usposobljenih diplomiranih medicinskih sester. V učnem procesu lahko sodeluje tudi
drugo usposobljeno osebje;
Vsak predmet mora biti ovrednoten z ECTS, v urah morajo biti razvidne vse oblike
izvedbe predmeta (predavanja, seminarji, klinične vaje, klinično usposabljanje) in
individualno delo študenta;
Seznam učnih baz, kjer se klinično usposabljanje izvaja, število kliničnih mentorjev za
izvedbo študijskega programa;
Navedeni morajo biti podatki o akreditaciji, veljavnost akreditacije in informacija, ali ima
VZ namen podaljšati akreditacijo študijskega programa;
Navedeni morajo biti podatki o vpisu študijskega programa v Razvid MIZŠ;
Javno mora biti objavljeno število vpisnih mest v program in razpisana prosta mesta na
posamezni vpisnih rokih.

3.5 Odgovornost izvajalcev študijskih programov za varnost
uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev ter varnost študentov
Odgovornost za izvedbo pedagoškega procesa smo preverjali z dvema trditvama na lestvici
od 1 do 5 (tabela 3). Zanesljivost trditev je bila na ravni 0,923, s faktorsko analizo smo dobili
en vsebinski konstrukt, ki varianco pojasni v 92,845 %. Pri obeh trditvah je mnenje
študentov statistično značilno nižje.
Tabela 3: Odgovornost za izvedbo pedagoškega procesa

Visokošolski zavod (VZ) mora imeti jasen sistem odgovornosti za
izvedbo pedagoškega procesa, zlasti na področju kliničnega
usposabljanja, kjer je študent vključen v neposredno zdravstveno
obravnavo.
Sistem odgovornosti vključuje: vzpostavljen in preverljiv sistem
mentoriranja študentov na kliničnem usposabljanju, zapisani cilji in
kompetence kliničnega usposabljanja po specifičnih področjih,
vzpostavljen sistem preverjanja tveganj iz vidika varnosti za študente
in uporabnike storitev.

PV

F

(SD)

p

4,63

7,772

0,66

0,001

4,58

5,084

0,68

0,008

V tabeli 4 prikazujemo rezultate strinjanja s smernicami za zagotavljanje kakovosti na
področju kliničnega usposabljanja. Zanesljivost trditev je bila na ravni 0,955 (n = 11), s
faktorsko analizo smo dobili en vsebinski konstrukt, ki varianco pojasni v 70,085 % (KMO
= 0,868). Pri trditvah, kjer so statistično značilne razlike, so le te nastale zaradi nižjega
strinjanja pri študentih. Podanih je bilo 28 predlogov in komentarjev.
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Tabela 4: Smernice za zagotavljanje kakovosti pri kliničnem usposabljanju

Visokošolski zavod (VZ) mora pred vstopom študenta v klinično okolje
zagotoviti učenje in usposabljanje v simuliranem okolju, ki mora vključevati
preverjanje znanja kot pogoj za vstop v neposredno delo v kliničnem okolju.
VZ mora zagotoviti, da vključevanje študentov v neposredno delo s pacienti
ne povzroča tveganja za varnost pacientov.
VZ naj ima izdelana pravila/navodila za študente in klinične mentorje, v
katerih je razvidna odgovornost študentov in kliničnih mentorjev in so v
pomoč obojim pri izvajanju kliničnega usposabljanja.
VZ mora znati oceniti vpliv usposabljanja študentov na klinično delo in
spoštovati pravico učnih baz, da prekomerno število študentov v kliničnem
okolju odklonijo iz vidika varnosti pacientov in tudi iz vidika pomanjkanja
usposobljenih klinični mentorjev.
VZ mora slediti smernicam in standardom na področju kakovosti in varnosti
v zdravstvu v RS ter jih vnašati v pedagoški proces in delo s študenti v
kliničnih okoljih.
VZ mora poleg pridobivanja strokovnih znanj in veščin, posebno pozornost
nameniti razvoju ustreznih osebnostnih značilnosti, lastnosti študentov,
profesionalnih vrednost in poklicne etike za delo z uporabniki zdravstvene
obravnave. Ta dimenzija razvoja študenta mora biti del ocenjevanja
uspešnosti študentov na kliničnem usposabljanju.
VZ mora imeti izdelan proces kliničnega usposabljanj (KU) na način, da so
vzpostavljeni sistemi za zaščito uporabnikov, kjer je možnost takojšnjega
ukrepanja, zlasti če študenti nimajo ustreznega nadzora, ali če se pojavi
dvom v kakovost dela študenta.
Študent, ki ne dosega pričakovanih kompetenc na KU in predstavlja
nevarnost za uporabnike storitev, se mu klinično usposabljanje prekine.
Oceno podajo klinični mentor, odgovorna oseba učne baze in visokošolski
učitelj (koordinatorja kliničnega usposabljanja iz VZ).
VZ mora zagotoviti, da študenti in klinični mentorji razumejo svoje
odgovornosti in vedo, kaj storiti, če obstaja nevarnost za uporabnike.
VZ naj izdela standard odgovornosti in kompetenc po področjih kliničnega
usposabljanja na ravni VZ. Vidiki odgovornosti so: visokošolski zavod, učna
baza, študent, VSU/VSS, klinični mentor.
Znanje in veščine na področju varnosti naj bodo eden od elementov
ocenjevanja uspešnosti študenta na kliničnem usposabljanju.

PV

F

(SD)

p

4,570

4,734

0,7132

0,011

4,667

1,983

0,6138

0,144

4,688

4,364

0,6252

0,016

4,581

9,144

0,6481

0,000

4,624

10,140

0,6412

0,000

4,538

7,308

0,7157

0,001

4,527

5,562

0,7884

0,005

4,516

6,657

0,8799

0,002

4,677

9,332

0,6283

0,000

4,559

4,601

0,7292

0,013

4,538

8,524

0,7003

0,000

Predlog smernic, področje »Odgovornost izvajalcev študijskih programov za
varnost uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev ter varnost študentov«
Visokošolski zavod mora imeti jasen sistem odgovornosti za izvedbo pedagoškega
procesa, zlasti na področju kliničnega usposabljanja, kjer je študent vključen v
neposredno zdravstveno obravnavo. Sistem odgovornosti vključuje: vzpostavljen in
preverljiv sistem mentoriranja študentov na kliničnem usposabljanju, zapisani cilji in
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kompetence kliničnega usposabljanja po specifičnih področjih, vzpostavljen sistem
preverjanja tveganj iz vidika varnosti za študente in uporabnike storitev.
Smernice kakovosti na področju kliničnega usposabljanja so:
–
–
–
–

–
–

–

–

–
–
–

VZ mora pred vstopom študenta v klinično okolje zagotoviti učenje in usposabljanje
v simuliranem okolju, ki mora vključevati preverjanje znanja kot pogoj za vstop v
neposredno delo v kliničnem okolju.
VZ mora zagotoviti, da vključevanje študentov v neposredno delo s pacienti ne
povzroča tveganja za varnost pacientov.
VZ naj ima izdelana pravila ali navodila za študente in klinične mentorje, v katerih je
razvidna odgovornost študentov in kliničnih mentorjev in so v pomoč obojim pri
izvajanju kliničnega usposabljanja.
VZ mora znati oceniti vpliv usposabljanja študentov na klinično delo in spoštovati
pravico učnih baz, da prekomerno število študentov v kliničnem okolju odklonijo iz
vidika varnosti pacientov in tudi iz vidika pomanjkanja usposobljenih klinični
mentorjev.
VZ morajo slediti smernicam in standardom na področju kakovosti in varnosti v
zdravstvu v RS ter jih vnašati v pedagoški proces in delo s študenti v kliničnih okoljih.
VZ mora poleg pridobivanja strokovnih znanj in veščin, posebno pozornost nameniti
razvoju ustreznih osebnostnih značilnosti, lastnosti študentov, profesionalnih
vrednot in poklicne etike za delo z uporabniki zdravstvene obravnave. Ta dimenzija
razvoja študenta mora biti del ocenjevanja uspešnosti študentov na kliničnem
usposabljanju.
VZ mora imeti izdelan proces kliničnega usposabljanj (KU) na način, da so
vzpostavljeni sistemi za zaščito uporabnikov, kjer je možnost takojšnjega
ukrepanja, če študenti nimajo ustreznega nadzora ali če se pojavi dvom v kakovost
dela študenta.
Študent, ki ne dosega pričakovanih kompetenc na kliničnem usposabljanju in
predstavlja nevarnost za uporabnike storitev, se mu klinično usposabljanje prekine.
Oceno podajo klinični mentor, odgovorna oseba učne baze in visokošolski učitelj
VZ.
VZ morajo zagotoviti, da študenti in klinični mentorji razumejo svoje odgovornosti in
vedo, kaj storiti, če obstaja nevarnost za uporabnike.
VZ naj izdela standard odgovornosti in kompetenc po področjih KU na ravni
visokošolskega zavoda, vidiki odgovornosti so: visokošolski zavod, učna baza,
študent, VSU/VSS, klinični mentor.
Znanje in veščine na področju varnosti naj bodo eden od elementov ocenjevanja
uspešnosti študenta na kliničnem usposabljanju.

3.6 Pogoji in izvedba kliničnega usposabljanja
Pogoje za izvedbo kliničnega usposabljanja smo preverjali z 20 trditvami. Zanesljivost
instrumenta je znašala 0,928, faktorska analiza pokaže 5 vsebinskih konstruktov, ki
skupaj pojasnijo varianco v 70,409% (KMO = 0,851). Pri trditvah, kjer so statistično
značilne razlike, so le te nastale zaradi nižjega strinjanja pri študentih.
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Tabela 5: Pogoji in izvedba kliničnega usposabljanja

Klinični mentor mora biti študentu dostopen vsaj 40 % časa na dan,
ko je študent na kliničnem usposabljanju.
B Izvajalci kliničnega usposabljanja morajo zagotoviti, da študenti
delajo pod direktnim ali indirektnim mentorstvom cel čas kliničnega
usposabljanja.
Priporočeni kadrovski normativ za klinično usposabljanje je 1 študent
/ 1 klinični mentor.
Na področjih, kjer je prisotno pomanjkanje kliničnih mentorjev, je
sprejemljiv standard ½ ali največ 1/3, vendar naj tak kadrovski
standard ne presega več kot polovice ur kliničnega usposabljanja.
Razmerje med urami teoretičnega in kliničnega usposabljanja na
ravni vsakega študijskega leta naj ne bo manj kot 40% in ne več kot
60%.
F Študent, ki ni dopolnil 18 let, ne more vstopiti v klinično
usposabljanje.
G Mentorji morajo izpolnjevati minimalne zahteve za izvajanje
kliničnega mentorstva, ki jih predpiše visokošolski zavod.
Pogoje za prevzem del in nalog kliničnega mentorja so vsaj 3 leta
delovnih izkušenj na področju, kjer se izvaja mentorstvo, aktivno
delovanje pri razvoju stroke zdravstvene nege znotraj zdravstvenega
zavoda, kontinuirana izobraževanja na področju mentorstva.
I Mentor se mora seznaniti z nalogami in odgovornostmi na področju
mentorstva.
Habilitacija v naziv strokovni sodelavec je pogoj za izvajanje
kliničnega mentorstva v učni bazi.
K Klinični mentor mora biti ustrezno pripravljen na delo s študenti,
odgovornost za izvedbo izobraževanj/usposabljanj mora prevzeti VZ,
usposabljanja morajo potekati kontinuirano, vsaj 1x na letni ravni.
L Posebno pozornost je na ravni vsakega novega študijskega leta
potrebno nameniti mentorjem začetnikom.
M Študent mora pri delu v kliničnem okolju imeti podporo s strani
tutorja, kliničnega mentorja in koordinatorja kliničnega usposabljanja
iz VZ.
KU mora potekati na vseh področjih, ki jih predpisuje Direktiva 2013
in tudi na področjih, ki so specifična za organiziranost zdravstvenega
sistema v Sloveniji (primarna, sekundarna in terciarna raven).
Minimalno število ur, ki jih študent mora opraviti na predpisanih
študijskih področjih je 160 ur ali 4 tedni.
P Pogoj za izvedbo kliničnega usposabljanja v učni bazi je status učne
baze, pridobljen na Ministrstvu za zdravje.
Klinično usposabljanje mora imeti preverjanje znanja in mora biti
ocenjeno na način, kot se preverja znanje na teoretičnih predmetih ter
mora biti pogoj vpis v višji letnik študija.
S VZ je odgovoren za sprotno in končno evalvacijo kliničnega
usposabljanja.
U VZ mora imeti koordinatorje KU na posameznih področjih
usposabljanja in koordinacijo kliničnega usposabljanja na ravni VZ.
U VZ mora imeti sklenjeno pogodbo z učno bazo za izvedbo KU, kjer
se opredeli odgovornosti obeh partnerjev. Pogodba naj kot priloga
vsebuje seznam študentov, ki bodo izvajali KU po skupinah in seznam
kliničnih mentorjev, ki bodo vključeni v mentorstvo študentom.
KU na v 2. in 3. letniku poteka v daljših časovnih sklopih, vključuje naj
vse tri izmene in obdobje vikenda, vendar največ v obsegu 40 ur na
teden.
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PV
(SD)
4,489
0,7631

F
p
1,926
0,152

4,581
0,681

2,497
0,089

4,366
0,8820

0,245
0,783

4,033
0,9659

0,358
0,700

4,141
0,7786

0,942
0,394

3,837
1,252
4,419
0,936

8,905
0,000
1,011
0,368

4,489
0,8051

1,110
0,334

4,656
0,699
3,815
1,1186

2,776
0,068
0,928
0,399

4,554
0,701

1,289
0,281

4,473
0,775

1,468
0,236

4,462
0,754

5,792
0,004

4,452
0,7592

2,934
0,059

3,848
1,2038
4,172
1,039

8,905
0,001
4,685
0,012

4,140
1,0894

6,224
0,003

4,294
0,924
4,376
0,833

12,572
0,000
8,927
0,000

4,452
0,903

4,074
0,021

3,860
1,2819

9,397
0,000

Predlog smernic, področje »Pogoji in izvedba kliničnega usposabljanja«
-

-

-

-

-

-

Klinično usposabljanje mora biti izvedeno v skladu z urami, ki jih predpisuje EU Direktiva
2013.
Klinični mentor mora biti študentu dostopen vsaj 40 % časa na dan, ko je študent na
kliničnem usposabljanju, študent mora biti kontinuirano spremljan in usmerjan v
kliničnem okolju. Izvajalci kliničnega usposabljanja morajo zagotoviti, da študenti delajo
pod direktnim ali indirektnim mentorstvom cel čas kliničnega usposabljanja.
Priporočeni kadrovski normativ za klinično usposabljanje je 1 študent / 1 klinični mentor.
Na področjih, kjer je prisotno pomanjkanje kliničnih mentorjev, je sprejemljiv standard 2
študenta / 1 klinični mentor ½, vendar naj tak kadrovski standard ne presega več kot
polovice ur kliničnega usposabljanja.
Razmerje urami teoretičnega in kliničnega usposabljanja na ravni vsakega študijskega
leta naj ne bo manj kot 40% in ne več kot 60%.
Študent, ki ni dopolnil 18 let, ne more vstopiti v klinično usposabljanje.
Mentorji morajo izpolnjevati minimalne zahteve za izvajanje kliničnega mentorstva, ki jih
predpiše visokošolski zavod in vključujejo: pogoje za prevzem del in nalog kliničnega
mentorja (vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju, kjer se izvaja mentorstvo, aktivno
delovanje pri razvoju stroke zdravstvene nege znotraj zdravstvenega zavoda), naloge
in odgovornosti, obveznosti VZ, pogostost potrebnega izobraževanja in usposabljanja,
idr.
Habilitacija v naziv strokovni sodelavec ni pogoj za izvajanje kliničnega mentorstva v
učni bazi.
Klinični mentor mora biti ustrezno pripravljen na delo s študenti, odgovornost za izvedbo
izobraževanj in usposabljanj mora prevzeti VZ, usposabljanja morajo potekati
kontinuirano, vsaj 1x na letni ravni. Posebno pozornost je na ravni vsakega novega
študijskega leta potrebno nameniti mentorjem začetnikom.
Študent mora pri delu v kliničnem okolju imeti podporo s strani tutorja, kliničnega
mentorja in koordinatorja kliničnega usposabljanja iz VZ.
Klinično usposabljanje mora potekati na vseh področjih, ki jih predpisuje Direktiva 2013
in tudi na področjih, ki so specifična za zdravstveni sistem Slovenije (primarna,
sekundarna in terciarna raven). Minimalno število ur, ki jih študent mora opraviti na
predpisanih študijskih področjih je 160 ur ali 4 tedni.
Pogoj za izvedbo kliničnega usposabljanja v učni bazi je status učne baze, pridobljen
na Ministrstvu za zdravje.
Klinično usposabljanje mora imeti preverjanje znanja in mora biti ocenjeno na način, kot
se preverja znanje na teoretičnih predmetih ter mora biti pogoj vpis v višji letnik študija.
KU na v 2. in 3. letniku poteka v daljših časovnih sklopih, vključuje naj vse tri izmene in
obdobje vikenda, vendar največ v obsegu 40 ur na teden.
VZ je odgovoren za sprotno in končno evalvacijo kliničnega usposabljanja.
VZ mora imeti koordinatorje kliničnega usposabljanja na posameznih področjih
usposabljanja in koordinacijo kliničnega usposabljanja na ravni VZ.
VZ mora imeti sklenjeno pogodbo z učno bazo za izvedbo usposabljanja, kjer se
opredeli odgovornosti obeh partnerjev. Pogodba naj kot priloga vsebuje seznam
študentov, ki bodo izvajali klinično usposabljanje po skupinah in seznam kliničnih
mentorjev, ki bodo vključeni v mentorstvo študentom.

3.7 Kompetence programa (splošne in specifične)
Razumevanje kompetenc študijskega programa smo preverjali s štirimi trditvami, rezultati
so prikazani v tabeli 6. Zanesljivost instrumenta je znašala 0,901, faktorska analiza pokaže
en vsebinski konstrukt, ki pojasni varianco v 77,157 % (KMO = 0,832). Pri trditvah, kjer so
statistično značilne razlike, so le te nastale zaradi nižjega strinjanja pri študentih.
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Tabela 6: Kompetence študijskega programa

Študijski program se mora izvajati na ustreznem akademskem nivoju
in mora biti na dokazih podprt.
Splošne kompetence programa morajo biti na ravni visokošolskega
študija, skladno s šesto ravnjo Evropskega kvalifikacijskega okvirja.
Specifične kompetence morajo obsegati minimalne kompetence
Direktive in morajo biti usklajene z nacionalnimi usmeritvami ter z
delodajalci.
Potrebno je usklajeno delovanje visokošolskih zavodov na področju
splošnih in specifičnih kompetenc poklica.

PV
(SD)
4,495
0,732
4,344
0,787

F
p
2,469
0,091
2,671
0,075

4,419
0,771

9,075
0,000

4,424
0,829

3,513
0,034

Predlog smernic, področje »Kompetence programa«
Študijski program se mora izvajati na ustreznem akademskem nivoju in mora biti na
dokazih podprt. Splošne kompetence programa morajo biti na ravni visokošolskega
študija, skladno s šesto ravnjo Evropskega kvalifikacijskega okvirja. Specifične
kompetence morajo obsegati minimalne kompetence Direktive 2013 in morajo biti
usklajene z nacionalnimi usmeritvami ter z delodajalci. Direktiva EU 2013 v 31. členu
opisuje znanja in veščine in sposobnosti, kar je potrebno upoštevati v študijskem
programu.
Potrebno je usklajeno delovanje visokošolskih zavodov na področju splošnih in
specifičnih kompetenc poklica. Poleg Direktive 2013 je smiselno upoštevati še druge
mednarodne usmeritve, kot so NMC (2010),Tuning (2010), EFN matrika kompetenc
(2014), idr., katere pripomorejo k razumevanju in umestitvi kompetenc na ravni
dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja.

3.8 Kakovost izvedbe programa
Kakovost izvedbe programa smo preverjali s štirinajstimi trditvami, rezultati so prikazani
v tabeli 7. Zanesljivost instrumenta je znašala 0,962, faktorska analiza pokaže en
vsebinski konstrukt, ki pojasni varianco v 64,986 % (KMO = 0,924). Pri trditvah, kjer so
statistično značilne razlike, so le te nastale zaradi nižjega strinjanja pri študentih.

Tabela 7: Kakovost izvedbe programa

Spremljanje kakovosti dela se izvaja glede na minimalne standarde
Direktive EU, ZVIS-a, standarde NAKVIS, ReNPRVŠ 2011-2020,
mednarodne smernice in priporočila ter lastne postavljanje
kazalnike kakovosti na ravni VZ ali univerze.
VZ mora stremeti k mednarodni primerljivosti izvajanja študijskega
programa in uvajati sodobne pristope v učenju.
VZ mora izvesti vsaj en nenapovedan nadzor teoretičnega in
praktične usposabljanja na študijsko leto.
VZ mora zagotavljati redne samoevalvacije, iskati priložnosti za
izboljšave in graditi mehanizme za razvoj dobre prakse na področju
pedagoškega dela, ki je podprto z dokazi.
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PV
(SD)

F
p

4,293
0,896

10,008
0,000

4,452
0,8010
4,183
0,8840

10,008
0,000
1,011
0,368

4,344
0,891

9,723
0,000

Preverjanje znanje študentov mora zajemati vsa področja
programa, cilje in kompetence tako teoretične izvedbe programa kot
kliničnega usposabljanja, klinični mentorji morajo biti usposobljeni
za spremljanje napredka pri študentu in preverjanje znanja.
VZ mora imeti izdelane lastne standarde dela tako na področju
teoretične in praktične izvedbe študijskega programa, ki so skladne
najmanj z minimalnimi zahtevami EU Direktive, nacionalno
zakonodajo in dokumenti.
VZ mora skrbeti za kontinuiran profesionalni razvoj (CPD)
visokošolskih učiteljev, visokošolskih strokovnih sodelavcev in
kliničnih mentorjev.
Merila za habilitacijo vseh izvajalcev študijskega programa morajo
biti usklajena z Minimalnimi standardi za izvolitev v nazive
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev na visokošolskih zavodih (NAKVIS, 2010, 2011).
VZ mora natančneje opredeliti pogoje za naziv predavatelj, saj v
nasprotnih primerih lahko pride do situacij, da predavatelj ne
potrebuje nobenih pogojev, razen stopnjo izobrazbe in leta dela.
VZ naj pogoje za naziv predavatelj opredeli na osnovi 10. člena
standardov NAKVIS: »kandidat izkazuje usposobljenost za
strokovno delo z dokumentiranimi objavami znanstvenih in
strokovnih del, dokumentiranimi raziskovalnimi in strokovnimi
dosežki, dokumentiranim sodelovanjem pri znanstvenih ali
strokovnih projektih, podeljenimi patenti in drugimi dokumentiranimi
dosežki, ki se na področju posamezne stroke štejejo za dokaz
izvirnosti in kakovosti«.
VZ naj ima raziskovalno skupino, ki jo sestavljajo visokošolski učitelji
zdravstvene nege, njihova raziskovalna uspešnost je razvidna v
sistemu SICRIS (seštevek A).
VZ mora dati svoj prispevek pri razvoju stroke na državni ravni na
področju katere ima akreditiran študijski program.
Izvajalci študijskega programa morajo biti večinsko visokošolski
učitelji zdravstvene nege.
VZ, ki izvaja študijski program Zdravstvena nega (VS), mora v
vodstvu zavoda na prvem nivoju vodenja imeti predstavnika iz
zdravstvene nege (dekan ali prodekan).

PV
(SD)

F
p

4,312
0,955

7,310
0,001

4,273
0,891

3,883
0,025

4,516
0,7315

8,989
0,000

4,366
0,8570

7,509
0,001

4,304
0,8483

4,214
0,018

4,109
0,919

2,425
0,095

4,250
0,9449

7,741
0,001

4,337
0,8291
4,207
0,9083

2,783
0,068
3,608
0,032

4,154
0,9536

2,451
0,093

Predlog smernic, področje »Kakovost izvedbe programa«
Potrebno je vrednotenje programa glede na cilje in kompetence na način redne
samoevalvacija in zunanje evalvacija. Priporoča se:
–

–
–
–
–

Spremljanje kakovosti dela glede na minimalne standarde, ki so zapisani v Direktivi EU,
ZVIS, standarde NAKVIS, ReNPRVŠ 2011-2020, mednarodnih usmeritvah in
priporočilih ter lastne postavljanje kazalnike kakovosti na ravni visokošolskega zavoda
ali univerze.
VZ mora stremeti k mednarodni primerljivosti izvajanja študijskega programa in uvajati
sodobne pristope k učenju.
VZ mora izvesti vsaj en nenapovedan nadzor teoretičnega in praktične usposabljanja
na študijsko leto.
VZ mora zagotavljati redne samoevalvacije, iskati priložnosti za izboljšave in graditi
mehanizme za razvoj dobre prakse na področju pedagoškega dela, ki je podprta z
dokazi.
Preverjanje znanje študentov mora zajemati vsa področja programa, cilje in
kompetence tako teoretične izvedbe programa kot kliničnega usposabljanja, klinični
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mentorji morajo biti usposobljeni za spremljanje napredka pri študentu in preverjanje
znanja.
– VZ mora imeti izdelane lastne standarde dela tako na področju teoretične in praktične
izvedbe študijskega programa, ki so skladni najmanj z minimalnimi zahtevami EU
Direktive in nacionalno zakonodajo.
– VZ mora skrbeti za kontinuiran profesionalni razvoj (CPD) visokošolskih učiteljev,
visokošolskih strokovnih sodelavcev in kliničnih mentorjev.
– Merila za habilitacijo vseh izvajalcev študijskega programa morajo biti usklajena z
Minimalnimi standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (NAKVIS, 2010, 2011).
VZ mora v Merilih za izvolitev v naziv natančno opredeliti temeljne in splošne minimalne
standarde za naziv predavatelj, saj je ta naziv vstopni pogoj za učenje na
visokostrokovnem študijskem programu.
Zlasti je pomembna opredelitev
usposobljenosti za strokovno delo, ki se izkazuje z objavami.
10. člen standardov namreč navaja, da kandidat izkazuje usposobljenost za strokovno
delo z dokumentiranimi objavami znanstvenih in strokovnih del, dokumentiranimi
raziskovalnimi in strokovnimi dosežki, dokumentiranim sodelovanjem pri znanstvenih ali
strokovnih projektih, podeljenimi patenti in drugimi dokumentiranimi dosežki, ki se na
področju posamezne stroke štejejo za dokaz izvirnosti in kakovosti. 15. člen:
Usposobljenost na področju izvolitve v naziv se izkazuje z:
− ustrezno bibliografijo na področju, za katerega želi kandidat biti izvoljen,
− dokazili o uspešnem sodelovanju v mednarodnem prostoru,
− dokazljivimi navedki v znanstveni literaturi in
− pozitivnimi ocenami poročevalcev.
Navedbe v Standardih NAKVIS so dovolj natančne, da visokošolski zavodi bolj natančno
določijo pogoje za naziv predavatelj.
VZ naj ima raziskovalno skupino, ki jo sestavljajo visokošolski učitelji zdravstvene nege,
njihova raziskovalna uspešnost je razvidna v sistemu SICRIS (seštevek A).
VZ mora dati svoj prispevek pri razvoju stroke na državni ravni na področju katere ima
akreditiran študijski program.
Izvajalci študijskega programa morajo biti večinsko visokošolski učitelji zdravstvene
nege.
VZ, ki izvaja študijski program Zdravstvena nega (VS), mora v vodstvu zavoda na prvem
nivoju vodenja imeti predstavnika iz zdravstvene nege (dekan ali prodekan).

4. RAZPRAVA
Raziskava pokaže strinjanje na visoki ravni. Dosežen je bil konsenz po metodi Delfi
praktično pri vseh predlaganih stališčih, saj smo dosegli strinjanje na 51 do 70 % ravni, kar
Polit in Back (2008) navajata kot cilj metode Delfi. Ugotovimo, da je mnenje v mnogih
stališčih statistično značilno nižje, kar si lahko razložimo, da imajo študenti v ospredju
interes dokončanja študija pod pogoji, ki trenutno so in si ne želijo zaostrovanja zahtev pri
izvedbi študijskega programa. Razloge za tak rezultat je potrebno še proučiti v že izvedenih
raziskavah na področju dojemanja kakovosti študija na strani študentov.
Raziskava pokaže, da anketiranci srednješolsko izobraževanje v zdravstveni negi še vedno
dojemajo kot pomembno za razvoj veščin in sposobnosti na visokošolskem programu
zdravstvene nege, kar nas je presenetilo. Še vedno je zaznati, da anketiranci teoretično
znanje in potrebo po predhodni splošni izobrazbi za vstop v študijski program, ne zaznavajo
kot pomembno, da lahko študent napreduje v programu, kljub navedbi Direktive 2013, da
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je za vstop v program potrebno 12 let splošnega izobraževanja. Anketiranci so zagovorniki
predhodne priprave na študij v okviru »propedevtičnega programa«, ki ga je potrebno glede
na Direktivo 2013 dati iz potrebnih pogojev za vpis.
Raziskava pokaže tudi na probleme pri zaznavanju lastne poklicne identitete, ki se kaže v
spremembi strokovnega naslova diplomanta. Anketiranci le v eni tretjini podprejo strokovni
naslov diplomirana zdravstvenica in diplomirani zdravstvenik, medtem ko se strinjajo, da
strokovni naslov odraža strokovno področje, ki je predmet študija. Podani so posamezni
predlogi za strokovni naslov diplomirana negovalka/negovalec.
Soglasje ni bilo doseženo v minimalnih urah, ki jih je potrebno izvesti na posameznih
področjih kliničnega usposabljanja, podani so bili predlogi, da je potrebno več ur na
posameznem kliničnem področju. Prav tako ni bilo doseženo soglasje za izvedbo kliničnega
usposabljanja v daljših časovnih sklopih in v izmenah, kar je praksa razvitih držav pokazala
kot uspešen pristop pri doseganju kompetenc. V komentarjih anketirancev je bilo predvsem
zaznati, da učne baze ne bodo zmogle preiti na takšen model mentoriranja študentov zaradi
pomanjkanja mentorjev v treh izmenah.
V okrogli mizi, ki je potekala na posvetu, kjer je bil predstavljen predlog smernic, se je
pokazalo sledeče:
-

-

-

-

-

-

Smernice so potrebne, podpira se nadaljnje usklajevanje med vsemi akterji, kot je
zapisano v poglavju metode.
Potrebna je natančna opredelitev potreb po kadrih na visokošolski ravni za daljše
časovno obdobje, ki vključuje vse situacijske dejavnike in ne samo demografske
podatke o obstoječi populaciji diplomiranih medicinskih sester, temveč tudi potrebe,
ki izhajajo iz potreb populacije, napredka v zdravstveni obravnavi in napredka v
zdravstveni negi v razvitem svetu.
Potrebna je pojasnitev izobraževanje, kompetenc in sposobnosti na vseh nivojih
izobraževanja, kot jih predstavlja EFN in ICN. Klinična okolja morajo nadaljnji razvoj
zdravstvene nege na področju izobraževanja razumete, da se bodo lahko aktivno
vključila v oblikovanje študijskih programov in oblikovanje novih delovnih mest.
Povečati je potrebno sodelovanje med Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za
visoko šolstvo, visokošolskimi zavodi, NAKVIS-om in zdravstvenimi zavodi s ciljem
mednarodno primerljivega razvoja izobraževanja v zdravstveni negi v RS.
V okviru meril NAKVIS-a je potrebno dati več pozornosti reguliranim poklicem in bolj
jasno definirati materialne in kadrovske pogoje za akreditacijo in ponovno
akreditacijo študijskega programa. Potrebno je, da so visokošolski učitelji na
visokošolskem zavodu zaposleni. Visokošolski zavod ne sme biti sam sebi namen,
temveč mora dati družbeni doprinos k razvoju področja, kjer je akreditiran in mora
imeti razvito znanstveno raziskovalno delo.
Ustrezna izobrazba za vstop v poklic dipl. m. s. /dipl. zn. naj bo gimnazijski maturant,
kar je skladno z Direktivo 2013. Poklic zdravstveni tehnik je zaključen poklic na
srednješolski ravni in naj bo v vlogi asistenta v zdravstveni negi, zato je potrebno tej
ravni tudi prilagoditi poklicne kompetence in povečati kompetence na ravni splošnih
naravoslovnih vsebin, ki bodo dijaku srednje zdravstvene šole v primeru vpisa na
visokošolski program zdravstvene smeri, omogočale dobro napredovanje v študiju.
Razmerje študent mentor mora biti 1:1, izjemoma 1:2, nikakor pa ne 1:3.
Študij je potrebno podaljšati na 4 leta in ga umestiti na univerzitetno raven, kot je
naredila večina držav EU. V ta namen je potrebno izgrajevati kadre v zdravstveni
negi, ki bodo imeli doktorat znanosti in pogoje za učenje na univerzitetnem
programu zdravstvene nege.
Izredni študij je potrebno podaljšati na obdobje 4,5 let.
Zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje poklica mora biti
vključeno kot pogoj za vpis v program.
Potrebno poenotenje pogojev za habilitacijo v naziv predavatelj.
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-

VSU učitelji naj bodo prisotni kot mentorji v kliničnih okoljih.
Študent naj ima preverjeno znanje preden vstopi v klinično usposabljanje.

Komentar:
-

Delovna skupina za pregled prvega osnutka smernic: Dr. Klavdija Čuček Trifkovič,
viš. pred., mag. Vida Gonc, viš. pred., Dr. Andreja Kvas, viš. pred., Andreja Mihelič
Zajec, pred., Doroteja Rebec, pred., mag. Tamara Štamberger Kolnik, viš. pred., izr.
prof. dr. Brigita Skela Savič, Sanela Pivač, pred., Sedina Kalender Smajlović, pred.,
Marta Smodiš, pred.
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TEORETIČNI MODELI IN REFLEKSIVNA PRAKSA KOT IZZIV
KAKOVOSTNI ZDRAVSTVENI NEGI
mag. Jožica Ramšak Pajk3
Izvleček
Prispevek razpravlja o teoretičnih modelih in njihovi uporabnosti. Kjer so izpostavljeni
nekateri kriteriji glede ocene njihove uporabnosti. Teoretični modeli so vir teoretičnega
znanja, ki ga je možno uporabiti v praksi. Predstavljena je reflektivna praksa in možnost
njene uporabe po Gibbsovem modelu. Refleksija je proces, kjer se posameznik ali tim uči
o stvareh, ki so se zgodile in jih vidi v drugi luči kar omogoča, da vpliva na spremembo
dejanja.

1. Uvod
Tako pogosto zastavljeno vprašanje ali so teorije še sploh aktualne? Kaj nam lahko
prinesejo in ali ima smisel razmišljati o njihovi aplikaciji v prakso. Če pogledamo širše in si
zastavimo za cilj najboljša in kakovostna zdravstvena nega, zadovoljstvo pacienta, pri
katerem izvajamo kakovostno, varno zdravstveno nego in težimo k najboljšim izzidom in
zdravju pacienta, bomo iskali odgovor tako med praktiki kot tudi akademiki. Na poti do tega
cilja naletimo na znanje, ki ga teoretiki delijo na teoretično in praktično in je bistveno za
razvoj stroke, za razvoj in umestitev poklica v družbi, za izobraževanje in raziskovanje in še
posebej za sleherni vsakdan dela v kliničnem okolju. Odnos do znanja in zavedanje
slednjega je vodilo razvoja stroke. Če beremo Fawcet (2001) je prepoznala ali postavila
hierarhijo znanja v ZN, kjer je izhajala in zelo abstraktnega do konkretnega, torej je
opredelila tako teoretično kot praktično znanje. V svoji hierarhiji je opredelila mesto
teoretičnih modelov in teorij in podala definicijo. Poskušala je najti nekaj skupnega v že
napisanih teoretičnih modelih in teorijah. Kar je bistvenega pri njej je ugotovila, da se večina
vse teoretičarke ukvarjajo z 4 koncepti metaparadigme v ZN in sicer Človek, Okolje, Zdravje
in Zdravstvena nega.
Kritike modelom so se večinoma osredotočila na vprašanje praktične uporabnosti modelov,
pogosto se izpostavi vprašanje nepovezanosti teorije in prakse. Slednje zavzema pogosto
svoje mesto v znanstvenih razpravah. Posamezni raziskovalci v ZN so razvili kriterije za
testiranje oziroma možen prikaz njihove uporabnosti. Spodaj so navedeni od McKenna in
Fawcett, ki sta v slovenskem prostoru pogosto citirana avtorja.
Kako je teorija razvita oziroma kriteriji razvoja in uporabe teorije (McKenna, 2000)?




Kako je teorija interno strukturirana?
 jasnost
 preprostost
 skladnost
 metaparadigma
 ustreznost
 veljavnost sklepanja
 koncepti in predpostavke
Kakšna je uporabnost teorije?

mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred., Zdravstveni dom Ljubljana, Patronažno varstvo - enota
Bežigrad, Fakulteta za zdravstvo Jesenice
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 socialna korist, pomen, sprejemljivost
 obseg/splošnost
 vodilo za proces zdravstvene nege
 dosegljivost
 diskriminacija oz. razlikovanje
Kako teorija vpliva na razvoj znanja?
 generiranje teorije
 pomembnost teorije
Kako je teorijo možno testirati?

Fawcett (2001) opisuje kriterije za ocenjevanje konceptualnih modelov, ne pa tudi teorij
zdravstvene nege, ker avtorica predpostavlja, da je večina teoretikov opredelila
konceptualne modele. Kriterije za vrednotenje konceptualnih modelov predstavljajo
naslednja področja:
razlaga izhodišč/predpostavk, opisi štirih konceptov metaparadigme, povezava konceptov
in izhodišč, ujemanje notranjih struktur, socialni vidik in usklajenost, pomen za družbo in
socialna uporabnost.
Ker teoretični modeli, ki so bili popularni niso podali pravega odgovora kako zagotoviti
najboljšo ZN, je ZN prevzela po medicini koncept na dokazih podprta ZN. Pričakuje se, da
bo praksa delala po dokazih ali na način, ki so rezultat randomiziranih študij. Kar je ta pristop
bil naravnan h kvantitativnemu raziskovanju, so poskušale pozitivistične smeri pripeljati tako
imenovano reflektivno ali refleksivno prakso in več raziskovanja s kvalitativnim
raziskovalnim pristopom. Reflektivna praksa je odraz potreb po razvoju v kliničnem okolju
z malimi koraki in na nivoju oddelka, tima ali posameznika. Ideja učiti se iz prakse je stara
in sega k avtorju Devew z leta 1938, nadaljeval je Schon (1978), kasneje so se razvili tudi
modeli refleksivne prakse kot so Johns (2009), Gibbs (1988), Kolbl (1987) in še drugi.
Omenjeni so pogosto uporabljeni v praksi na področju zdravstvene nege je pogosto citiran
Gibbs in Johns.
Danes je večji poudarek na dokazih podprti praksi in reflektivni praksi, ki pomembno vpliva
v procesu doseganja kakovostnih izzidov v zdravstveni negi. Vendar pa je za zadosten nivo
znanja tako empiričnega kot izkustvenega potrebno poznavanje teoretičnih modelov, kajti
le z znanjem je klinična presoja o uporabi novih raziskavah ali zunanjih dokazov učinkovita
(Christensen, 2011).

2. REFLEKTIVNA PRAKSA
Refleksivna praksa kot koncept za učenje je bil predstavljen v mnogih profesijah leta 1980.
To je videti, kot eden od načinov, da se strokovnjaki učijo iz svojih izkušenj, da bi razumeli
in razvili najboljšo prakso. Ideja za to je relativno preprosta. V bistvu, refleksivna praksa
pomeni, da se učimo o stvareh, ki so se zgodile in jih vidimo na drug način, ki nam omogoča,
da spremenimo neko dejanje (Jasper, 2003).
Refleksija je pregled osebnih misli in dejanj. Za zdravstvene delavce to pomeni, da se
osredotočajo na to, kako komunicirajo s svojimi sodelavci, okoljem, pacienti, da bi dobili
jasnejšo sliko o svojem vedenju. Zato je proces, s katerim lahko zdravstveni delavci bolje
razumejo sebe, da bi lahko gradili na obstoječih prednostih in ustrezno ukrepali v prihodnje.
In beseda "ukrep" je ključnega pomena. Refleksija ni "zgolj pogled vase". Njen cilj je razviti
strokovne odločitve, ki so usklajeni z osebnimi prepričanji in vrednotami.
Refleksivna praksa je bila identificirana kot eden izmed ključnih elementov pri katerih se
učimo na podlagi lastnih izkušenj. V izobraževanju zdravstvenih delavcev je priznana kot
temeljno orodje za pomoč študentom, da znajo med seboj povezati teorijo in prakso.
Refleksivna praksa omogoča razvijanje lastnega znanje in spretnosti v smeri, ki vodi v
odličnost in strokoven razvoj v poklicni skupini. Po Jasper (2003) reflektivna praksa pomeni,
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uporaba lastnih izkušen kot izhodišče za nadaljnje učenje. Medicinske sestre se nenehno
spodbuja, da kritično razmišljajo o praksi in vsakdanjem delu. Vendar pa je še vedno malo
konkretnih usmeritev za medicinske sestre, kako kritično razmišljati. Širše okviri in modeli
za reflektivno prakso so bili ponujeni s strani teoretikov, kot so Benner in Wrubel (1989),
Gibbs (1988), in Johns (2009) (Bulman & Schutz, 2013).
Refleksija na klinično prakso omogoča medicinski sestri, da preuči svoje odločitve in znanje,
ki ga je pridobila in razvila v praksi. Ob tem poteka proces razmišljanja, kje in kako je
formalno teoretično znanje prispevalo ali bi lahko prispevalo k boljši klinični presoji in
odločitvam (Heath, 1998). Upoštevanje izkušenj in teoretičnega znanja vodi do kakovostne
zdravstvene nege, če pri tem vključimo še refleksijo na klinično prakso in odločitve, je izzid
ZN lahko še boljši, pri tem se pa pomembno veča znanje pri posameznikih kot v stroki sami
(slika 1 ).
Teoretično znanje

Znanje za klinično prakso

Reflektivna praksa

Izkušnje
Slika 1: Preko znanja in izkušenj ter uporabe refleksije, raste ekspertno znanje
MS
Prednosti refleksije so :






Spodbuja uporabo najboljšega znanja, ki je na voljo
Spodbuja in razvija obstoječo bazo strokovnega znanja
Preprečuje pojavljanje preteklih napak
Povečuje možnosti za učenje
Krepi zavedanje naše pristranskosti in diskriminacije

Slaba stran je, da ni veliko empiričnih dokazov oziroma ustreznih raziskav. So pa še
zunanje ovire za reflektivno razmišljanje: čas, apatija, strah pred kritiko/ocenjevanjem,
v refleksiji se ne vidi prednosti, nenaklonjenost »pravi« klinični praksi, poklicna aroganca
(RCN).

2.1 Model reflektivne prakse po Gibbsu
Pri pripravi seminarske naloge podiplomski študenti zdravstvene nege razvijajo in
dopolnjujeo svoje znanje, kritičnost z uporabo Gibbs modela za reflektivno prakso, pri
čemer sledijo naslednjim navodilom (Interno gradivo FZJ (prof. Fione Murphy)):
1. Opredeliti in jedrnato opisati kaj se je zgodilo"kritičen incident" - DOGODEK iz svoje
klinične prakse zdravstvene nege.
2. Ugotoviti in prepoznati pomembno/bistveno vprašanje/dejstvo, ki izhaja iz dogodka.
3. Opisati svoje misli, razmišljanja in občutke o dogodku.
4. Kritično ovrednotiti, kaj se vam je zdelo dobro ali slabo o tem dogodku.
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5. Kritično analizirati dogodek glede na spodnja navodila:


Opredelite vse oblike/vrste znanj, za katera menite, da so bila uporabljena v
incidentu. Kot okvir uporabite Carperjevo (1978) opredelitev oblik znanj v ZN.



Kritično ovrednotite uporabljena znanja. Ali so bila ustrezna? Ali želite izvedeti več
o tem področju? Ali so bile kakšne vrzeli v vašem znanju? Katere druge oblike znanj
bi lahko bila še ustrezna?



Za morebitne vrzeli v vašem znanju, preberite ustrezno literaturo in podajte primere
dodatnega znanja, ki bi ga lahko uporabili za izboljšanje vaše klinične prakse v
prihodnosti.



Opišite ali bi kateri izmed predstavljenih teorij ali modelov zdravstvene nege bili
koristni, da bi vam pomagali razumeti dogodek?

6. Po temeljitem premisleku in kritičnem pregledu znanja in teorij, ki so bile uporabljene
in bi se lahko uporabile, izpostavite kaj ste se naučili in kaj bi naredili drugače
naslednjič.
Cilji uporabe Gibbs-ovega cikličnega modela reflektivne prakse:





za spreminjanje lastnih predpostavk in stališč
da razišče različne / nove ideje in pristope k izvajanju ali razmišljanju o stvareh
spodbujanju samostojnosti - izboljšanje (po prepoznavanju prednosti in slabosti ter
ukrepanju za njihovo obravnavo)
povezati prakso in teorijo (s kombiniranjem akcije ali opazovanja z razmišljanjem
ter z uporabo znanja)

2.2 Vpliv refleksije na razvoj klinične prakse
Nekatere spretnosti so potrebne, da postanemo refleksivni, podobno, kot je potrebno imeti
dobre klinične sposobnosti za kompetentno medicinsko sestro. Samozavedanje podpira
dobro klinično prakso, bistvena je za vzpostavitev učinkovitega in terapevtskega odnosa
med medicinsko sestro in pacientom. Vedeti kako opisati, analizirati, sintetizirati in vrednotiti
so tudi pomembna znanja in spretnosti za vse medicinske sestre. Medtem, ko je refleksija,
naravni proces človeškega razmišljanja, je v praksi kompleksna dejavnost, ki se uporablja,
kot učni pripomoček (namerno, sistematično). Refleksijo je potrebno zavestno razvijati in
spodbujati v času študija in kasneje v poklicu. Refleksija je tako formalne kot neformalne
narave; formalna se nanaša na raziskovanje in uporabo teoretičnih spoznanj in zagotavlja
smernice in okvire klinični praksi, neformalna se nanaša na samo spraševanje in razvija
posameznikovo samozavest in odnos do profesije in znanja.
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Napredna
strokovna
praksa ZN.

Širitev specialnih znanj – praksa
ZN z vedenjem Kako – Kaj Zakaj

Splošna praksa zdravstvene nege

Slika 2: Model razvoja napredne prakse zdravstvene nege
O reflektivni praksi večina govorimo v nivoju, ko se pojavi želja po novem znanju in tudi po
ustvarjanju novega znanja. Slednji proces se lahko med drugim odvije tudi z reflektivnim
razmišljanjem že v procesu dela (v akciji) ali po opravljenem delu ali nekem dogodku
(reflection on action). Za pristop k refleksiji je potrebno neko predhodno znanje in sicer
teoretično -empirično, praktično - izkustveno, ki vodi do dejanj – prakse, ki temelji na znanju
in razumevanju prakse. Temu znanju rečemo tudi vedenje da, oziroma eni ga tudi
poimenujejo kot tiho znanje, ki se razvija znotraj neke poklicne skupine in ožje strokovne
usmeritve in je za kakovost in razvoj dela zelo pomembno (Christensen, 2011). V kolikor
poteka kritična presoja in refleksija na prakso in dogajanje, kjer se torej upošteva tako
praktično kot teoretično znanje ter ti. tiho znanje, proces vodi do »napredne« strokovne
zdravstvene nege oziroma tudi posameznika, ki je ekspert na nekem področju (slika 2).
Poudariti je potrebno, da je izkustveno učenje v središču izboljšanja klinične presoje in da
povezuje predhodno znanje in izkušnje v učinkovitejši, premišljen način delovanja, ki razvija
strokovno znanje. Refleksija ima možnost spodbujanja tega procesa, in bi moral biti del
procesa na dokazih podprte prakse. Ko gre za pomanjkanje empiričnih dokazov, je prav
tako pomembno, da je poudarek na učenju na podlagi izkušenj, z namenom ozaveščanja o
klinični presoji (Bulman & Schutz, 2013).
Naše klinično delo in konec koncev naši uporabniki so odvisni od sposobnosti naših kliničnih
presoj. Izsledki raziskav oziroma zunanji klinični dokazi so lahko odlični, vendar nikoli ne
morejo v celoti nadomestiti individualno klinično strokovno znanje, in to je znanje
posameznika-DMS ali zdravstvenih delavcev, da se odločijo, ali je zunanji dokaz ustrezen
za konkretno klinično okolje in kako ga je treba vključiti v procesu kliničnega odločanja. Zato
se zdi, da moramo najti načine, kako pomagati našim študentom in mentorjem, da v čim
večji meri razvijajo klinično presojanje (reflektiven proces) kot tudi sposobnost, da v čim
večji meri uporabljajo empirične dokaze. Bulman in Schutz (2013) navajata, da refleksija
predstavlja v tem okviru velik potencial. To je zato, ker refleksija lahko pomaga medicinskim
sestram, da razvijejo svoje sposobnosti klinične presoje in hkrati raziskujejo svoje odnose
s pacienti, še posebej, če je ta mogoč v dialogu z drugimi sodelavci, tako da je mogoče
odločitev klinične presoje podpreti ali izpodbijati.
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3. ZAKLJUČEK
Medicinske sestre imajo ključno vlogo pri zagotavljanju, da bolniki prejemajo varno,
učinkovito človeka usmerjen oskrbo, ki temelji na najboljših razpoložljivih dokazov.
Sposobnost uporabiti kombinacijo tehničnega znanja, kliničnih obrazložitve in dokazov, ki
ustreza vrsti zdravstvenih ustanovah razvija skozi čas, in kot posledica formalnega
poučevanja, izkustvenega učenja, učinkovitega mentorstva in reflektivni praksi.
Vseživljenjsko učenje je bistveni del našega osebnega in strokovnega razvoja. Da bi
pomagali s svojim razvojem, je pomembno razvijati prakse z uporabo lastnega znanja in
samozavedanje s procesom presojanja. Razviti sposobnost reflektivne prakse in
razmišljanja v vsakdanji praksi je ključnega pomena. Refleksija na/o klinični praksi in učenje
iz lastnih izkušenj omogoča izvajanje in uvajanje standardov v smeri odličnosti tako za
paciente/družine kot celotno zdravstveno varstvo.
Ali so teoretični modeli uporabni in kako jih uvajati je zahtevno vprašanje. Glede na odraz
dosedanjih spoznanj je verjetno bolje razmišljati v smeri kako znanje, ki nam ga dajejo
teoretični modeli uporabiti za namen razvijanja varne in sodobne klinične prakse. Vsekakor
je njihovo poznavanje bistveno in v procesu izobraževanja prisotno. Povezovanje
teoretičnih spoznanj in praktičnih izkušenj ter razvijanje reflektivnega pristopa, je proces
povezovanja in sodelovanja kliničnega okolja z izobraževalnimi inštitucijami, ki omogoča
študentu profesionalen razvoj.
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KLJUČNI DOSEŽKI MEDNARODNEGA PROJEKTA SOULBUS –
IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI IZVEDBE IZMENJAVE TUJIH
ŠTUDENTOV
dr. Simona Hvalič Touzery4
Izvleček
Kakovost mentoriranja tujih študentov znanstvene nege je pomembno povezana ne le s
specifičnimi znanji mentorjev s področja zdravstvene nege, temveč tudi s kulturnimi
kompetencami visokošolskih učiteljev in kliničnimi mentorji. Rezultati novejše kvalitativne
raziskave med kliničnimi mentorji in visokošolskimi učitelji iz petih evropskih držav
(Slovenije, Hrvaške, Finske, Nizozemske, Estonije) je opozorila na potrebo po izboljšanju
njihovih multikulturnih znanj, na specifike mentorirnja tujih študentov ter na priložnosti za
izboljšanje izvedbe klinične prakse tujih študentov. V sklopu mednarodnega projekta
Soulbus je bil oblikovan multikulturni e-učni program Soulbus-e-Coach. Fakulteta za
zdravstvo Jesenice (FZJ) in Klinika Golnik sta se z oblikovanjem Navodil za vodenje tujega
študenta na FZJ in sodelujočih učnih bazah ter Vprašalnika za tuje študente odzvali na
nacionalno specifične potrebe kliničnih mentorjev. Te novosti bodo vpeljane v proces
izvedbe mednarodne izmenjave študentov na FZJ. Pričakuje se pozitiven vpliv na kakovost
izmenjave tujih študentov na FZJ.
Ključne besede: multikulturni program, Soulbus-e-Coach, mentoriranje tujih študentov.

1. UVOD
Na področju izobraževanja, rehabilitacije ter socialne in zdravstvene oskrbe se v vse bolj
kulturno raznoliki družbi soočamo z izzivi, ki jih prinaša multikulturalizem. Pri tem
multikulturalizem razumemo kot etnično in kulturno heterogenost na enem območju (Hvalič
Touzery, et al., 2014). V stroki in znanosti je prisotno vse večje zavedanje in znanje o tem,
da na zdravje in procese zdravljenja močno vplivajo različni vrednotni sistemi pacientov ter
zdravstvenih delavcev o zdravju in bolezni (Hvalič Touzery, 2014). Pridobivanje
multikulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev pa je pomembno ne le z vidika pacientov,
ampak tudi študentov zdravstvene nege. Poseben izziv za klinične mentorje predstavlja
mentoriranje študentov zdravstvene nege iz različnih kulturnih in etničnih ozadij. O pomenu
razumevanja lastne kulture ter kulture tujega študenta pri mentoriranju študentov govorijo
številne tuje raziskave (Drabble, Sen, Oppenheimer, 2012; van der Woning, 2013;
Edgecombe, Jennings, Bowden, 2013; Nigam, 2011; Henderson, 2009, cited in Hvalič
Touzery, et al., 2014).
Na potrebe po novih znanjih in učnih vsebinah se odziva mednarodni projekt Soulbus (polno
ime: Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education
and Labour Market), ki ga financira EU Erasmus Lifelong Learning Programme in h
kateremu je FZJ pristopila kot partnerica v oktobru 2013. Projekt se uspešno zaključuje v
septembru 2015. Njegov namen je bil razviti in implementirati multikulturni učni program za
klinične mentorje in visokošolske učitelje. Cilj projekta je bil izboljšati kakovost izvedbe
prakse tujih študentov z vidika multikulturalizma, prek spodbujanja multikulturnih
kompetenc kliničnih mentorjev in visokošolskih učiteljev.
Nosilka projekta je JAMK University of Applied Sciences, Finska. Konzorcij partnerskih
organizacij je sestavljen iz vsaj enega visokošolskega zavoda ter vsaj še enega partnerja
iz kliničnega okolja iz iste države. Partnerji v projektu so: Multicultural Center Gloria, Finska;
Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Slovenija; Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in
4
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alergijo Golnik, Slovenija; Saxion University of Applied Sciences, Nizozemska; Care Group
Solis, Nizozemska; Lahti University of Applied Sciences, Finska; Harjula Settlement
Association, Finska; Sveučilište u Zagrebu, Hrvaška; Centar za odgoj i obrazovanje
»Goljak«, Zagreb, Hrvaška; Tartu Health Care College, Estonija; Tartu University Hospital,
Estonija; San José State University, ZDA.
Namen prispevka je prestaviti ključne dosežke projekta Soulbus.

2. BESEDILO PRISPEVKA
Ključne naloge v okviru projekta so bile:








Opisati nacionalne prakse na področju multikulturnih kompetenc in prepoznati
slabosti, izzive in dobre prakse na področju usposabljanja tujih študentov.
Promovirati uporabo sistematičnih in standardiziranih procesov internacionalizacije
med visokošolskimi institucijami in institucijami, ki zagotavljajo prakso. To pomeni,
uskladiti proces internacionalizacije praktičnih usposabljanj, razvoj metod dela, ki
bodo v podporo pri učnem procesu tujih in domačih študentov.
Razviti in implementirati multikulturni učni program za klinične mentorje in
visokošolske učitelje, ki bo izboljšal znanje in sposobnosti le-teh s področja
multikulturalizma.
Oblikovati prilagojena navodila za usmerjanje tujih študentov v vsaki od šestih
partnerskih držav.
Med člani konzorcija ustvariti močno učno skupnost in sodelovanje izven okvirov
Soulbus projekta.

2.1 Multikulturne kompetence mentorjev in visokošolskih učiteljev
Podatke o multikulturnih kompetencah kliničnih mentorjev smo zbirali prek metode polstrukturiranega skupinskega intervjuja. Uporabili smo neslučajnostni namenski vzorec.
Raziskavo je izvedlo šest visokošolskih institucij iz petih držav: Finske, Hrvaške,
Nizozemske,
Estonije, Slovenije. Izbrali smo predstavnike kliničnih mentorjev,
visokošolskih učiteljev in študentov z medkulturnimi izkušnjami v kliničnem okolju. Zbiranje
podatkov je potekalo v januarju 2014. V vzorec je bilo vključenih 43 intervjuvancev, od tega
14 mentorjev, 15 visokošolskih učiteljev in 14 študentov z mednarodnimi izkušnjami.
Raziskava je opozorila na potrebo po izboljšanju multikulturnih znanj in spretnosti mentorjev
ter visokošolskih učiteljev. Hkrati smo ugotovili, da so imeli udeleženci intervjuja pozitiven
odnos do internacionalizacije klinične prakse. Internacionalizacijo vidijo kot pridobitev tako
na osebnem kot tudi na institucionalnem nivoju. Udeleženci raziskave so omenili vrsto
dejavnikov, ki negativno vplivajo na klinično prakso: kratko obdobje prakse, večje kulturne
razlike, pomanjkanje mednarodnih izkušenj med mentorji, slaba motivacija študentov,
jezikovne ovire. Učne metode, ki se jih mentorji poslužujejo pri delu s tujimi študenti so
klasične učne metode, ki jih tudi sicer uporabljajo z domačimi študenti, ter specifične
metode, prilagojene tujim študentom (supervizija, individualno svetovanje, delo v skupini
itd.). Raziskava je pokazala na različno stopnjo zavedanja vpliva lastne kulture na delo s
tujimi študenti. Podanih je bilo vrsto predlogov za izboljšanje prakse tujih študentov, npr.
oblikovanje okolja za multikulturno učenje (učinkovita komunikacija, razumevanje
specifičnih potreb študentov, sprotna evalvacija), oblikovanje posebnih orodij za izboljšanje
multikulturnega zavedanja (multikulturni tečaj o državi gostiteljici in njeni kulturi, osnove
multikulturalizma), priprava mentorjev na mentoriranje tujih študentov (paket za mentorje v
obliki priročnika – metode za vodenje tujih študentov, viri za kulturne informacije o državah
tujih študentov, povečanje možnosti mentorjev za multikulturne izkušnje). Intervjuvanci so
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bili tudi mnenja, da bi se moralo multikulturno izobraževanje začeti še preden tuj študent
vstopi v učno okolje (Hvalič Touzery, et al., 2014).

2.2 Multikulturni e-učni program Soulbus-e-Coach
Projekt je na inovativen način pristopil k sodelovanju visokošolskih institucij in trga dela.
Podlaga za pripravo učne platforme je bilo skupno poročilo o nacionalnih študijah primera
s področja multikulturalizma, ki ga je na podlagi nacionalnih raziskav pripravila Fakulteta
za zdravstvo Jesenice (Hvalič Touzery & Skela-Savič, 2014). Učna platforma Soulbus-eCoach, ki so jo pripravili partnerji Saxion University of Applied Sciences na Nizozemskem
(Delis, 2014), je bila dvakrat pilotirana s strani multiprofesionalne in multikulturne skupine
visokošolskih učiteljev ter mentorjev iz učnih baz.
Cilj multikulturnega e-učnega programa je opolnomočiti visokošolske učitelje in klinične
mentorje z multikulturnimi kompetencami (Delis, et al., 2014). Vsebine, ki so vključene v
model (Slika 1) so:








kulturno zavedanje,
kulturna empatija,
odprtost,
fleksibilnost,
socialna pobuda,
samoučinkovitost,
čustvena stabilnost.

Slika 1: Model učnega programa Soulbus-e-Coach (Delis, et al., 2014)
Multikulturni e-učni program je sestavljen iz dveh delov. Prvi del vsebuje splošne
multikulturne vsebine in kompetence za vodenje tujih študentov. V drugem delu je
poudarek na značilnostih in potrebah v specifičnem nacionalnem okolju. Za bolj jasno
predstavo in v usmeritev študentom, je bilo pripravljenih šest nacionalno specifičnih
primerov povezanih z vodenjem tujih študentov. Vsak del e-učnega programa je
ovrednoten s 5 ECTS. Vsa gradiva (članki, video posnetki) in naloge v e-učnem
programu so dostopna le v angleškem jeziku.
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Slika 2: Učni program Soulbus-e-Coach

2.3 Navodila za vodenje tujega študenta in vprašalnik za tuje študente
Slovenska partnerja v projektu FZJ in Klinika Golnik sta v sklopu drugega dela e-učnega
programa razvila Navodila za vodenje tujega študenta na FZJ in sodelujočih učnih bazah
ter Vprašalnik za tuje študente pred prihodom na izmenjavo z namenom klinične prakse.
Navodila in vprašalnik sta bila oblikovana na podlagi prepoznanih slabosti v procesu
mentoriranja tujih študentov (Hvalič Touzery, et al., 2014)
Navodila za vodenje tujega študenta so oblikovana kot priporočila za FZJ in njene učne
baze. Navodila so sestavljena iz treh vsebinskih sklopov: I. informiranje, gradiva (pred in
med izmenjavo), II. dokumentacija študenta pred izmenjavo, III. postopek, po prihodu tujih
študentov. Navodila so bila oblikovana z namenom bolj kakovostnega vodenja tujih
študentov. Temeljijo na dosedanjih izkušnjah kliničnih mentorjev, visokošolskih učieljev in
mednarodnih koordinatorjev. Učne baze se lahko same odločijo, ali bodo sledile vsem
korakom v navodilih. Zagotovo pa so navodila koristen pripomoček za boljšo pipravo in
izvedbo klinične prakse tujih študentov.
Vprašalnik za tuje študente je namenjen boljšemu predhodnemu informiranju kliničnih
okolij, v katerih bodo imeli prakso tuji študenti. Tuj študent bo pred prihodom na izmenjavo
naprošen, da izpolni omenjeni vprašalnik. S tem bodo klinična okolja bolje v naprej
pripravljena nanje. Vprašalnik med drugim vsebuje vprašanja o dosedanjih izkušnjah
študenta s klinično prakso in pričakovanjih glede pridobljenih kompetenc študenta v času
izmenjave. Z vidika boljše priprave na multikulturne razlike sta bili v vprašalnik vključeni tudi
vprašanje o omejitvah oz. zadržkih pri izvajanju nekaterih intervencij ter vprašanje o
kulturnih posebnostih za katere bi študent želel, da se jih upošteva v času izmenjave.
Tako navodila kot vprašalnik sta v veljavi od njunega sprejetja na seji Senata, dne 17.6.
2015.
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3. RAZPRAVA
Skozi projekt Soulbus smo prišli do pomembnih znanstvenih in praktičnih spoznanj o
multikulturalizmu in pomenu multikulturnih kompetenc pri nudenju zdravstvene nege. Hkrati
smo potrdili spoznanja tujih avtorjev o vplivu multikulturnih kompetenc kliničnih mentorjev
in visokošolskih učiteljev na kakovost izmenjave tujih študentov (Edgecombe, et al., 2003).
Cilji projekta so bili realizirani. Oblikovan je bil multikulturni e-učni program Soulbus-ecoach, ki bo brezplačno dostopen vsem zainteresiranim v Evropi. Udeležba v učnem
programu bo opolnomočila klinične mentorje in visokošolske učitelje z znanji s področja
multikulturalizma in tako izboljšala multikulturne kompetence kliničnih mentorjev in
visokošolskih učiteljev. Hkrati sta FZJ in Klinika Golnik izoblikovali navodila za vodenje
tujega študenta in vprašalnik za tuje študente, s katerima se odzivata na nekatere
prepoznane slabosti dosedanjega izvajanja mednarodne izmenjave tujih študentov. Ob teh
spremembah je pričakovati, da se bo izboljšala kakovost izvedbe prakse tujih študentov.
Višja raven multikulturnih kompetenc kliničnih mentorjev in visokošolskih učiteljev bo
pozitivno vplivala tudi na delo s pacienti in domačimi študenti.

Več informacij o projektu Soulbus je na voljo na:




SOULBUS Blogu: http://blogit.jamk.fi/soulbus/
SOULBUS spletni strani: http://www.jamk.fi/en/Research-and-Development/RDIProjects/Soulbus/Etusivu/
Soulbus Facebook strani:
https://www.facebook.com/pages/Soulbus/726601924074741?ref=aymt_homepag
e_panel
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TEORIJA IN PROCES ZDRAVSTVENE NEGE – TEMELJI
RAZVOJA SODOBNE ZDRAVSTVENE NEGE
Sanela Pivač, mag. zdr. neg.5
Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg.2
Izvleček
Teorije zdravstvene nege so temeljni element sodobne zdravstvene nege in osnova
znanosti zdravstvene nege. Njihova uporabnost je na različnih področjih delovanja
zdravstvene nege in različnih sociokulturnih okoljih. Teorije so podlaga za proces
zdravstvene nege, ki zajema vrsto logičnih, sistematičnih in premišljenih med seboj odvisnih
aktivnosti. Proces zdravstvene nege narekuje način delovanja medicinske sestre, omogoča
racionalen, logičen in na osnovi znanja utemeljen pristop pri reševanju problemov s
področja zdravstvene nege, ki upoštevajo ugotovljeno zdravstveno stanje pacientov.
Ključne besede: teorije, zdravstvena nega, proces zdravstvene nege.

1. UVOD
Teorije in modeli zdravstvene nege so temelj stroke zdravstvene nege, saj nam
predstavljajo osnovo za profesionalni razvoj, razvoj stroke v znanstveno disciplino in
avtonomno delovanje. V prispevku želimo prikazati pomembnost povezovanja teorije s
prakso ter uporabnost procesne metode dela, ki omogoča medicinski sestri sistematično,
organizirano in kontinuirano zdravstveno nego. Proces zdravstvene nege je kompleksen
proces, ki zahteva aktivno sodelovanja posameznika, družine in skupnosti pri vseh
aktivnostih zdravstvene nege. Teorije zdravstvene nege so potrebne za razvoj teoretičnega
in kritičnega razmišljanja medicinskih sester, so vodilo za oblikovanje in razvijanje procesne
metode dela, predvsem pri oblikovanju negovalnih diagnoz in obogatitvi teoretičnega
znanja.
Teorije zdravstvene nege so neposredno uporabne v praksi, saj jo vodijo in usmerjajo.
Omogočajo razvoj zdravstvene nege, na podlagi praktičnih izkušenj bogatijo teoretična
znanja in spoznanja, izboljšujejo prakso in omogočajo izobraževanje in raziskovanje v stroki
(Hajdinjak & Meglič, 2006). Razvijati so se začele v letu 1950 s ciljem razvoja in
napredovanja stroke zdravstvene nege, iz osredotočenja le na bolezni posameznika, na
celovito obravnavo pacientovih potreb. Prva, ki je razvila in objavila teorijo zdravstvene
nege je bila Hildegard Peplau. Njena teorija daje poudarek na medosebnih odnosih med
medicinsko sestro in pacientom (Johnson & Webber, 2005). Pomembno vodilo teoretičark
je bilo uvesti definicijo zdravstvene nege. Tako je teorija Virginie Henderson, kot najbolj
poznana v osredje postavila fiziološke potrebe človeka, opisala je 14 temeljnih življenjskih
aktivnosti, ki jih človek potrebuje za življenje in razvila definicijo zdravstvene nege (McCrae,
2011). Čamernik (2013) navaja, da v Sloveniji za oceno fizioloških potreb, kjer lahko
natančno ocenimo pacientove fiziološke potrebe in jih zapišemo v njegovo dokumentacijo,
uporabljamo prirejen model Virginie Henderson, ki temelji na 14 življenjskih aktivnostih.
Pajnkihar (2009) ugotavlja, da teorije zdravstvene nege nudijo edinstvene perspektive.
Teorije določajo, kako medicinske sestre pomagajo pacientom, kako ugotavljajo in
načrtujejo zdravstveno nego, posredujejo in vrednotijo rezultate. Teorija kaže medicinski
sestri pot in vsebino celostne obravnave pacienta. Seveda pa je od izbrane teorije odvisno,
kateri elementi bodo poudarjeni v procesu obravnave.
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., pred., Fakulteta za zdravstvo Jesenice, spivac@fzj.si
Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., pred., Fakulteta za zdravstvo Jesenice,
skalendersmajlovic@fzj.si
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2. UPORABNOST TEORIJ IN PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE V
PRAKSI
2.1 Uporabnost teorij v praksi
Teorije zdravstvene nege poudarijo in opišejo koncepte, ki so v interesu zdravstvene nege
in pacientov v določenem času. Podajajo osnovo za profesijo in disciplino ter znanost
zdravstvene nege. V praksi pomagajo pri vodenju in utemeljevanju zdravstvene nege,
razvoju znanja in izkušenj (Pajnkihar, 2009).
Ramšak Pajk (2013) poudarja, da je pomembno, da se zavedamo, da nobena teorija ne
pokriva vsega in ni univerzalna. Predstavila je 5 modelov in teorij, njihovo prepoznavnost in
uporabnost v praksi patronažne zdravstvene nege. Vsaka teoretičarka je opredelila svoj
teoretični model v okviru 4 konceptov metaparadigme in sicer človek, okolje, zdravje in
zdravstvena nega. Prav tako avtorica ugotavlja, da poznavanje različnih modelov lahko
patronažni medicinski sestri pomaga pri njenem delu, saj modeli poskušajo razložiti,
predvidevati in opisati prakso zdravstvene nege ter od medicinske sestre zahteva kritično
presojo in širšo obravnavo.
Avorica O’Shaughnessy (2014) navaja, da uporaba teorije in pristopov Dorotheae Orem
lahko pripomorejo k pozitivnim rezultatom okrevanja pacientov s kronično odpovedjo ledvic,
zdravljenjem s peritonelano dializo. Model samooskrbe vidi človeka kot biopsihosocilano
bitje, ki je sposoben in pripravljen sam skrbeti zase. Uporaba Oremove teorije je sestavni
del poučevanja pacientov, ki se zdravijo na domu. Paciente spodbuja k neodvisnosti,
prevzemu odgovornosti za lastno zdravje in k večjem samospoštovanju. Medicinska sestra
lahko vpliva na samooskrbo pacienta osebno ali po telefonu. Laudanski s sodelavci (2013)
ugotavlja, da so starejši pacienti psihološko bolj stabilni, kot mlajši pacienti v odnosu do
sprememb v kakovosti življenja, ki so posledica kronične odpovedi ledvic. Zato tudi avtorica
O’Shaughnessy (2014) poudarja, da mora medicinska sestra na podlagi ugotovljenega
stanja pacienta, kognitivnih in fizičnih sposobnosti pacienta načrtovati podporne ukrepe za
prilagoditev na nove življenjske razmere posameznika v domačem okolju.
Čauševič in Ramšak Pajk (2014) sta predstavili uporabnost prilagoditvenega modela
Calliste Roy pri obravnavi pacienta z rakom, ki ima hude bolečine. Uporabnost
prilagoditvenega modela je pomemben, saj je v modelu Royeve najvišji cilj spodbuditi
celovito prilagajanje, katerega koli od štirih prilagoditvenih načinov: fiziološki, samopodoba,
obvladovanje vlog in medsebojna odvisnost. Avtorici navajata, da glede nato, da kronična
bolečina nikoli povsem ne izzveni, jo mora pacient sprejeti in se nanjo prilagoditi.

2.2 Uporabnost procesa zdravstvene nege v praksi
Proces zdravstvene nege je sodobni metodološki pristop v zdravstveni negi, ki temelji na
sistematični, logični in racionalni metodi dela za ugotavljanje in razreševanje težav in
problemov posameznikov in skupin, za katere je pristojna odgovorna medicinska sestra
(Hajdinjak & Meglič, 2006). Medicinskim sestram omogoča strukturiran način
dokumentiranja, zato se morajo medicinske sestre zavedati pomembnosti in prednosti
uporabe procesa v praksi (Ofi & Sowunmi, 2012). Proces zdravstvene nege ima številne
prednosti: omogoča sistematično, organizirano in kontinuirano zdravstveno nego,
zagotavlja kakovostno zdravstveno nego, obvezuje dokumentiranje, ki omogoča vidnost in
razpoznavnost aktivnosti zdravstvene nege vsem članom tima zdravstvene nege,
doprinaša k profesionalizaciji stroke, omogoča individualno in celovito obravnavo pacienta,
spodbuja pacienta k aktivnem sodelovanju, idr. (Hajdinjak & Meglič, 2006).
Griffith (2004) in Chitty (2005) ugotavljata, da proces obvezuje dokumentacijo, ki predstavlja
dokazilo o opravljeni aktivnosti, intervenciji zdravstvene nege, ki je temeljna odgovornost
medicinske sestre, vendar avtorja navajata, da je pogosto to tudi zanemarljiv del aktivnosti
zdravstvene nege. Podarjata, da se medicinske sestre morajo zavedati, da proces
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zdravstvene nege in dokumentiranje spodbujata kontinuirano zdravstveno oskrbo
pacientov.
Čamernik (2013) ugotavlja, da se v zadnjem obdobju v Sloveniji uporablja procesna metoda
dela, ki posredno izhaja iz modela Virginie Henderson, in negovalnih diagnoz
Severnoameriške zveze za negovalne diagnoze (NANDA).

2.3 Vključevanje teorij v proces zdravstvene nege
Sodobna zdravstvena nega, ki temelji na teoretičnih modelih, dognanjih raziskav in procesu
zdravstvene nege, postavlja v središče dogajanja človeka s svojimi fizičnimi, psihičnimi,
socialnimi in duhovnimi potrebami ter vrednotami. Omogoča njegovo aktivno sodelovanje v
procesu zdravstvene nege (Košir, 2004). Namen procesa zdravstvene nege je zagotoviti
kakovostno, individualno in k pacientu osredotočeno zdravstveno nego. Je cikličen, saj
vsaka faza vodi v logično naslednjo, pri tem pa je vsaka faza odvisna od prejšnje. Faze
procesa zdravstvene nege so opisane ločeno, vendar se v praksi medicinska sestra
pogosto premika med fazami (Ramšak Pajk, 2013b).
Avtorici Hajdinjak in Meglič (2006) ugotavljata, da je delovanje po procesni metodi dela
možno le ob sočasnem vključevanju modela ali teorije zdravstvene nege. Ta vključitev
omogoči, da postane proces zdravstvene nege inštrument, pripomoček delovanja.
Posamezne teoretičarke zdravstvene nege so oblikovale različne definicije procesa
zdravstvene nege, uporabljale različno število faz in različno poimenovale posamezne faze.
Osnova ideja pa je bila pri vseh enaka – odkrivanje problemov in težav posameznika
oziroma skupine, načrtovanje intervencij za njihovo reševanje ter vrednotenje uspešnosti in
učinkovitosti zdravstvene nege.
Primer povezovanja teoretičnega modela in procesa zdravstvene nege predstavlja
adaptacijski model Calliste Roy, ki je pristop k reševanju problemov za zbiranje in
ugotavljanje podatkov, ugotavljanje zmogljivosti in potreb posameznika po nekem
prilagoditvenem sistemu in je izbira in izvajanje pristopov za zdravstveno nego in
ocenjevanje izida intervencij zdravstvene nege (Fawcett, 2009; Čauševič & Ramšak Pajk,
2014). Ocenjevanje je sistematično in omogoča organiziran pregled pacientovih potreb
(Meleis, 2007; Čauševič & Ramšak Pajk, 2014). Proces zdravstvene nege vključuje 6 faz:
ocenjevanje, negovalna diagnoza, postavitev ciljev, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje.
Po Royevi mora medicinska sestra ukrepati, ko oceni, da je pri enem ali več načinih
prilagajanja pacientovo obnašanje kot reakcija na dražljaje pretirano ali pomanjkljivo.
Calista Roy je tako uporabila 5 faz in sicer: ocenjevanje, negovalna diagnoza, cilji,
intervencije zdravstvene nege in vrednotenje. V fazo intervencij zdravstvene nege je glede
na proces zdravstvene nege združila fazi načrtovanje in izvajanje intervencij zdravstvene
nege, ki so usmerjene na fokalne, kontekstualne in rezidualne dražljaje (Hajdinjak & Meglič,
2006).

3. METODE
Uporabljena je deskriptivna metoda dela. Uporabili smo pregled domače in tuje literature.
V obdobju pregleda literature smo vključili članke od januarja 2004 do 2014 v (COBISS.SI),
v Commulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) ter v PubMedu. V
Cinahlu in Pubmedu smo uporabili ključne besede: nursing theory, application, nursing
care, nursing process, documentation in nursing.
Za iskanje domače literature smo uporabili ključne besede: teorije zdravstvene nege,
procesna metoda dela. Vključili smo članke, ki so vključevali vidik uporabnosti teorij
zdravstvene nege in procesne metode dela.

40

4. RAZPRAVA
S pomočjo pregleda literature smo prišli do pomembnih spoznanj na področju uporabnosti
teorij zdravstvene nege in procesne metode dela. V času, v katerem živimo, želimo
zagotavljati kakovostno zdravstveno oskrbo pacientov, imeti strokovnjake na področju
zdravstvene nege, ki bodo svoje delo opravljali avtonomno, sistematično, organizirano na
vseh nivojih zdravstvenega varstva so uporaba teoretičnih pristopov in procesne metode
dela nepogrešljiv del zagotavljanja kakovostne in varne oskrbe pacientov. Teorije oziroma
modeli so vključeni v proces zdravstvene nege in predstavljajo vodilo praksi. Uporabni so
na vseh nivojih zdravstvenega varstva, na preventivnem in kurativnem področju delovanja.
Hajdinjak in Meglič (2006) poudarjata, da se razlikujejo le glede na primernost in uporabnost
za posamezno strokovno področje zdravstvene nege. Pri izbiri ustrezne teorije zdravstvene
nege moramo imeti znanje ter znati kritično presojati.
Avtorici Čauševič in Ramšak Pajk (2014) pravita, da se uporaba in primernost modelov
razlikuje glede na strokovno področje zdravstvene nege, za kar je potrebno dobro
poznavanje modelov. V Sloveniji je tega znanja malo ali pa je nepriljubljeno. Zato v
prihodnje priporočata več tovrstnega izobraževanja.
V sedanjih razmerah multidiscipliniranih storitev, ki temeljijo na dokazih temelječe prakse je
za razvoj znanja in znanstvene discipline, prenos teorije v prakso izredno pomembna.
Medicinske sestra morajo v svoje delo vključevati teorijo, ki temelji tako na praksi, kot tudi
na dokazih (McCrae, 2011).
Menimo, da teorije in proces zdravstvene nege morajo biti neposredno uporabljeni v praksi,
saj medicinski sestri omogočajo racionalen pristop pri reševanju zdravstvenega stanja
pacientov. Sodobno pristopi v zdravstveni negi omogočajo in spodbujajo pacienta k
aktivnem sodelovanju, ter mu tako omogočajo, da aktivno in samostojno zadovoljuje vse
osnovne človekove potrebe. Tako bolni kot tudi zdravi ljudje imajo osnovne potrebe, ki jih
glede na svoje zmožnosti lahko zadovoljujejo. Čauševič in Ramšak Pajk (2014) poudarjata,
da medicinske sestre pri svojem delu uporabljajo holistični pristop in zdravstveno nego
načrtujejo individualno. Pomembno je zavedanje, da lahko medicinska sestra s
psihosocialno podporo vpliva na kakovost življenja v času bolezni in ohranja zdravje
pacienta. Eden najpogosteje uporabljenih konceptualnih okvirov za poučevanje
zdravstvene nege je prilagoditveni model Calliste Roy, ki daje koristno ogrodje delu
medicinske sestre in raznolike informacije o posameznikovem prilagajanju na dražljaje in
dejavnike iz okolja.
Skela Savič (2007) pravi, da ima pacient pravico do aktivnega sodelovanja v procesu
zdravljenja in zdravstvene nege in to mora biti temeljno zavedanje v delovanju
menedžmenta zdravstvene nege, ko govorimo o kontinuirani zdravstveni obravnavi.

5. ZAKLJUČEK
Pomemben element sodobne zdravstvene nege predstavljajo modeli oziroma teorije
zdravstvene nege, ki dajejo vsebino samostojnemu delovanju medicinskih sester,
omogočajo kakovostnejšo zdravstveno nego, uspešnejše reševanje problemov pacienta ter
odgovorno in samostojno zdravstveno nego. Zdravstvena nega je usmerjena k pacientu.
Pacienta obravnava celostno, pri tem izhaja iz njegovih potreb in vrednot. Medicinska sestra
s pomočjo procesa zdravstvene nege oceni pacientove individualne potrebe, naredi načrt,
postavi negovalne diagnoze ter izvaja intervencije zdravstvene nege, v katere se aktivno
vključuje glede na svoje zmožnosti tudi pacient. Tako zagotovimo temeljno načelo procesa
zdravstvene nege »usmerjenost k pacientu«, kar je tudi ključno načelo zagotavljanja
kakovosti zdravstvene nege.
Cilj zdravstvene nege je prepoznati sposobnosti posameznika ali skupine, pomagati pri
tistih aktivnostih, ki jih posameznik ali skupina ne zmorejo opravljati ter jih spodbujati k čim
večji samostojnosti in odgovornosti. Medicinska sestra mora poiskati pot do rešitve
problema, nuditi oporo pacientu in družini, vzpodbuditi k prilagoditvi na novo nastale
spremembe, spodbujati k neodvisnosti in prevzemu odgovornosti k lastnemu zdravju. S
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prenosom teorije v prakso bomo tako lahko nudili kakovostno in varno zdravstveno oskrbo.
Menimo, da medicinske sestre niso navdušene nad uporabo teorij zdravstvene nege,
procesa zdravstvene nege, zato je pomembno izobraževanje in predstavljanje uporabnosti
modelov v praksi. Pomembno vlogo ima izobraževalni zavod, ki mora bodoče medicinske
sestre že tekom izobraževanja usmerjati v uporabnost le teh in razvijati kritično presojo za
dobrobit pacienta. Izobražene medicinske sestre bodo lahko avtonomni strokovnjakinje na
področju zdravstvene nege. Znanje, na dokazih temelječe delo, vključevanje empatije in
uspešne komunikacije ter kritična presoja so temelj za razvoj strokovnjakov na področju
zdravstvene nege.
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UPORABA TEORETIČNEGA MODELA PRI KLINIČNEM
USPOSABLJANJU NA ENOTI ZA GERONTOPSIHIATRIJO
UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA
Zlata Živič, mag. zdr. neg.6
dr. Jožica Peterka Novak7
Izvleček
V prispevku je predstavljena uporaba teoretičnega modela Dorothee Orem pri izvedbi
klinične prakse na Enoti za gerontopsihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani.
Avtorici uvodoma predstavita teoretični model Dorothee Orem in organizacijo in izvedbo
klinične prakse, v nadaljevanju pa razpravljata o pomenu in prednosti uporabe teoretičnega
modela pri kliničnem usposabljanju.
Ključne besede: zdravstvena nega, psihiatrija,
Dorothee Orem.

klinična praksa, Model samooskrbe

1. UVOD
Praktično usposabljanje študentov zdravstvene nege, njihovo vodenje, nadzor in
mentorstvo je ključna komponenta izobraževalnega programa (Ramšak Pajk, 2008). Za
doseganje ciljev kliničnega usposabljanja je potrebno upoštevati sodobne družbene izzive
in specifične vrednote, norme in pričakovanja generacije, ki je odraščala po letu 1990
(Novak, 2010). Študenti pričakujejo kakovostno zdravstveno nego in prisotnost mentorjev.
Bolj so zadovoljni, če imajo poleg varnega okolja, ki se jim zdi najbolj pomembno, še
možnost izkustvenega učenja in sodelovanja v timu (Čuk & Hvala, 2009; Skela Savič &
Kaučič, 2009). Moti jih predvsem pogosto soočanje z razkorakom med teorijo in prakso.
Mentorji se jim zdijo le ocenjevalci, ne pa učitelji. To vodi v osebni občutek
nekompetentnosti in pomanjkanja znanja v skrbi za bolnike znotraj različnih kliničnih okolij
(Harih & Pajnkihar, 2010). Filejeva in Železnikova (2010) sta izpostavili problematična
področja, s katerimi se študenti soočajo v kliničnem okolju. To so pacienti (doživljanje
pacientov, nemoč, posledice doživljanj pacienta), odnosi (z mentorjem, s pacienti ter relacije
pacient – študent, mentor – pacient in svojec – pacient), krivice (občutek krivice,
pričakovanja študenta v zvezi s krivicami), razkorak med teorijo in prakso in etika (enakost
obravnave, zavedanje smrti in podaljševanje življenja).
Strokovnjaki opozarjajo, da izobraževanje v zadnjih desetletjih doživlja številne
spremembe, a se novosti premalo vključujejo v organizacijo in izvedbo klinične prakse,
čeprav so spremembe tudi tu nujne. Uvajanje sprememb, kot so evalvacija, supervizija in
problemsko reševanje problemov je naletelo na pozitivne odzive pri študentih (Ehrenberg
& Häggblom, 2007; Kalender Smajlović, et al., 2013). Pomemben dejavnik za kakovostno
izvedbo klinične prakse je partnerski odnos med visokošolskim zavodom in učno bazo, ki
mora temeljiti na zaupanju, medsebojni pomoči in odgovornosti vseh (Ahčin, et al., 2009;
Kotnik & Bobnar, 2010).
Preoblikovanje študijskih programov zdravstvene nege, ki so vključevali povečan obseg
klinične prakse na področju obravnave starostnikov in ustanavljanje novih visokih šol za
zdravstveno nego je povzročilo povečano število študentov na Enoti za gerontopsihiatrijo
Zlata Živič, dipl. m. s., mag. zdr. nege, strok. sod., Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana,
zlata.zivic@psih-klinika.si
7 dr. Jožica Peterka Novak, viš. med. ses., prof. soc. ped., viš. pred., Univerzitetna psihiatrična
klinika Ljubljana, jozica.peterka@psih-klinika.si
6
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Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljani (v nadaljevanju EGP UPK), kar je vodilo v
spremembo organizacije dela s študenti na tej enoti. Pred tem so bili na EGP UPK
razporejeni le posamezni študenti v okviru klinične prakse pri predmetu 'Mentalno zdravje'.
Pri načrtovanju vsebinskega okvira klinične prakse »Zdravstvene nege starostnika« za
področje gerontopsihiatrične zdravstvene nege so bila izhodišča v priporočilih Alzheimer
Europe in v izobraževalnih programih, namenjenim osebam, ki skrbijo za paciente s
kognitivnim upadom. Pri tem je potrebno izpostaviti, da so demografski trendi v razvitih
državah povzročili povečanje števila obolelih med prebivalstvom, kar ima za posledico, da
se zdravstveni delavci ne glede na mesto delovanja pogosto srečujejo s specifičnimi
negovalnimi problemi, ki jih povzročajo psihične motnje v starosti. Glede na svoje
kompetence so in bodo dolžni strokovno reševati probleme, ki jih je prav pri kognitivnih
motnjah zelo veliko predvsem na področju izvajanja dnevnih aktivnosti. Pri reševanju teh
problemov pa je medicinska sestra samostojna in odgovorna za strokovno utemeljeno
delovanje. Opazovanje in ugotavljanje posebnih potreb, načrtovanje in izvajanje aktivnosti
je specifično, zato osnovne veščine in znanja ne zadoščajo. Študenti naj bi bili že po
zaključku prve stopnje študija zdravstvene nege sposobni reševanja večine problemov pri
pacientih z motnjami duševnega zdravja v starosti (Scott-Tilley, et al., 2005; Wesson &
Chapman, 2010).
Temeljni cilj obravnave gerontopsihiatričnih pacientov, ki imajo pogosto probleme zaradi
fizične oslabelosti, pomanjkanja volje in znanja zaradi številnih duševnih motenj v starosti,
navadno pa kombinacijo različnih vzrokov, je omogočanje sposobnosti samooskrbe v
največji možni meri kar se da dolgo (Brown, et al., 2008).

2. MODEL SAMOOSKRBE DOROTHEE OREM
Teoretični model Dorothee Orem usmerja k razvijanju odgovornosti za lastno zdravje in k
podpori rizičnim skupinam prebivalcev ter je v skladu s strategijo razvoja zdravstvene
politike in je kot tak primeren za načrtovanje celostne obravnave varovancev z demenco, ki
vključuje obolelega, njegovo družino in širšo družbeno skupnost. Osnovna predpostavka v
filozofiji Oremove je, da ljudje po naravi težijo k samooskrbi. Izvajajo jo bodisi sami ali pa s
pomočjo sorodnikov ali prijateljev. Če tega ne zmorejo, to opredeli kot problem, ki terja
negovalno intervencijo (Walsh, 1998).
Avtorica v svoji razlagi zdravstvene nege predstavlja tri medsebojno povezane teorije:
teorijo samooskrbe, teorijo primanjkljaja v samooskrbi in teorijo sistema zdravstvene nege.
Iz njih izhajajo potrebe po splošni samooskrbi, razvojni samooskrbi in samooskrbi pri
odklonih od zdravja. Primanjkljaj v samooskrbi se pojavi takrat, ko so zahteve po
samooskrbi večje od zmožnosti (Coldwell Foster & Bennet, 2002).
Splošna samooskrba je povezana z normalnim delovanjem in potrebami za ohranitev
zdravja. Sem sodijo čist zrak, voda, hranilne snovi in njihovo izločanje, primerno razmerje
med počitkom in aktivnostjo, ustrezne socialne interakcije, sprejetost in sposobnost
posameznika, da deluje v skupinah (Walsh, 1998).
Razvojna samooskrba delno odraža, kako določeno življenjsko obdobje vpliva na
sposobnost samooskrbe, vključuje pa tudi vse prelomnice v posameznih življenjskih
obdobjih. Te prelomnice so lahko pozitivne (na primer zaključek študija, poroka, rojstvo
otroka) ali pa negativne (na primer ločitev, smrt v družini) in lahko vplivajo na sposobnost
samooskrbe (Walsh, 1998).
Samooskrba pri odklonih od zdravja opisuje akcije, ki so potrebne za soočanje z boleznijo
ali invalidnostjo. Vključuje sposobnost spoznati bolezenske težave, sposobnost poiskati
ustrezno pomoč, poznavanje bolezni, upoštevanje predpisanega zdravljenja, poznavanje
stranskih učinkov zdravljenja in sposobnost prilagoditve življenja bolezni ter doseganje
največje možne kvalitete življenja ob čim večji osebni
aktivnosti (Walsh, 1998).
Model Oremove preko teh sistemov samooskrbe ponuja izčrpno oceno pacienta, na kateri
temelji načrtovanje in izvajanje zdravstvene nege (Walsh, 1998). Sistem zdravstvene nege
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sestavljajo popolna ali kompenzatorna zdravstvena nega, delno kompenzatorna
zdravstvena nega in podporno izobraževalna zdravstvena nega. Sistemi določajo vlogo
medicinske sestre in pacienta (Coldwell Foster & Bennet, 2002).
Oremova vidi v posamezniku celovitost fizioloških, psiholoških in socialnih lastnosti, kamor
sodi tudi neločljiva povezanost in soodvisnost s svojci in širšo socialno skupino in vključuje
tudi dajanje in prejemanje pomoči. »Self« pomeni posameznika, družino in pomembne
druge. Medicinska sestra pri načrtovanju zdravstvene nege vedno vključi tudi družinske
člane in pomembne druge, lahko pa tudi širšo družbeno skupnost (Walsh, 1998).
Med aktivnosti zdravstvene nege sodi tudi delovanje na področjih, kjer se posameznik
sooča z dejavniki, ki vplivajo na sposobnost samooskrbe, sam pa nanje nima vpliva. Taki
dejavniki so na primer onesnaženost okolja, brezposelnost, pomanjkanje servisnih
dejavnosti in še mnoga druga (Walsh, 1998).
Model samooskrbe Dorothee Orem predstavlja celovit teoretični okvir za ugotavljanje
potreb, načrtovanje izvajanje in vrednotenje zdravstvene nege pacientov v
gerontopsihiatriji. Študentov predstavlja obseg področij, na katera morajo biti pri oceni
stanja pozorni, mentorjem pa omogoča sistematičen in celovit model za oblikovanje nabora
učnih vsebin, ki jih je potrebno posredovati študentom.

3. KLINIČNA PRAKSA
Študenti klinično prakso na področju zdravstvene nege starostnika na EGP UPK opravljajo
na šestih bolniških oddelkih in sicer treh intenzivnih in treh standardnih, od tega vsak
študent en teden na intenzivnem in en teden na standardnem bolniškem oddelku. Klinična
praksa traja dva tedna za redne in en teden za izredne študente. Študenti so v kliničnem
okolju prisotni od ponedeljka do petka od 7.00 do 13.00.
Prvi dan imajo študenti uvodno 90 minutno predavanje, ki ga opravi nadzorna mentorica.
Študenti dobijo informacije o poteku klinične prakse in veščinah, ki naj bi jih na klinični praksi
pridobili ter osnovne podatke o EGP UPK. Seznanijo se z dokumentacijo, dobijo obvezno
študijsko literaturo, na oddelkih pa jim je na voljo še drugo študijsko gradivo (razne
informacijske mape, standardi, strokovni članki, prospekti,…). Kot teoretično izhodišče za
obravnavo problemov je določen teoretični model Dorothee Orem, ki je tudi osnova
podajanja vsebin s strani mentorjev o intervencijah zdravstvene nege pri
gerontopsihiatričnih pacientih ter za pripravo predavanj o posebnih potrebah pri
gerontopsihiatričnih pacientih. Teoretični model Dorothee Orem je glede na filozofijo EGP
UPK najpomembnejše teoretično izhodišče obravnave gerontopsihiatričnih pacientov, saj
ustreza aktualni organizaciji dela in razmejitvi del in nalog med posameznimi profili, in hkrati
omogoča celovit pregled nad aktualnimi in potencialnimi problemi pacientov, za katera
reševanje je odgovorna služba zdravstvene nege. Po tem modelu je oblikovana tudi
predloga za študijo primera, ki ga študenti izdelajo tekom klinične prakse. O študiji primera
napišejo poročilo in poročajo v skupini.
Študent mora oceniti sposobnost samooskrbe določenega pacienta pri izvajanju temeljnih
življenjskih aktivnosti glede na fizično stanje, voljo za izvedbo aktivnosti in znanje, ki ga ima.
Pri tem mora upoštevati, da je pacient del ožje in širše socialne skupine, ki prav tako
pogosto potrebuje intervencije zdravstvene nege. Iz ocene stanja študent izloči probleme,
ki so podlaga za oblikovanje negovalnih diagnoz in cilje ter načrtovanje intervencij, s
katerimi bi te cilje lahko dosegli. Študenti o primerih razpravljajo v skupini in oddajo pisno
poročilo.
V preteklih letih je neposredna mentorica poročila ocenjevala in sicer tako, da je študent
dobil od 0 do 10 točk, ki so bile upoštevane pri oceni klinične prakse pod kategorijo
»Izpolnjevanje dokumentacije na kliniki«. Nekaj izdelkov je bilo zelo dobrih, večina pa ne.
Pogosto niso upoštevali navodil, ki so jih dobili na kliniki in so se osredotočali na probleme,
ki so jim bili znani od prej, na kliniki pa sodijo med standardne intervencije. Pogosto so se
osredotočali na ukrepe za preprečevanje okužb in preprečevanje padcev, izdelava na
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pacienta osredotočenega načrta, ki upošteva njegove individualne potrebe, pa je
povzročalo večini težave. Določen problem predstavlja tudi to, da je zdravstvena nega
starostnika žal med tistimi področji, kjer študenti opravijo klinično prakso pred predavani.
Pri nekaterih študentih smo opazili tudi zelo šibko poznavanje teoretičnega modela.
Ker v okviru klinične prakse ni bilo možno zagotoviti dovolj časa za dodatno razlago, smo
ocenjevanje ukinili, uvedli pa možnost razpravljanja o opravljenem delu in s tem možnostjo
za dodatno učenje. Presenetljivo so študenti, morda ravno zaradi razbremenjenosti pritiska
ocene, bolj ustrezno pristopili k izdelavi načrta zdravstvene nege, večinoma smiselno
poročajo o pacientu in se aktivno vključujejo v razpravo o možnostih reševanja
posameznega problema. Teoretični model Dorothee Orem se je pokazal kot odličen
pripomoček pri celostni obravnavi problematike gerontopsihiatričnih pacientov.

4. RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK
Osnovni namen mentorstva v učni bazi je omogočiti varno učeče klinično okolje in
kakovostno praktično usposabljanje, kjer bo študent imel možnost razvijanja spretnosti in
veščin ter izobraževanja in pridobivanja znanj v smislu povezovanja teorije s prakso
(Ramšak Pajk, 2008). Dober mentor ima poleg strokovnega znanja še občutek za sočloveka
in komunikacijske spretnosti ter je sposoben razviti spodbudno in zaupljivo ozračje (Ahčin,
et al., 2009). Pomembno je stalno usposabljanje kliničnih mentorjev za mentorstvo (Čuk,
2010; Kotnik & Bobnar, 2010).
Uporaba teoretičnih modelov pri kliničnem usposabljanju je nujna, saj le na ta način lahko
govorimo o povezanosti teorije s prakso. Teoretični model predstavlja orodje za poenotenje
prakse zdravstvene nege. Na eni strani so študentje, ki v kliničnem okolju lahko razumejo
praktično uporabnost teoretičnega modela in si oblikujejo izhodišče za uporabe teoretičnih
modelov v nadaljevanju profesionalnega razvoja. Uporaba teoretičnega modela pri
kliničnem usposabljanju usmerja tudi neposredne mentorje in vse zaposlene v zdravstveni
negi da teoretične modele sprejmejo kot praktične pripomočke, ki jim delo olajšajo in tako
niso več le abstraktna besedila, shranjena v informativnih mapah, pač pa postanejo orodja
pri predstavljanju in utemeljevanju delovanja službe zdravstvene nege in pripomoček za
stalno dvigovanje kakovosti.
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ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV IN KLINIČNIH MENTORJEV S
KLINIČNIM USPOSABLJANJEM – REZULTATI RAZISKAVE
FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE ZA ŠTUDIJSKO LETO
2014/15 IN PREDLOGI IZBOLJŠAV
Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg.8
Sanela Pivač, mag. zdr. neg.9
dr. Brigita Skela Savič10
Izvleček
Izhodišče: Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) strmi k izvedbi čim bolj kakovostnega
procesa kliničnega usposabljanja, saj je pomemben del izobraževalnega procesa v
študijskem programu Zdravstvena nega – VS. Vsako študijsko leto zato izvaja evalvacijska
anketiranja študentov in kliničnih mentorjev.
Metode: Raziskava je temeljila na neeksperimentalni kvantitativni metodi. Uporabili smo
dva strukturirana vprašalnika. Sodelovalo je 125 študentov in 497 kliničnih mentorjev.
Podatki so bili analizirani s pomočjo programa SPSS, verzija 20,0. Uporabili smo opisno
statistiko in enofaktorsko analizo - ANOVA. Za statistično pomembne podatke smo
upoštevali razlike, kjer je bila stopnja statistične pomembnosti na ravni 0,05 in manj.
Rezultati: Kažejo na dokaj stabilen in učinkovit proces kliničnega usposabljanja in s tem
prizadevanje vseh vključenih deležnikov za nenehno izboljševanje, saj so študentje FZJ
podali zelo dobre ocene glede zadovoljstva s klinično prakso. Nekoliko slabše ocenjeno
področje s strani študentov je individualno delo (N=125; PV=4,41; PV=4,38). Klinični
mentorji izražajo najnižjo stopnjo strinjanja z ustreznostjo teoretičnega (N=493; PV=3,53)
in praktičnega znanja (N=489; PV=3,40) študentov FZJ glede na letnik študija, s
samoiniciativnostjo študentov FZJ (N=494; PV=3,59) in povezovanjem teorije s prakso
(N=497; PV=4,57).
Razprava: Klinično usposabljanje je pomemben element pri izobraževanju študentov FZJ.
Potrebno je uvesti izboljšave na področju individualnih del, teoretičnega in praktičnega
znanja študentov FZJ, glede na letnik študija, medsebojnega povezovanja teorije s prakso
in na področju samoiniciativnosti študentov FZJ. Rezultati o zadovoljstvu kliničnega
usposabljanja bodo obravnavani na koordinacijskih sestankih in v okviru delovnih teles in
organov FZJ.
Ključne besede: zadovoljstvo, klinični mentorji, študentje, Fakulteta za zdravstvo Jesenice.

1. UVOD
Klinično usposabljanje je pomemben in obvezen del izobraževanja za pridobivanje in
razvijanje specifičnih kompetenc zdravstvene nege (Ramšak Pajk, 2008). Kot navajajo
Löfmark, et al. (2012) je klinično okolje pomembno za strokovni razvoj študentov
zdravstvene nege na področju pridobivanja predvidenih učnih izidov. Namen kliničnega
usposabljanja je povečanje strokovne usposobljenosti študentov zdravstvene nege, za
katero so odgovorni mentorji (Papp, et al., 2003 cited in Rafiee, et al., 2014, p. 41).
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Klinično okolje je kompleksen družbeni subjekt, ki vpliva na pridobivanje študentovih učnih
rezultatov. Raziskovanje na tem področju omogoča vpogled v delovanje izobraževalnega
sistema po kliničnih področjih in omogoča kliničnim mentorjem povečanje možnosti za
učinkovito poučevanje študentov zdravstvene nege (Papastavrou, et al., 2010). Z oceno
zadovoljstva študentov zdravstvene nege s kliničnim usposabljanjem zagotavljamo
vpogled v kakovost kliničnega usposabljanja (Sharif & Masoumi, 2005). Skela Savič (2008)
ugotavlja, da mora biti klinično usposabljanje izvedeno kakovostno, saj so kakovostno
klinično usposabljanje in visoko zastavljeni cilji na področju povezovanja teorij in prakse,
ključni element za doseganje kompetenc študentov.

2. METODE
Raziskava je temeljila na neeksperimentalni kvantitativni metodi, podatke smo zbirali s
tehniko anketiranja.

2.1 Opis merskega instrumenta
Študentje Fakultete za zdravstvo Jesenice (FZJ) so izpolnjevali strukturiran elektronski
vprašalnik »Zadovoljstvo študentov s klinično prakso in učnimi bazami FZJ s prilogo Naj
mentor«, ki je vseboval 23 vprašanj o zadovoljstvu študenta z izvedbo klinične prakse na
ordinalni lestvici z vrednostmi: 0 – ne morem oceniti, 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – dobro,
4 – zelo dobro, 5 – odlično. Vprašalnik je vseboval tudi vprašanja dihotomnega tipa (z
možnostjo odgovorov da in ne), kjer so študentje FZJ lahko odgovorili na vprašanja, če bi
učno bazo priporočili študentom, če bi jo izbrali za izbirno klinično usposabljanje in če bi
se po diplomi zaposlili v učni bazi. Priloga Naj mentor je vključevala 25 opisov lastnosti
kliničnih mentorjev na osmih različnih vsebinskih sklopih. Vprašalnik je bil razvit na osnovi
standardov NMC (Standards to support learning and assessment in practice, 2008;
Standards for pre - registration nursing education, 2010). Možni odgovori so bili študentom
FZJ podani na petstopenjski ordinalni lestvici.
Klinični mentorji so izpolnjevali strukturiran vprašalnik z naslovom »Zadovoljstvo kliničnih
mentorjev v učnih bazah FZJ z organizacijo klinične prakse in pedagoškim delom s
študenti«. Vprašalnik je vključeval 30 trditev na petstopenjski ordinarni lestvici z
vrednostmi: 0 – ne morem oceniti, 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro in 5
– odlično.

2.2 Opis vzorca
V raziskavi je sodelovalo 125 študentov študijskega program prve stopnje Zdravstvena
nega, ki so bili v študijskem letu 2014/2015 vpisani v 1., 2. ali 3. letnik, rednega ali izrednega
študija, kar predstavlja 37,99 % realizacijo vzorca vseh vpisanih študentov (N=329).
Vprašalnik o zadovoljstvu kliničnih mentorjev je izpolnjevalo 497 kliničnih mentorjev
študijskega programa Zdravstvena nega – VS, ki so izvajali klinično mentorstvo študentom
FZJ v študijskem letu 2014/2015. Celotna populacija kliničnih mentorjev FZJ je v študijskem
letu štela 527 kliničnih mentorjev, kar predstavlja 94,30 % realizacijo vzorca. Anketiranje je
bilo anonimno.
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2.4 Postopek zbiranja podatkov in etični vidiki
Vsa anketiranja študentov FZJ in kliničnih mentorjev so potekala v skladu z Načrtom
evalvacijskega anketiranja za študijsko leto 2014/2015, ki je bil potrjen na 3. seji Senata,
dne 10. 12. 2014. Anketiranje študentov je potekalo s pomočjo e – ankete. Študentje FZJ
so po končani klinični praksi oz. najkasneje pred vpisom izpolnili anketo o zadovoljstvu s
klinično prakso in učnimi bazami FZJ s prilogo Naj mentor. Anketiranje kliničnih mentorjev
pa je potekalo v učnih bazah v obdobju od 7. 11. 2014 do 10. 7. 2015. Vprašalniki so bili
koordinatorjem kliničnih praks v učnih bazah FZJ poslani po pošti ali pa so bili dostavljeni
na koordinacijskih sestankih. Anketiranje je bilo anonimno in prostovoljno.

2.5 Metode analize podatkov
Trditve na ordinalni lestvici na vprašalniku za študente FZJ, kot tudi na vprašalniku za
klinične mentorje smo analizirali s pomočjo opisne statistike (povprečne vrednosti,
standardni odklon). Razlike v posameznih trditvah glede na letnik študija so bile testirane
s t - testom za neodvisne vzorce in enofaktorsko analizo - ANOVA. Za statistično značilne
smo upoštevali razlike z vrednostjo p≤0,050. Analize podatkov so bile narejene s
programom SPSS, verzija 20.0 in z Excelom.

3. REZULTATI
Tabela 1: Zadovoljstvo študentov s klinično prakso v učnih bazah FZJ
Skupaj

Trditev
Seznanjenost
s
potekom
klinične prakse.
Organiziranost klinične prakse.
Zadovoljstvo
z
novo
pridobljenimi znanji v tekočem
študijskem letu na klinični
praksi.
Obstoječe znanje mi je
omogočilo varno delo v
kliničnem okolju.
Uvodna navodila v ŠIS – u so
bila razumljiva.
Mentorji FZJ delujejo na način,
da je vidno dobro sodelovanje
med FZJ in učno bazo.
Individualno delo študenta
spodbuja kritično mišljenje.
Z individualnim delom študenta
spodbujam strokovno znanje.
Kakovost klinične prakse z
vidika pridobivanja novih znanj
in veščin.
Možnost
uporabe
dokumentacije
zdravstvene
nege.
Uvodni
pozdrav
vodstva
službe zdravstvene nege.

Rezultati po letnik in razlike
1.
2.
3.
letnik
letnik
letnik
n=35
n=44
n=47

N

PV

SO

125

4,57

0,77

4,38

4,49

4,50

125

4,53

0,86

4,25

4,36

4,50

125

4,60

0,83

4,29

4,36

4,49

125

4,62

0,78

4,37

4,48

4,56

125

4,53

0,82

4,39

4,41

4,53

125

4,49

0,92

4,30

4,33

4,39

125

4,41

0,92

4,25

4,39

4,36

125

4,38

0,98

4,14

4,37

4,32

125

4,58

0,8

4,25

4,36

4,48

125

4,42

0,97

4,20

4,29

4,45

125

4,44

0,94

4,25

4,33

4,49
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p*

Trditev

Možnost samostojnega dela.
Možnost povezovanja teorije in
prakse.
Sprejem glavne medicinske
sestre na oddelku.
Sprejem
članov
tima
zdravstvene nege na oddelku.
Sodelovanje
s
člani
zdravstvenega tima.
Vključevanje
v
izvajanje
medicinsko tehničnih posegov.
Vključevanje
v
izvajanje
intervencij zdravstvene nege.
Klinični mentor mi je predstavil
standarde dela na oddelku.
Klinični
mentor
mi
je
posredoval
povratne
informacije na moja vprašanja.
Pomoč kliničnega mentorja pri
mojem vključevanju v klinično
okolje ocenjujem kot..
Na voljo mi je bilo dovolj
zaščitnih sredstev za varno
delo.
Zadovoljstvo s pridobljenimi
kompetencami.

Skupaj

Rezultati po letnik in razlike
1.
2.
3.
letnik
letnik
letnik
n=35
n=44
n=47
4,13
4,29
4,58

N
125

PV
4,48

SO
0,88

125

4,53

0,86

4,30

4,34

4,55

125

4,54

0,85

4,27

4,40

4,47

125

4,50

0,87

4,26

4,35

4,43

125

4,50

0,84

4,24

4,35

4,43

125

4,58

0,76

4,35

4,34

4,48

125

4,59

0,77

4,25

4,36

4,52

125

4,57

0,82

4,30

4,34

4,41

125

4,58

0,8

4,30

4,4

4,51

125

4,58

0,82

4,25

4,3

4,46

125

4,61

0,82

4,33

4,47

4,57

125

4,61

0,75

4,34

4,33

4,45

p*

* eno-faktorska analiza variance; N, n = število odgovorov, PV = povprečna vrednost, SO = standardni odklon, p =
statistična značilnost pri 0,05 ali manj

Zadovoljstvo študentov FZJ s klinično prakso je prikazano v tabeli 1. Vse trditve so študentje
FZJ ocenili visoko in se gibljejo v razponu, od najmanjše PV=4,38 do najvišje PV=4,62.
Študentje FZJ so najnižje ocene podali pri trditvah, da z individualnim delom spodbujajo
strokovno znanje (N=125; PV=4,38) in da individualno delo študenta spodbuja kritično
mišljenje (N=125; PV=4,41).
Med najvišje ocenjene trditve o zadovoljstvu s klinično prakso pa so študentje FZJ uvrstili
trditve, da jim je obstoječe znanje omogočilo varno delo v kliničnem okolju (N=125; PV=
4,62), zadovoljstvo s pridobljenimi kompetencami (N=125; PV=4,61) in da so na voljo imeli
dovolj zaščitnih sredstev za varno delo (N=125; PV=4,61).
Statistično pomembnih razlik med študenti 1., 2. in 3. letnika ni, zadovoljstvo študentov s
klinično prakso z letnikom študija narašča.
V nadaljevanju prikazujemo povprečno oceno zadovoljstva študentov FZJ po učnih bazah.
Tabela 2 prikazuje povprečno oceno zadovoljstva študenta z učno bazo. V prvem letniku sta
2 študenta FZJ navedla visoko zadovoljstvo s klinično prakso na Negovalni bolnišnici UKC
LJ (PV=4,78; SO=0,22), najnižje v Splošni bolnišnici Jesenice (n=24; PV=4,11; SO=1,10). V
drugem letniku je največje zadovoljstvo študentov FZJ izraženo z izvajanjem klinične prakse
v Psihiatrični bolnišnici Begunje (n=10; PV=4,76; SO=0,48). V drugem letniku je najnižje
zadovoljstvo študentov FZJ z učno bazo DSO Bokalce (n=5; PV=3,07; SO=1,62). V tretjem
letniku so študentje FZJ navedli najvišje zadovoljstvo v zdravstvenih domovih (n=62;
PV=4,64; SO=0,61) in v Psihiatrični bolnišnici Begunje (n=27; PV=4,63; SO=0,69), najnižje
v Splošni bolnišnici Jesenice (n=26, PV=3,83; SO=1,30).
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Tabela 2: Zadovoljstvo študentov FZJ po učnih bazah
Učna baza
SBJ
Klinika Golnik
CUDV
ZTM
Negovalna bolnišnica UKC LJ
2. letnik (n=44)
Dom Viharnik
DSO Bokalce
DSO Kolezija
Klinika Golnik
OI Ljubljana
PBB
PK Ljubljana
SBJ
URI Soča
Zdravstveni domovi
3. letnik
BGP
PBB
PK Ljubljana
SBJ
UKC Ljubljana
OZG
patronaža
/
OZG
dispanzer

n
24
25
6
19
2

min
1
1
1
1
1

maks
5
5
5
5
5

PV
4,11
4,28
4,59
4,34
4,78

SO
1,10
0,99
0,75
0,80
0,22

8
5
9
36
35
10
37
35
8
40

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4,46
3,07
4,03
3,83
4,66
4,76
4,50
4,02
3,98
4,62

0,56
1,62
1,03
1,18
0,57
0,48
0,63
1,01
0,85
0,79

20
27
40
26
22

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

4,56
4,63
4,48
3,83
4,04

0,70
0,69
0,75
1,30
0,85

62

1

5

4,64

0,61

N = število odgovorov, PV = povprečna vrednost, SO = standardni odklon

Tabela 3: Zadovoljstvo kliničnih mentorjev v učnih bazah v 2014/2015
Trditev
S strani odgovorne osebe v naši
učni bazi sem bil/a seznanjen/a s
potekom KP za študente FZJ.
S strani odgovorne osebe v naši
učni bazi sem bil/a informiran/a o
novostih
na
področju
KP
študentov FZJ.
Imam
dovolj
znanj
za
ocenjevanje študentov na KP.
Študenti FZJ imajo dovolj
teoretičnega znanja glede na
letnik študija.
Študenti FZJ imajo dovolj
praktičnega znanja glede na
letnik študija.
Študenti
FZJ
se
aktivno
vključujejo v izvajanje intervencij
zdravstvene nege na oddelku.
Študenti se aktivno vključujejo v
izvajanje medicinsko tehničnih
posegov.
Pred pričetkom KP študentu
predstavim oddelek/enoto.

mi
n

maks

492

1

5

4,15

0,90

490

1

5

4,09

0,95

492

1

5

4,09

0,75

493

1

5

3,53

0,81

489

1

5

3,40

0,85

487

1

5

3,89

0,85

490

1

5

3,89

0,85

494

1

5

4,54

0,65

N
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PV

S0

Trditev
Pred pričetkom KP študentu
posredujem
informacije
za
kakovostno izvedbo KP.
Študenta seznanim s potekom
dela na oddelku/enoti.
Študenta predstavim zaposlenim
v negovalnem timu.
Študente
spodbujam
za
pridobivanje novih znanj.
S študenti komuniciram odprto.
Študentu
odgovarjam
na
zastavljena vprašanja.
Na
letnih
mentorskih
izobraževanjih dobim dovolj
usmeritev
za
kakovostno
mentorstvo študentom FZJ.
Kot klinični mentor študentu
posvečam dovolj časa za
kakovostno izvedbo KP.
Študenti imajo dovolj znanja za
zagotavljanje varnega dela v
kliničnem okolju
Redno
spremljam
osvojeno
znanje študenta na KP.
Redno
preverjam
osvojeno
znanje študenta na KP.
Znanje
študenta
na
KP
ocenjujem etapno in sprotno
Študentu sprotno dokumentiram
opravljene intervencije v Zbir
intervencij zdravstvene nege za
klinično usposabljanje.
Študent z individualnim delom
študenta
poglobi
strokovna
znanja.
Študent z individualnim delom
študenta
razvija
kritično
mišljenje.
Študenti so na KP motivirani za
kakovostno delo.
Študenti imajo profesionalni
odnos do zdravstvenega tima.
Študenti imajo profesionalni
odnos do kliničnega mentorja.
Študenti imajo profesionalni
odnos do pacientov in svojcev.
Študenti so na KP samoiniciativni
in si sami poiščejo delo.
Študenti znajo povezovati teorijo
s prakso.
Po
zaključku
KP
sem
zadovoljen/a
z
osvojenimi
kompetencami pri študentih.

N

min

maks

PV

S0

494

1

5

4,39

0,68

494

2

5

4,57

0,58

492

1

5

4,48

0,75

497

2

5

4,44

0,62

497

3

5

4,60

0,55

496

3

5

4,66

0,52

448

1

5

3,77

1,00

493

1

5

3,80

0,81

492

1

5

3,67

0,78

489

1

5

3,88

0,78

486

1

5

3,81

0,80

484

1

5

3,87

0,79

476

1

5

3,68

0,95

490

1

5

4,06

0,82

495

1

5

4,01

0,84

496

1

5

3,88

0,78

495

1

5

4,12

0,75

495

2

5

4,18

0,71

492

2

5

4,27

0,69

494

1

5

3,59

0,88

493

1

5

3,59

0,82

494

1

5

3,92

0,74

N = število odgovorov, PV = povprečna vrednost, SO = standardni odklon

Rezultati tabele 3 prikazujejo zadovoljstvo kliničnih mentorjev v učnih bazah v študijskem
letu 2014/15. Najnižjo stopnjo strinjanja so klinični mentorji izrazili s trditvami, da imajo
študentje FZJ dovolj teoretičnega (N=493; PV=3,53; SO=0,81) in praktičnega znanja (N=

54

489; PV=3,40; SO=0,85) glede na letnik študija, da so samoiniciativni ter si znajo sami
poiskati delo (N=494; PV=3,59; SO=0,88), da znajo povezovati teorijo s prakso (N=493; PV
=3,59; SO=0,82).
Klinični mentorji so izrazili visoko strinjanje, da študentom FZJ odgovarjajo na zastavljena
vprašanja (N=496, PV=4,66; SO=0,52), da s študenti FZJ komunicirajo odprto (N=497; PV=
4,60; SO=0,55) in da študente FZJ seznanijo s potekom dela na oddelku/enoti (N= 494;
PV= 4,57; SO=0,58).

4. RAZPRAVA
Klinično usposabljanje je pomemben element pri izobraževanju študentov zdravstvene
nege, saj polovica izobraževalnega procesa poteka v kliničnem okolju. Pomemben del
kliničnega okolja predstavljajo klinični mentorji, ki v procesu usposabljanja študentov
vplivajo na njihovo profesionalno in osebno rast (Pivač, et al., 2014).
Rezultati evalvacijskega anketiranja študentov FZJ kažejo, da študentje podajo visoke
ocene glede zadovoljstva s klinično prakso in učnimi bazami FZJ, kar kaže na stabilen in
učinkovit proces kliničnega usposabljanja in s tem prizadevanje vseh vključenih deležnikov
za nenehno izboljševanje. Slabše rezultate so študentje FZJ navedli pri trditvah, da z
individualnim delom študenta spodbujajo strokovno znanje in da individualno delo spodbuja
kritično mišljenje. Pridobljeni rezultati nam sprožijo razmišljanje o sami kakovosti
individualnih del študentov, o tem, na kakšen način študentje FZJ pristopajo k njihovi
izdelavi, kakšna navodila za izdelavo prejmejo, v katere klinične probleme se usmerjajo, ali
je pomen individualnih del študentov učinkovito predstavljen, ipd. Izvedena raziskava med
študenti FZJ v študijskem letu 2013/2014 je podala nizke ocene trditev v odnosu do
individualnega dela. Ne glede na mnenje študentov FZJ pa želimo z individualnim delom
študenta razvijati in krepiti kritično mišljenje, strokovno znanje ter sprejemanje odgovornosti
posameznika (Pivač, et al., 2014). Individualno delo študentov je, kot navaja Pivač (2010)
del izobraževanja študentov, s katerimi dodatno razvijajo veščine, kritičnost, strokovnost in
profesionalnost na področju zdravstvene nege. Študent z individualnim delom svoje znanje
utrjuje, odkriva nove poglede na probleme, se sooča s kritičnim mišljenjem in pokaže
največjo možno mero samoiniciativnosti in kreativnosti. Znanje, ki ga študent pridobi sam,
oziroma problem, ki ga reši sam prispeva k bolj kakovostnemu utrjevanju in poglabljanju
znanja, ki ga potrebuje za osebni strokovni in profesionalni razvoj na področju zdravstvene
nege.
Študentje FZJ pa visoko ocenjujejo svoje obstoječe znanje, ki jim omogoča varno delo v
kliničnem okolju, zadovoljstvo s pridobljenimi kompetencami in razpoložljivost zaščitnih
sredstev. Na osnovi njihove ocene obstoječega znanja zaključujemo, da je učenje v
simuliranih pogojih učinkovito za izvajanje varnega kliničnega usposabljanja v učnih bazah,
saj se študentje v okviru le tega naučijo pravil za varno delo in varnost samih pacientov.
Rezultati sistematičnega pregleda literature (Lapkin, et al., 2010) kažejo, da uporaba
simulacijskih modelov prispeva k pridobivanju znanja študentov zdravstvene nege,
poglablja kritično razmišljanje in zviša zadovoljstvo z učenjem. Tudi kanadska raziskava
na vzorcu študentov drugega in tretjega letnika (Madhavanprabhakaran, et al., 2015)
navaja, da je uporaba simulacijskega usposabljanja primerna učna strategija za
spodbujanje kliničnih učnih rezultatov, saj so študentje zdravstvene nege navedli, da s
pomočjo priprav okrepijo svoje znanje in spretnosti, s tem pa se poveča varnost pacientov
in zviša se raven zaupanja.
Opazili smo tudi, da so študentje FZJ izrazili, da so imeli dovolj zaščitnih sredstev za varno
delo na klinični praksi. Varno delo in s tem varnost v kliničnem usposabljanju je izredno
pomembna z vidika varnosti pacientov, zaposlenih in samega delovnega okolja. Royal
College of Nursing (2013) v smernicah za uporabo delovnih uniform in osebno varovalno
opremo celo navaja, da morajo učne baze in fakultete poleg primernih garderob omogočati
študentom zdravstvene nege tudi pranje in izposojo delovnih uniform.
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Opazili smo tudi, da zadovoljstvo študentov FZJ s klinično prakso z letnikom študija
narašča, kar povezujemo s tem, da se študentje 1. letnika morajo najprej identificirati s
profesijo, se navaditi novih pričakovanj študijskega in s tem tudi kliničnega okolja.
Raziskava, ki je proučevala zadovoljstvo 131 študentov zdravstvene nege v Južni Koreji in
109 študentov Združenih držav Amerike je ugotavila, da so imeli ameriški študenti
zdravstvene nege bistveno višjo raven zadovoljstva s klinično prakso kot korejski študenti,
zaradi motiva za študij in zaradi kakovosti kliničnih okolij (Lee, et al., 2009). Kvalitativna
raziskava (Esmaeili, 2014), ki je bila izvedena s pomočjo intervjujev na vzorcu 117
študentov zdravstvene nege je navedla, da so pričakovanja študentov v zvezi s potekom
klinične prakse identificirana na treh glavnih področjih: ustrezno komuniciranje in
sodelovanje med kliničnimi mentorji in študenti; povezovanje teorije in prakse zdravstvene
nege ter ocenjevanje klinične prakse na podlagi ustreznih meril. Ugotovitve kažejo na
pomembno vlogo kliničnih mentorjev pri zagotavljanju učinkovitih izobraževalnih in kliničnih
izkušenj študentov zdravstvene nege.
V raziskavi smo ugotovili oceno zadovoljstva študentov FZJ z učnimi bazami, kjer
pridobivajo priložnosti za razvoj znanja in kompetenc. Študentje FZJ so v prvem letniku
najbolj zadovoljni z Negovalno bolnišnico UKC LJ, v drugem letniku s Psihiatrično bolnišnico
Begunje in v tretjem letniku z Zdravstvenimi domovi in Psihiatrično bolnišnico. V zdravstveni
negi je pomemben benchmarketing, na Škotskem (Scottish Subject Benchmark Statement,
2009) ga povezujejo z razvojem profesionalnega znanja in razumevanja, razvojem
strokovnih veščin, sposobnosti, profesionalnih vrednot, odgovornosti in razvoja.
Klinični mentorji so se najmanj strinjali s trditvama, da imajo študentje FZJ dovolj
teoretičnega in praktičnega znanja glede na letnik študija. Iranska raziskava navaja, da
vrzeli v pomanjkanju teoretičnega in praktičnega znanja študentov zdravstvene nege
postaja globalni problem (Cheraghi, et al., 2010). Slabše ocenjena področja zadovoljstva s
strani kliničnih mentorjev so področja, ki zahtevajo ustrezne ukrepe izboljšav na
koordinacijskih sestankih.

5. ZAKLJUČEK
Vrednotenje kliničnega usposabljanja je zelo pomembno za celovito in primerno
vrednotenje zadovoljstva študentov FZJ in kliničnih mentorjev. Rezultati o zadovoljstvu
kliničnega usposabljanja bodo obravnavani na koordinacijskih sestankih in v okviru delovnih
teles in organov FZJ. Potrebno je aktivno vključevanje vseh deležnikov v procesu kliničnega
usposabljanja.
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IZBOLJŠAVE V PROCESU KLINIČNEGA USPOSABLJANJA
ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE NA NIVOJU PRIMARNEGA
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Erika Povšnar 11
Izvleček
Izhodišče: Praktično usposabljanje, ki predstavlja stičišče teorije in prakse daje študentu
možnost, da s predhodnim znanjem dejavno poseže v novo dano situacijo ter mu omogoči
pridobivanje kompetenc in nadaljnji strokovni in osebni razvoj. Vloga kliničnih mentorjev je
tako z vidika usposabljanja bodočih strokovnjakov kot tudi z vidika pacientov in njihovih
potreb po kakovostni zdravstveni negi zelo pomembna in odgovorna.
Metode: Cilj raziskave je bil ugotoviti mnenja neposrednih kliničnih mentorjev o možnih
izboljšavah procesa kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege. Namenski,
nenaključni vzorec je vključeval 29 kliničnih mentorjev Zdravstvenega doma Kranj. Podatki
so bili zbrani s tehniko anketiranja in statistično analizirani s programom SPSS.
Rezultati: Najvišjo stopnjo pomembnosti za uspešnost klinične prakse mentorji pripisujejo
strokovnemu znanju mentorjev (PV = 4,66) in osebnemu odnosu mentor-študent (PV =
4,66). Ne glede na to, da odnosom tudi v praksi dejansko posvečajo najvišjo pomembnost
(PV = 4,14), pa je med pripisano pomembnostjo in dejanskim stanjem razvidna statistično
značilna razlika (p = 0,001). Statistično pomembna razlika med potrebnim in dejanskim
stanjem je razvidna tudi v vseh drugih trditvah, ki nakazujejo možnost za izboljšanje klinične
prakse.
Razprava: Ugotovitve nakazujejo možnosti za izboljšanje klinične prakse z vidika mentorja
- njegovih znanj, spretnosti, odnosa …, omogočanja samostojnega opravljanja intervencij
zdravstvene nege ter sistemske podpore. Potrebne bi bile nadaljnje raziskave na
reprezentativnem vzorcu mentorjev.
Ključne besede: zdravstvena nega, klinična praksa, klinični mentor, izboljšave, izkustveno
učenje

1. UVOD
Okvir članka predstavljajo možnosti za izboljšave v procesu kliničnega usposabljanja
študentov zdravstvene nege na primarnem nivoju zdravstvenega varstva predvsem z vidika
vloge mentorja, kot enega ključnih elementov v procesu klinične prakse, ki z vsemi svojimi
značilnostmi kot so strokovno in pedagoško–andragoško znanje, komunikacijske
spretnosti, odnos… odločilno vpliva na uspešnost klinične prakse. Z vidika izkustvenega
učenja to pomeni, da študentom skladno z vnaprej opredeljenimi cilji omogoči ne le
pridobivanje konkretnih izkušenj pač pa pripravi pogoje za refleksijo, ki jo bo študent
uporabil v soočanjih z novimi izkušnjami. Nove izkušnje študentov tako prehajajo v
praktično znanje, nove sposobnosti in veščine, ki jih bo študent potreboval in nadalje razvijal
v svojem poklicnem delovanju, saj kot poudarjata Lorber in Dornik (2009) učenje v kliničnem
okolju predstavlja edino možnost za profesionalni razvoj študentov zdravstvene nege.

Erika Povšnar, univ. dipl. ped., pred., Osnovno zdravstvo Gorenjske OE Zdravstveni dom
Kranj, Zdravstveno vzgojni center, erika.povsnar@zd-kranj.si
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Klinična praksa študentov zdravstvene nege na primarnem nivoju zdravstvenega
varstva v Osnovnem zdravstvu Gorenjske (OZG)
Javni zavod OZG izvaja primarno zdravstveno varstvo na območju Gorenjske v
organizacijskih enotah - zdravstvenih domovih Bled, Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja
Loka in Tržič. Del aktivnosti zavoda predstavlja izobraževalna dejavnost, ki je namenjena
tudi praktičnemu usposabljanju bodočih kadrov. Zavod je z odločbo Ministrstva za zdravje
za izvajanje praktičnega pouka študentov pridobil status »učnega zavoda«. Klinično
usposabljanje poteka tudi za redne in izredne študente zdravstvene nege na področjih:
nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva v posebnih razmerah, zdravstvene nege
otoka in mladostnika ter zdravstvene nege v dispanzerskem in patronažnem varstvu.
Praktično usposabljanje je organizirano kot vodena klinična praksa, ki jo vodijo (neposredni)
klinični mentorji.
Ko si v luči izkustvenega učenja podajata roki teorija in praksa
Smisel in naloga visokošolskega študija/učenja je priprava študentov na bodoči poklic oz.
uspešno opravljanje strokovnega dela. Strokovna in uradna definicija učenja, ki jo Unesco
navaja v Mednarodni standardni klasifikaciji izobraževanja (ISCE, 2011) pravi, da je učenje
individualna pridobivanje informacij, znanja, sprememba razumevanja, odnosa, vrednost ali
spretnost, ali sprememba v vedenju. Gre za relativno trajno spremembo, ki ni pogojena z
razvojem podedovanih vedenjskih vzorcev oziroma s fizičnim razvojem in rastjo
posameznika. Na splošno lahko rečemo, da je učenje spreminjanje dejavnosti na podlagi
individualnih znanj izkušenj pridobljenih ob interakciji med posameznikom in okoljem. Glede
na vpletenost izkušnje v večini psiholoških definicij učenja nekateri avtorji (Garvas, 2010)
menijo, da je v najširšem pomenu vsako učenje izkustveno.
Kot ena izmed oblik celostnega učenja ima izkustveno učenje pomembno vlogo tudi v
procesu kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege. Omogoča povezavo med
»abstraktnim in konkretnim, stvarnim znanjem«, zapolni vrzel med teorijo in prakso, kajti
šele v praksi ima študent možnost, da se aktivno vključi v dano novo situacijo.
Temelj izkustvenega učenja je konkretna osebna izkušnja. Jarvis (2003a, 2003b) pravi, da
gre za učenje v neposrednem stiku z realnostjo. Utemeljitelj izkustvenega učenja Kolb
(1984) izkustveno učenje definira kot proces, v katerem določena izkušnja po
razmišljujočem opazovanju/refleksiji in abstraktni konceptualizaciji vodi in je uporabljena v
novi izkušnji. Konkretna izkušnja študenta v klinični praksi zato ne pomeni »zaključka
učenja«, pač pa o izkušnji razmišlja, jo analizira, pregleda lastno doživljanje, ravnanje, jo
primerja s preteklimi izkušnjami in izkušnjami drugih, jo dopolni s teoretičnimi spoznanji, da
postane del obstoječega znanja, ki ga aktivno uporabi v novi negovalni situaciji. Reflektirana
izkušnja se tako spremeni v novo znanje.
Mentor in uspešnost klinične prakse
Mentorstvo predstavlja obliko pedagoškega in andragoškega dela za katero v literaturi
najdemo veliko opredelitev. Govekar Okoliš in Kranjčec (2013) ugotavljata, da je vsem
opredelitvam mentorstva skupno, da je mentorstvo načrtovan proces vodenja in svetovanja
ter vzajemen in dinamičen odnos med mentorjem in mentorirancem. Mentor usmerja
mentoriranca z nasveti, pojasnili, ga vodi, vzgaja, izobražuje, mu svetuje in razvija njegovo
vedoželjnost ter ga spremlja na poti do zastavljenih ciljev. Mentoriranec v odnosu z
mentorjem pridobiva nova znanja in izkušnje ter preoblikuje in dopolnjuje že pridobljene,
gradi osebnost, lastno identiteto. Avtorica še posebej izpostavi pomembnost
mentorirančevih potreb, želja, interesov, izkušenj in predhodnih znanj ter na nadaljnjo
osebnostno rast in razvoj mentoriranca, kar mentor doseže z upoštevanjem značilnosti
mentoriranca in z ustrezno izbiro in kombinacijo oblik mentorstva.
Uspešnost mentorstva in s tem klinične prakse je odvisna od različnih dejavnikov.
Mentorstvo je zahtevno delo na katerega se mora mentor tudi ustrezno pripraviti, načrtovati
delo in dejavnosti z mentorirancem. Pri tem mora upoštevati predhodna znanja in potrebe
mentoriranca in njegove osebnostne značilnosti. V opravljanju klinične prakse študentov
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zdravstvene nege govorimo o formalnem mentorstvu v poteku katerega mentorski odnosi
urejeni s strani zdravstvenega zavoda in fakultete. Colleyjeva (2003, cited in Govekar Okoliš
in Kranjčec, 2013) opiše značilnosti formalnega mentorstva umeščenega v institucijo kot
načrtovano, časovno omejeno mentorstvo, z institucionaliziranimi cilji iz česar zato sledi bolj
izstopajoča socialna distanca med mentorjem in mentorirancem, mentorstvo je bolj
osredotočeno na mentoriranca, odnos med mentorjem in mentorirancem pa je bolj
direktiven, voden in se vzpostavi v procesu samem. Nadalje je mentorstvo lahko tudi
individualno ali skupinsko. Pri opravljanju klinične prakse na primarnem nivoju
zdravstvenega varstva v večini primerov govorimo o individualnem mentorstvu, katerega
prednost je med drugim, kot pravi Davisova (1994, cited in Govekar Okoliš in Kranjčec,
2013) tudi vzpostavitev zaupnega vzdušja. Številni avtorji med najbolj pomembne elemente
uspešnega mentorstva mentorski prištevajo odnos (Kranjc, 2012, 2006).

2. METODE
Cilj raziskave je bil ugotoviti mnenja kliničnih mentorjev o možnih izboljšavah v procesu
kliničnega usposabljanja študentov programa prve stopnje zdravstvene nege. Podatki so
bili zbrani s tehniko anketiranja. Vprašalnik, ki je bil namenjen kliničnim mentorjem je
vseboval trditve vezane na uspešnost/možne izboljšave klinične prakse, ki so jih udeleženci
vrednotili s pomočjo pet stopenjske Likertove lestvice stališč. Vrednost Cronbachovega
koeficient alfa je znašala 0,940, kar pomeni odlično zanesljivost vprašalnika (Cenčič, 2009).
Namenski, nenaključni vzorec je vključeval neposredne klinične mentorje zdravstvenega
doma Kranj, ki smo jim v mesecu juniju 2015 poslali vprašalnike po interni pošti. Od skupno
36 je izpolnjene vprašalnike vrnilo 29 mentorjev (80,55 % realizacija), 2 moška in 27 žensk.
Podatki so bili obdelani s programom SPSS. Spremenljivke smo predstavili s povprečnimi
vrednostmi in standardnimi odkloni. Statistično značilne razlike smo preverili s testiranjem
razlik povprečij s t-testom. Statistično pomembnost je predstavljala p vrednost ≤ 0,05.

3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Tabela 1: Mnenja mentorjev o prepoznani in dejanski pomembnosti trditev z vidika
možnih izboljšav klinične prakse
Postavke
pomembnost za izboljšanje klinične
prakse

Prepoznana
pomembnost

Dejanska
pomembnost

podpora vodstva
podpora negovalnega tima
podpora zdravstvenega tima

N
29
29
29

PV
4,31
4,38
4,38

SO
,604
,494
,494

N
29
29
29

PV
3,83
3,97
3,90

finančno vrednotenje dela mentorja

29

3,97

,823

29

2,52

29

4,00

,598

29

2,31

spoštovanje mentorja/dela

29

4,24

,689

29

3,41

odnosi med zaposlenimi
organizacija dela
sodelovanje mentorjev fakultete
zavoda
strokovna znanja mentorja

29
29

4,52
4,38

,688
,561

29
29

29

4,07

,704

29

4,66

,484

upoštevanje mentorskega
napredovanju

dela

pri

in
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t
2,636
2,857
3,136

p
0,014
0,008
0,004

5,769

0,000

6,105

0,000

4,036

0,000

4,07
3,52

SO
,759
,626
,724
1,12
2
1,28
5
1,05
3
,458
,829

4,218
5,570

0,000
0,000

29

3,41

,907

3,623

0,001

29

3,86

,639

5,883

0,000

Postavke
pomembnost za izboljšanje klinične
prakse
pedagoška andragoška znanja mentorja
poznavanje učnih metod, strategij
poučevanja
poznavanje motivacijskih postopkov
motivacija mentorja za mentorsko delo
ocenjevanje študentov
samostojno opravljanje postopkov in
posegov
komunikacijske spretnosti mentorja
osebnostne značilnosti mentorja
osebni odnos mentor študent
predznanje študentov
osebna motivacija študentov

Prepoznana
pomembnost

Dejanska
pomembnost

29

4,55

,506

29

3,41

,733

7,763

0,000

29

4,55

,506

29

3,59

,733

6,680

0,000

29
29
29

4,45
4,62
4,21

,632
,494
,774

29
29
29

3,45
3,93
3,69

,910
,842
,712

5,817
5,214
3,360

0,000
0,000
0,002

29

4,48

,509

29

3,93

,753

3,417

0,002

29
29
29
29
29

4,31
4,59
4,66
4,38
4,55

,471
,501
,484
,494
,506

29
29
29
29
27

3,97
3,90
4,14
3,66
3,85

,499
,618
,581
,553
,770

2,774
4,606
4,396
4,892
3,766

0,010
0,000
0,000
0,000
0,001

N = število odgovorov; PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon; t = vrednost t testa; p = statistična pomembnost;
Lestvica: 1 = popolnoma nepomembno; 2 = nepomembno; 3 = niti ni niti je pomembno: 4 = pomembno; 5 = zelo
pomembno

Klinična praksa kot pomemben in enakovreden del izobraževanja zdravstvene nege je
mogoča le s pomočjo mentorstva oziroma mentorjev. Neposredni klinični mentorji
Zdravstvenega doma Kranj z vidika mentorjevega prispevka k uspešnosti procesa klinične
prakse na najvišje mesto z visoko stopnjo strinjanja uvrščajo osebni odnos med mentorjem
in študentom. Medsebojni odnos sicer dejansko doživljajo nekoliko slabše, vendar mu med
vsemi trditvami tudi v vsakdanji praksi mentorstva pripisujejo najvišjo oceno. Odnosu med
mentorjem in mentorirancem je v strokovni literaturi posvečeno veliko pozornosti. Večina
mentorjev, ugotavljata v raziskavi Govekar - Okoliš in Kranjčec (2010a, 2010b), pravita, da
gre za profesionalen, zaupen, spoštljiv odnos, v katerem mentor, kot bolj izkušen in vešč
posameznik, prenaša svoje znanje, kompetence, izkušnje, veščine pa tudi prepričanja in
vrednote na mentoriranca. Gre za vzpostavljanje vzajemnega sodelovalnega odnosa,
skupno odkrivanje in učenje, razvoj spretnosti in kompetenc. Krajnčeva (2012) med
vstopnimi pogoji za uspešen potek mentorstva in razvoj odnosa omenja, da se morata
mentor in mentoriranec osebnostno ujemati vsaj do te mere, da sta si privlačna. Pri tem je
pomembna ne le osebnost mentoriranca pač pa tudi mentorja, s čimer se v visoki meri
strinjajo tudi anketirani mentorji. Odnos Krajnčeva (prav tam) v nadaljevanju opiše kot
tankočuten in opomni na optimalno razmerje med svobodo izražanja in strokovnim
napredovanjem mentoriranca na eni strani in meje spoznavanja ter popravki mentorja na
drugi strani.
Ker v klinični praksi zdravstvene nege govorimo o formalnem mentorstvu, v katerem je
mentor določen s strani zavoda oz. posameznega zdravstvenega doma in prevzame svojo
vlogo tudi na podlagi »dolžnosti«, obstaja velika verjetnost, da so medsebojni odnosi bolj
površinski in obstranski. Vendarle pa takšni formalni odnosi niso vedno »pravilo«. Mentorski
odnos se lahko razvije v osebnostno bolj ujemajoč in poglobljen odnos. Temu v prid govori
tudi individualiziran način mentorstva, ki je na primarnem nivoju zdravstvenega varstva
ustaljena praksa. Ta način omogoča tudi večje medsebojno zaupanje brez katerega ni
možna kakovostna komunikacija, kajti nezaupanja je tesno povezano tudi komunikacijskimi
spretnostmi mentorja. Le - te so anketirani v visoki meri prepoznali kot element uspešnosti
klinične prakse, dejansko stanje pa ocenjujejo pomembneje slabše. »Dolžnostnemu«
opravljanju mentorskega dela delno govori v prid tudi signifikantno nižja ocena dejanske
pomembnosti motivacije mentorjev za opravljanje mentorstva, kot bi bilo to zaželeno za
kakovostno klinično prakso.
Enako visoko pomembnost za uspešnost klinične prakse kot odnosu mentor – študent,
pripisujejo mentorji tudi strokovnemu znanju mentorjev. Ob tem pa trenutno stanje v praksi
tako z vidika strokovnega znanja kot tudi pedagoško andragoških znanj ter posebej
izpostavljenih metod dela in strategij poučevanja, ocenjujejo glede na potrebe za uspešno
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klinično prakso, signifikantno slabše. V raziskavi, ki jo je Šivičeva (2013) opravila med
kliničnimi mentorji v dveh slovenskih bolnišnicah, le - ti na prvo mesto v sklopu lastnosti, ki
jih mora imeti mentor, uvrščajo strokovnost. Podobne izsledke o pomembnosti znanja,
strokovnosti in sposobnosti prinaša tudi raziskava, ki so jo v letih 2001 – 2003 izvedli na
oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani (Krajnc, 2012). Ljudje
ne bi izbrali mentorjev, ki ne znajo dovolj. Ob tem pa dodajamo, da je bilo znanje mentorjev
v omenjeni raziskavi enako visoko ponderirano kot nekatere druge osebnostne lastnosti.
Kot pomemben oz. zelo pomemben doprinos k izboljšanju klinične prakse mentorji
pripisujejo tudi prispevku študenta samega, njegovemu predznanje, osebni urejenosti in
predvsem osebni motivaciji študentov. Mentorji opisane lastnosti študentov v realnosti
doživljajo in ocenjujejo slabše od pričakovanj. Med naloge mentorja zagotovi sodi tudi
motivacija študentov, ki pa je le delno odvisna od strokovnega znanja (ne nazadnje tudi
splošne razgledanosti), sposobnosti, osebnega odnosa ter komunikacije mentorja s
študentom. Prav tako odgovornosti za predznanje ne nosi izključno fakulteta in njeni učitelji.
Ne glede na to, da Kranjčeva (2012) med začetnimi pogoji mentorstva izpostavlja tudi
zaupanje mentorja v sposobnosti mentoriranca in prepričanost v uspešnost učenja, pa ni
mogoče, da bi mentor v celoti determiniral motivacijo študenta. V moči mentorja je, da
motivacijo povečuje, dobršen del odgovornosti leži tudi na študentu (Povšnar, 2014).
Govorimo lahko o uravnoteženi odgovornosti.
V motivaciji študentov pripisujejo mentorji pomembno mesto poznavanju motivacijskih
postopkov, za katere ocenjujejo, da jih dejansko ne poznajo dobro. Povratne informacije
pohvala, graja, prisila, ocenjevanje … imajo svoje mesto pri prehodu med notranjo in
zunanjo učno motivacijo. Na pomembnost podpore (mentorstvo, tutorstvo …) v raziskavi, ki
je zajela študente zdravstvene nege na univerzi v Göteborgu na Švedskem, opozarjata tudi
Nilsson in Wareren Stomberg (2008).V študiji avtorja ugotavljata nizko stopnjo motivacije
študentov, ki je v veliki meri zunanjega izvora in je predvsem orientirana na pridobitev
poklica medicinske sestre. Bistvene razlike ugotavljata med spoloma; moški so manj
motivirani. Študija je izpostavila predvsem potrebo po podpori študentom.
Visoko stopnjo pomembnosti za uspešnost klinične prakse prepoznavajo mentorji tudi v
sistemskih elementih kot so podpora vodstva in sodelavcev, spoštovanje mentorskega dela
v kolektivu, odnosi in komunikacija med zaposlenimi, sodelovanje s fakulteto oz.
izobraževalno institucijo, organizacija dela …, ki pa so v praksi pomembno slabše
prepoznani in upoštevani. Podobni rezultati so razvidni tudi iz raziskave Šiviceve (2013), ki
ugotavlja, da mentorji nimajo zadostne podpore vodstva in podpore v zdravstvenem timu.
Da mentorji potrebujejo podporo celotnega kolektiva in celotnega sistema opozarja tudi
Royal Colege of Nursing (2005 cited in Pellatt, 2006, cited in Ramšak Pajk, 2008). Pri tem
izpostavlja: izobraževalne inštitucije, izvajalce klinične prakse – učne baze (podpora
sodelavcev in vodilnih po posameznih enotah in podpora vodilnega menedžmenta glede
organizacije dela in časa, napredovanja, nagrajevanja.
Še vedno visoko, vendar v primerjavami z drugimi postavkami je najnižje po pomembnosti
za uspešno klinično prakso ocenjeno finančno vrednotenje in upoštevanje mentorskega
dela pri napredovanju. Po Herzbergovi motivacijski teoriji plača/nagrada spada med t.i.
higienike in šele kadar ti ne povzročajo nezadovoljstva, so ustvarjeni pogoji za pozitivne
učinke in storilnost s pomočjo dejavnikov motivacije. Ob tem pa bi vendarle dodali, da so
dejanske razmere v praksi, ocenjene strani mentorjev, signifikantno nižje.
Klinični mentorji kot zelo pomembno za kakovostno klinično prakso prepoznavajo
omogočanje študentom, da samostojno opravljajo posege in postopke v zdravstveni negi.
Dejstvo, da je mnenje, ki govori v prid izsledkom izkustvenega učenja, v praksi vsakdanjega
mentorskega dela s študenti ocenjeno pomembno slabše, kaže na možnost večjega
pridobivanja praktičnih izkušenj, kot je to študentom dejansko omogočeno.
Z vidika izboljšanja uspešnosti procesa kliničnega usposabljanja ugotavljamo, da so v vseh
elementih, ki so jih neposredni klinični prepoznali kot zelo pomembne oz. pomembne
možne aktivnosti za izboljšanje klinične prakse, za kar govorijo signifikantno slabše ocene
stanja v praksi. Vsekakor bi bilo temi v prihodnosti smiselno posvetiti več pozornosti in
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raziskavo, ki je bila omejena na manjši vzorec mentorjev, izvesti na večjem,
reprezentativnem vzorcu.

4. ZAKLJUČEK
Klinična praksa predstavlja pomemben del študija zdravstvene nege. Cilj, ki ga z vidika
izkustvenega učenja zasledujemo v procesu kliničnega usposabljanja je ustvarjanje
pogojev za pridobitev in reflektiranje konkretne izkušnje. Glede na mnenje mentorjev
obstajajo potrebe in možnosti, da bi študenti pridobili več praktičnih izkušenj s pogostejšim
vključevanjem in samostojnim opravljanjem intervencij zdravstvene nege. Naloga mentorja
je, da s svojim znanjem, komunikacijo in odnosom omogoči študentom povezovanje teorije
in prakse v luči izkustvenega učenja.
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REFLEKSIJA NA KRITIČEN DOGODEK PO GIBBSOVEM
MODELU IN MOŽNOST UPORABE TEORETIČNIH MODELOV H.
PEPLAU IN C. ROY
Mateja Denžič12
mag. Jožica Ramšak Pajk13
Izvleček
Teoretična izhodišča: Predstavljen je klinični primer verbalno agresivnega pacienta in
občutja ter reakcije nanj. Pri razlagi in interpretaciji kliničnega dogodka smo izhajali iz
teoretičnega modela medosebnih odnosov Hildegard Peplau in adaptacijskega oz.
prilagoditvenega modela Calliste Roy ter uporabili Gibbs-ov model refleksije.
Metoda: Uporabljena je bila neeksperimentalna deskriptivna metoda dela z zbiranjem,
pregledovanjem, oceno in analizo domače ter tuje strokovne literature. Večina literature je
bilo najdene preko spletnih podatkovnih baz: Cinahl in EBSCOhost s ključnimi besedami:
aggressive patient and verbal. Ostalo literaturo smo pridobili z ročnim iskanjem v knjižnici
Fakultete za zdravstvo Jesenice in preko Kooperativnega bibliografskega sistema
COBISS.SI.
Rezultati: Zdravstveni delavci so v klinični praksi pogosto izpostavljeni verbalno agresivnim
pacientom, zato se je potrebno usposobiti za pravilno ravnanje in uporabo strategij, ki bodo
pacienta pomirile in hkrati okrepile varnost medicinskih sester. O kritičnih dogodkih se
morajo zdravstveni delavci na oddelkih pogovarjati, jih sproti reševati in nuditi pogovor vsem
vpletenim v situacije, kjer je prisotna verbalna agresivnost. Pri reševanju situacij z
agresivnim pacientom ima velikega pomena uporaba vseh štirih temeljnih znanj, in sicer:
empirično, estetsko, etično in osebnostno znanje. Ta znanja se namreč med sabo
povezujejo in združujejo ter na ta način postavijo temelje za kakovostno zdravstveno nego.
Razprava: Zdravstvene ustanove bi morale v prihodnje svoje zdravstvene delavce
usposobiti in organizirati delavnice, kjer jim bodo predstavljene najučinkovitejše strategije
za vzpostavljanje terapevtskega odnosa pri agresivnem pacientu. Zdravstveni delavci se
morajo zavedati pomena skupinskega sodelovanja, saj se na ta način zagotavlja tako
varnost pacienta kot varnost zaposlenih. Ker je vsako srečanje z agresivnim pacientom za
medicinsko sestro in ostale zdravstvene delavce stresno in ogrožajoče, predlagamo, da se
zaposlenim v okviru delovnega časa zagotovi možnost pogovora s psihologom.
Ključne besede: kritičen dogodek, Gibbs-ov model refleksije, Hildegard Peplau- Teorija
medosebnih odnosov, Callista Roy- adaptacijski model, verbalno agresiven pacient.

1. UVOD
Namen prispevka je obravnavati primer verbalno agresivnega pacienta iz klinične prakse
po Gibbsovem modelu refleksije. Ashby (2006) zagovarja uporabo modelov za refleksivno
prakso zdravstvene nege, saj bi bil brez uporabe modela naš obseg razmišljanja omejen.
Uporaba modela ali teoretičnega okvira zagotavlja strukturo za pomoč medicinski sestri
razmišljati o pozitivnem ali negativnem kritičnem dogodku. Na voljo imamo več modelov in
teorij, ki so si med sabo zelo različni in jih je potrebno izbrati primerno situaciji. Uporaba
strukturnega razmišljanja je pomembna, saj nam zagotovi podroben pogled na kritičen
dogodek iz različnih zornih kotov. Na podlagi tega se lahko učimo iz napak, poudarimo naše
znanje in izkušnje ter si razširimo naš pogled in razumevanje.
Mateja Denžič, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Jesenice, Interni oddelek, mateja.denzic@sb-je.si
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred., Fakulteta za zdravstvo Jesenice,
jozicaramsakp@gmail.com
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13

66

Obravnavana problematika je aktualna za vse nivoje zdravstvene obravnave, saj se
zdravstveno osebje v svojem delovnem okolju čedalje več srečuje s psihičnim nasiljem, ki
ga izvajajo pacienti. Zaposleni v zdravstvu velikokrat niso pripravljeni in informirani o
strategijah postopanja v primerih verbalno agresivnega pacienta. Primeri, ki se pripetijo brez
posledic, se tudi kmalu pozabijo, a vendar pustijo grenak priokus na spomin, ki ga nihče od
zaposlenih ne želi ponoviti. Pulsford in sodelavci (2013) pravijo, da je ključna vloga
zdravstvenega osebja v bolnišnicah z visoko stopnjo varnosti, da se odziva na pacientovo
agresivno vedenje. Stališča in prepričanja zaposlenih glede pacientove agresije pomembno
vplivajo na strategije upravljanja z verbalno agresivnimi pacienti, ki jih posamična bolnišnica
sprejme za večjo varnost zaposlenih ter varnost hospitaliziranih pacientov.
Na Zbornici – Zvezi v zadnjih letih ugotavljajo, da izvajalci zdravstvene in babiške nege
vedno pogosteje poročajo o problematiki nasilja pacientov nad zaposlenimi in poudarjajo
skrb nad mislijo, da delodajalci nimajo vedno sprejetih učinkovitih ukrepov za zaščito
zaposlenih. V okviru delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi pri Zbornici – Zvezi so
v letu 2010 s pomočjo zunanjih strokovnjakinj in strokovnjakov ter Sindikata delavcev v
zdravstveni negi Slovenije pripravili Protokol obravnave trpinčenja, spolnega in drugega
nadlegovanja na delovnem mestu ali v zvezi z delom nad zaposlenimi v zdravstveni in
babiški negi in Protokol obravnave nasilnih dejanj nad zaposlenimi v zdravstveni in babiški
negi. Protokola sta objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze in sta v pomoč delodajalcu
in zaposlenim v primeru pojave nasilja na delovnem mestu (Vojnovič, 2015).
Pri agresivnih pacientih se uporabljajo naslednji pristopi, in sicer: prepričevanje pacienta,
obvladovanje pacientove jeze, nadzor nad situacijo, fizični pristopi – npr. pravilen pristop in
aplikacija zdravila za pacientovo pomiritev, osamitev in fizična omejitev pacienta (fiksacijski
ukrep). Odnos zdravstvenega osebja pri obvladovanju agresivnega pacienta je eden izmed
korakov k doseganju cilja, ki je pomiritev pacienta. V vsaki zdravstveni ustanovi je zato
izredno velikega pomena določitev strategij delovanja zdravstvenih delavcev v primeru
agresivnega pacienta (Pulsford, et al., 2013). Predlagani preventivni ukrepi za
zmanjševanje psihičnega in drugega nasilja nad zaposlenimi so: izobraževanje
zdravstvenih delavcev za prepoznavanje znakov agresivnega obnašanja in ukrepov za
samozaščito ter ustrezno reagiranje ob žaljivem ali nasilnem obnašanju pacienta; vodenje
zapisa ter evidence nasilnih dejanj ter njihovo analiziranje; preprečitev ponovitve nasilnega
obnašanja do izbranega zdravstvenega delavca (dodatni nadzor, nujni organizacijski
ukrepi, ki onemogočajo ponovitev nasilja) in omogočanje ustreznega tehničnega in
osebnega varovanja zaposlenih (varnostniki, sistem klica na pomoč, varovanje opreme in
materiala pred zlorabami) (Vojnovič, 2015).
Interakcija z agresivnimi pacienti pri medicinskih sestrah vzbuja strah. Ta se nanaša na
strah pred telesnim oškodovanjem in zaskrbljenostjo, da se bo vzpostavljen terapevtski
odnos med njo in pacientom oslabil, zato ima pri teh pacientih učinkovito skupinsko delo
zdravstvenih delavcev velik pomen. Medicinske sestre pa so kljub strahu do agresivnega
pacienta sočutne, ga razumejo ali poskušajo razumeti in mu izkazujejo empatijo (Camuccio,
et al., 2012). Večina verbalno agresivnih dogodkov med pacientom in zdravstvenim
osebjem se zgodi pred intervencijo; agresivno vedenje pa je povezano z moškim spolom in
dolžino hospitalizacije (Visscher, et al., 2011). Klemenc in Pahor (2004) sta v svoji raziskavi
prišli do ugotovitev, da največ nasilja v Sloveniji na delovnem mestu doživlja tipična
medicinska sestra (srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik). Kraj zaposlitve ni
pomemben. Največ verbalnega in psihičnega nasilja doživlja najpogosteje ob delavnikih v
dopoldanskem času.
Medicinske sestre, ki imajo običajno največjo vlogo pri zmanjševanju pacientove
agresivnosti morajo imeti dobre komunikacijske sposobnosti, ki jim pomagajo preprečevati
lastno viktimizacijo. Poleg verbalnih spretnosti so izjemnega pomena tudi neverbalne,
osebnostne lastnosti medicinskih sester, sposobnost izražanja empatije in čas, ki ga
medicinska sestra posveti agresivnemu pacientu. Izkušena medicinska sestra je sposobna
pacienta pomiriti še preden se njegova agresija negativno stopnjuje, zato se pri medicinskih
sestrah priporoča razvoj lastnih, osebnih strategij pri postopanju do agresivnih pacientov
(Stewart & Bowers, 2013).
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Booth (2014) ugotavlja, da se nekatere medicinske sestre pri obvladovanju agresivnega
pacienta odločajo za strategijo, ki pomeni, da intervencije pri pacientih opravijo kar se da
hitro in svoj terapevtski odnos ter komunikacijo z njim omejijo na minimum. Uporaba takšne
strategije ni učinkovita in ima nasproten učinek, saj pri pacientu agresijo še poveča.
Za obvladovanje agresivnega pacienta mora zdravstveno osebje imeti dostop do
izobraževanj o interakciji z verbalno agresivnim pacientom in pomenu dela v skupini
(Camuccio, et al., 2012; Brajtman, et al., 2006). Vsaka medicinska sestra mora razviti
individualne strategije s katerimi dostopa do agresivnih pacientov in se jasno zavedati
njihove učinkovitosti, saj je potrebno poiskati takšen način za obvladovanje agresivnih
pacientov, ki je v interesu zaposlenih kot zagotavljanju varnosti pacientu (Visscher, et al.,
2011). Brajtman s sodelavci (2006) poleg izobraževanj predlaga tudi izvedbo praktičnih vaj,
ki so usmerjene na posebno nevarne okoliščine s katerimi se lahko zdravstveno osebje pri
agresivnih pacientih sreča.
Ugotovitve študije kažejo, da pri večji izpostavljenosti zaposlenih v nasilnemu okolju pripelje
do manjšega zadovoljstva pri delu, večje čustvene izčrpanosti, več cinizma, povzroča nižjo
stopnjo psihičnega blagostanja in razvoja izgorelosti (Waschgler, et al., 2013). Navkljub
razsežnosti obravnavane problematike pa je zaradi opuščanja poročanja o takšnih kritičnih
dogodkih med zaposlenimi prepoznava in reševanje problemov povezanih z agresivnimi
pacienti omejeno (Stewart & Bowers, 2013). Pri zdravstvenih delavcih bo zatorej potrebno
spodbuditi poročanje nadrejenim o takšnih in podobnih težavah in jih hkrati opolnomočiti,
da se bodo še naprej uspešno soočali z agresivnimi pacienti in pri tem doživljali čim manj
stresa, strahu in poškodb.

2. UPORABLJENE METODE
Uporabljena je bila metoda deskripcije s pregledom strokovne in znanstvene literature s
področja zdravstvene nege. Največ literature je bilo najdene preko oddaljenega dostopa
Zdravstvene fakultete na spletnih straneh podatkovnih baz: CINAHL in EBSCOhost.
Zbiranje literature je potekalo tudi ročno, kar pomeni s pregledom strokovne in znanstvene
literature v knjižnici Zdravstvene fakultete Jesenice. Kriterij iskanja po spletnih bazah je bila
starost literature, in sicer od leta 2004 do 2015, dostopnost člankov v celotnem besedilu,
tipologija člankov (strokovni in znanstveni), jezik (slovenski in angleški) ter iskalni niz besed.
Ključne besede za iskanje v slovenskem jeziku so bile: verbalno agresiven pacient in
ključne besede za iskanje v tujem jeziku: aggressive patient and verbal, kjer smo dobili
skupno 45 zadetkov, katere smo pregledali in zaradi vsebinske neustreznosti prišli do 16
ključnih člankov, ki smo jih uporabili. Uporabili smo tudi tri starejše vire literature o samem
teoretičnem modelu, saj so imeli za našo obravnavano temo veliko vrednost.

3. REFLEKSIJA KRITIČNEGA DOGODKA PO GIBBSOVEM MODELU
3.1 Kritični pacient
Odločili smo se za predstavitev obravnave pacienta v deliriju z izraženim agresivnim
vedenjem. 40-letni pacient je bil hospitaliziran zaradi epileptičnega napada, doma. Pacient
je imel močno oteklo desno nogo in je bil zelo nestabilen pri hoji. Bil je zelo samosvoj in
odklanjal je intervencije ter pomoč zdravstvenega osebja. Kljub temu, da je bil tresoč in zelo
nestabilen pri hoji, je želel hoditi po sobi in hodniku ter oditi iz bolnišnice kadit. Ker mu zaradi
varnosti pred poškodbo tega nismo mogli dovoliti, je postal zelo verbalno agresiven in je
pričel žaliti zdravstveno osebje. Ponoči je postal tako zmeden, da se je v želji po iskanju
svojih osebnih stvari, plazil po postelji drugega pacienta. Pacient je medicinske sestre
obtoževal kraje njegovih osebnih stvari in oteževanja ter suvanja pri hoji. Žalitev ni manjkalo
in so bile vselej prisotne. Večino časa hospitalizacije se je oklepal svoje potovalke, v kateri
je imel po zvoku sodeč steklenico s tekočino, zato smo predvidevali, da je s sabo prinesel
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alkohol. Ker nam ni dovolil v svoj osebni prostor, vsebino potovalke nismo mogli pregledati.
Ves čas smo o problemih s pacientom obveščali sobnega zdravnika, ki ni odredil
popolnoma ničesar, saj se s problemom, ki smo ga imeli, ni želel ubadali. V naslednji noči
smo zaradi varnosti pred padcem pri pacientu namestili varnostno ograjico, ki jo je navkljub
oviri preplezal in proti našemu nasvetu sam hodil, brez pomoči. Njegovo nezadovoljstvo z
zdravstvenim osebjem se je stopnjevalo. Med drugim je namreč ponavljal, da ni prišel v
zapor. Medicinsko osebje ni prenehalo z opozarjanjem sobnega zdravnika k ukrepanju.
Navsezadnje je sobni zdravnik naročil, da se pacienta odpusti v domačo oskrbo, če bo leta še naprej zavračal našo pomoč in terapijo.

3.2 Bistveno vprašanje »kritičnega dogodka«
Kot bistveno vprašanje tega »kritičnega dogodka« bi izpostavili ukrepanje in izvedbo
intervencij pri obravnavi pacientov, ki se nesramno in nespoštljivo vedejo do zdravstvenega
osebja ter jim na ta način otežujejo delo. Medicinske sestre smo v klinični praksi vedno bolj
izpostavljene takšnim in podobnim primerom, zato se je potrebno usposobiti za pravilno
ravnanje in uporabo takšnih strategij, ki bodo pacienta pomirile in hkrati okrepile varnost
medicinskih sester.

3.3 Misli, razmišljanje in občutki o kritičnem dogodku
Opisan dogodek nas je močno pretresel, še danes se ga v kolektivu neradi spominjamo,
saj je bila med drugim ogrožena tudi naša osebna varnost. Pacientove reakcije so bile zelo
agresivne, navkljub številnim poskusom nas je odvračal, žalil, verbalno napadal in grozil s
tožbo. Skrbi nas, da bo ob morebitni ponovitvi takšnega dogodka, verbalno nasilje prešlo v
fizičnega. Zavedamo se, da policisti žal nimajo pooblastil in pristojnosti ukrepati dokler je
nasilje samo na verbalni ravni, zato smo in verjetno bomo še naprej prepuščeni samemu
sebi. Ob takšnem dogodku se čutijo različna čustva. Poleg strahu smo bili hkrati tudi zelo
razočarani in žalostni, saj je pacient navkljub naši nameri in želji nudenja pomoči ter lajšanja
težav v zvezi z njegovim zdravstvenim stanjem, našo pomoč zavračal.

3.4 Kritično vrednotenje incidenta
Iz tega dogodka smo se marsikaj naučili. Prvo, kar lahko poudarimo je, da bo potrebno v
prihodnje spodbuditi sodelovanje v zdravstveno-negovalnem timu med medicinskimi
sestrami in zdravniki. Ob takšnih in podobnih incidentih je namreč potrebno skupinsko
reagiranje; nudenje opore in pomoči ter skrb za varnost pacientov in sodelavcev. V
opisanem incidentu žal ne najdemo veliko pozitivnega, saj zdravnik po našem mnenju ni
reagiral pravilno. Hospitaliziranemu pacientu je potrebno pomagati in nikakor ne prelagati
odgovornost za zdravje, če je ta več kot očitno v stanju, ki mu onemogoča razumno
razmišljanje. Kot dobro v primeru pa lahko izpostavimo, da smo v najboljši možni meri
poskrbeli za pacientovo varnost, saj ni prišlo do padca ali katere druge poškodbe pacienta
ali sopacientov.

3.5 Oblike in vrste znanj, ki so bile uporabljene v »kritičnem incidentu«
Uporabili smo vsa štiri temeljna znanja: empirično, estetsko, etično in osebnostno znanje
(Carper, 1978).
Empirično znanje: V konkretnem primeru smo uporabili praktično znanje. Saj smo se iz
preteklih incidentov marsikaj naučili. Agresivnega pacienta nam je kljub neobstoju
teoretično predpisanega standardnega modela za odzivanje in interakcije z verbalno
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agresivnim pacientom, uspelo pomiriti v tolikšni meri, da smo ga obvladali in mu zagotovili
varnost.
Estetsko znanje: Pri pacientu smo prepoznali stisko, ki jo doživlja. Navkljub nenehnemu
zavračanju smo nadaljevali s pristopom, ki je bil pomirjajoč, in mu priskrbeli ustrezno
zdravstveno nego. Vložene je bilo veliko energije, tako v pacienta kot tudi v gradnjo
primernega terapevtskega odnosa – pacienta smo morali nenehno prepričevati k
sodelovanju in samo-aktiviranju ter pomirjanju njegovega razburljivega stanja.
Etično znanje: V opisanem primeru iz prakse smo se morali sprijazniti s tem, da se v
zdravstveni negi delavci soočijo tudi z neskladji med lastnimi in pacientovimi prepričanji.
Naša individualna etično moralna odločitev je bila varnost pacienta in izboljšanje njegovega
zdravstvenega stanja ter nudenje potrebne pomoči, kar smo uspeli doseči.
Osebnostno znanje: Prepoznali smo, da smo dovolj notranje močni za soočenje s trenutno
situacijo. Pacientu smo se približali na najboljši možen način, z njim ustvariti primeren odnos
in mu tako lajšali zdravstveno stanje. Pacient se mora predvsem in zlasti počutiti dobro ter
zdravstvenemu osebju zaupati. V kritičnem primeru je imel pacient težave ravno pri
zaupanju, ki ga zdravstveni delavci nikakor nismo mogli pridobiti.

3.6 Primeri dodatnega znanja teoretičnih modelov, ki bi jih lahko
uporabili za izboljšave klinične prakse v prihodnosti
Za razumevanje opisanega »kritičnega dogodka« smo uporabili model medsebojnih
odnosov - Hildegard Peplau in adaptacijski model Calliste Roy.
Model medsebojnih odnosov – Hildegard Peplau opisuje odnos med medicinsko sestro in
pacientom, faze odnosa med medicinsko sestro in pacientom in vloge, ki jih medicinske
sestre imajo v vzpostavljenemu terapevtskemu odnosu (Merritt & Procter, 2010; Peplau,
1997). Pacienta smo sprejeli v slabem psihičnem stanju. Bil je vidno razburjen, verbalno
agresiven in pripeljan v bolnišnico proti svoji volji. Ni nam pustil, da se mu približamo in nam
je grozil. Navkljub temu smo vztrajali in z njim poskušali vzpostaviti dober terapevtski odnos,
znotraj katerega smo imela povsem aktivno vlogo. Nismo ga obsojali, temveč smo razumeli
njegovo stisko in mu to tudi izkazovali. Pacient je namreč trpel za alkoholnim delirijem. Ni
se zavedal svojih reakcij, več kot očitno je potreboval nekoga, ki ga nenehno usmerja,
nadziran njegovo vedenje, ga pomirja, mu zagotavlja varnost in se z njim pogovarja.
Velikokrat smo se znašli v vlogi mediatorja, ko je bilo potrebno umiriti njegove burne reakcije
in njegovo energijo, izraženo v obliki agresije, usmeriti v sodelovanje in zdravljenje. V
vzpostavljenem terapevtskem odnosu ni prišlo do interakcijske faze, saj pacient ni izrabljal
nudene pomoči, ker ni priznal svojih potreb, prav tako smo s težavo dosegli, da nam je
dovolil vstop v njegov osebni prostor. V končni fazi terapevtskega odnosa ni prišlo do
razrešitve, saj je bil pacient na lastno željo odpuščen – med drugim tudi zaradi tega, ker je
potreboval psihiatrično obravnavo, ki mu jo v okviru naše ustanove nismo mogli nuditi, ker
zanjo
nismo
kompetentni
(Peplau,1997).
Teoretični model s. Calliste Roy poudarja pomen adaptacije oz. prilagoditve in na ta način
dosego optimalnega fiziološkega ravnovesja. Že od rojstva naprej se ljudje prilagajamo na
različna okolja in situacije. Royeva poudarja, da človek obdrži svojo celovitost, dokler obdrži
ravnovesje med fizičnimi, psihičnimi in socialnimi zahtevami ter okoljem. V zdravstveni negi
predstavljata človek kot sistem in njegova interakcija z okoljem osnovo (Roy, 1970).
Medicinske sestre smo pacienta opazovale, se z njim pogovarjale in tako zbirale
informacije. Z njegovim načinom komuniciranja smo se tudi ustrezno prilagajale ter mu
vedno dajale vedeti, da mu nudimo pomoč (Roy, 1970). Pacient je bil zelo slabo razpoložen,
saj je bil odpeljan iz svojega okolja v katerem se je dobro počutil in mu je nudilo zavetje.
Ker je bil prepričan, da mu zdravstveni delavci želimo škodovati, svojega sloga življenja ni
želel spremeniti. Kljub temu, da mu je mati želela pomagati, mu je vseeno priskrbela alkohol
in cigarete; to mu je omogočalo, da je svojo odvisnost gradil še naprej. Od zdravstvenega
osebja je mati posledično zahtevala, da mu pomagamo vzpostaviti ravnovesje, ker sama
tega ne zmore, med drugim pa je tudi želela, da se njegovo zdravstveno stanje izboljša
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tako, da bo njegovo življenje potekalo brez omejitev. Naša ustanova se žal ne ukvarja z
področjem psihoterapije, ki jo je pacient potreboval, zato je bila potrebna premestitev v
drugo bolnišnico, ki bi pacientu zagotovila ustrezno zdravljenje. Ker se je situacija razvlekla
v vikend, ko so prisotni samo dežurni zdravniki, smo morali ustrezno pristopiti ter ponovno
predstaviti primer, da se je dežurna zdravnica naposled odločila za napotitev pacienta v
psihiatrično
ustanovo
(Roy,1970).
Royeva (1970) v svojem modelu adaptacije izpostavlja človeka, dražljaje, ki vplivajo na
njegovo prilagajanje in načine človekovega prilagajanja. McCurry s sodelavci (2010) pravi,
da je uporaba modelov in teorij ključnega pomena za usmerjanje in spopadanje s kritičnimi
dogodki, kot tudi za sistematično izvedbo vseh korakov v procesu zdravstvene nege. Za
razumevanje pacientovih potreb morajo medicinske sestre imeti izoblikovane veščine, ki ji
to omogočajo. Zdravstveni delavci pa veščine pridobivajo ravno s krepitvijo teorije in prakse
v zdravstveni negi.
Pacient, ki ga obravnavamo v kliničnemu primeru se zaradi porušenega ravnovesja med
psihičnimi, fizičnimi in socialnimi zahtevami, ni bil sposoben prilagajati spremembam v
okolju. Družinski člani ga niso uspeli obvladovati, zato so ga socialno izolirali in prepustili
samemu sebi v enoposteljni sobi. Ob pacientovem prihodu v bolnišnico smo prepoznali
potrebe in težko situacijo, vendar naša enota ne nudi ustrezne psihiatrične obravnave, ki jo
je pacient in njegova družina potrebovala. Medicinske sestre so pacientu pomagale
zagotavljati temeljne fiziološke potrebe, in sicer: prehranjevanje in pitje, pomoč pri izločanju
in odvajanju, pomoč pri gibanju in zagotavljanju ustrezne lege ter mu nudile zaščito in
varnost. Pacient je imel porušeno ravnovesje v organizmu, slabo samopodobo in iz svoje
situacije ni več videl izhoda. V svojem življenju ni več videl smisla, počutil se je odtujenega
in osamljenega. Za svoje stanje je zato krivil vse ljudi v svoji bližini in bil do njih verbalno
agresiven (Roy, 1970). V razgovoru s pacientovimi najbližjimi smo dobili vpogled v samo
družinsko stanje in anamnezo o tem, kaj pacient in njegova družina doživljajo. Ugotovili
smo, da se je pacient v otroškem obdobju zelo dobro prilagajal na spremembe v okolju.
Težave so se začele pojavljati šele v obdobju osamosvojitve. Po besedah matere je pacient
imel sanjsko službo, na kar so se pričele pojavljati težave psihološkega izvora.
Degenerativno je naj vplival navsezadnje tudi vzporedni uspeh njegovega brata. Začel se
je boj z depresijo, odvisnostjo od alkohola in anksioznostjo. Kmalu je izgubil tudi službo.
Pacient ni več zmogel obvladati situacije in vse skupaj je vodilo v globok prepad iz katerega
ni videti izhoda. Pacient in njegova družina niso zmogli več obvladovati situacije v kateri so
se znašli, zato si je družina želela pomoči in čim prejšnjo rešitev (Roy, 1970). V njihovem
obupu, je bila bolnišnica za pacientovo družino upanje po izboljšanju njegovega
zdravstvenega stanja.

4.RAZPRAVA
Medicinske sestre si v prihodnje želimo večje podpore zdravnikov, zlasti, da ti svoje delo
opravijo bolj kakovostno, pacienta pa pravočasno premestijo v psihiatrično ustanovo – v
opisanem primeru je do tega sicer prišlo, vendar kasneje, kot bi se sicer moralo.
Zdravstvene institucije morajo v prihodnje svoje zaposlene primerno usposobiti oziroma
organizirati delavnice v okviru katerih bi bile predstavljene najučinkovitejše strategije za
vzpostavljanje terapevtskega odnosa pri agresivnem pacientu. Vsi zdravstveni delavci se
hkrati morajo zavedati, kako pomembno je skupinsko sodelovanje, saj se na ta način
zagotavlja tako varnost pacienta kot varnost zaposlenih ter varnost in kakovostna
obravnava ostalih pacientov na oddelku. Ker je vsako srečanje z agresivnim pacientom za
medicinsko sestro in ostale zdravstvene delavce stresno in ogrožajoče, predlagamo, da se
zaposlenim v okviru delovnega časa, zagotoviti možnost pogovora s psihologom.
V procesu reševanja problema smo delovali postopoma. Že na začetku hospitalizacije smo
ocenili pacientovo vedenje z znanimi odzivi na določene okoliščine. Upoštevali smo
neučinkovito prilagoditev, ki se je kazala z verbalno agresivnimi znaki, vznemirjenostjo,
napetostjo pacienta in neprimernim obnašanjem. Prepoznali smo problem, ki je ogrožal
pacientovo življenje, njegovo integriteto in celotno družino. Postavili smo negovalne
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diagnoze, ki smo jih določili iz zbranih ocen. Pri izvajanju aktivnosti zdravstevne nege smo
naleteli na pacientovo zavračanje in nesodelovanje. Posledično temu nekaterih ciljev ni bilo
možno doseči. Z vzpodbudnim odzivom za pospeševanje zdravja in dobrega počutja, smo
medicinske sestre pomembno vplivale na celoten proces zdravljenja, saj smo v kratkem
času dosegle prepričanje pacienta, da rešitev obstaja in da se mora tudi sam potruditi za
izboljšanje. Pri tem smo sledili teoretičnem modelu C. Roy, ki je sestavljen iz štirih
prilagoditvenih načinov, to so fiziološki način, samopodoba, obvladovanje vlog in
medsebojna odvisnost. Vsak od posameznih sistemov vpliva na vedenje in reagiranje na
stres. Prilagoditvena raven predstavlja sposobnost posameznika, da obvlada spreminjajoče
se okolje na pozitiven način. Kot evalvacijo našega dela in intervencij zdravstvene nege
lahko povemo, da se je na koncu pacient pomiril in tudi odločil ter strinjal z napotitvijo v
primerno ustanovo, kjer so mu nudili kakovostno psihološko pomoč (Roy, 1970).
O pojavih nasilja na delovnem mestu je potrebno glasno spregovoriti in opozarjati na njihovo
prisotnost ter uveljavljati vse ukrepe, ki lahko preprečujejo, da do takšnih pojavov ne pride
ter spodbujati uporabo ukrepov za pravilno ukrepanje v teh primerih. Nasilje, ki se ne
prepozna ali se zoper njega ne ukrepa, se prične pojavljati vedno pogosteje in to v vedno
hujših oblikah. Zoper nasilje se je potrebno aktivno boriti in ukreniti vse potrebno za njegovo
preprečevanje in v primeru pojava vsem vpletenim nuditi ustrezno pomoč (Klemenc &
Pahor, 2004). Cashmore s sodelavci (2012) meni, da bi morali delodajalci in zaposleni v
zdravstvu storiti spodbujati kulturo poročanja o kritičnih incidentih. Neprestano informiranje
in poročanje zaposlenih zdravstvenih delavcev o prisotnosti verbalnega nasilja namreč
zagotavlja »ničelno toleranco do nasilja« na delovnem mestu.

5. ZAKLJUČEK
Ugotavljamo, da se premalo govori in piše o problematiki verbalno agresivnega pacienta do
zdravstveno osebje. Poročanje o potencialni nevarnosti in kritičnih dogodkih, v katerih se
zdravstveno osebje v zadnjem času nemalokrat znajdejo, pa je izjemno velikega pomena.
Iz njih lahko najdemo ustrezne rešitve in izoblikujemo strategije s katerimi se preprečuje
ponavljanje podobnih situacij. Pri vseh medicinskih sestrah in ostalih zdravstvenih delavcih
je posledično zaželeno, da imajo dodatna znanja, se znajo pogovarjati o problematiki pri
svojem delu ter vedeti na koga se lahko obrnejo in kje lahko poiščejo pomoč zase. Pri
preprečevanju podobnih primerov ima zelo pomembno vlogo tudi vodstvo posameznega
zdravstvenega zavoda in vodstvo zdravstvene nege, ki mora svojim zaposlenim nuditi
oporo, jih spodbujati k poročanju in izvajati ustrezne ukrepe ter rešitve, kot sta psihološka
pomoč in supervizija.
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UČENJE TEORIJE IN PRAKSE ZDRAVSTVENE NEGE Z
GIBBSOVIM REFLEKTIVNIM MODELOM
Joland Barbara Špendl14
mag. Jožica Ramšak Pajk15
Izvleček
Teoretična izhodišča: Pomemben element sodobne zdravstvene nege so modeli in teorije
zdravstvene nege. Teorije zdravstvene nege opisujejo, razlagajo in napovedujejo
fenomene, ki so predmet obravnave zdravstvene nege, kot tudi sistematično pridobljeno
znanje, ki se je razvilo z namenom izboljšanja obstoječe prakse. Poleg omenjenih vrst znanj
stroka vse bolj priznava pomembnost reflektivne prakse. V prispevku so na primeru
kritičnega dogodka/incidenta v praksi zdravstvene nege prikazane vrste znanj.
Cilji: S pomočjo reflektivne prakse obravnavanega kritičnega dogodka/incidenta po
Gibbsovem modelu, smo želeli prepoznati uporabljene vrste znanj v zdravstveni negi in
obravnavi pacienta. S pomočjo teoretičnih modelov zdravstvene nege smo poskušali
opisati, napovedati ter vrednotiti izide zdravstvene nege.
Metoda: Za okvir izkustvenega učenja in opisa ter analize kritičnega dogodka/incidenta iz
prakse zdravstvene nege smo uporabili šeststopenjski teoretični Gibbsov model reflektivne
prakse na študiji primera pacienta. Za analizo dogodka smo predstavili uporabo teoretičnih
modelov zdravstvene nege, teorijo medosebnih odnosov (Peplau), teorijo življenjskih potreb
(RLT) in teorijo skrbi (Watson).
Rezultati: Po Gibbsovem šeststopenjskem teoretičnem modelu reflektivne prakse, smo v
prvem koraku opisali kritičen dogodek/incident, ki se je zgodil med spremstvom pacienta na
dodatne specialistične preiskave v njegovem spremenjenem psihičnem stanju, v drugem
koraku ugotovili, da bi pri dogodku lahko medicinska sestra bolje pojasnila namen
ponovnega spremstva in obravnave v specialistični kliniki, dogodek pa je bil težji ker je bila
medicinska sestra sama s pacientom, poleg tega v taksiju namesto v reševalnem vozilu.
Dogodek je bil analiziran s pomočjo več teorij, medicinske sestre izberejo teorijo, ki najbolje
odseva njihove vrednote in prepričanja o konceptih zdravstvene nege.
Razprava: Z uporabo Gibbsovega teoretičnega modela reflektivne prakse in analize
kritičnega dogodka/incidenta ter razmejitvi uporabljenih vrst znanj po Carperjevi, smo
ugotovili, da bi lahko v prihodnje ravnali drugače že v prvem pristopu v kritičnem dogodku.
Pacientu bi nudili večjo varnost v spremstvu z reševalnim vozilom ter spremstvom
dodatnega osebja, pravilno pa bi bilo, da bi pacientu ne glede na njegovo spremenjeno
zdravstveno stanje tudi ponovno pojasnili kam ga peljemo na dodatni specialistični pregled.
Nenazadnje nam je uporaba Gibbsovega teoretičnega modela za reflektivno prakso bila v
veliko pomoč v pridobivanju novega znanja, kot tudi izziv in spodbuda za nadaljnje
raziskovanje in uporabo teoretičnih modelov v praksi zdravstvene nege.
Ključne besede: zdravstvena nega, teoretičen model, reflektivna praksa, Gibbsov model
reflektivne prakse, znanje v zdravstveni negi.
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1. UVOD
1.1 Modeli znanja v zdravstveni negi
Modeli in teorije ali kot jih poimenujejo tudi drugače – konceptualni modeli, teoretični modeli
ali teoretični okvirji zdravstvene nege, so pomemben element sodobne zdravstvene nege
(Hajdinjak & Meglič, 2006, p. 167). Razvoj teorij zdravstvene nege je bistvena dejavnost
znanosti zdravstvene nege, s pomočjo katere znanje o zdravstveni negi napreduje (Alligood
& Marriner Tomey, 2010, p. 36). Definicij, ki pojasnjujejo kaj je teorija je mnogo, v splošnem
pa opisujejo, razlagajo in napovedujejo fenomene, ki so predmet obravnave zdravstvene
nege (McKenna, et al., 2014, p. 5). Predstavljajo sistematično pridobljeno znanje, ki se je
razvilo z namenom izboljšanja obstoječe prakse (Pajnkihar, 2003 cited in McKenna, et al.,
2014, p. 11). Zdravstvena nega je kompleksna dejavnost, ki črpa znanja iz različnih ved:
družboslovnih, naravoslovnih, filozofskih ipd. (Hajdinjak & Meglič, 2006, p. 171). Na razvoj
zdravstvene nege je vplivalo mnogo paradigem, načinov kako vidimo in doživljamo svet,
zato lahko teorije zdravstvene nege uvrstimo v štiri najvplivnejše paradigme - sistemsko,
interakcijsko, vedenjsko in razvojno (McKenna, et al., 2014, p. 14).
Več avtorjev je oblikovalo sistematične modele znanja v zdravstveni negi. Kerlinger (1986)
je opredelil štiri vrste védenja: empirično vedenje (pridobljeno z raziskavami), vedenje
zaradi prepričanja (tenacity), vedenje zaradi avtoritete in a priori vedenje (ker nam tako pravi
razum). Fawcett (2005) je opredelila hierarhijo znanja v zdravstveni negi v obliki petih
komponent glede na raven abstrakcije: metaparadigma (najbolj abstraktna), filozofija,
konceptualni model, teorija in empirični indikatorji (najbolj konkretni). Barbara Carper (1978)
je menila, da ima znanje v zdravstveni negi svoje vzorce, oblike in strukturo, ki pomagajo
pri razumevanju in specifičnemu načinu razmišljanja o fenomenu. Prepoznala je štiri
osnovne oblike/vrste znanj v zdravstveni negi: empirično znanje (znanost v zdravstveni
negi), estetika ali umetnost zdravstvene nege, osebnostno znanje ter etično (moralno)
znanje v zdravstveni negi.
Empirično znanje po Carperjevi je znanje pridobljeno s strogim opazovanjem in merjenjem
ter preverjeno z znanstvenimi metodami. Je objektivno, točno in na dokazih podprto. Gre
za sistematično organizirana znanstvena načela, teorije in zakonitosti, ki so pridobljena z
namenom pojasnjevanja, opisovanja in napovedovanja fenomenov, pomembnih za
zdravstveno nego.
Zdravstveno nego Carperjeva opredeljuje tudi kot estetiko ali umetnost izvajanja
zdravstvene nege. Estetika vključuje vsa prikrita, tiha znanja, veščine in intuicijo. Gre za
znanje »vedenje, da«. Velja za subjektivno, individualno in edinstveno. Omogoča nam, da
sprejmemo tudi tiste fenomene, katerih ne moremo pojasniti zgolj na podlagi znanstvenih
metod (McKenna, et al., 2014, pp. 43-45). Tovrstno znanje nam omogoča, da obravnavamo
pacienta celovito in ne le kot skupek posameznih, medsebojno ločenih delov. Omogoča
nam primerno razlaganje in odzivanje na določena vedenja v specifičnih situacijah in ne le
strogega sledenja že predpisanim pravilom, smernicam in protokolom. Je izkustveno,
nebesedno in edinstveno, specifično za odnos, ki ga vzpostavita pacient in medicinska
sestra (Snowden, et al., 2010, p. 41). Primer estetičnega znanja je empatija.
Zdravstvena nega je kompleksna dejavnost, sprejemanje odločitev je zato pogosto težavno
in odgovorno (Snowden, et al., 2010, p. 42). Poznavanje profesionalnih etičnih kodeksov in
standardov pomaga medicinskim sestram pri njihovem vsakodnevnem odločanju in
razumevanju kaj je prav in narobe. Tretjo vrsto znanj tako predstavlja etika in morala. Je
tista vrsta znanj, na podlagi katerega lahko sodimo o dobrem ali slabem, kaj je prav in
narobe, zaželjeno in nezaželjeno. Izraža se preko moralih in etičnih načel, predpisov in
določil (McKenna, et al., 2014, pp. 43-45). Vseeno pa Carperjeva poudarja, da vključimo še
vsa ostala znanja o morali in se dvignemo iznad zavezujočih standardov in protokolov
(Snowden, et al., 2010, p. 42).
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Osebnostnega znanja se je po mnenju Carperjeve najtežje priučiti, vseeno pa velja za
temeljno obliko izmed vseh štirih vrst znanj (Snowden, et al., 2010, p. 41). Podobno kot
estetično, velja za subjektivno pridobljeno vrsto znanj (McKenna, et al., 2014, pp. 43-45).
Gre za znanja, ki jih posedujemo in osmislimo preko lastnega samozavedanja in aktivnega
izražanja empatije, povezanosti z drugimi in samimi s seboj. Na ta način učinkovito
razvijamo veščine medsebojne komunikacije. Praksa zdravstvene nege nenazadnje temelji
na vzpostavljanju medosebnih interakcij in terapevtskega odnosa med pacientom in
medicinsko sestro.
Ugotovljeno je, da izkušene medicinske sestre pri svojem delu izmenično uporabljajo vse
štiri oblike vrst znanj. Carper (1978 cited in Snowden, et al., 2010, p. 41) tudi trdi, da so
medicinske sestre s pomočjo že prepoznanih, zbranih in uporabljenih vseh štirih vrst znanj,
ustrezno opremljene za izvajanje celostne, primerne in za pacienta sprejemljive
zdravstvene nege, saj je vsako pridobljeno znanje medsebojno povezano in soodvisno.

1.2 Gibbsov model reflektivne prakse
V zdravstveni negi se poleg že uveljavljenih teorij zdravstvene nege ter izvajanja na dokazih
podprte zdravstvene nege, vse bolj prepoznava tudi pomembnost reflektivne prakse, kot
pomembne oblike pridobivanja novih znanj in učenja v zdravstveni negi (Parrish & Crookes,
2014). Poleg posameznikove pripravljenosti za samorefleksijo, pa učenje le-te, zahteva tudi
izkušene učitelje in klinične mentorje (Coward, 2011). Graham Gibbs (Gibbs, 1988) je razvil
model za reflektivno prakso, preko katerega z opisom, analizo in evalvacijo kritičnega
dogodka raziščemo, prepoznamo ter osmislimo naše praktično delovanje. Preko modela
reflektivne prakse ugotovimo, kako bi lahko v pretekli dani situaciji ravnali drugače in
nadalje, poiščemo novo obliko znanja, ki bi nam pomagala pri našem delu in izkustvenem
učenju v bodoče. Shematsko je model prikazan na sliki 1.

Načrt
aktivnosti:
če bi se
spet
zgodilo,
kako bi
ravnal?

Opis: kaj se
je zgodilo?

Zaključek:
kaj bi še
lahko
storil?

Občutki: o
čem si
razmišljal in
kaj si čutil?

Vrednotenje:
Kaj je bilo
dobro in
slabo pri
izkušnji?

Analiza: kaj
si se naučil
iz situacije?

Slika 1: Šest stopenj Gibbsovega modela reflektivne prakse
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Namen prispevka je predstaviti proces učenja na izkušnji – opisanem dogodku z uporabo
Gibbsovega reflektivnega modela. Namen je predstaviti glede na opisan dogodek
prepoznana in uporabljena znanja po Carperjevi in teoretičnih modelov ter na osnovi
reflektivnega razmišljanja analizirati prednosti in slabosti intervencij medicinske sestre ter
tima in oblikovati optimalen plan dela v prihodnje.
Namen je tudi kritično predstaviti in opisati možne in uporabne pri danem dogodku
teoretične modele zdravstvene nege kot pomemben del empiričnega znanja.

2. METODA
Uporabljen je kvalitativen raziskovalni pristop z uporabo tehnike študije primera. Dogodek
je opisan kot (»kritični incident«) in temelji na izkušnji iz kliničnega okolja. Za namen učenja
in sistematične analize dogodka in uporabljenih znanj, je uporabljen Gibbsov (1988)
reflektivni šeststopenjski model. Za namen analize uporabljenih znanj pri delu v zdravstveni
negi pri opisanem dogodku smo sledili kriteriju štirim oblikam znanj po Carperjevi (1978) in
pri možnem izboru teoretičnih modelov po Fawcett (2005) (opredelitev konceptov
metaparadigme) in lastnih izkušnjah ter znanju.

3. OPIS PRIMERA
3.1 Opis kritičnega dogodka – kaj se je zgodilo
Večinoma dobrovoljen in duhovit pacient, se je kljub svoji preprostejši naravi aktivno
vključeval in sodeloval v socioterapevtskem programu zdravljenja. Sčasoma smo opažali
spreminjajoče se vedenje. Od sopacientov se je odmikal, deloval je tesnobno in nemirno,
tudi sumnjičavo. Ponoči ni spal, navajal je občutek vročine, utesnjenosti, pogosto si je
močil glavo ter se ob tem dlje časa opazoval v ogledalu. Večkrat je zaprosil, da ga
odpeljemo na svež zrak. Poročal je o občutkih telesne napetosti in bolečinah. Imel je
povišano telesno temperaturo, katere vzrok ni bil pojasnjen. Reševanje psihodiagnostičnih
testov mu je predstavljalo napor, zahtevanih nalog ni razumel, težko se je odločal med
podanimi odgovori. Zaradi suma akutnega nevrološkega obolenja, so pacienta napotili na
specialistični pregled in CT slikanja glave. Ob izključitvi obolenja pa napotitev v nadaljno
obravnavo specialista z možnostjo hospitalizacije.
Po navodilih tima, sem pacienta samostojno spremljala na pregled, kjer pa se je njegovo
spremenjeno vedenje še dodatno stopnjevalo. Vse težje je sodeloval in sledil navodilom. Ni
imel obstanka, izvajal je bizarne gibe, telovadil, se predihaval, nakazoval pa je tudi grozeče
kretnje. Prisluhov ni zanikal.
Ob izključitvi akutnega obolenja in specialistične obravnave, sem pacienta ponovno
samostojno spremljala na sledečo specialistično obravnavo, pri čemer mu nisem podala
jasnih navodil nadaljne obravnave. Glede na njegovo zdravstveno stanje, so pacienta
hospitalizirali za mesec, dva.

3.2 Ugotoviti in prepoznati pomembno/bistveno vprašanje/dejstvo, ki
izhaja iz dogodka – občutki
Pacienta, v njegovem spremenjenem zdravstvenem stanju, sem dvakrat samostojno
spremljala na specialistična pregleda v dve različni ustanovi. Ob njemu sem bila ves čas
sama, po navodilu tima sva se peljala s taksijem, saj je na takšen način prevoz potekal
hitreje. Prevoz z reševalnim vozilom bi sicer lahko čakali bistveno dlje.
Kot drug kritičen problem, prepoznavam dejstvo, da pacientu nisem podala jasnih pojasnil
glede nadaljne obravnave.
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Menim, da sem s pacientom v predhodnih tednih zdravljenja vzpostavila pristnejši,
terapevtski odnos. Tekom zdravljenja je izkazoval zaupanje, sprejemal je našo obravnavo,
kot tudi zdravstveno osebje. Na podlagi kontinuirane zdravstvene obravnave v vseh dnevih
tedna, sem zato pri pacientu jasneje opažala in zaznavala posamezne nakazujoče in
izražujoče spremembe vedenja in mišljenja.
Pacient se je navkljub svojemu bolezenskemu spremenjenemu doživljanju sveta počutil
varneje v bližini zdravstvenega osebja in izražal določeno stopnjo zaupanja.
V obravnavi pacienta sem prepoznavala pojav akutne duševne motnje. Bila sem mnenja,
da je zanj najprimernejša premestitev v ustanovo, kjer bi mu ob ustreznem zdravljenju
zagotovili večjo varnost. Doživljala sem ga kot človeka, ki še dodatno potrebuje našo skrb
in strokovno pomoč.
Ob nenehnem spremljanju in usmerjanju nemirnega pacienta, sem občutila določeno
stopnjo negotovosti. Situacijo pa tudi kot dokaj stresno. Želela sem, da pacienta čim hitreje
in varno prepeljem v drugo ustanovo. Ob sprejemu pacienta na oddelek sem občutila delno
olajšanje in razbremenitev.
Ob zaključku pacientovega zdravljenja, se večkrat spomnim nanj. Sprašujem se kako živi,
je imel podobne zdravstvene težave ali ne.

3.3 Vrednotenje - kaj je bilo dobro in kaj je bilo slabo v tej izkušnji?
Kot dobro v kritičnem dogodku/incidentu prepoznavam, da smo pacientu nudili celostno
obravnavo. Obravnavalo ga je več različnih specialistov. Hospitaliziran je bil v zanj glede
na zdravstveno stanje primerni ustanovi. Poleg tega ga je na preiskave spremljala oseba,
ki ni bila ravnodušna za njegovo zdravstveno stanje in počutje, obenem pa ji je pacient
zaupal.
Kot slabo, prepoznavam nepredvidljivost situacije, zlasti samostojnega spremstva akutno
bolnega pacienta ter vprašljivost zagotavljanja pacientove varnosti.
Obstaja tudi možnost zlorabe pacientovega zaupanja, saj ni bil deležen vseh podrobnih
informacij.
Verjamem, da je pacientu napotitveni zdravnik pred odhodom pojasnil s kakšnim namenom,
v katero ustanovo in čemu ga pošiljamo na dodatne specialistične preglede ter mu predlagal
v razmislek tudi možnost o premestitvi v drugo ustanovo.

3.4 Analiza
V tem podpoglavju je bil namen opredeliti in prepoznati vrste znanj, ki so bila uporabljena.
Prepoznati vrzeli v našem znanju in kaj bi se morali še naučiti ter kje najdemo to znanje.
Kateri teoretični modeli zdravstvene nege bi pomagali razumeti dogodek in bili koristni ter
pripomogli h kakovostnejšemu izzidu zdravstvene nege.
V kritičnem dogodku/incidentu sem uporabila naslednje vrste znanj v zdravstveni negi,
katere Carperjeva (1978) razdeli na empirično znanje, estetsko znanje, osebnostno znanje
ter etično znanje.
Empirično znanje (znanost v zdravstveni negi)
Psihotična motnja je lahko povezana s stresom (Žvan, 1999), pacient je začasno zmeden,
dezorientiran, traja lahko tudi krajši čas. Ob ustreznem zdravljenju z zdravili, je pacienta
potrebno skrbno varovati, pri zelo nemirnih in trpečih pacientih pa je potrebna
hospitalizacija. Manj izraženi so lahko tudi predhodni opozorilni znaki (Štrukelj, 2009).
Pacientu je potrebno opraviti vso laboratorijsko diagnostiko, slikanje glave (CT, MRI) ipd. V
večih raziskavah so ugotovili prisotnost povišane telesne temperature pred samim
nastopom akutne psihotične epizode (Fochtmann, et al., 2009). Jensterle in Pregelj (2009)
menita, da se psihotičnega pacienta prepozna po njegovem spremenjenem vedenju, ki je
lahko nenavadno, čudno (bizarno), s svojskimi gibi, narejeno, izumetničeno, lahko tudi
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socialno neustrezno. Lahko je prisotna agitiranost (močna psihomotorična vznemirjenost),
agresivnost, vedenje pa je nasploh nepredvidljivo. Spremenjen je čustveni izraz, govor ipd.
Estetsko znanje (umetnost zdravstvene nege)
Pacienta ne prepričujemo v zmotnost njegovih občutkov, kot jih tudi ne potrdimo.
Pomembno je prepoznavanje čustvenega stanja in če je napet, ga dodatno ne vznemirjamo.
Pomembno je, da čimbolj razumemo njegovo doživljanje, ga ne vznemirjamo z besedami
in dejanji in mu z nudenjem pomoči še dodatno ne škodujemo (Jensterle & Pregelj, 2009).
Medicinske sestre se naučijo komunikacijskih spretnosti skozi prakso in supervizijo
(Varcarolis, 2011, p. 22-23), pri čemer se je potrebno zavedati kompleksnosti in
raznovrstnosti kultur, kot tudi vseh drugih dejavnikov, ki na to vplivajo (osebnih, socialnih,
okoljskih). Komunikacija je tako sestavljena iz večih komponent, besedne, nebesedne,
kinestetične ipd. Pri določitvi negovalnih diagnoz (ND) in izvajanju intervencij zdravstvene
nege, Varcarolis (2011, p. 221-223) izpostavlja predvsem pomembnost varnosti.
Medicinska sestra mora prepoznati in primerno intervenirati v primeru samomorilne
ogroženosti in agresije usmerjene proti drugim. V akutnem poteku bolezni je pogosto
izražena motnja na področju besedne komunikacije, socialnih interakcij, moteno je
senzorično doživljanje, miselni procesi, obrambni mehanizmi, kot tudi družinski odnosi, zato
je delo s takšnim pacientom velik izziv za vse udeležene v obravnavi pacienta.
Osebnostno znanje
Zdravstvena nega pacienta ne obsega le vrsto postopkov in dejavnosti, ki se zaključijo z
ozdravitvijo pacienta, temveč tudi terapevtsko komunikacijo, ki vključuje medicinsko sestro
in pacienta, njun odnos ter sodelovanje in interakcije med njima (Gorše Muhič, 2009). Za
učinkovito terapevtsko komunikacijo je pomembna visoka stopnja samozavedanja. Tisti, ki
nudi pomoč, mora imeti medsebojno usklajeno vedenje in čustvovanje (Rungapadiachy,
2003, p. 124). Pomemben dejavnik je še stopnja pacientove odmaknjenosti od realnosti, ki
lahko povzroči popolno odvisnost pacienta od medicinske sestre ali pa le potrebo po
določeni vzpodbudi in usmerjanju pri zadovoljevanju pacientovih potreb v okviru življenjskih
aktivnosti (Gorše Muhič, 2009).
Etično znanje (moralno znanje)
Jensterle in Pregelj (2009) tudi menita, da odnos do psihotičnih pacientov zahteva najvišje
etične standarde in da je potrebno storiti vse za ohranitev njihovega dostojanstva. Čebašek
Travnik (2009) pojasnjuje, da je zdravljenje proti volji pacienta problem, s katerim se
pogosto srečujejo v psihiatriji. Pacient lahko odkloni zdravljenje, v praksi pa je težko
postaviti mejo kdaj pacient ogroža sebe ali druge in ali je to resnično njegova volja, kadar
je pod vplivom bolezenskega doživljanja. V obravnavi pacienta (Marinič, 2009) se morajo
zdravstveni delavci poleg strokovnih standardov ozirati tudi na zakonske podlage, k čemur
jih zavezujejo poleg kazenske odgovornosti še kodeksi etike. Kodeks etike v zdravstveni
negi in oskrbi Slovenije (2014) v svojih načelih med drugim jasno opredeljuje vodila etičnega
odločanja v obravnavi pacienta, kjer v drugem načelu pojasnjuje, da izvajalci zdravstvene
nege in oskrbe spoštujejo pacientovo pravico do izbire in odločanja, so zagovorniki pacienta
in njegovih pravic, pacienta v okviru svojih pristojnosti pravočasno informirajo, za pridobitev
soglasja ne uporabljajo prisile, zavajanja, nudijo mu možnost izbire v okviru njegovih
zmožnosti in kadar se vprašanja ne nanašajo na področja zdravstvene nege pacienta
napotijo k ustreznemu strokovnjaku. Etično odločanje v zdravstveni negi (Šmitek, 2004)
pomembno zaznamuje profesionalno vlogo medicinskih sester in sicer ravno preko skrbi za
pacienta. Po Gilliganovi, žensko presojanje spremljata empatija in sočutje, moralni problem
pa poskušajo razrešiti tako, da nihče ni prizadet. Etika skrbi, ki odraža celovito poznavanje
medosebnih odnosov, izhaja iz osrednje ugotovitve-da sta ženski jaz in drugi tesno
povezana in soodvisna.
Kritično vrednotenje uporabljenih znanj
V predstavljenem primeru kritičnega dogodka/incidenta, sem uporabila vse štiri vrste znanj
po Carperjevi, pri vsaki vrsti znanj pa bi lahko še nadgradila že obstoječe znanje.
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S tem bi prispevala h kakovostnejši, celovitejši in bolj varni obravnavi pacienta.
Trenutna praksa zdravstvene nege je še vedno zasidrana v tradiciji, nesistematičnem
raziskovanju in avtoriteti. Vendar ugotavljajo, da je prišlo v zadnjem desetletju do premika.
Manj je raziskav o odnosih in osebju, vse več raziskav se posveča celostni obravnavi
pacientov (Zauszniewski, et al., 2012). Walsh (1998 cited in Šmitek, 2001) trdi, da se v
praksi zdravstve nege ne moremo zanašati izključno na en sam model zdravstvene nege.
Medicinske sestre naj bi prešle na »križanje« modelov in teorij, uporabo konceptov in idej
iz enega modela/teorije v drugem modelu. Cilj zdravstvene nege naj bi torej pri istem
pacientu uskladili z idejami različnih modelov/teorij, glede na to, kako se spreminja
zdravstveno stanje pacienta.
Uporabljeni modeli zdravstvene nege
Teorija Hildegard E. Peplau
Teorija medosebnih odnosov je še zlasti primerna za izvajanje psihoanalize in psihoterapije,
uporablja pa se tudi na področjih izvajanja psihodinamične zdravstvene nege. S pomočjo
konceptualnega okvirja medosebnih odnosov prepoznavamo pomembnejše pojave, ki so v
domeni izvajanja zdravstve nege, kot tudi razumevanje in odzivanje na aktualne in
potencialne zdravstvene probleme (Peplau, 1997). Peplau je definirala medosebni odnos
med medicinsko sestro in pacientom kot pomemben terapevtski medosebni proces
(Alligood & Marriner Tomey, 2010, p. 54).
Odnos med medicinsko sestro in pacientom poteka skozi štiri faze, ki se medsebojno
povezujejo in prekrivajo.







Prva faza orientacije je obdobje, ko se medicinska sestra in pacient srečata kot
neznanca, pogosto s pričakovanji, ki so rezultat njunih preteklih življenjskih izkušenj.
Terapevtske naloge v tej fazi so izgraditev zaupanja s pacienti in ustvarjanje
terapevtskega in dinamičnega okolja, kjer lahko pričnejo identificirati svoje potrebe.
Sledi faza identifikacije, kjer pacient začne razvijati zaupanje in se bo začel
selektivno odzivati medicinski sestri, ki jo doživlja kot vir potrebne pomoči.
Terapevtska naloga medicinske sestre je, da zagotovi pacientu prostor in čas, da
izrazi občutke in da se o njih lahko pogovarja v neobsojujočem odnosu.
Med tretjo fazo izkoriščanja/interakcija, pacienti izkoristijo vso ponujeno
zdravstveno nego in vse usluge, ki so jim na voljo. Terapevtska naloga medicinske
sestre je pomoč pacientom pri uravnoteženju potreb po odvisnosti in neodvisnosti.
Četrtra faza razrešitve je obdobje, kjer pacienta lahko spodbujamo k neodvisnosti
in vodi k zaključku tega profesionalnega odnosa. Terapevtska naloga medicinske
sestre je, da prenese odločanje in postavljanje ciljev na pacienta (Snowden, et al.,
2010, pp. 180-181).

Po teoriji medosebnih odnosov ima medicinska sestra šest vlog: tujka, strokovnjakinja,
učiteljica, vodja, nadomestni drugi in svetovalka (Alligood & Marriner Tomey, 2010, p. 54).
Aplikacija primera preko modela Hildegard E. Peplau v štirih fazah:
1. Orientacija: S pacientom in svojci se seznanimo že ob prvem stiku, ko pacient sam ali
skupaj s svojci poišče pomoč zaradi svojih zdravstvenih težav. Pacienti se vključujejo v
ambulantno obliko zdravljenja, ki lahko poteka krajši ali daljši čas, odvisno od
pripravljenosti na sodelovanje v procesu zdravljenja. Medicinska sestra lahko že v tem
času postopoma spoznava pacienta. Med njima sprva potekajo krajši formalni in
neformalni pogovori, saj največkrat iščejo in preverjajo informacije o poteku zdravljenja.
Odnos se vzpostavi že s prvo predstavitvijo pacienta in medicinske sestre.
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2. Identifikacija: Ko je pacient hospitaliziran, skupaj z njim oblikujemo načrt zdravstvene
nege po procesni metodi dela. Raziščemo in določimo aktualne in potencialne probleme,
ki jih želimo razrešiti ter postavimo negovalne diagnoze po pomembnosti za doseganje
zastavljenih ciljev. S pacientom vzpostavljamo terapevtski odnos, ga opazujemo,
vodimo, svetujemo, usmerjamo, educiramo ipd.
3. Koriščenje: Po izdelavi individualnega načrta zdravstvene nege, postavitvi negovalnih
diagnoz in oblikovanju ciljev, izvajamo intervencije zdravstvene nege glede na
individualne pacientove potrebe ter skladno z usmeritvami in programom zdravljenja.
Pacient je uspešno zaključil prvi del zdravljenja ter nadaljeval zdravljenje v naslednji fazi.
V tem času je bil samostojen v izvajanju vseh življenjskih aktivnosti. Aktivno se je
vključeval v skupine, govoril o svojih težavah in iskal rešitve. Sčasoma se je njegovo
vedenje spreminjalo, postal je tesnoben, težje je sledil programu, osredotočal se je na
spremenjeno notranje doživljanje sveta. Okolje je doživljal kot ogrožujoče. V
terapevtskem odnosu se je spremenila tudi vloga medicinske sestre.
4. Razrešitev: Faza razrešitve in medosebnega terapevtskega odnosa ni bila uspešno
zaključena, saj smo pacienta premestili v drugo ustanovo.
Varcarolis (2012, p. 221) meni, da je vzpostavljanje odnosa s pacientom, ki je v akutni fazi
bolezni oteženo. V obravnavi pacienta bi lahko poleg teorije Hildegard E. Peplau, vključila
tudi teoretični model življenja, model RLT – Roper, Logan, Tierney.
Model RLT – Roper, Logan, Tierney:
Model RLT ali model življenjskih potreb sodi med teorije potreb in je preprosta teorija
zdravstvene nege, ki je zasnovan na modelu življenjskih aktivnosti (Alligood & Marriner
Tomey, 2010, p. 63). Da bi ljudje normalno funkcionirali, morajo izvajati serije vsakodnevnih
aktivnosti, njihovih dvanajst aktivnosti življenja (Snowden, et al., 2010, p. 112). Nekatere
teh aktivnosti smatrajo kot osnovne, druge pa mu izboljšujejo kvaliteto življenja. Osnovne
življenjske aktivnosti so dihanje, prehranjevanje in pitje, izločanje, vzdrževanje telesne
temperature, gibanje, spanje in umiranje. Aktivnosti ki izboljšujejo posameznikovo kakovost
življenja pa so doseganje in ohranjanje varnega okolja, komuniciranje, osebna higiena in
oblačenje, delo in igra, izražanje seksualnosti in razmnoževanje ter ustvarjalnost.
Aplikacija primera preko modela RLT (Varcarolis, 2012, pp. 213-258; PKL, 2012):
Ocenjevanje življenjskih aktivnosti:
Osnovne življenjske aktivnosti:
6. dihanje: pacientovo dihanje je hitrejše in globlje ob tesnobnosti. Navaja
pomanjkanje zraka. Zrak v prostorih mu smrdi. Je kadilec in kadi pogosteje.
7. prehranjevanje in pitje: pacient se samostojno prehranjuje, ima apetit, vendar
ne izraža potrebe po hrani in pijači. Sprejme ponujeno in pripravljeno hrano.
8. izločanje: samostojno izloča in odvaja. Pogosteje urinira.
9. vzdrževanje telesne temperature: pacient nima povišane telesne temperature,
sam navaja občutek vročine, občutek vroče glave, glavo si hladi in moči.
10. gibanje: pacient je samostojen v gibanju, hoja je nemirna, pospešena.
11. spanje: pacient kljub prejeti medikamentozni terapiji ne spi, vstaja, hodi po
oddelku, prihaja v tim zdravstvene nege. Ne upošteva nočnega reda in miru.
12. umiranje: telesno zdrav mlajši pacient ne izraža želje po smrti ali strahu pred
smrtjo.
Življenjske aktivnosti, ki omogočajo in vzdržujejo kakovost življenja:
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13. doseganje in ohranjanje varnega okolja: pacient svojega okolja ne doživlja kot
varno, v zaprtem prostoru se počuti utesnjeno, pogosteje izraža željo po
»zraku«. Izogiba se prenapolnjenih prostorov. Pogosteje prihaja v prostore
zdravstvenega tima, kjer se tudi vsede.
14. komuniciranje: komunikacija s pacientom je otežena, ima slabšo koncentracijo,
deluje tesnobno, v pogovoru ni spontan, ne razume abstraktnejših vsebin,
stavki so enozložni, odgovarja z zamikom in s krajšimi odgovori.
15. osebna higiena in oblačenje: pacient se ob spodbudi samostojno uredi in
obleče. Izbere oblačila primerna letnemu času.
16. delo in igra: pacient ni zmožen zbrano slediti in sodelovati v terapevtski
skupini, drema ali pa predčasno zapusti skupino. Ne zmore samoiniciativno
opravljati zadolžitev, za katere ne kaže interesa. Ne zmore slediti in spremljati
televizijskega programa, brati, se igrati družabnih iger. Preureja in prestavlja
osebne stvari. Največ časa nameni hoji po hodniku in kajenju.
17. seksualnost, razmnoževanje in ustvarjalnost: pacient ne izraža tovrstnih
vsebin. Ni v partnerskem razmerju, je brez otrok. Seksualnih vsebin ne iznaša.
Negovalna diagnoza
Motnje zaznavanja; moteni miselni procesi; nevarnost nasilnega vedenja do sebe/drugih;
moteno komuniciranje; tesnobnost; nemir; nespečnost.
Cilji
S pomočjo zdravil in intervencij zdravstvene nege se bo počutil varneje in bolj bo
kontroliral svoje interakcije z okoljem; osredotočal se bo na realnost in realne aktivnosti;
izognil se bo situacijam, ki mu povzročajo večjo tesnobnost; upošteval in demonstriral
bo tehnike s pomočjo katerih se bo odvrnil od glasov, zaznav; spremljal in poročal bo o
stopnji tesnobnosti; pacient se bo uspel ustrezno izražati; sledil in upošteval bo tehnike
za zmanjševanje tesnobnosti s pomočjo katerih se bo uspel razumno izražati. Pacient
bo s pomočjo zdravil mirnejši, ponoči bo spal od 22-ih do 6-ih.
Načrtovanje
Izogibati se dotikanju pacienta; vključiti interesna področja katera so zanimala pacienta
pred pojavom simptomov; naučiti ga sprejemanja občutka varnosti v bližini ene osebe,
nato postopoma z večimi; seznaniti se s pacientovimi simptomi ko občuti naraščanje
napetosti in tesnobnosti; naučiti tehnike globinskega dihanja; ugotoviti ali je neustrezno
izražanje posledica trenutnega izbruha simptomov; ugotoviti dolžino zdravljenja z
antipsihotičnimi zdravili; uporabiti preproste besede, jasna navodila; govoriti z umirjenim,
nižjim tonom in počasi; v primeru, da pacienta ne razumemo, mu to tudi povemo in
skušamo razumeti kaj nam sporoča; uporabiti tehnike terapevtske komunikacije;
osredotočati pacientovo pozornost na konkretno dogajanje v okolju; uporabiti konkretne,
preproste in dobesedne razlage; če mu glasovi govorijo da poškoduje druge ali sebe
ukrepati ustrezno po protokolu obravnave agresivnega pacienta (obvestiti zdravnika,
policijo); če navaja samomorilnost ukrepati po protokolu za samomorilnega pacienta;
oceniti nujnost hospitalizacije; zmanjšati stimulanse iz okolja (aktivnosti, hrup); sprejeti
dejstvo, da so za pacienta zaznavanja realna, vendar se na to odzivamo kot na njegova
zaznavanja; biti ob pacientu in ga usmerjati k odpravljanju zaznav; zagotoviti varnost za
pacienta in njegovo okolico; identificirati njegove občutke povezane z zaznavanjem in
mišljenjem; ne prepirati se in prepričevati pacienta o njegovih motenih zaznavah;
kontrolirano uporabiti telesne kretnje; uporabiti neobsojajoč, spoštljiv in nevtralen pristop
k pacientu; biti iskren; pacientu razložiti kaj nameravamo predno izvedemo; zavedati se
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lastne komunikacije in vedenja; zmanjšati pacientovo napadalnost z neobrambnimi in
neobsojujočimi tehnikami; pacientu primerno pokazati meje njegovega agresivnega
vedenja; aplicirati predpisano medikamentozno terapijo; zagotoviti mirno, urejeno in
varno okolje.
Izvajanje
Izvajanje načrtovanih intervencij zdravstvene nege.
Vrednotenje
Pri pacientu smo opažali postopno spremenjeno vedenje, ki je trajalo nekaj dni. Postajal
je nemiren, zamišljen, distanciran, tesnoben in utesnjen. V prenapolnjeni čakalnici
specialistične ustanove je ob daljšem čakanju na pregled postajal čedalje bolj nemiren.
Po večurnem čakanju in pregledu je ob spodbudi sedel v taksi, opazoval okolico in
prepoznal drugo specialistično ustanovo ter rekel, da pozna kraj, in mu ni všeč. Cilj
zdravstvene nege, da se pacient izogiba situacijam, ki mu povzročajo večjo tesnobnost
in da mu zagotavljamo varnost ni bil dosežen.

Teorija skrbi po Jean Watson:
Teorija skrbi temelji na humanosti, metafiziki, obstoju duhovnosti in fenomenoloških
usmeritvah filozofije Vzhoda (Fawcett cited in Rezar, 2014, p. 9). Vključuje ideje in ideale,
ki so rezultat reflektivnega razmišljanja »Medicinska sestra se ukvarja z duhovnostjo
pacienta in ne z njegovo težavo, s pacientovo zavestjo in ne s formalnimi postopki. Pri tem
medicinske sestre uporabljajo osebno notranje znanje in ne okoliščine, v katerih trenutno
so«. Temelji na pristni skrbi za ohranjanje človeškega dostojanstva in celovitosti (Rezar,
2014, pp. 7-9).
Teorija skrbi je zasnovana na desetih karitativnih dejavnikih kot osnova za zagotavljanje
oblike in jedra fenomena zdravstvene nege. Dejavniki skrbi služijo kot smernice
medicinskim sestram v procesu zdravstvene nege. Dejavniki so: oblikovanje sistema
humanistično-altruističnih vrednot, spodbujanje upanja, občutljivost do sebe in drugih,
razvijanje odnosa pomoči in zaupanja, spodbujanje in sprejemanje izražanja pozitivnih in
negativnih občutkov, razvijanje procesa kreativnega reševanja problemov, biti sposoben
učiti in učiti se, zagotavljanje in ohranjanje varnega fizičnega in duhovnega okolja, pomoč
pri zadovoljevanju človekovih potreb, priznanje eksistenčnih, fenomenoloških in spiritualnih
sil, pomembnih za človeka (Rezar, 2014, pp. 12-13; Ramšak Pajk, 2013).
Model skrbi pa tudi eksplicitno zagovarja, da morajo vsi, ki delujejo znotraj te teorije, tudi
sami živeti na način, kot ga zagovarja teorija. Prakticiranje meditacije, joge, molitve,
povezanosti z naravo in ostalimi ipd. (Watson, 1997). Ko medicinske sestre priznavajo svojo
občutljivost in čustva, postanejo bolj prvinske, avtentične in senzibilne do drugih (Alligood
& Marriner Tomey, 2010, p. 95).

3.5 Zaključek: kaj bi še lahko naredili ob kritičnem dogodku?
Ob kritičnem dogodku/incidentu, bi lahko ob zaznanem napredujočem poslabšanju
pacientovega zdravstvenega stanja počakala na prevoz z reševalnim vozilom, čeprav bi na
prevoz čakali dlje časa. Ob morebitnem ogrožujočem stanju, bi pacientu ustrezno in
strokovno nudili pomoč v specialistični ustanovi.
Pacientu bi obenem ponovno pojasnili namen nadaljne obravnave, imel pa bi možnost
lastnega odločanja, da nadaljno obravnavo tudi odkloni.
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3.6 Načrt aktivnosti: kaj bi danes naredili drugače?
Model reflektivne prakse mi je bil v pomoč pri ozaveščanju kritičnega dogodka in izboljšanju
nadaljne prakse dela v zdravstveni negi. Razmejitev obstoječega znanja po Carperjevi so
mi nazorno in izkustveno prikazala na katerih področjih pridobivanja znanja moram
nadgraditi svoje obstoječe znanje. Obravnava pacienta z uporabo različnih modelov
zdravstvene nege so zagotovo osnovno vodilo k celostni obravnavi pacienta in njegovih
potreb po zdravstveni negi, saj kot se je izkazalo v obravnavi kritičnega dogodka, uporaba
le enega teoretičnega pristopa ne zadostuje za uspešno izvajanje zdravstvene nege in
nudenje pomoči pacientu pri povrnitvi njegovega zdravja in dobrega počutja.
Danes bi ravnala drugače že ob samem pričetku kritičnega dogodka. Jasneje bi izrazila
svoje mnenje glede samostojnega spremstva pacienta v njegovem poslabšanem
zdravstvenem stanju. Predlagala bi prevoz in spremstvo z reševalnim vozilom ter dodatnim
osebjem. Pacientu bi tako nudili večjo varnost. Z vzpostavljenim terapevtskim odnosom pa
bi nadaljevala z izvajanjem intervencij zdravstvene nege.

5. ZAKLJUČEK
Modeli in teorije so pomemben element sodobne zdravstvene nege. V študiji primera smo
obravnavali dogodek (»kritični incident«) iz klinične prakse po Gibbsovem modelu
reflektivne prakse, pri čemer smo v analizi opredelili posamezne vrste znanj po Carperjevi.
Model reflektivne prakse se je izkazal kot enostaven a koristen pripomoček pri pridobivanju
novega znanja iz kritičnega dogodka in za izboljšanje nadaljne prakse dela v zdravstveni
negi. Razmejitev obstoječega znanja po Carperjevi nazorno in izkustveno prikaže na katerih
področjih je potrebno še nadgraditi obstoječe znanje zdravstvenega osebja.
Vse medicinske sestre imajo svojo osebno teorijo in pogled na metaparadigmatske
elemente, kar pomeni, da izberejo teorijo, ki najbolje odseva njihove vrednote in prepričanja
o konceptih zdravstvene nege.
Analiza kritičnega dogodka po prikazanem modelu je koristila tudi za samorefleksijo
medicinske sestre, ki je tako lahko na razmeroma preprost način brez zunanje supervizije
analizirala dogodek in samostojno prišla do novih znanj.
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UPORABA TEORETIČNEGA MODELA HILDEGARD PEPLAU NA
PRIMERU IZ PRAKSE
Mojca Rabič16
Izvleček
Teoretični modeli in teorije o pomemben element zdravstvene nege. Teorije se rojevajo v
praksi, potrjujejo z raziskovanjem in se ponovno vračajo v prakso. Teorije so abstraktne.
Modeli so lahko abstraktni ali predmetni. Poznamo modele potreb, modele interakcij in
modele izidov.
Hildegard Peplau je razvila model medosebnih odnosov, v katerem je zdravstvena nega
opredeljena kot terapevtski odnos med medicinsko sestro in bolnikom. V tem odnosu je
najpomembnejši dejavnik poznavanje terapevtske komunikacije s strani medicinske sestre.
Vloga medicinske sestre v tem odnosu je razumeti najprej sebe in svoje potrebe, da bi lahko
nato pomagala pacientom pri razumevanju njihovih potreb.
Model Peplau se je prvotno razvil na področju psihiatrične zdravstvene nege, vendar se
lahko uporabi tudi za druga področja zdravstvene nege.
Ključne besede: teorije zdravstvene nege, modeli zdravstvene nege, medosebni odnosi,
medicinska sestra, zdravstvena nega, komunikacija, pacient.

1. UVOD
Pomembnejši element sodobne zdravstvene nege so teoretični modeli zdravstvene nege in
teorije zdravstvene nege. Pod pojmom model razumemo poenostavljeno predstavitev
nekega predmeta ali poteka neke aktivnosti, katere namen je olajšati opazovanje ali pa ga
omogočimo. Pri tem ločimo predmetni model in abstraktni model. Predmetni modeli so npr:
anatomski model, makete stavb ipd. Te modele lahko gledamo, otipamo, sestavimo,
rasztavimo ali spreminjamo. Abstraktni modeli so na primer diagrami vitalnih funkcij, ki ji
lahko gledamo, o njih razmišljamo in si jih razlagamo (Hajdinjak, 1999, pp. 138-139).
Tudi modeli zdravstvene nege so abstraktni modeli, ki govorijo o tem, kaj je zdravstvena
nega oziroma kaj naj bi bila. Omogočajo nam, da spoznamo in bolje razumemo kompleksno
področje zdravstvene nege. Opisujejo pojave, predstave in koncepte zdravstvene nege.
Modeli morajo biti sistematično zgrajeni, temeljiti morajo na znanstvenih spoznanjih,
opredeljevati morajo temeljne elemente zdravstvene nege, dati teoretične osnove in
potrebne pogoje za uvedbo v prakso. (Hajdinjak, 1999, pp. 138-139).
Nad modeli so teorije zdravstvene nege, ki segajo prek opisovanja pojavov, predstav in
konceptov. Teorije pojasnjujejo določene pojave, razlagajo njihove temeljne zakonitosti, z
njihovo pomočjo jih znanstveno raziskujemo in potrjujemo v praksi. Kot je zapisala znana
teoretičarka, se teorije rojevajo v praksi, potrjujejo z raziskovanjem in ponovno vračajo v
prakso (Hajdinjak, 1999, pp. 138-139).
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1.1 Skupine modelov zdravstvene nege
Modeli potreb izhajajo in teorij humanističnih ved, predvsem iz motivacijske teorije A.
Maslowa.
Modeli interakcij temeljijo na humanističnih teorijah osebnosti, teorijah interakcije in
filozofije.
Modeli izidov so črpali svoje teoretične podlage predvsem v razvojni teoriji osebnosti, teoriji
sistemov in adaptacijski teoriji (Hajdinjak, 1999, pp. 138-139).

2.MODEL MEDOSEBNIH ODNOSOV PO HILDEGARD PEPLAU
H. Peplau je poudarila koncepte, povzete iz psihoanalitičnih in vedenjskih teorij z namenom,
da medicinske sestre izboljšajo razumevanje človeškega obnašanja. Poudarila je zlasti
pomen in vodenje veščin terapevtske komunikacije v procesu interakcije z bolnikom, ki
omogoča medsebojno razumevanje. Medicinska sestra je razumevajoča, pomaga in pomiri
pacienta, da bi mu olajšala sprejemanje težkih življenjskih odločitev in pripomore k
spremembi pacientovega načina življenja (Istenič, 2013, p. 249).

2.1 Zdravstvena nega po Hildegard Peplau
Po Peplau je zdravstvena nega terapevtska, saj gre za umetnost zdravljenja, ki pomaga
bolnemu posamezniku ali osebi, ki potrebuje zdravstveno oskrbo. Zdravstveno nego lahko
označimo kot proces v medčloveških odnosih, saj vključuje medosebni stik med dvema ali
več posamezniki s skupnim ciljem. Ta skupni cilj na področju zdravstvene nege zagotavlja
spodbudo za terapevtski proces, v katerem se medicinska sestra in bolnik medsebojno
spoštujeta kot posameznika; interakciji pa pri obeh posledično sledi učenje in rast.
Posameznik se uči, ko izbere spodbude iz okolja in se nanje odzove (Belcher, 2010, p. 65).

2.2 Opis metaparadigme
Metaparadigma zdravstvene nege vključuje štiri vsebinske okvire: ljudi, zdravje, okolje in
zdravstveno nego. Peplau ljudi opredeljuje kot bitja, ki si na svoj način prizadevajo za
zmanjšanje napetosti, ki jo ustvarjajo potrebe. Zdravje je opredeljeno kot besedni znak, ki
nakazuje gibanje osebnosti in drugih delujočih človeških procesov v smeri ustvarjalnega,
konstruktivnega, produktivnega, osebnega in skupnega življenja (Peplau, n.d., cited in
Belcher, 2010, p. 72).
Čeprav Peplau neposredno ne obravnava okolja, pa spodbuja medicinsko sestro, da
upošteva pacientovo kulturo in običaje, ko se bolnik prilagaja na bolnišnično rutino. Danes
medicinska sestra vzame v obzir pacientovo okolje in prouči veliko več dejavnikov, kot so
kulturno ozadje ter domače in delovno okolje, ne le prilagajanje pacienta v bolnišnici. Peplau
ima ozko pojmovanje okolja, kar je velika omejitev njene teorije (Peplau, n.d., cited in
Belcher, 2010, p. 72).
Peplau meni, da je zdravstvena nega pomemben terapevtski medosebni proces.
Opredeljuje jo kot človeški odnos med posameznikom, ki je bolan, ali potrebuje zdravstveno
storitev in medicinsko sestro, ki je posebej izobražena, da prepozna in se odzove na potrebe
po pomoči. Medicinska sestra pacientom pomaga v tem medosebnem procesu. Glavni
koncepti pri tem so medicinska sestra, pacient, terapevtsko razmerje, cilji, človeške potrebe,
anksioznost, napetost in frustracije (Peplau, n.d., cited in Belcher, 2010, p. 72).

87

Peplau model je eden izmed interakcijskih modelov. Medosebni odnosi med pacienti in
medicinskimi sestrami so ključnega pomena za ta model in vključujejo vse procese, ki
nastanejo med dvema ali več osebami.
Ti odnosi so:
Odnos med medicinsko sestro in pacientom – je situacija medsebojnega ponavljajočega
se razmerja in predstavlja jedro zdravstvene nege. Vsak odnos med medicinsko sestro in
pacientom pomeni medsebojno situacijo, ki je izobraževalna in terapevtska. V njej prihajata
do novih spoznanj in gradnje konstruktivnega odnosa in spoštovanje drug drugega kot
osebnosti.
Komunikacija – je medsebojni proces, ki vključuje besedno in nebesedno komunikacijo.
Komunikacija mora biti jasna in razumljiva. Nebesedna je neodvisna od besede in vključuje
empatijo, besedna pa vključuje uporabo besed, pojmov in simbolov za izražanje misli in
občutij.
Razumevanje samega sebe – je pomembno za vzpostavitev ustreznega odnosa. Za
medicinsko sestro je pomembno, da pozna samo sebe kot osebnost, svoje pozitivne in
negativne lastnosti.

2.3 Osnove za model
Hildegard Peplau je delala v času, ko zdravstvena nega še ni bila formalno priznan poklic
in ni bilo jasno začrtanih smeri. Vloga medicinske sestre je bila pomoč zdravnikom in
opravljanje različnih nalog. Eden najpomembnejših pozitivnih rezultatov Peplau modela je
bila preusmeritev dela medicinske sestre od bolezni na pacienta. (Belcher, 2002, p. 76).
Peplau opredeljuje potrebe, razočaranje, konflikt in anksioznost kot pomembne koncepte,
ki jih je treba obravnavati za rast pacienta in medicinske sestre. Na te koncepte so zlahka
vplivale nekatere teorije tistega časa, zlasti medosebnostna teorija Harry S. Sullivana
(1947) in Fromma (1947) ter teorija pshiodinamike Sigmunda Freuda (1936). Teoretiki
medosebne teorije menijo, da vedenje neposredno razvije iz medosebnih odnosov.
Podobno kot freudovski teoretiki, tudi teoretiki medosebne teorije menijo, da je psihološki
razvoj ključen za razvoj posameznika (Belcher, 2002, p. 76).
Doseganje katerega koli cilja je povezano z vrsto ukrepov, ki sledijo vzorčnemu zaporedju.
Ker se v teh korakih razvije razmerje med pacientom in medicinsko sestro, lahko
medicinska sestra sama odloči, kako bo izvajala zdravstveno nego z uporabo različnih
strokovnih in tehničnih znanj ter sposobnosti prevzemanja različnih vlog (Belcher, 2002, p.
65).
Peplau je prvotno opredelila štiri zaporedne faze v medosebnih odnosih:

2.4 Faze modela
2.4.1 Orientacija
Medicinska sestra in pacient sta si ob prvem srečanju tujca. Pacient in/ali družinski člani si
ne morejo pomagati sami (Peplau, 1952/1988, p. 18) in izrazi se zahteva za strokovno
pomoč (Belcher, 2002, p. 67). Faza orientacije je neposredno odvisna od odnosa do
medsebojno vzajemne, recipročne pomoči. V tej začetni fazi se mora medicinska sestra
zavedati svojega osebnega odziva na pacienta.
Medicinska sestra, pacient in družina skupaj ugotovijo in opredelijo obstoječo težavo. Ob
koncu faze orientacije si hkrati prizadevajo za opredelitev problema in se bolje spoznajo
med seboj. Poleg tega pacient postane bolj pomirjen v okolju nudenja pomoči. Medicinska
sestra in bolnik lahko zdaj logično napredujeta v naslednjo fazo (Belcher, 2002, p. 68).
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2.4.2 Identifikacija
Pacient se identificira z medicinsko sestro, ki mu pomaga v določanju njegove vloge v
procesu zdravstvene nege. Medicinska sestra ga podpira skozi proces bolezni in mu
pomaga v rasti in razvoju njegove osebnosti. Medicinska sestra in pacient izdelata načrt
izrabe virov in negovalnih posegov, ki jih bo pacient lahko čim bolje izkoristil. Pacient je v
procesu zdravstvene nege lahko samostojen ali pa delno ali popolnoma odvisen od
medicinske sestre. Pacient mora spoznati in razumeti njuno situacijo. (Teorija Hildegard E.
Peplau, 2008).
2.4.3 Interakcija
Pacient poskuša v celoti izkoristili ponujeno pomoč. Skupni cilj medicinske sestre in
pacienta je doseganje načrtovanih ciljev (Teorija Hildegard E. Peplau, 2008).
2.4.4 Razrešitev
Ko se pacient pripravlja na odpust iz bolnice in na življenje doma, se vloga medicinske
sestre zaključi. Ta korak je pogosto najtežji tako za medicinsko sestro kot pacienta. Kako
se njun poklicni in osebno odnos konča, je odvisno od vrste bolezni, starosti pacienta,
starosti medicinske sestre, trajanja hospitalizacije ter od strokovne in psihološke zrelosti
medicinske sestre in pacienta (Ramšak Pajk, 2000, p. 29).

3.NAMEN IN CILJ
Namen prispevka je zdravstvenim delavcem predstaviti obravnavo pacientov po
interakcijskem modelu Hildegard Peplau.
Cilj prispevka je vzbuditi zanimanje za uporabo interakcijskega modela Hildegard Peplau v
praksi.

4.METODE
Uporabili smo opisno metodo dela. Opravili smo pregled in kritično analizo domače in tuje
literature. Literaturo smo iskali s pomočjo spletnega brskalnika in podatkovne baze CINAHL
ter v knjižnici Fakultete za zdravstvo Jesenice. Ključne besede za iskanje literature so bile:
modeli zdravstvene nege, teorije zdravstvene nege, Hildegard Peplau, model medsebojnih
odnosov. Glede na majhno možnost izbire smo uporabili literature vseh datumov.

5.TEORIJA MEDOSEBNIH ODNOSOV IN PROCES ZDRAVSTVENE
NEGE
Oba se osredotočata na terapevtsko razmerje. Z uporabo tehnik reševanja problemov
medicinska sestra in pacient sodelujeta, vse z namenom izpolnjevanja potreb pacienta.
Uporabljata opazovanje, komunikacijo in evidentiranje kot osnovno orodje zdravstvene
nege.
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Ugotavljanje
Zbiranje in analiza podatkov [stalna].
Potreba ni nujno zaznana.

Usmeritev
Zbiranje podatkov [občasno].
Potreba je zaznana.
Opredelitev potreb.

Diagnoza zdravstvene nege
Skupno določenih ciljev.

Identifikacija
Soodvisno zastavljanje ciljev.

Izvajanje
Izkoriščanje
Začetek izvajanja načrtov za doseganje
Pacient aktivno išče in izkoristi pomoč.
skupno zastavljenih ciljev.
Pacient vstopi v proces.
Cilje lahko doseže pacient, medicinska sestra
ali družina.
Vrednotenje
Na osnovi skupno pričakovanega vedenja.
Lahko privede prekinitev in začetek novih
načrtov.

Sklep
Nastopi po uspešnem zaključku vseh drugih
faz.
Privede do prenehanja razmerja.

Vir: Teorija medosebnih odnosov (2012)

6. PRIMER IZ PRAKSE
50 let star pacient je sprejet na internem oddelku zaradi zaprtja. Nujno potrebuje klistir,
vendar zavrača poseg. Prav tako zavrne vso drugo zdravljenje, kot so na primer nujna
operacija v primeru, da pride do zapore črevesa. Na začetku je privolil v intravenozno
zdravljenje in pregled krvi, nato pa je zavrnil vse ostale oblike zdravljenja. Zavrača tudi
hrano in pijačo. Zdravnik se boji odpustiti pacienta iz bolnice, saj bi bil v primeru, da se mu
stanje poslabša, odgovoren za svojo odločitve. Zato zdravnik pacientu pove, da je zaradi
zaprtja v življenjski nevarnosti, če odkloni zdravljenje. Zdravnik obenem prosi tudi za
kirurško in psihiatrično obravnavo, vendar pacient še vedno ne pristane na zdravljenje.
Pacient živi doma z mamo in bratom in redno prebirajo medicinsko literaturo. Zavračajo
kakršno koli obliko zdravljenja, živijo v hiši z zatemnjenimi okni in se ne družijo z drugimi
ljudmi. Pacient nikoli ni bil obravnavan s strani psihiatra, a trdi, da je avtist.
Pacient je pri našem delu najpomembnejša od vseh štirih paradigem. Sledi zdravstvena
nega, ki se izvaja na celovit način; zato moramo upoštevati vidike iz okolja. V tem primeru
je to njegova družina, razen, če izrecno zavrne njihovo vključitev. Končni cilj hospitalizacije
in zdravljenja je povrnitev optimalnega zdravja in vključitev nazaj v normalno življenje.
Teorija je uporabna, saj se lahko primerja s procesom zdravstvene nege, po kateri se lahko
ukvarjamo s pacienti v skladu z vsemi štirinajstimi življenjskimi aktivnostmi po Virginiji
Henderson. Prav na te se delo medicinskih sester v naši bolnišnici zelo nanaša.

6.1 Uporaba modela v praksi
V našem primeru se postopek lahko lepo izvede v skladu s štirimi fazami, ki so bile opisane.
Usmeritev: pacient je prišel v bolnišnico, ker je ugotovil, da ne more več skrbeti zase ali
rešiti svojih težav, zato se je odločil za strokovno pomoč. V fazi usmeritve pride v stik z
medicinsko sestro in jo zaznava kot tujko. Ob procesu odkrivanja in razjasnjevanja potreb
pacienta glede na njegove težave, se bolje spoznavata. V fazi prvega stika mora biti pristop
medicinske sestre odločen in jasen, saj je to najenostavnejši način, da pridobi zaupanje
pacienta. V tej fazi je medicinska sestra najprej razumljena kot tuja oseba, nato kot
posrednik informacij in na koncu kot vodja in izvajalec procesa zdravstvenega varstva.
Identifikacija: V tej fazi je potrebno pacientu razložiti stanje. To mu pojasnita zdravnik in
medicinska sestra. Obišče ga psihiater, vendar ne more spremeniti pacientovih stališč. V
tem primeru tako zdravnik kot psihiater nastopata na enak način kot medicinska sestra, saj
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informirata pacienta z vsemi bistvenimi podatki o njegovem zdravstvenem stanju in ga hkrati
poučujeta. Ta faza je bila v našem primeru neuspešna, saj pacient še naprej zavrača
kakršnokoli zdravljenje kljub prizadevanjem zdravstvenega in medicinskega osebja. Zato je
v tem primeru nadaljevanje v naslednjo fazo zelo težko.
Interakcija: pacient se je sprijaznil, da je njegovo življenje ogroženo. Bil je temeljito poučen
o svoji bolezni in vseh posledicah, ki sledijo ob nadaljnem zavračanju zdravljenja. Zdravnik
se skuša razumno pogovoriti s pacientovim bratom, toda brat ga še vedno podpira. Zato
dosežemo točko mirovanja.
Razrešitvena faza: Zadnja faza ni bil dosežena. Pacient zavrača sodelovanje. Zavrača
možnost, da si zopet pridobi neodvisnost. Zdravnik ga je zaradi zavrnitve zdravljenja skušal
prepustiti v domačo oskrbo, toda pacient ne podpiše soglasja in ne prevzame odgovornost
za svoja dejanja. Zdravnik ne more storiti ničesar, saj je pacient še vedno pravno neodvisen
in opravilno sposoben.
Ker nismo bili uspešni je verjetno najboljša rešitev, da zopet začnemo s fazo identifikacije.

7. RAZPRAVA
Konceptualni in teoretični modeli zdravstvene nege pomagajo zagotoviti znanje za
izboljšanje prakse, usmerjajo raziskave, vplivajo na učne načrte in določajo cilje prakse
zdravstvene nege (Ramšak Pajk, 2011, pp.237). Babuder (2015) meni, da so teoretični
modeli oziroma teorije zdravstvene nege kljub svoji starosti še vedno aktualni, vendar
premalo znani in v praksi premalo uporabljani. Teoretične vsebine so temelji, na katerih
sloni sodobna zdravstvena nega (Ramšak Pajk, 2011, pp.238).
Nystrom (2007) meni, da je nesmiselno zavrniti uporabo določenih teorij samo zato, ker ne
ustrezajo področju dela. S primerjavo teoretičnih modelov oz. teorij lahko ugotovimo, kateri
teoretični model oz. teorija je primernejša za obravnavo oziroma področje, ki ga raziskujemo
(Babuder, 2015, pp. 154-159).
V Sloveniji zdravstvena nega temelji predvsem na modelu potreb, ki ga je razvila Virginia
Henderson in ki opredeljuje vlogo medicinske sestre glede na fizični, duševni, duhovni in
sociološki vidik pacienta. Poudarila je, da je pomembno doseči neodvisnost pacientov čim
prej, zato je vloga medicinske sestre pomagati bolnim ali zdravim osebam v aktivnostih, ki
pomagajo ohraniti ali povrniti njihovo zdravje ali pripomorejo k mirni smrti z dejanji, ki bi jih
posameznik izvedel sam, če bi imel potrebno voljo, moč ali znanje (Istenič, 2013, pp. 252 –
253).
Babuder (2015) s primerjavo teorij ugotavlja, da teoretičarki Henderson in Peplau v svojih
teorijah na enak način dojemata štiri koncepte metaparadigme. Za obe je najpomembnejši
koncept zdravstvena nega.
Po postopnih fazah je interakcijski model popolnoma primerljiv s splošno uporabo
postopkov v zdravstveni negi na področju našega dela. Lahko se ga uporabi prav za vsako
osnovno življenjsko aktivnost po Virginiji Henderson. Na podlagi te predpostavke lahko
razmislimo o možnosti izvajanja interakcijskega modela, ki je bil razvit predvsem za
psihiatrične bolnike, na drugih področjih zdravstvene nege.

8. ZAKLJUČEK
Teorija medsebojnih odnosov poudarja pomen odnosov med medicinsko sestro in
pacientom ter sodelovanje za dosego ciljev zdravstvene nege. Menimo da gre v naši državi
za težave s splošno miselnostjo ljudi, saj v glavnem ne želijo komunicirati z medicinskimi
sestrami. Najpomembnejše za njih je mnenje zdravnika. Morda tudi zato, ker njihove težave
niso tako zapletene in so hitro rešljive. Drugi, ki se v večji meri zanašajo na medicinske
sestre so ljudje, ki medicinske sestre srečujejo na terenu, na primer v okviru patronažne
službe. V splošnih bolnišnicah in klinikah je omejeno njihovo komuniciranje tudi z
zdravnikom, saj jim le-ta izvide pošilja po pošti.
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Obstaja tudi težava z nižjo izobrazbo medicinskih sester. Različne vrste modelov jim nikoli
niso bile predstavljene in verjetno se niti ne trudijo izboljšati odnosov s pacienti, toda kljub
temu jih potrebujejo za pomoč pri premagovanju svojih težav in skrbi.
Če odmislimo pomanjkanja znanja, pa ni mogoče prezreti časovnih omejitev, ki
predstavljajo velik problem v odnosu med medicinsko sestro in pacientom. Medicinske
sestre so zaradi kadrovske stiske preobremenjene, utrujene in obenem prihajajo v stik s
prevelikim številom pacientov, da bi lahko oblikovale medosebne odnose z vsemi. Mnoge
stvari se štejejo za pomembnejše - kot naprimer določanje terapije, transport pacientov za
preiskave, ki so po mnenju mnogih najpomembnejši v procesu zdravljenja.
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UPORABA TEORIJE D. OREM V ZDRAVSTVENI OSKRBI
BOLNIKA S KRONIČNO PLJUČNO BOLEZNIJO
dr. Saša Kadivec17
Marjana Bratkovič18
Izvleček
V prispevku je predstavljen model samooskrbe Doroteje Orem, ki temelji na samooskrbi in
učenju bolnika. Bolnik ima primanjkljaj v samooskrbi, ko njegove sposobnosti in zmožnosti
niso v ravnovesju. Takrat nastopi medicinska sestra in v enem od teh sistemov zdravstvene
nege (popolni nadomestni, delno nadomestni ali podporno vzgojni) vključi bolnika v
izvajanje zdravstvene nege. Pri bolniku s kronično pljučno boleznijo največkrat nudi
podporno in vzgojno izobraževalno funkcijo.
Ključne besede: teorija, model, model samooskrbe, kronični pljučni bolnik.

1. UVOD
V svojem teoretičnem delu D. Orem izpostavlja pojem samooskrbe in predstavi tri med
seboj povezane teorije:
– Teorijo samooskrbe,
– Teorijo primanjkljaja samooskrbe,
– Teorijo sistemov samooskrbe.
Teorija samooskrbe je predstavljena kot hotena in naučena aktivnost, ki jo človek razvija
in izvaja v lastnem interesu, da vzdržuje življenje, zdravje in dobro počutje. Sposobnost
samooskrbe je sposobnost človeka, da zadovoljuje svoje potrebe po samooskrbi. Če je ta
učinkovita, pomaga vzdrževati strukturno integriteto človeka in mu omogoča normalno
delovanje in razvoj.
Teorija pomanjkanja samooskrbe je osrednje področje modela D. Orem. Do primanjkljaja
v samooskrbi pride, ko so njegove sposobnosti in zmožnosti samooskrbe niso v ravnovesju.
Pacient ne more, ne zna ali ne sme sam zadovoljiti potreb po samooskrbi.
Teorija sistemov samooskrbe – D. Orem predstavlja tri sisteme zdravstvene nege, in sicer:
– Popolni nadomestni sistem zdravstvene nege,
– Delno nadomestni sistem zdravstvene nege,
– Podporno vzgojno izobraževalni sistem zdravstvene nege (Hajdinjak & Meglič,
2006; Paerson et al., 2005).
Popolno nadomestni sistem zdravstvene nege je potreben, kadar pacient ne zmore, ne zna
ali ne sme izvajati nobenih aktivnosti za samooskrbo. Pacient je popolnoma pasiven,
medicinska sestra mu pomaga tako, da dela vse za ali namesto njega.
Delno nadomestni sistem zdravstvene nege je potreben, ko pacient lahko izvaja le
nekatere, ne pa vseh aktivnosti samooskrbe. Pomoč medicinske sestre potrebuje pri tistih
aktivnostih, ki jih ne more izvajati sam.
Podporno vzgojno izobraževalni sistem zdravstvene nege uporabimo takrat, ko je pacient
sposoben, more in sme izvajati aktivnosti samooskrbe, in potrebuje pomoč v obliki
svetovanja, učenja, vodenja, nadzora ali pomoč v zagotavljanju primernega okolja, ki nudi
vzpodbudo oziroma podporo.
Katerega od teh sistemov bo medicinska sestra uporabila, je odvisno od primanjkljaja
samooskrbe in od tega, koliko lahko ali sme izvesti ustrezne aktivnosti samooskrbe.

dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg., Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo,
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Pri vsakem sistemu zdravstvene nege se uporabijo primerne oblike pomoči zdravstvene
nege. Te so lahko:
– Delovanje za ali namesto pacienta,
– Vodenje in usmerjanje,
– Telesna (fizična) podpora,
– Psihična podpora,
– Zagotavljanje okolja, ki omogoča in podpira osebnostni razvoj,
– Učenje (Hajdinjak & Meglič, 2006).

2. TEORIJA D. OREM IN PROCES ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA S
KRONIČNO PLJUČNO BOLEZNIJO
V kliničnem okolju Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik (Klinika Golnik)
se največkrat srečamo s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB) in astmo.
Kronične bolezni so najpomembnejši vzrok obolevnosti in umrljivosti v razvitem svetu
(Hernandez et al., 2009; Davis, 2006). Glede na projekcije naj bi do leta 2020 bile
najpomembnejše ishemična srčna bolezen, cerebrovaskularne bolezni in kronična
obstuktivna pljučna bolezen (KOPB) (Murray & Lopez, 1997; Lopez et al., 2006; Busse et
al., 2010; Davis, 2006).
ZaKOPB je značilna zapora dihal, ki napreduje in se kaže s počasi napredujočo naduho
ob telesnih obremenitvah (Chetty et al., 2006). Bolezen se razvije postopoma in počasi in
privede do nepopravljive izgube pljučne funkcije. Bolezni pacient dolgo časa ne občuti zato
je odkrita bistveno prepozno. Bolnik se jo zave, ko so pljuča že hudo in nepopravljivo
okvarjena. KOPB je bolezen, ki večinoma prizadene kadilce. Premajhna ozaveščenost
kadilcev o KOPB kakor tudi premajhno posvečanje zdravnikov tej bolezni sta vzrok, da
bolnikov ne odkrijemo v zgodnejši fazi. Kadilci se ne zavedajo, kako huda bolezen jim preti
zaradi kajenja. Veliko kadilcev sploh ne ve, kaj je KOPB, niti kakšni so njeni zgodnji znaki.
Poleg tega zdravniki, zlasti družinske medicine, posvečajo premalo pozornosti kadilcem.
Ob poslabšanjih bolezni so bolniki z napredovalo KOPB pogosto hospitalizirani.
Astma je kronična vnetna bolezen dihalnih poti. Bolezen prizadene velike in male dihalne
poti, to je tiste, ki so ožje od 2 mm. V klinični praksi je pomembna pravilna postavitev
diagnoze, saj simptome ter znake kot so dispneja, kašelj, piskanje ali stiskanje v prsnem
košu lahko najdemo tudi pri drugih boleznih. Obravnava bolnika naj obsega več zaporednih
korakov: pravilno postavitev diagnoze, -opredelitev do možnih pridruženih bolezni, pravilno
zdravljenje, oceno urejenosti astme in ustrezno ukrepanje in načrt v primeru neurejene
astme (Škrgat, 2015).
Na raven specialista sodi fenotipizacija astme. Bolniki z astmo se med seboj zelo razlikujejo
glede na čas pojava astme, alergijsko ozadje bolezni, intenziteto eozinofilnega vnetja v
dihalnih poteh, odziv na inhalacijski glkokokortikoid, intenziteto preoblikovaja dihalnih poti
in s tem stopnjo obstrukcije v dihalnih poteh, ki pri nekaterih napreduje in postane tudi
ireverzibilna (fiksna). Na pohodu so biološka zdravila zoper astmo. Izbira teh zdravil pa
temelji na opredelitvi do vrste astme (Škrgat, 2015).
V zdravstveni oskrbi bolnika s kronično pljučno boleznijo bolniku nudimo pomoč, kot ga v
tretjem stebru opredeli D. Orem. Medicinska sestra bolniku v času hospitalizacije v celoti ali
delno izvaja aktivnosti samooskrbe, nadomešča nesposobnost samooskrbe in zagotavlja
bolniku varnost. Ves čas pa izvaja vzgojno funkcijo (bolniku svetuje, ga uči, vodi in nadzira
v njegovi borbi za čim boljšo samooskrbo).

3. ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA S KOPB
KOPB zelo vpliva na obseg in intenzivnost dnevnih aktivnosti in tako na kakovost življenja,
vezano na zdravje (angl. HRQoL – health related quality of life). Pri bolniku s KOPB se
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pojavljajo predvsem problemi v zvezi z dihanjem, prehranjevanjem, izražanjem čustev,
izogibanjem nevarnostim v okolju, ohranjanjem telesne aktivnosti in zdravstveno vzgojo
(Kadivec, 2000).
Zdravstvena nega teh bolnikov je navidezno enostavna, v resnici pa zahteva od medicinske
sestre veliko strokovnega znanja. Posebna nega takega bolnika zahteva poznavanje
fiziologije dihanja in načel zdravljenja s kisikom. Medicinska sestra sodeluje pri opredelitvi
stopnje napredovanja bolezni z izvajanjem meritve spirometrije in odvzemov plinske analize
arterielne krvi. Izvaja zdravstveno nego in strokovni nadzor pri bolniku na neinvazivni in
invazivni mehanični ventilaciji. Veliko časa mora pri bolnikih s KOPB nameniti
zdravstvenovzgojnemu delu. Bolnika in njihove svojce poučuje v učnih delavnicah (šola za
bolnike s KOPB, šola za bolnike na neinvazivni mehanični ventilaciji, šola za bolnike na
trajnem zdravljenju s kisikom (Bratkovič, 2009).
Pri bolnikih s KOPB medicinska sestra vrši dober nadzor in izvaja individualno prilagojeno
zdravstveno nege glede na bolnikove potrebe in stopnjo dispneje. Nepravilen načrt
zdravstvene nege in povečana aktivnost bolnika lahko vplivata na povečanje dispneje (Jošt,
2005).
V zvezi z dihanjem si medicinska sestra postavi cilje, da bolnik lažje diha, je zadovoljivo
oksigeniran, izkašljuje kljub oslabelosti, je pomirjen. Vloga medicinske sestre je predvsem
podporna.
Bolnika namesti v sprostitveni položaj, vzpodbuja k izkašljevanju in mu pri tem pomaga, saj
je treba, da bolnik odstrani sluz iz dihalnih poti in si s tem olajša dihanje. Medicinska sestra
nauči bolnika pravilne tehnike kašlja (Potočnik, 2002; Bratkovič, 2009) in poskrbi za
zadostno hidracijo, ker se s tem poveča možnost izkašljevanja. Včasih so potrebne
aspiracije dihalnih poti. Poseg je invaziven, zahteva aseptično tehniko, možni so številni
zapleti (Kadivec & Vrankar, 2013).
Poglavitna zdravila za zdravljenje poslabšanja kronične obstruktivne pljučne bolezni so
inhalacijski bronhodilatatorji (agonisti adrenergičnih receptorjev beta 2, antiholinergiki) in
sistemski glukokortikoidi (Škrgat Kristan et al., 2009). Medicinska sestra posebno
pozornost namenja pravilni tehniki jemanja pršil in vdihovalnikov zdravil v obliki prahu in z
učenjem poskuša doseči, da bolnik tehniko tudi osvoji kar je pomembno za njegovo
samooskrbo. V nasprotnem primeru se posvetuje z zdravnikom, da predpišeterapijo , ki jo
bolnik obvlada in vključi svojce, da bolniku pri tem pomagajo oziroma ga nadzirajo.
Zdravljenje s kisikom je temelj hospitalnega zdravljenja poslabšanja kronične obstruktivne
pljučne bolezni. Parcialni tlak kisika naj bo 8 kPa. (Škrgat Kristan et al., 2009). Če kisik
dodajamo nenadzorovano – visoki pretoki ali velike inspiratorne koncentracije –
povzročamo hiperoksijo (izmerimo 100 % zasičenost hemoglobina s kisikom), ki pomeni
številne neželene fiziološke učinke (Šifrer, 2011). Kisik medicinska sestra aplicira preko
sistema z velikim pretokom (maske) ali sistema z malim pretokom (nosni katetri). Način in
količino apliciranega kisika odredi zdravnik, medicinska sestra v tem primeru deluje
podporno. Bolniku namesti ustrezne pretoke in način aplikacije kisika, nadzira vitalne
funkcije, barvo kože in vidnih sluznic, in psihično stanje (Kadivec & Vrankar, 2013). V
kolikor bo potrebno tudi zdravljenje s kisikom doma, je pomembno učenje, da bo bolnik
sposoben samooskrbe tudi po odpustu iz bolnišnice.
Na področju prehranjevanja in pitja si medicinska sestra zastavi cilje, da bo bolnik
zadostno količinsko in kalorično prehranjen in dovolj hidriran.
KOPB se v napredovani fazi bolezni kaže s prizadetostjo celega organizma. Zaradi
citokinov, ki se v obilici sproščajo v bolezensko vnetih pljučih in preplavijo organizem,
periferno mišičje propada, bolniki tudi hujšajo. Zaradi slabe prehrane in pomanjkanja
gibanja se pri bolnikih pogosto razvije pomembna osteoporoza (Šuškovič et al., 2002).
Največja težava bolnika s KOPB povezana s prehrano je beljakovinsko energijska
podhranjenost, ki se lahko razvije ob povečanih energijskih in hranilnih potrebah zaradi
pešanja pljučne funkcije na eni strani in bolnikovega slabšega apetita na drugi strani
(Mahan et al., 2011). Nezadosten energijski in hranilni vnos vodi v bolnikovo
nedohranjenost, spremembe metabolizma in ob neukrepanju ter napredujoči pljučni bolezni
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v pljučno kaheksijo, ki je povezana s povečano umrljivostjo bolnikov s KOPB (Ischaki et al.,
2007; Norman et al., 2008).
Vse našteto vpliva na kakovost življenja, povezano z zdravjem. Zapora dihal nastopa počasi
in se pri bolniku kaže najprej s težko sapo ob naporu, na koncu, ko je bolezen že zelo
napredovala pa lahko bolnik čuti težko dihanje že med hranjenjem.
Medicinska sestra deluje podporno. Če bolnik prejema kisik, zagotovi aplikacijo kisika med
hranjenjem. Ponudi mu več manjših obrokov, s hrano, ki ne napenja in vsebuje dovolj
beljakovin, vitaminov in mineralov. Upoštevati je treba dejstva, da se pri škrobni hrani
ustvarja več CO2, raven kalija pa znižujejo nekatera zdravila, ki se predpisujejo pri bolnikih
s KOPB (diuretiki, medrol, olajševalci) (Trontelj, 2014). Energetski napitki se priporočajo
zaradi izgubljanja mišične mase. Po posvetu z zdravnikom vključi dietetika, da naredi
prehransko oceno bolnika, svetuje ustrezno prehrano in bolnika pouči o pravilni prehrani.
Medicinska sestra bolnika pouči, da je treba nadzirati telesno težo in skrbeti za redno
odvajanje. Pomembna je dobra ustna higiena, posebej po izkašljevanju, in sanirano
zobovje.
V okviru zagotavljanja varnosti, medicinska sestra načrtuje aktivnosti s ciljem
preprečevanja naraščanja hipoksije in hiperkapnije, preprečevanja novih okužb in
preprečevanja padcev in poškodb.
V poslabšanju KOPB bolnika ogroža hiperkapnija s posledično respiracijsko acidozo, ki sta
nastali zaradi odpovedovanja ventilacije zaradi povečanega dihalnega dela ob hiperinflaciji
pljuč (Šifrer, 2011).
Bolnika je treba opazovati in pravočasno prepoznati znake hipoksije in hiperkapnije. Naloga
medicinske sestre je, da da bolnik prejema predpisano vrednost dodanega kisika.
Pravočasno mora prepoznati znake okužbe (temperaturo, gnojnost izmečka, barvo kože,
težje dihanje, znojenje) in preprečevati hospitalne okužbe (aseptične aspiracije,
upoštevanje standardov zdravstvene nege glede aplikacije kisikove in inhalacijske terapije,
razkuževanje rok).
Planira in izvaja aktivnosti za preprečevanje padcev in poškodb in bolnika uči, da prosi za
pomoč pri gibanju oziroma ga opozori o nevarnostih v okolju.
Na področju vzdrževanja telesne aktivnosti medicinska sestra skrbi, da bolnika ohranja v
čim boljši telesni in duševni kondiciji. Nujno je prilagajanje pomoči glede na bolnikove
potrebe in zmožnosti. Bolnik naj porazdeli dejavnosti preko celega dne in se izogiba tistih,
ki mu povzročajo dispnejo. Za njegovo samooskrbo je važno da ga medicinska sestra
spodbuja k fizični aktivnosti (hoja, krepitev mišic rok in nog, raztezne vaje, dihalne vaje).
Tako bo ohranjal fizično kondicijo in aktivnost mišic. Po posvetu z zdravnikom medicinska
sestra načrtuje vključitev fizioterapevta in program respiratorne rehabilitacije.
Medicinska sestra na področju zdravstvene nege posebno pozornost namenja izražanju
čustev. Pomembno je, da pridobi bolnikovo zaupanje in zmanjša strah. Bolnika moramo
poslušati in razumeti v njegovi stiski, saj omejitev v gibljivosti pri njem povzroča osamljenost
in depresivnost. Ob dušenju ga ne puščamo samega, ker je strah vzrok za še večjo
dispnejo.
Nepravilno dihanje pljučnega bolnika še poglobi strah in tesnobo. Potrebne so metode
sproščanja (Potočnik, 2002).
K celostni obravnavi bolnika vključujemo svojce, socialnega delavca, psihologa.
Da bolnik čimprej doseže čim večjo stopnjo samooskrbe, ga poučujemo v vseh stopnjah
bolezni. Pomembno je, da v procesu zdravljenja sodeluje in mu pomagamo, da bo znal
živeti z boleznijo.
Za zdravljenje so ključnega pomena prav zdravila, ki jih vnašamo neposredno v dihalne
poti. Nujno je, da bolnikom natančno pojasnimo postopek inhalacije, ga praktično prikažemo
in preverjamo, če obvladajo pravilen način jemanja inhalacijske terapije (Počvavšek &
Bratkovič, 2012).
Medicinska sestra ima pomembno vlogo pri obravnavi bolnika s KOPB tako na primarnem
sekundarnem kot terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti. Pomembna je njena
izobraževalna vloga v smislu opustitve kajenja, in če je ta učinkovita, lahko zmanjša hitrost

96

napredovanja bolezni. Poleg tega ima vlogo pri učenju bolnika, kako naj živi z boleznijo, da
bi bil čim dlje aktiven in tako izboljšal kakovost svojega življenja.
Za boljšo samooskrbo in nadzor nad boleznijo se uporablja tudi vprašalnik CAT (COPD
Assessment Test). Z njim pomagamo oceniti, kako KOPB vpliva na počutje in vsakdanje
življenje bolnika. Odgovori in rezultati testa pomagajo bolniku in zdravstvenemu delavcu
izboljšati obravnavo KOPB, da bi dosegli največjo korist zdravljenja. Zasnova testa CAT
lahko zdravnikom omogoči tudi hitro ugotavljanje področij bolnikovega zdravja, ki so huje
prizadeta, na primer razpoloženje, dnevna telesna dejavnost ali spanje (Šuškovič & Škrgat,
2010). Pomen rezultata testa CAT je treba oceniti v povezavi z bolnikovo resnostjo bolezni
(kot je opredeljeno v iniciativi GOLD-Global initiative for cronic obstructive lung disease).
Strokovni razvojni odbor priporoča, da bolniki vprašalnik CAT izpolnijo vsake 3-6 mesecev
(Ischaki, 2007).

4. ZDRAVSTVENA OSKRBA BOLNIKA Z ASTMO
Cilj zdravljenja bolnika z astmo je doseči optimalno urejenost, ki bi zmanjšala število akutnih
poslabšanj. Poleg predpisa zdravil je za pacienta z astmo pomembno tudi njegovo znanje
o bolezni, prepoznavanje znakov poslabšanja, ukrepi ob zgodnjih znakih bolezni,
poznavanje pravilne tehnike jemanja zdravil, poznavanje razlik med preprečevalci in
olajševalci, poznavanje pravilne tehnike merjenja največjega ekspiratornega pretoka (PEFa) in sledenje pisnemu načrtu samozdravljenja. Zdravstvena vzgoja pacientov z astmo je
bistveni sestavni del priporočil za obravnavo astme. Z učenjem želimo doseči, da pacient
poveča znanje o astmi in ga hkrati spodbuditi k spremembi miselnega pristopa k bolezni
(Kadivec & Košnik, 2006).
Pacienta se poučuje na vseh nivojih zdravstvenega varstva, v vseh starostnih obdobjih, ne
glede na trajanje bolezni. Zavzetost za zdravljenje in učenje ter samozdravljenje, je bistveno
višja pri pacientih z akutnim poslabšanjem bolezni. Pomembno pa je spremljanje pacientov
z astmo tudi v fazi bolezni, kjer simptomi bolezni niso jasno izraženi in kadar je bolezen v
fazi diagnosticiranja.
Paciente z astmo obravnavamo tudi v referenčnih ambulantah. Ključna oseba pri vodenju
teh pacientov je diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji. Vodenje pacientov z
astmo obsega preventivno presejanje (iskanje pacientov z astmo), naročanje, obravnavo
pacientov po protokolu in vodenje registra pacientov ter koordinacijo znotraj tima. Vsi
protokoli, ki se trenutno uporabljajo v referenčnih ambulantah
so objavljeni na
www.referencna-ambulanta.si (Česen, 2014).
Kot orodje za oceno urejenosti astme, ki daje vpogled v stopnjo samooskrbe, medicinska
sestra uporablja vprašalnik ACT (Asthma control test) (Škrgat Kristan, 2011) .

5. ZAKLJUČEK
Teoretični model samooskrbe D. Orem je primeren za uporabo v zdravstveni negi
kroničnega bolnika. O medicinske sestre se v največji meri pričakuje podporna vloga in
vloga pri zdravstveni vzgoji za doseganje čim večje stopnje samooskrbe za življenje z
boleznijo doma.
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USTVARJALNOST V PROCESU KLINIČNEGA
USPOSABLJANJA
dr. Aleksandra Stjepanović Vračar19
Izvleček
V prispevku je predstavljena ustvarjalnost kot osrednji dejavnik učenja in razvijanja znanja.
Pri čemer ustvarjalnost ni značilnost le redkih posameznikov, temveč vseh, družbeno okolje
pa vpliva tako na stopnjo kot na pogostost ustvarjalnega vedenja. Tovrstna dejstva nas
usmerjajo k natančnejšemu poznavanju ustvarjalnega mišljenja in učenja ter predstavljajo
podlago za ustvarjanje kulture, ki bo spodbudila kakovostno ustvarjalno učenje in
znanstveno raziskovalno delo.
Ključne besede: znanje, ustvarjalno mišljenje, ustvarjalno učenje.

1. UVOD
Namen kliničnega usposabljanja je teoretično pridobljeno znanje prenesti in povezati s
praktičnim delom. Klinični mentorji izhajajo iz uveljavljenih protokolov in standardov, ki
temeljijo na z dokazi podprtem delu oziroma so rezultat znanstveno raziskovalnega dela.
Obenem je potrebno poudariti, da ves napredek na strokovnem področju temelji na
nenehnem preverjanju že dokazanih dejstev ter iskanju novih poti in rešitev. Le znanje,
pridobljeno na preverjenih in ustaljenih rešitvah, ne zadostuje. Schank (1988) in Sternberg
(2012) utemeljujeta, da se znanje pridobiva s prožnim razmišljanjem o novih problemih.
Znanje je v preteklosti predstavljalo predvsem količino podatkov. Lipičnik (1997) nekoč
pojmuje znanje kot tiste človekove zmožnosti, ki mu omogočajo reševanje znanih
problemov, to je takšnih, ki jih je že videl in rešil. Danes, po mnenju številnih avtorjev
(Davenport & Prusak, 1998; Lipičnik, 2001; Takeuchi, 2001) predstavlja znanje predvsem
nove sestave, ki vodijo v nova spoznanja in rešitve. Rozman (2001, str. 45) opredeljuje
ustvarjanje znanja kot neprestan proces, s katerim prekoračujemo meje starega jaza s
pridobivanjem nove vsebine, povezav, skladnosti; nov pogled na svet in novo znanje.
Ustvarjanje novosti poteka skozi procese učenja in razvijanja znanja (Smith & Smith, 2010),
ki pa potrebujejo ustvarjalno okolje in kulturo, da se novo znanje čim hitreje pridobiva in
razvija (Li et al., 2006).
Klinični mentorji so pomembni deležniki pri ustvarjanju in prenašanju kulture ustvarjalnega
razmišljanja in učenja ter spodbujanja znanstveno raziskovalnega dela.

2. USTVARJALNO UČENJE
Ustvarjalno učenje vključuje ustvarjanje, oblikovanje novega načina dela, spraševanje o
prevladujočih predpostavkah in spodbujanje novih pogledov z namenom nenehnega
širjenja sposobnosti (Morgan, 2004; Morgan, et al., 1998).
Prav ustvarjalnost je v svojem bistvu sposobnost ustvarjanja novih, koristnih zamisli na
katerem koli področju človekove dejavnosti od znanosti, umetnosti, izobraževanja in
poslovanja do vsakodnevnih dejavnosti (Amabile, 1997, p. 40; Lubart, 1994).
Koristna oziroma uporabna zamisel se lahko odrazi s predlogom za novo storitev, za
izboljšavo storitve ali z razvojem novega pristopa k procesu (Amabile, 1998), z novo
strategijo ali operacijo reševanja, lahko tudi z odkritjem novega problema (Musek & Pečjak,
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2001). Uporabna zamisel je v znanosti lahko tudi domneva, ki je možna rešitev problema,
zato je domneva tudi najbolj ustvarjalna točka znanstvenega raziskovanja (Pečjak, 1987).
Sternberg in Lubart (1991) izpostavljata, da prav ugotovitev problema pomeni odkrivanje
vrzeli v trenutnem stanju znanja ali šibkosti sedanjih postopkov na določenem področju.
Občasno so vprašanja ali problemi razvidni vnaprej, številne pomembne težave pa niso
očitne in so pogosto tudi spregledane. Ugotovitev problema tako odpira vrata ustvarjalnosti,
kajti če problem ne obstaja, potem tudi ustvarjalna rešitev ni mogoča. Sposobnost
ugotovitve problema se lahko kaže v postavljanju vprašanj in razmišljanju o idealni obliki ter
v primerjavi idealnega s sedanjim stanjem.
Ustvarjalnost lahko izhaja tudi iz prilagoditve ali razvijanja že znanih zamisli na način, da jih
izboljšamo in ustvarimo koristnejše, kot so bile prej (Hargadon & Sutton, 2000; Srića, 1999).
Ovsenikova in Ambrož (2000, str. 73–74) opredeljujeta ustvarjalnost kot sposobnost
nenehnega izboljševanja dejanskih stanj, sposobnost vrednotenja med dejanskim in
želenim stanjem in ciljno usmerjenih aktivnosti za zmanjševanje razlik med njima. Trstenjak
(1981, p. 32) utemeljuje, da tudi vrhunska ustvarjalnost predstavlja preoblikovanje prej
obstoječe vsebine in prej znanih pojmov. Res pa je, da je preoblikovanje v vrhunskih
dosežkih že tako oddaljeno od prvotne vsebine in začetnih pojmov, da ustvarja vtis, da nima
pretekle podlage, temveč da je docela novo.
Ustvarjalnost je obenem tudi prvi korak inoviranja, ki predstavlja proces spreminjanja
zamisli v uspešno uporabo (Amabile, 1988). Inovativnost torej v prvem koraku vključuje
ustvarjanje nove zamisli ter nato njeno izpeljavo v novem postopku ali storitvi (Amabile,
1988; Urabe, et al., 1988), lahko tudi v uvajanju organizacijskih sprememb, izboljšav ali
prilagoditev (Daft, 1986; Tidd & Bessant, 2009).
Uporabnost ustvarjalne zamisli je možno presojati šele, ko je proces inoviranja zaključen
(Damanpour, 1991). V nasprotnem primeru še vedno govorimo o predlagani ustvarjalni
zamisli, katere udejanjanje še ni nastopilo. Inovacijo vrednotita predvsem njen uporabnik
oziroma združba ter strokovno - poslovna organizacijska praksa, ki presojata njeno korist
ter ožjo ali širšo družbeno vrednost. S tem ko je ugotovljena koristnost, inovacija pridobi
utemeljeno uporabnost.
Pečjak (1987) pri tem poudarja, da je ustvarjanje nasprotno ohranjanju stanja, je njegovo
spreminjanje in razdiranje. Pogosto daje neobičajne in nepričakovane rešitve. Ker presega
dane okvire, saj drugače ne bi bilo izvirno, je v določenem smislu napadalno do stvarnosti.
Naštete lastnosti otežujejo vrednotenje ustvarjalnih dosežkov. Prav tako lahko otežujejo
vrednotenje ustvarjalnih predlogov in rešitev problemov, predvsem v primerih, ko podane
predloge in rešitve vrednotijo strokovnjaki na posameznem področju, ki presojajo na podlagi
svojih lastnih miselnih modelov.
Miselni modeli so globoko vgrajene temeljne predpostavke, vrednote, prepričanja in slike
posameznikov, ki močno vplivajo na njihovo zaznavanje, dojemanje in razumevanje sveta.
Miselni modeli močno vplivajo na delovanje posameznikov (Trstenjak, 1981). Številne
ustvarjalne zamisli tako ostajajo neprepoznavne s strani posameznika, prav zato, ker so v
nasprotju z njegovimi obstoječimi miselnimi modeli.
Učenje je uspešno takrat, ko so vsi člani skupine, vključno z mentorjem zmožni svoje
miselne modele izpostaviti in odpreti za nasvete in mnenja drugih ter jih navsezadnje tudi
spreminjati (Argyris & Schön, 1996; Senge 1993).

3. ZNANJE IN USTVARJALNO UČENJE
Inovativnost je močno odvisna od ustvarjanja novega znanja (Davenport & Prusak, 1998;
Nonaka & Takeuchi, 1995).
Komponentna teorija (Amabile, 1997) predvideva, da so vsi ljudje z normalnimi
sposobnostmi zmožni vsaj zmernega ustvarjalnega dela. V vsakem posamezniku je
prisotna ustvarjalnost kot pojav, ki se odraža v strokovnem znanju, sposobnosti
ustvarjalnega razmišljanja in motivacije. Vsaka od komponent zelo močno vpliva na
ustvarjalnost, strokovno znanje pa je temelj ustvarjalnega dela. Znanje obsega vse, kar
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oseba ve in zna v široki domeni njenega dela. Znanje predstavlja tako imenovano »mrežo
možnih tavanj«, gre za intelektualni prostor, ki ga oseba uporablja za raziskovanje in
reševanje problemov. Večji kot je prostor, bolje je. Lubart (1994) izpostavlja pomen znanja,
ki je potrebno za prepoznavo ali razumevanje narave problema. Znanje tudi preprečuje
ponovno odkrivanje že odkritih zamisli. Sočasno omogoča posamezniku vpogled v trenutno
razmišljanje družbe ter odmik od obstoječih zamisli in spoznanj, kar omogoča vpeljavo
novosti.
Obenem je pomembno izpostaviti razlago Schanka (1988), ki ugotavlja, da se znanje
pridobiva s prožnim razmišljanjem o novih problemih. Ugotovitve potrjuje raziskava
Frenscha in Sternberga (1989), ki izpostavljata togost misli pri večnamenski uporabi znanja.
Znanje in izkušnja, ki sta bila za neko nalogo zelo koristna in spodbudna, lahko mislečega
človeka ovirata pri reševanju podobnega problema, ki za svojo rešitev zahteva drugo, še
neizhojeno pot. Utirjena usmerjenost na podlagi prejšnje izkušnje je za reševanje nalog
ugodna le, če problem zahteva podobno rešitev in podoben način mišljenja kot prvi,
neugodna pa je, če novi problem zahteva docela drugačen pristop (Trstenjak, 1981).
Vlogo izkušenj je Trstenjak (1981) povezal z ustvarjalnostjo, ko je ugotovil, da je človek
najbolj ustvarjalen pri srednji izkušenosti. Tako po njegovem za razvoj izvirnih misli in
rešitev nista ugodna niti pomanjkanje niti preobilica predhodnih izkustev. Izkušnje človeka
obogatijo, da več vidi in več ve, toda velja tudi obratno. Izkušnje nas tako rekoč priklenejo
na že izhojene tirnice, zato se ob novih in težjih nalogah ne znajdemo. Skušamo jih reševati
na način, ki nam je že znan, čeprav rešitev naloge zahteva nov prijem in novo smer,
drugačen ključ rešitve. Med izkušnjo in znanjem na eni strani ter ustvarjalnostjo na drugi
velja odnos, ki ga ponazarja obrnjena črka U (Pečjak, 2001). Z izkušenostjo in znanjem
ustvarjalnost sprva raste, nato doseže optimalno raven, nato začne padati. Odnos med
izkušenostjo in ustvarjalnostjo prikazuje Slika 1.
Slika 1: Odnos med izkušenostjo in ustvarjalnostjo

Vir: Pečjak (2001, p. 84).
Preveč izkušeni ljudje svoje delo opravljajo z rutino in težje odkrijejo rešitev, ki se ne ujema
z njihovimi izkušnjami. Zaslepljenost z lastno strokovnostjo jih omejuje, da ne sprevidijo
nekaterih enostavnih rešitev. Veliki ustvarjalci pa so sposobni sprejeti ogromno znanja in
izkušenj, ne da bi postali njegovi ujetniki. Pečjak (1987) v tem prepoznava skrivnost njihovih
uspehov.
S stališča usmerjenosti na miselne vsebine razlikujemo dve vrsti mišljenja, konvergentno in
divergentno. Pri konvergentnem mišljenju je na osnovi množice podatkov vsa intelektualna
dejavnost usmerjena k iskanju ene same rešitve problema (Trstenjak, 1981, p. 26). Tako
se tudi pridobiva znanje in ustvarja občutek, da so problemi rešljivi na natančno določen
način ali da sploh niso rešljivi. Za razliko od konvergentnega mišljenja pri divergentnem
mišljenju misli niso usmerjene na eno samo rešitev, temveč so razpršene na zelo raznolike
rešitve. Tierney in sodelavci (1999) so divergentno mišljenje pojasnili kot težnjo po iskanju
in vključevanju raznolikih informacij, po drugačni opredelitvi problema in ustvarjanju zamisli,
ki odstopajo od ustaljenih pravil in norm.
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De Bono (1992) pa razlikuje vertikalno in lateralno mišljenje, ki je do neke mere sopomenka
za konvergentno in divergentno, pri čemer obstajajo določene razlike. Vertikalno mišljenje
je moč ponazoriti z diagramom toka, saj se misel giblje od enega k drugemu koraku.
Usmerjeno je k enemu cilju in eni rešitvi. Zavesten nadzor zagotavlja, da misli ne uhajajo z
enosmerne poti. Vertikalno mišljenje je primerljivo z racionalnim načinom reševanja
problemov, kjer zapleten problem razčlenimo in ga korak za korakom rešujemo. Ta način
je učinkovit, ko imamo opravka s strukturiranimi problemi. Pri lateralnem mišljenju gre za
sposobnost spreminjanja zaznavanja ter sposobnost različnih načinov dojemanja. Zamisli
si pri lateralnem mišljenju sledijo v glavni krožeči tok, v katerega nepretrgano vstopajo
najrazličnejše asociacije. Tako se ustvarja intuitivno, na čustvih temelječe spoznanje, ki
poskuša za nepregledna problemska stanja ponuditi celostne rešitve. Za samo ustvarjalnost
je pomembno ravnotežje konvergentnega in divergentnega mišljenja.
Sposobnost ustvarjalnega razmišljanja določa, kako prilagodljivo in domiselno se
posameznik loteva problemov in rešitev ter njegovo sposobnost združevanja obstoječih
zamisli v nove sestave (Amabile, 1997). Za ustvarjalno reševanje novega problema ob
sočasni uporabi obstoječega znanja in izkušenj je potrebna sprememba v miselnih procesih
(Sternberg, 2012).
Dandanes preučujemo umske procese pridobivanja in uporabe znanja. Poudarek je na
učenju, kako se učiti. Obenem se zavedamo, da dva posameznika, ki imata na voljo enake
podatke, razvijata različno znanje (Lipičnik, 2001). Združevanje znanj posameznikov in
medsebojna širitev znanja predstavlja po mnenju Takeuchija (2001) dodano vrednost. Cilj
pa ni zgolj prenašati znanje, temveč učiti posameznike, kako naj se učijo, da bodo nadgradili
obstoječe znanje s povsem novimi, ustvarjalnimi rešitvami in tako ustvarjali tudi povsem
novo znanje. Senge (1990, p. 3) ponazori z besedami učiti se skupnega učenja.

4. OKOLJE ZA USTVARJALNO UČENJE
Ustvarjalnost ni več značilnost le redkih posameznikov, temveč vseh sodelavcev, tudi
študentov, družbeno okolje pa vpliva tako na stopnjo kot na pogostost ustvarjalnega
vedenja. Le-ti bodo svoje ustvarjalne in inovativne zmožnosti izražali le, če bodo radi
opravljali svoje delo, imeli pri tem dovolj svobode in neodvisnosti v mišljenju, bodo misli
lahko delili medsebojno in s tem ustvarjali nove ustvarjalne rešitve in novo znanje.
Avtorji tudi močno poudarjajo spodbujajoče vedenje za ustvarjanje in inoviranje. Način, kako
se obravnavajo storjene napake, določa tudi stopnjo svobode sodelavcev pri ustvarjanju in
inoviranju (Brodtrick, 1997). Judge in sodelavci (1997, pp. 72– 85) sprejemajo tveganje in
preizkušanje kot vedenji, ki sta neposredno povezani z ustvarjalnostjo in inovativnostjo.
Ustvarjalni dosežki so lahko po mnenju Amabilove (1988) ter Sternberga in sodelavcev
(1997) rezultat kulture, ki ustvarja okolje, v katerem so sodelavci pripravljeni prevzemati
pobudo in tveganje. Temu se pridružujejo tudi Anderson in sodelavci (1992), ki menijo, da
lahko sodelavci razmišljajo ustvarjalno le v primeru, ko niso izpostavljeni kritikam in
kaznovanju. Kultura, v kateri je prisotno preveč nadzora, zavira tveganje in posredno tudi
ustvarjalnost (Arad, et al. 1997; Brand 1998). Tudi podpora oziroma naklonjenost
spremembam je ena od vrednot, ki ugodno vpliva na ustvarjalnost (Arad, et al., 1997).
Organizacijska kultura, ki podpira odprto komunikacijo in prost pretok informacij ter temelji
na zaupanju, zvišuje stopnjo ustvarjalnosti in inovativnosti (Amabile 1988; Barret, 1997;
Russel, 1990). Filipczak (1997) izpostavlja nestrinjanje med sodelavci kot ugoden dejavnik
za ustvarjanje, saj izpostavljanje nesoglasij in dvomov spodbuja odprto komunikacijo.
Sodelavci naj bi pri tem čutili, da je nestrinjanje sprejemljivo in daje priložnost izpostavljanja
nasprotij. Tako se zvišuje stopnja odprtosti komunikacije, katere naj bi bili deležni tudi
študentje v kliničnem okolju.
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5. ZAKLJUČEK
Sprva so domnevali, da ustvarjalno razmišljanje ovira ciljno znanstveno raziskovalno delo,
kmalu pa je prevladalo prepričanje, da ustvarjalna domišljija združuje nasprotja med seboj
in povezuje izkušnje med posamezniki (Thiboutot, et al., 1999 cited in Landis, 2011).
Študentje predstavljajo dragoceni vir novih ustvarjalnih zamisli, na katerih temelji prihodnje
raziskovalno delo in razvoj stroke. Omogočiti jim je potrebno ustvarjalno okolje in odprto
kulturo, ki bo ustvarjanje novosti skozi procese učenja tudi omogočila.
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KLINIČNO USPOSABLJANJE IN IZBIRNO KLINIČNO
USPOSABLJANJE NA REŠEVALNI POSTAJI UKC LJUBLJANA ZAKAJ ZAHTEVAMO VEČ?
Anton Posavec20
Izvleček
Klinično in izbirno klinično usposabljanje iz predmeta Nujna medicinska pomoč in
zdravstveno varstvo v posebnih razmerah izvajamo na Reševalni postaji Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana že skoraj deset let. Študenti so ta usposabljanja zelo lepo
sprejeli in dostikrat ne moremo vsem omogočiti udeležbe. Delo v predbolnišničnem okolju
je namreč zelo dinamično in zanimivo. Žal za izbirna klinična usposabljanja ne zadostuje
zgolj znanje pridobljeno v okviru rednega študijskega procesa. Zato za študente že vrsto let
pripravljamo posebno uvajalno izobraževanje in usposabljanje. Sodelovanje fakultete in
klinične baze je nujno in nekaj povsem naravnega na poti do skupnega cilja, to pa je boljša
zdravstvena nega in zdravstvena oskrba bolnih in poškodovanih.
Ključne besede: reševalna služba, predbolnišnična nujna medicinska pomoč, klinično
usposabljanje študentov, izbirno klinično usposabljanje študentov.

1. UVOD
Na Reševalni postaji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana že skoraj deset let
izvajamo klinično usposabljanje študentov zdravstvene nege. Izvajamo tako klinično
usposabljanje kot tudi izbirno klinično usposabljanje. Najprej smo sprejeli študente
Zdravstvene fakultete v Ljubljani (študijsko leto 2006 / 2007), kasneje pa še za študente
drugih fakultet. Študenti Fakultete za zdravstvo Jesenice (takrat še Visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice) prihajajo k nam od študijskega leta 2010 / 2011 naprej. V
zadnjih dveh letih izvajamo klinično usposabljanje samo za študente Zdravstvene fakultete
v Ljubljani in Fakultete za zdravstvo Jesenice.
Klinično usposabljanje iz nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva v
posebnih razmerah
Za obe fakulteti potekata tako klinično usposabljanje kot tudi izbirno klinično usposabljanje
v okviru predmeta Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah.
Razlika je le v tem, da v Ljubljani ta predmet izvajajo v okviru 3. letnika študija zdravstvene
nege na prvi stopnji, na Fakulteti za zdravstvo na Jesenicah pa v okviru 2. letnika.
Na podlagi poročil študentov in izvedenih anket lahko trdimo, da so bile vaje na Reševalni
postaji lepo sprejete in dobro ocenjene. To je nekako razumljivo, saj gre za zelo zanimive
in dinamične vaje, ki se izvajajo zunaj in ne v kakem zaprtem prostoru. Dogodki se vrstijo
hitro eden za drugim, potrebno je hitro ukrepanje. Vsak študent ima svojega mentorja. Ti
jim posvečajo veliko pozornosti in z veseljem odgovarjajo na vsa njihova vprašanja.
Klinično usposabljanje traja dva tedna. Pred pričetkom vsakemu študentu zagotovimo
osebno zaščitno obleko in opremo. Študenti morajo s seboj prinesti zgolj obutev primerno
za delo na terenu. Delo v predbolnišničnem okolju je specifično in velik poudarek dajemo
na varnost, zato poskrbimo tudi za omenjeno opremo, ki je študenti nimajo.
Usposabljanje pričnemo z uvodno predstavitvijo ustanove, kjer študenti lahko spoznajo
delovanje sodobne reševalne službe in službe predbolnišnične nujne medicinske pomoči.
Čeprav gre za vaje iz nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva v posebnih
Anton Posavec, dipl. zn., Univerzitetni klinični center Ljubljana, reševalna postaja, Izobraževalni
center, anton.posavec@kclj.si
20
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razmerah, študenti morajo poznati organizacijo in delovanje tudi reševalne službe kar je
širši pojem kot zgolj nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v izrednih razmerah.
Delo reševalne službe namreč ni omejeno zgolj na predbolnišnično nujno medicinsko
pomoč ampak zajema tudi nenujne in sanitetne prevoze bolnih in poškodovanih.
Preostanek prvega dne študenti preživijo v dispečerski službi. Dispečerska služba
zdravstva je posebna služba, ki je organizirana in deluje znotraj reševalne službe. Na
Reševalni postaji UKC Ljubljana izvajamo to službo, organizirano na sodobnih načelih, že
nekako od leta 2000 in je vzorčni model po katerem bodo delovali bodoči dispečerski centri
v Sloveniji v. Intervencija reševalne službe se ne prične šele s sprejemom pacienta, temveč
že s sprejemom klica preko dispečerske službe. Dispečerska služba je sicer ločena na
sprejemni del, ki klice sprejema jih obdela in ustrezno posreduje naprej oddajnemu delu in
včasih tudi zdravniku nujne medicinske pomoči, ter na oddajni del, kjer oddajni dispečer
posamezne intervencije dodeli reševalnim timom, z ozirom na vrsto in zahtevnost
intervencije.
Naslednja dva dneva študenti preživijo na nenujnem reševalnem vozilu, kjer spoznavajo
osnove dela v reševalni službi. Tu prvič pridejo v stik tudi s pacientom. Ko osvojijo določene
osnovne veščine, imajo možnost, da jih pod nadzorom mentorja tudi sami poskusijo izvajati.
Seveda vse naloge niso primerne, da bi jih lahko študent samostojno izvajal in v takih
primerih študenta v delo vključimo zgolj kot člana tima, ki pri izvedbi naloge asistira vodji in
ostalim članom tima.
Po dveh dneh usposabljanja na nenujnem reševalnem vozilu, nadaljujejo usposabljanje na
nujnem reševalnem vozilu / reanimobilu. Prvi dnevi so namenjeni bolj spoznavanju opreme
reševalnega vozila in standardni obravnavi nujnega pacienta. Nato, glede na osvojeno,
izbrani mentor skuša študenta bolj aktivno vključiti v proces dela, tako, da ta lahko uporabi
že prej pridobljeno znanje v praksi, hkrati pa to znanje lahko še nadgradi ter pridobi nove
veščine. V času usposabljanja, v okviru individualnega dela, študent obravnava dve temi
oz. problematiki s področja predbolnišnične nujne medicinske pomoči in ju predstavi
glavnemu mentorju. Obe temi določi glavni mentor v dogovoru s študentom in mu dâ tudi
vsa potrebna navodila za samostojno delo.
Zadnji dan glavni mentor študentu izpolni do konca vso potrebno dokumentacijo in skupaj
opravita refleksijo kliničnih vaj, ki jih tudi ocenita.
Izbirno klinično usposabljanje
Na Reševalni postaji UKC Ljubljana izvajamo tudi izbirno klinično usposabljanje (IKU)
študentov. Do sedaj smo izvajali IKU I, II in II, vendar smo letos sprejeli odločitev, da bomo
izvajali samo še IKU III v obsegu 270 ur oz. šest tednov. Ker običajni delovni dan ekip
reševalnih vozil traja v turnusih po 12 ur, je temu prilagojeno tudi izvajanje IKU, kar do sedaj
ni predstavljalo nobenih težav za študente.
Ker smo imeli pred leti hude zaplete zaradi strokovne napake študentke (intervencija z več
udeleženci), je Strokovni svet UKC Ljubljana sklenil, da usposabljanje, ki so ga študenti
zdravstvene nege deležni v okviru izobraževanja na svojih fakultetah ne zadostuje in naložil
Reševalni postaji oz. Izobraževalnemu centru, ki deluje v njenih okvirjih, da za kakršno koli
delo študentov pripravimo posebno izobraževanje in usposabljanje.
Tako že več let izvajamo izobraževanje in usposabljanje študentov v obsegu 61 šolskih ur.
To se zaključi s pisnim in praktičnim preverjanjem znanja, kjer morajo kandidati doseči
uspeh najmanj 75%. Glede na potrebe, izvajamo izobraževanje vsaki dve leti in je za
študente brezplačno. O izobraževanju vedno pravočasno obvestimo obe fakulteti, tako v
Ljubljani kot tudi na Jesenicah in jih prosimo, da informacijo posredujejo študentom, ki so
za to zainteresirani. Izobraževanje zajema najpomembnejše splošne vsebine iz nujne
medicinske pomoči ter številne specifične vsebine, pomembne za izvajanje nujne
medicinske pomoči v predbolnišničnem okolju.
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Sprejmemo lahko samo tiste kandidate, ki dosežejo najboljši uspeh in pokažejo zavzetost
med samim izobraževanjem. Študenti se oglasijo na Reševalni postaji običajno že pred
pričetkom usposabljanja zaradi zaščitne obleke in opreme. Že takoj prvi dan, jih
razporedimo na reševalno vozilo in sicer najprej na nenujno reševalno vozilo, veliko večino
usposabljanja pa opravijo na nujnem reševalnem vozilu / reanimobilu. Čeprav je njihovo
delo v okviru izbirnega kliničnega usposabljanja precej bolj samostojno, imajo ob sebi vedno
mentorja, ki jim pomaga in svetuje. Seveda se srečujejo tudi z določeni posegi, kjer študent,
kljub dodatnemu usposabljanju, še vedno nima dovolj kompetenc in znanja, da bi jih lahko
izvajal samostojno. Takrat študenta v proces dela vključimo zgolj kot član tima.
Zakaj zahtevamo več?
Pravzaprav bi se morda bolje izrazili, če bi rekli, ne to, da zahtevamo več, ampak zahtevamo
stvari nekoliko drugače. Izvajanje nujne medicinske pomoči v predbolnišničnem okolju je
specifično in se v številnih elementih razlikuje od dela v bolnišnici ali kateri drugi zdravstveni
ustanovi. Prva stvar je npr. že zaščitna obleka in oprema, ki jo moramo uporabljati v
predbolnišničnem okolju, saj naše delo poteka tudi v dežju in snegu ter v nekaterih
okoliščinah, ki so lahko tudi nevarne. Že priprava na delo in pristop k pacientu na terenu se
precej razlikujeta od tistega v bolnišnici. Zelo pomembno je, da vemo, da sta zdravstvena
nega in predbolnišnična nujna medicinska pomoč v veliki večini razvitega sveta dve
samostojni in ločeni veji v okviru zdravstva. Ta delitev obstaja prav zaradi razlik, ki jih
najdemo med obema okoljema. Čeprav je v zadnjih 20 letih predbolnišnična nujna
medicinska pomoč v Sloveniji izjemno napredovala in je veliko bolj prepoznavna, še vedno
obstajajo posamezniki, ki drugače razmišljajo. Menijo, da lahko nekdo, usposobljen za delo
v bolnišnici ali ambulanti, enako uspešno ter kvalitetno opravlja delo tudi na terenu, v
predbolnišničnem okolju. Seveda to ni res in mnogokrat sem osebno imel priložnost, da
sem na intervencijah lahko videl, kako se, zaradi takega napačnega razmišljanja in ravnanja
dogajajo strokovne napake in zmote.
Upam si trditi, tudi v imenu ostalih reševalnih služb v Sloveniji, da je zelo pozitivno, da so
slovenske fakultete za zdravstveno nego (vsaj večina) uvedle v svoje programe tudi vsebine
(predavanja in vaje) iz nujne medicinske pomoči, tudi nujne medicinske pomoči v
predbolnišničnem okolju. To zagotovo prispeva, kasneje, ko se študenti po diplomi
zaposlijo, k boljšemu delu »na terenu« in boljšemu sodelovanju med »terenom« in
»bolnišnico«.
V Sloveniji reševalci v zdravstvu (zdravstveni tehniki, tehniki zdravstvene nege, diplomirane
medicinske sestre in zdravstveniki) delujemo v okviru zdravstvene nege. Seveda pa so za
delo v predbolnišničnem okolju potrebna, poleg osnovnih izobraževanj na srednji stopnji in
na prvi stopnji študija zdravstvene nege, še dodatna izobraževanja in usposabljanja s
področja predbolnišnične nujne medicinske pomoči in reševalne službe.
Študenti so dodatno izobraževanje in usposabljanje za delo v reševalni službi lepo sprejeli
in s tem ni večjih težav. Kot problem navajajo zgolj to, da izobraževanje in usposabljanje ni
organizirano vsako leto. Žal, zaradi preobremenjenosti Izobraževalnega centra in ker
trenutni način izvajanja tega izobraževanja povsem zadostuje, zaenkrat še ne razmišljamo
o spremembah.
Kot glavni mentor študentom in tudi v imenu svojih kolegic in kolegov, ki opravljajo delo
mentorja v reševalnem vozilu, lahko kot največjo težavo navedem, da študenti v okviru
nujne medicinske pomoči velikokrat govorijo in pišejo o prvi pomoči. Tudi, ko govorijo o
nujni medicinski pomoči, dostikrat ne govorijo o predbolnišnični nujni medicinski pomoči.
Seveda to danes, ko imamo na voljo dovolj ustrezne strokovne literature in podatkov,
dostopnih preko spleta, ni več sprejemljivo in se morajo naučiti ločiti ta področja že v okviru
študija na fakulteti.
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2. ZAKLJUČEK
Čeprav smo s tem pričeli še ne tako dolgo nazaj, je danes klinično usposabljanje in izbirno
klinično usposabljanje na Reševalni postaji UKC Ljubljana nekaj vsakdanjega. Študentom
omogočamo, da na fakulteti pridobljeno znanje iz nujne medicinske pomoči v
predbolnišničnem okolju in s področja reševalne službe uporabijo v praksi ter ga še
dopolnijo in nadgradijo. Interes za študentov za usposabljanje na Reševalni postaji je
izredno velik, dostikrat tako velik, da tega žal vsem ne moremo omogočiti.
Žal na fakultetah pridobljeno znanje ne zadostuje tudi za opravljanje izbirnega kliničnega
usposabljanja. Mentorji želimo študentom omogočiti veliko večjo samostojnost pri
opravljanju dela. Zaradi tega morajo študenti opraviti dodatno izobraževanje in
usposabljanje. Po dosedanjih izkušnjah, ti s tem nimajo večjih težav in redno obiskujejo
zahtevano izobraževanje in opravijo preverjanja znanja. Mnogi od teh študentov nadaljujejo
svojo poklicno pot prav na kateri od reševalnih postaj in služb v Sloveniji ter so za
opravljanje dela v predbolnišničnem okolju veliko bolj usposobljeni in hitreje popolnoma
samostojni kot njihove kolegice in kolegi, ki niso šli skozi ta proces. S študenti imamo zelo
pozitivne izkušnje in niti ne bi omenjal redke izjeme, za katere tega ne bi mogel trditi.
Zaradi vsega omenjenega imamo v reševalnih službah in službah predbolnišnične nujne
medicinske pomoči velik interes, da s takim izobraževanjem nadaljujemo tudi v prihodnje.
Pričakujemo pa, da se še bolj med seboj povežemo. Fakulteta in klinično okolje morata
skupaj »dihati«. Dejstvo je, da mi potrebujemo fakultete za zdravstveno nego, saj želimo
kvaliteten in usposobljen kader, fakultete pa potrebujete nas, da lahko izpeljete
izobraževalne programe in nam ta kader zagotovite. Večje sodelovanje ne pomeni samo,
da se dobivamo na sestankih enkrat ali dvakrat na leto, ampak, da smo ves čas na zvezi,
opozarjamo eden drugega, dogovorjeno pa vedno realiziramo. Npr. redno spremljamo
različne vprašalnike, ki jih dobivamo s fakultet, tudi vaše, in redno opozarjamo, da jih je
potrebno prilagoditi delovišču, kjer študent opravlja klinično usposabljanje. Do danes še
nismo doživeli kake spremembe. Prav tako mora biti Fakulteta dovzetna za vse ostale
pripombe mentorjev in jih skušati upoštevati. S tem, ko vas na kaj opozorimo, ne želimo in
ne mislimo nič slabega, ampak vas zgolj želimo usmeriti v nek določen problem, da je pač
potrebno nekaj popraviti, izboljšati. Končno gledano, vsi, tako ali drugače, želimo doseči
enak cilj – boljšo zdravstveno nego in zdravljenje bolnih in poškodovanih. S skupnimi močmi
bomo to dosegli veliko lažje.
Literatura
Arhiv Izobraževalnega centra Reševalne postaje UKC Ljubljana.
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KLINIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE
NEGE ZA DELO Z ODVISNIMI OD PREPOVEDANIH DROG NA
PRIMARNEM NIVOJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA JE
NOVOST
Metka Debevec-Švigelj21
Izvleček
V prispevku je predstavljeno novo področje za klinično usposabljanje specializantov
psihiatrične zdravstvene nege. Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od
prepovedanih drog Zdravstvenega doma Ljubljana že več kot dvajset let obravnava odvisne
od prepovedanih drog. V okviru kliničnega usposabljanja ponuja praktična in teoretična
znanja, ki so specifična za delo z uporabniki na primarnem nivoju zdravstvenega varstva.
Študenti spoznajo delo in kompetence diplomirane medicinske sestre ter znanja, ki jih
potrebujejo pri svojem delu s pacienti, ki imajo specifične lastnosti in potrebe.
Ključne besede: specializanti psihiatrične zdravstvene nege, odvisni od prepovedanih drog,
primarni nivo zdravstvenega varstva.

1. UVOD
Pred več kot dvajsetimi leti so se pričeli zdravniki v nekaterih zdravstvenih domovih po
Sloveniji ukvarjati z uživalci prepovedanih drog, predvsem opioidov. Nastale so tako
imenovane metadonske ambulante, kjer so medicinske sestre prevzele skrb za naročanje
in podeljevanje metadona - nadomestnega zdravila z močnim učinkom. Znanje za delo z
odvisnimi pacienti s specifičnimi potrebami so pridobivale na različne načine, saj
formalnega znanja s tega področja niso imele. Njihovo delo ni sodilo v ambulanto splošne
medicine, niti ga niso opredelili kot psihiatrijo.
V zadnjih letih so se zaposleni v zdravstveni negi odvisnih od prepovedanih drog na
primarnem nivoju pridružili Sekciji medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov v psihiatriji in s
tem pridobili podporo pri pridobivanju znanja in pripadnost skupini, ki pozna in razume delo
s populacijo pacientov z duševnimi motnjami, kamor sodijo tudi odvisni od prepovedanih
drog. Danes je pred nami specializacija v zdravstveni negi s področja psihiatrije, ki bo na
primarnem nivoju zdravstvenega varstva v Sloveniji prinesla določene spremembe.
Področje psihiatrije je bilo v tujini spoznano kot eno izmed prvih specializiranih področij v
zdravstveni negi (American Academy of nursing psychiatric mental health substance abuse
expert panel, 2012). V zadnjem času je poudarek na delovanju medicinskih sester na
področju psihiatrične zdravstvene nege predvsem na primarnem nivoju (medicinske sestre
specialistke iz psihiatrične zdravstvene nege v zdravstvenih domovih, za delo v skupnosti,
v šolah itd.). Gre za kompetence na področju promocije zdravja in na primarni preventivi
ogroženih skupin prebivalstva. Pri sekundarni preventivi igrajo pomembno vlogo pri skrbi
za paciente, ki že imajo diagnosticirano duševno motnjo (Dyer et al., 1997).
Eden izmed ciljev specializacije je, da bi bila medicinska sestra v večjo pomoč in
razbremenitev zdravniku. Z dodatnimi specialnimi znanji bi bila usposobljena za izvajanje
posegov z višjo stopnjo tveganja in to na najbolj deficitarnih področjih kot so spremljanje
21
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kroničnih pacientov v psihiatriji itd. V sodelovanju z zdravnikom bi prevzela vodenje
določenih skupin pacientov na primer z odvisnostjo, depresijo, multiplo sklerozo
(International Council of Nurses (ICN), 2009).
Kako naj se medicinska sestra obnaša do pacienta, odvisnega od prepovedanih drog? Kaj
lahko pričakuje v odnosu do njega? Kaj, zakaj in kako delajo z odvisnimi v Centrih za
preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CPZOPD) v zdravstvenih
domovih? Ali zaposleni tam delajo na lastno željo, ali "po kazni"? To so vprašanja, ki jih
osebju CPZOPD zastavljajo vsi, od laikov do zdravstvenih delavcev. Klinično usposabljanje
študentov zdravstvene nege na tem področju bo razširilo novo znanje tudi med druge
zdravstvene delavce. Več znanja pa v primeru dela z odvisnimi pomeni manjšo mero
predsodkov in več pripravljenosti za sodelovanje.

2. ŠTUDENTI IN KLINIČNO USPOSABLJANJE ZA DELO Z ODVISNIMI
OD PREPOVEDANIH DROG
Obravnava odvisnih od prepovedanih drog v CPZOPD ni zgolj podeljevanje substitucije
prepovedanih drog s ciljem zmanjševanja škode (npr. preprečevanja smrti zaradi
predoziranj z opioidi in obolevanja za nalezljivimi in s krvjo prenosljivimi boleznimi,
zmanjševanja kriminala in boljše socializacije uporabnikov).
Česa se bodoči diplomanti podiplomskih znanj na praktičnem usposabljanju v CPZOPD v
okviru programa za izpopolnjevanje "Psihiatrična zdravstvena nega" lahko naučijo?
O pomenu natančnosti, pozornosti, odgovornosti v obravnavi odvisnih od
prepovedanih drog na primarnem nivoju zdravstvenega varstva s strani zdravstvene
nege: Priprava in podeljevanje nadomestne terapije in svetovanje pacientu z boleznijo
odvisnosti od opioidov po protokolu (Nacionalni protokoli v zdravstveni in babiški negi,
2015), seznanjanje pacienta v zvezi s pravilnim jemanjem zdravil in z možnimi stranskimi
učinki zdravil; naročanje, vodenje evidenc nabave in porabe nadomestnih zdravil-narkotikov
in dodatnih zdravil ter varno shranjevanje narkotikov.
Spoznavanje komunikacijskih veščin, veščin medosebnih odnosov (empatija,
postavljanje meja, itd.) Empatičen odnos do pacienta sicer pomeni poslušati in razumeti
njegovo perspektivo, nikakor pa ne, da se moramo s pacientom v vsem tudi strinjati in
njegova dejanja odobravati. Kljub temu, da z večino pacientov ni težav, pa se pri nekaterih
močneje zaznavajo nekatere osebnostne značilnosti, ki jih je potrebno predvideti in
upoštevati v času vzpostavljanja terapevtskega odnosa.
Vključevanje kritičnega razmišljanja in klinične presoje v psihiatrični zdravstveni
negi. Poznavanje zakonodaje (Zakon o pacientovih pravicah (2008), še posebej 3. in 54.
člen), etičnih kodeksov, standardov, kliničnih poti, področja kliničnega dela, izkazovanje
znanja in veščin usmerjenih v kritično reševanje problemov, učinkovito upravljanje s časom,
sposobnost delegiranja, upravljanje s konflikti, sposobnost zagovorništva, sposobnost
vodenja, ključne kompetence glede na duševne motnje, psihiatrična zdravstvena nega na
področju odvisnosti.
Seznanijo se s Terapevtskim dogovorom, ki ravno tako opredeljuje pravice in dolžnosti
uporabnikov v programu, vendar pa so le-te specifične glede na obravnavo odvisnih od
prepovedanih drog v programu zdravljenja z nadomestnimi zdravili. Večina pacientov
sprejme vsebino programa in jo vključi v svoj vsakdan, pri nekaterih pa ga je potrebno vedno
znova obnavljati.

Seznanijo se z ukrepanjem pri urgentnih stanjih: predoziranja s psihoaktivnimi
substancami (PAS), epileptičnega napada, samopoškodbenega vedenja, samomorilne
težnje, nasilnega vedenja (deeskalacijski ukrepi), reševanje konfliktov s pacientom.
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Spoznajo dinamiko dela zdravstvenega osebja, ki mora kljub velikemu številu pacientov
komunicirati prijazno, pozorno, natančno, trdno v odločitvah, mora biti fleksibilno, ki
prepozna nevarnost nasilja in se zna pravilno odzvati nanj, ga preprečiti in deeskalirati.
Spoznajo delo s pacienti s specifičnimi potrebami, ki dnevno prihajajo iz svojega
neurejenega življenjskega okolja, se vanj vračajo in osebje seznanjajo s problemi in skrbmi,
ki se jim porajajo v "resničnem življenju", prejemajo podporo ob vzponih in padcih,
preizkušajo meje in prevzemajo odgovornost za svoja dejanja.
Raziščejo odnos do predsodkov glede odvisnih, jih izključijo, ter vključijo sposobnost
empatičnega vživljanja v pacientovo stanje. Predsodki so stalnica medčloveških odnosov,
vendar jih je možno s pomočjo povečanja znanja o konkretnem področju zmanjšati
(Debevec-Švigelj, 1998).
Izvajajo različne aktivnosti zdravstvene nege pri zdravstveni obravnavi odvisnih kot
so: testiranje urina/sline na prisotnost PAS in testiranje urina za nosečnost, seznanjanje
pacienta z navodilom za odvzem vzorca, odvzem pod nadzorom, kontrola vzorca, izvedba
testa z uporabo posamičnih in panelnih testnih ploščic, interpretacija, beleženje rezultatov;
kvalitativno in kvantitativno testiranje prisotnosti alkohola v izdihanem zraku pred
podeljevanjem nadomestnega zdravila; cepljenje proti hepatitisu B - vodenje evidence
pacientov, naročanje cepiv, izvedba cepljenja in dokumentiranje, z upoštevanjem pogojev
hladne verige; parenteralna aplikacija depo zdravila po shemi pri pacientih s pridruženo
duševno motnjo; snemanje dvanajst kanalnega elektrokardiograma.
Spoznajo zdravstveno - vzgojno delo za varno uživanje PAS, za preprečevanje
obolevanja z nalezljivimi in s krvjo prenosljivimi boleznimi, zdravstveno - vzgojno delo v
zvezi z osnovnimi življenjskimi aktivnostmi, obravnava nosečnice in otročnice z boleznijo
odvisnosti.
Sodelujejo pri svetovanju pacientu v procesu resocializacije in rehabilitacije,
možnosti socialne vključenosti v društva, skupinah za samopomoč, izobraževanjih, podpora
pacientom v socialnih stiskah, ocena pacientovega razumevanja informacij, ocena
sposobnosti pacientovega komuniciranja, svetovanje v zvezi z osnovnimi življenjskimi
aktivnostmi, svetovanje po telefonu, motivacijski pogovor, svetovanje za varno uživanje
PAS, prepoznava in ocena posebnih potreb pacienta z boleznijo odvisnosti ter izvajanje
aktivnosti v povezavi z zdravljenjem. Na področju obravnave odvisnih od PAS delujejo
strokovni delavci različnih profilov, zato se uporabljajo različni svetovalni pristopi, ki
upoštevajo specifike obravnave motnje in jih je možno skozi ustrezno usposabljanje
uporabljati v smislu podpore, orientacije, pogosto pa tudi nadgradnje pri svojem strokovnem
delu (npr. delavcem v zdravstveni negi, zdravnikom, psihologom, socialnim delavcem).
Zaradi širokih možnosti uporabe in raziskovane učinkovitosti na različnih področjih je največ
pozornosti posvečene motivacijskemu intervjuju (Blaževič, 2012).
Sodelujejo na timskih prenosih informacij o pacientih, vključenih v program zdravljenja
zaradi odvisnosti od prepovedanih drog.
Sodelujejo z drugimi strokovnjaki in službami (z zdravnikom in drugim zdravstvenimi
strokovnjaki, z medicinsko sestro v negovalnem timu, s patronažno medicinsko sestro, s
svojci …). Sodelovanje z drugimi zavodi (s centrom za socialno delo, vzgojnimi in
izobraževalnimi zavodi).
Ostale naloge zdravstvene nege: Organiziranje, izvajanje in nadzor nad postopki
vzdrževanja pripomočkov, prostorov, opreme... Evidentiranje rokov uporabe zdravil,
priprava dnevnih poročil o prihodih pacientov in porabi narkotikov, polletnih in letnih poročil
o obravnavanih pacientih in storitvah v CPZOPD, izpolnjevanje epidemiološkega
vprašalnika o pacientu za poročanje NIJZ, prijava neželenih dogodkov, razreševanje
pritožb pacienta, svojcev in za pacienta pomembnih drugih oseb.
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Prepoznajo pomen supervizije pri timskem delu z odvisnimi od prepovedanih drog.
Če upoštevamo vse specifične značilnosti dela z uporabniki, ki se razlikujejo:










po starosti, spolu, socialnem statusu,
komorbidnosti, osebnostnih motnjah, stopnji socializacije,
letih uporabe in zlorabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi in vključenostjo
v vzdrževalni substitucijski program,
obremenjenosti s preteklimi izkušnjami zlorabe, nasilja, zanemarjanja,
po pretekli in trenutni vključenosti v kriminalna dejanja...
Temu dodamo še preobremenjenost osebja CPZOPD s številom aktivno vključenih
pacientov in njihovimi vsakodnevnimi prihodi, z njihovimi pričakovanji do terapevtov... je nujno potrebno usklajeno timsko delo vseh terapevtov v CPZOPD. Supervizija je
metoda s katero preprečujemo izgorelost zdravstvenega tima in posameznikov v njem.
Je priložnost za spoznavanje samega sebe in za učenje drug od drugega ter od
supervizorja. Je pomoč pri reševanju problemov med terapevti in podpora za delo s
pacienti. Osebju nudi razbremenitev in potrditev v pravilnosti odločitve v primeru
pritiskov s strani pacientov ali zunanjih (vpletenih ali ne vpletenih) opazovalcev.
Osebje CPZOPD ZD Ljubljana dnevno obravnava več kot 300 uporabnikov, ki prihajajo
po odmerek svojega nadomestnega zdravila, ali na razgovor k svojemu terapevtu.
Terapijo izvaja pet zaposlenih v zdravstveni negi, splošne zdravnice, psihologinja in
psihiater. Diplomirana medicinska sestra je nosilka kompetenc zdravstvene nege in
koordinator dela v Centru (CPZOPD). Populacija obravnavanih pacientov se stara, zato
zaznavamo povečanje obolevanja za kroničnimi boleznimi. Povprečna starost
uporabnikov CPZOPD Ljubljana je 34-37 let, najstarejši pacienti so stari 60 let, v
programu so tudi že več kot 20 let (CPZOPD, 2015).

3. RAZPRAVA
Potrebno je poudariti razliko med ambulantno in bolnišnično obravnavo odvisnega
pacienta. Uporabniki prihajajo vsak dan iz svojega okolja in s seboj prinašajo svoje
probleme, bodisi domače, službene, zdravstvene, ekonomske, sodno-kazenske itd. V
programu ostajajo tedne, mesece, leta… Med zdravstvenim osebjem in pacienti se
vzpostavlja terapevtski odnos, ki mora biti zgrajen na spoštovanju, jasno začrtanih mejah,
doslednosti, zaupanju in poštenosti.
Samostojnost zaposlenih medicinskih sester na tem področju dela je večja, v manjših
CPZOPD po Sloveniji so pogosto brez zdravnika. Pomen specialističnega izobraževanja je
tudi v postopnem prenašanju določenih kompetenc na zdravstveno nego. V tem primeru
medicinske sestre potrebujejo več znanja in tudi izboljšanje kadrovskih pogojev.
Mnogi zdravstveni delavci imajo pomisleke glede tega, ali je odvisnost od prepovedanih
drog bolezen, ali pa le razvada in slabost volje (Debevec-Švigelj, 1998).
Odnos do odvisnih od prepovedanih drog krojijo stereotipi. Glede na to, da se bo marsikdo
na svojem delovnem mestu slej ko prej srečal z odvisnimi od prepovedanih drog, je
potrebno razmisliti, kakšen pristop bo do takšnih pacientov imel. Zdravstveni delavci, ki
dobro poznajo delo v CPZOPD, v večjem številu odgovarjajo, da bi imeli odvisnika za
pacienta. V splošnem pa si zasvojenca ne želijo za pacienta (Debevec-Švigelj, 1998).
Predsodki so del medčloveških odnosov, vendar obstaja možnost, da se jih s pomočjo
povečanja znanja o konkretnem področju zmanjša. Ko nato sprejmemo pacienta skupaj z
njegovo odvisnostjo, začnemo gledati nanj kot na pacienta z njegovimi pravicami in
dolžnostmi. Z vso strokovnostjo in empatijo poskrbimo, da znotraj le-teh spozna svoje meje.
Način komuniciranja z odvisnim, ki mu pomaga sprejeti njegovo vlogo pacienta s pravicami
in dolžnostmi in ga spodbuja k razumevanju in sprejemanju posledic lastnih odločitev, je
terapevtsko komuniciranje.
Splošno znano dejstvo je, da je sestavni del terapevtskega komuniciranja postavljanje meja,
ki povedo do kam segamo, kdo smo, s čim smo zadovoljni in s čim ne, kaj smo pripravljeni
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storiti in kaj ne. Pomagajo nam pri upoštevanju sebe in drugih. Da bodo meje jasne, jih je
potrebno dogovoriti z bolnikom in mu tako vrniti odgovornost. Samostojno se odloči ali jih
bo upošteval ali ne in tako ohrani dostojanstvo enakovrednega sogovornika (Jazbec, 2010).

4. ZAKLJUČEK
Zaposleni na področju zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog smo pripravljeni naše
znanje in izkušnje deliti z drugimi, kljub temu, da tudi sami pogrešamo specifična znanja, ki
nam jih formalna izobrazba ne da in jih ob srečevanju s problemi iščemo sami ter v krogu
svojih terapevtskih timov.
Bodočim diplomantom podiplomskih znanj s področja psihiatrične zdravstvene nege lahko
predstavimo nov pogled na zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, ki se izvaja na
primarnem nivoju zdravstvenega varstva.
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PREDLOGI IZBOLJŠAV V PROCESU KLINIČNEGA
USPOSABLJANJA V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI BEGUNJE
Tanja Torkar, mag. zdr. neg.22
Lepa Pibernik23
Izvleček
Psihiatrična bolnišnica Begunje izvaja klinično usposabljanje na področju psihiatrične
zdravstvene nege in zdravstvene nege starostnika. Za kakovostno izobraževanje je med
drugim pomembno spremljanje zadovoljstva udeležencev v procesu kliničnega
usposabljanja (študentov in mentorjev) ter predlogi izboljšav. Študenti in klinični mentorji so
v povprečju s kliničnim usposabljanjem v PBB zadovoljni, vendar se nakazujejo priložnosti
za izboljšave, ki jih razkrivajo ankete o zadovoljstvu študentov in mentorjev v PBB. Te so:
poglabljanje teoretičnega in praktičnega znanja študentov ter spodbujanje
samoiniciativnosti in kritičnega mišljenja študentov, povezane pa so tako z motivacijo
študentov kot tudi z motivacijo kliničnih mentorjev. Pomembno je tudi študentom ustrezno
predstaviti specifiko psihiatrične zdravstvene nege še pred začetkom usposabljanja v
kliničnem okolju, saj so pričakovanja študentov pogosto nerealna, kar lahko vpliva na
njihovo motivacijo in zadovoljstvo.
Ključne besede: psihiatrična zdravstvena nega, učna baza, klinični mentor, študent
zdravstvene nege, klinično usposabljanje.

1. UVOD
Klinično usposabljanje je integralni del visokošolskega izobraževanja za poklic diplomirane
medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika. Kakovost uspešnega poučevanja in
učenja sta na fakulteti in v učnem okolju odvisni od namena, pričakovanih izidov,
uporabljenih pristopov ter pričakovanj udeležencev v poteku izobraževanja (Kalender
Smajlović & Pivač, 2014). V tem okviru je med drugim pomembno spremljanje zadovoljstva
udeležencev v procesu kliničnega usposabljanja (študentov in mentorjev) ter predlogi
izboljšav. V prispevku se bomo osredotočili na izvajanje kliničnega usposabljanja v
Psihiatrični bolnišnici Begunje (učni bazi, imenovani pri Ministrstvu za zdravje), izpostavili
nekatere ugotovitve raziskave o zadovoljstvu študentov in kliničnih mentorjev s procesom
kliničnega usposabljanja v študijskem letu 2013/14 in v povezavi s tem navedli ukrepe
izboljšav.

2. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
IZVAJANJA KLINIČNEGA USPOSABLJANJA

–

UČNA

BAZA

Psihiatrična bolnišnica Begunje (PBB) pokriva psihiatrične zdravstvene potrebe gorenjske
regije. Dejansko je njeno gravitacijsko področje širše, saj gre od 10 do 15 odstotkov
primerov hospitalnega zdravljenja in obravnav v dnevni bolnišnici na račun pacientov iz
drugih delov Slovenije. Podobno razmerje velja tudi za ambulantno dejavnost (Psihiatrična
bolnišnica Begunje, n.d.). Je zanimiva zgradba (graščina Kacenštajn) z dolgo zgodovino,
prizadevnimi ljudmi, ki jo oživljajo v sedanjosti in z veliko perspektivo v prihodnosti. V svoji
Tanja Torkar, prof. zdr. vzg, mag. zdr. neg., pred., Psihiatrična bolnišnica Begunje,
tanja.torkar@pb-begunje.si
23 Lepa Pibernik, dipl. m. s., spec. psih. zdr. nege, odgovorna za izobraževanje v ZN, Psihiatrična
bolnišnica Begunje, lepa.pibernik@pb-begunje.si
22

116

zgodovini je preživela marsikaj burnega in bridkega, predstavlja enega najbogatejših
primerov poznorenesančne arhitekture pri nas. Njeno preurejanje v sodobno psihiatrično
ustanovo je potekalo s posluhom za dragocene ostaline preteklosti. Poleg zgledne
urejenosti prostorov je ena od prednosti te bolnišnice lepo naravno okolje, ki jo obdaja in ki
veliko pripomore k dobremu počutju pacientov (Pibernik, 2013).
Danes ima bolnišnica na okoli 8.000 m² površine skupaj 135 postelj. Je učni zavod za
izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov in študentov zdravstvene nege. Poleg tega ima
pooblastila za izvajanje programa specializacij iz psihiatrije, otroške in mladinske psihiatrije
in specializacije iz družinske medicine. Sama ali v povezavi s pristojnimi klinikami in inštituti
opravlja tudi raziskovalno dejavnost. Pestra udeležba naštetih gostujočih prinaša v
bolnišnico razgibano dinamiko tudi na področju zdravstvene nege. Koristne izkušnje, ki se
izmenjujejo med zaposlenimi, pacienti in učečo populacijo vsekakor doprinesejo k dobremu
in
kakovostnemu
delu
(Pibernik,
2013).
Temeljne vrednote PBB so (Psihiatrična bolnišnica Begunje, 2015b):







profesionalnost (strokovnost, etičnost, učinkovitost, pravočasnost, prijaznost, kakovost,
varnost)
spoštovanje (pacientov, svojcev, obiskovalcev, sodelavcev in ostalih deležnikov)
komunikacija in sodelovanje (znotraj, navzven, odprtost)
odličnost (usklajenost, odgovornost, preglednost, nenehne izboljšave)
odgovornost (do ljudi – pacientov, svojcev, obiskovalcev, zaposlenih; javnih sredstev
(gospodarnost) in okolja (naravno okolje, lokalna skupnost)
pogum (zato, da delamo tisto, kar je prav in ne tisto, kar je enostavno, da sprejemamo
drugačnost ter zmanjšujemo stigmo naših pacientov in psihiatrije v celoti.
Delovni proces je v bolnišnici organiziran na medicinskem področju (oddelki,
ambulante), področju skupnih zdravstvenih služb (Služba za zdravstveno nego in oskrbo,
Služba za socialno delo, Služba za obvladovanje bolnišničnih okužb in čistilni servis,
Lekarna, Služba za delovno terapijo, Služba za klinično psihologijo in Laboratorij)
ter poslovno-servisnem področju. Bolnišničnih oddelkov je v PBB devet, od tega šest
ločenih po spolu pacientov, ter trije mešani, in sicer:
ženski oddelki - oddelek za urgentno psihiatrično zdravljenje in intenzivno zdravstveno nego
(D), oddelek za splošno in specialno psihiatrično zdravljenje ter rehabilitacijo (E1) in oddelek
za splošno, specialno in podaljšano psihiatrično zdravljenje, rehabilitacijo in zdravstveno
nego (E2) ter moški oddelki - oddelek za urgentno psihiatrično zdravljenje in intenzivno
zdravstveno nego (C1), oddelek za splošno in specialno psihiatrično zdravljenje in
rehabilitacijo (C) in oddelek za splošno in specialno psihiatrično zdravljenje in rehabilitacijo
(B); oddelki, mešani po spolu - oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola (A), oddelek
za psihoterapijo (B1) ter oddelek dnevne bolnišnice.

2.1 Potek kliničnega usposabljanja študentov Fakultete za zdravstvo
Jesenice v PBB
Psihiatrična bolnišnica Begunje ima status učne baze, pridobljen pri Ministrstvu za zdravje
RS. Klinično usposabljanje v PBB je del formalnega izobraževanja za poklic diplomirane
medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika in se izvaja v drugem letniku študija v okviru
področja zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo ter v tretjem letniku
v okviru področja zdravstvena nega in mentalno zdravje. Študenti si lahko dodatno izberejo
klinično usposabljanje v PBB kot del obveznega izbirnega kliničnega usposabljanja, ki je
namenjeno utrjevanju in poglabljanju znanja s področja zdravstvene nege starostnika ter
zdravstvene nege in mentalnega zdravja. Izvajanje kliničnega usposabljanja s področja
zdravstvene nege se v PBB odvija skozi celo šolsko/študijsko leto. Skupno dnevno število
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udeležencev praktičnega usposabljanja (dijaki, študenti in pripravniki) se giblje med 10 in
15, od tega je v okviru kliničnega usposabljanja čez študijsko leto dnevno vključenih do šest
študentov Fakultete za zdravstvo Jesenice (FZJ) ter dva do trije v okviru izbirnega
kliničnega usposabljanja v poletnih mesecih.
Kakovostna izvedba kliničnega usposabljanja in visoko zastavljeni cilji na področju
povezovanja teorije s prakso so ključni elementi za doseganje kompetenc študijskega
programa (Fakulteta za zdravstvo Jesenice, b.l. a), česar se v PBB zavedamo in k čemur
sledimo tudi z vključevanjem kliničnih mentorjev h kontinuiranemu izobraževanju in
usposabljanju. V PBB je za področje zdravstvena nega habilitiranih osem strokovnih
sodelavcev/kliničnih mentorjev in ena predavateljica, skupno pa je zaposlenih 16
diplomiranih medicinskih sester, ki se vključujejo v usposabljanje študentov. Za organizacijo
kliničnega usposabljanja v PBB in koordinacijo s FZJ skrbi odgovorna medicinska sestra za
izobraževanja v zdravstveni negi. V PBB se izvaja model mentorstva, kjer 100% mentorstvo
pokriva klinični mentor v učni bazi.
Prvi dan novo skupino študentov sprejmemo z uvodnim sestankom, ki zajema predstavitev
bolnišnice (njeno zgodovino, strukturo in delovanje ter seznanitev s posameznimi oddelki),
hišnega reda PBB in pričakovanj glede njihovega strokovnega dela in odnosa do pacientov
ter začasnih sodelavcev. Sledi praktično delo na oddelkih pod vodstvom neposrednih
kliničnih mentorjev, ki dajejo poudarek celostnim pristopom v zdravstveni negi, vključevanju
študentov v timsko delo in izvajanju med.- tehničnih posegov v okviru kompetenc študenta.
Klinični mentorji v PBB namenjajo pozornost tudi individualnemu delu s študenti, predvsem
na področju vodenja pacienta skozi proces zdravstvene nege. Klinični mentorji študentom
predstavijo Register standardov aktivnosti zdravstvene nege v PBB, v katerem je zbranih
65 standardov in do katerega lahko študenti dostopajo preko internih spletnih strani
bolnišnice, ter protokole izpolnjevanja zdravstveno negovalne in druge dokumentacije, ki se
uporablja pri obravnavi pacientov. Pri vključevanju študentov v izvajanje intervencij
zdravstvene nege je posebna pozornost usmerjena tudi v zagotavljanje varnosti študentov.
Študente seznanimo s procesom 24-urnega zagotavljanja zdravstvene nege, s tveganji
(npr. posebni varovalni ukrepi, incidenti ipd.), s standardno operativnimi postopki (SOP),
obvezno pa je pri izvajanju intervencij prisotna medicinska sestra. V času kliničnega
usposabljanja spremljamo znanje študenta, ga ocenjujemo in ob koncu vrednotimo. Del
tega je predstavitev individualnega dela študenta (IDŠ) ob zaključku kliničnega
usposabljanja v pisni in ustni obliki ter v obliki samostojne predstavitve zdravstveno vzgojnih
vsebin pacientom.
V klinično usposabljanje študentov sodijo tudi interna strokovna izobraževanja, ki potekajo
v PBB, in pokrivajo naslednja področja (Pibernik, 2013):
- obvladovanje bolnišničnih okužb,
- sistem vodenja kakovosti v PBB
- obravnava pacienta s sindromom odvisnosti od alkohola v PBB,
- učenje tehnik sproščanja,
- posebni varovalni ukrepi,
- osnove kognitivno vedenjske terapije,
- proces obravnave pacienta v delovni terapiji,
- deeskalacijske tehnike in
- zaključno srečanje z evalvacijo.

2.2 Kompetence kliničnega usposabljanja iz zdravstvene nege
starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo ter zdravstvena nega in
mentalno zdravje
Pomembno vodilo pri izvajanju kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege v PBB
so v okviru študijskega programa predpisane kompetence, ki jih študent pridobi po
opravljeni klinični praksi s področja Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in

118

rehabilitacijo ter Zdravstvena nega in mentalno zdravje (Fakulteta za zdravstvo Jesenice,
n.d. b):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Študent spozna elemente vedenjsko kognitivnih in svetovalnih tehnik pri delu s
pacienti z duševnimi motnjami.
Študent opazuje vedenjske in čustvene spremembe na področju duševnega
zdravja.
Študent spozna vključevanje v negovalni in zdravstveni tim.
Študent pridobi sposobnosti za uspešno komuniciranje s starostnikom in s člani
negovalnega in zdravstvenega tima.
Specifične intervencije zdravstvene nege
Pridobitev negovalne anamneze, ocenjevanje stanja pacienta, postavljanje
negovalnih diagnoz in ciljev, načrtovanje in izvajanje intervencij zdravstvene nege,
vrednotenje postavljenih ciljev ter ustrezno dokumentiranje.
Sodelovanje pri sprejemu pacientov s privolitvijo in proti volji v zdravstveno ali
socialno varstveno ustanovo.
Zdravstvena nega pacienta z duševno boleznijo.
Zdravstvena nega pacienta s fizičnim varovalnim ukrepom.
Spodbujanje k samostojnosti in neodvisnosti pri samooskrbi pacienta.
Seznanitev z ocenjevalnimi lestvicami za padce, razjedo zaradi pritiska, agresivno
vedenje.

3. ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV IN KLINIČNIH MENTORJEV S
PROCESOM KLINIČNEGA USPOSABLJANJA V PBB TER PREDLOGI
IZBOLJŠAV
V PBB si prizadevamo za kakovostno usposabljanje študentov zdravstvene nege na
področju psihiatričen zdravstvene nege. Eden od dolgoročnih ciljev na pedagoškem
področju je, da bo bolnišnica mentorstvo in druge pedagoške aktivnosti, za katere ima
pooblastilo kot učni zavod, postopoma in v skladu s kadrovskimi, prostorskimi in tehničnimi
pridobitvami, dvignila s sedanje že visoke ravni na še višjo in pri tem poskrbela, da
dejavnosti učnega procesa ne bodo šle v škodo pristnega neposrednega terapevtskega
odnosa s pacientom in pravic, ki mu jih v zvezi s tem zagotavljajo določila Zakona o
pacientovih pravicah (Psihiatrična bolnišnica Begunje, 2015a).
V procesu kliničnega usposabljanja je pomembno stalno spremljanje zadovoljstva
študentov. Študenti doživljajo klinično usposabljanje v glavnem pozitivno, lahko pa tudi
negativno. Raziskave s tega področja ugotavljajo, da bi visokošolski učitelji morali nameniti
večjo pozornost upravljanju pozitivnih in negativnih povratnih informacij, ki jih pridobijo s
strani študentov (Kalender Smajlović, et al., 2013). V PBB si prizadevamo za vsestransko
zadovoljstvo pri kliničnem usposabljanju študentov – tako s strani študentov, kot kliničnih
mentorjev, osebja, in pacientov. Zato redno spremljamo ugotovitve raziskav zadovoljstva
študentov in kliničnih mentorjev, ki jih izvajajo na Fakulteti za zdravstvo Jesenice, in so je
pomembna osnova pri načrtovanju izboljšav. Ob tem pa upoštevamo tudi zadovoljstvo
pacientov in zaposlenih, kar spremljamo v PBB.
Povprečna ocena zadovoljstva študentov po učnih bazah za študijsko leto 2013/14 kaže,
da so študenti 2. letnika, ki so v PBB vključeni v klinično usposabljanje na področju
zdravstvene nege starostnika in gerontologije, učni bazi PPB namenili oceno 3,89 (na
lestvici od 1-5, n=19), študenti 3. letnika, ki so vključeni v klinično usposabljanje zdravstvene
nege in mentalnega zdravja, pa višjo, to je 4,23 (n=13) (Pivač, et al., 2014), kar PBB uvršča
v srednje ocenjeno učno bazo v primerjavi z drugimi učnimi bazami, ki sodelujejo FZJ.
Podrobnejša analiza odgovorov kaže, da so študenti za klinično usposabljanje v PBB v
povprečju izrazili srednje zadovoljstvo s trditvami, da individualno delo študenta spodbuja
kritično mišljenje (3,11), da z individualnim delom študenta poglabljajo strokovno znanje
(3,17), da jim je klinični mentor predstavil standarde dela na oddelku (3,46), da jim je klinični
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mentor vsak dan namenil čas (3,49) ter da je klinični mentor sprotno podpisoval opravljene
intervencije v publikacijo Zbir intervencij VŠZNJ (3,25). Višje ocene pa so v povprečju
namenili trditvam, da jim je obstoječe znanje omogočilo kakovostno in varno delo (4,17), da
so bili seznanjeni z oceno klinične prakse (4,44) ter da jim je bilo na voljo dovolj zaščitnih
sredstev za kakovostno in varno delo (4,15). Primerjava z ocenami zadovoljstva študentov
v drugih učnih bazah je primerljiva in v grobem kaže podobne ocene zadovoljstva.
Zadovoljstvo kliničnih mentorjev v PPB (n=5) pa za študijsko leto 2013/14 kaže, da so manj
zadovoljni le s tremi področji od 27-ih, ki so jim namenili oceno nižjo od štiri, in sicer, da si
študenti na kliničnem usposabljanju samoiniciativno poiščejo delo (3,6 na lestvici od 1-5),
da imajo dovolj teoretičnega znanja glede na letnik študija (3,4) ter da imajo dovolj
praktičnega znanja (3,4). Rezultati kažejo (Pivač, et. al, 2014), da je tudi zadovoljstvo
kliničnih mentorjev v PBB primerljivo z zadovoljstvom kliničnih mentorjev v drugih učnih
bazah.

3.1 Predlogi izboljšav
Na osnovi ugotovitev zadovoljstva študentov in kliničnih mentorjev v učni bazi PBB,
predlagamo izboljšave, ki jih opisujemo v nadaljevanju, s čimer želimo v bodoče izboljšati
zadovoljstvo študentov z učno bazo PBB.
Spodbujanje kritičnega mišljenja študenta
Klinično okolje je socialno okolje za katerega so značilne lastne norme, vrednote in
značilnosti določene skupine ljudi, ki nudijo študentom možnost spoznavanja procesa
socializacije v zdravstveni negi. Je prostor, kjer dobijo študenti vpogled v realno situacijo
prakse zdravstvene nege, ki jo v učilnici za zdravstveno nego spoznajo le skozi idealne
pogoje. Učinkovito okolje bo študente spodbujalo k prevzemanju odgovornosti za lastno
učenje in k aktivnemu iskanju priložnosti zanj. Kritično mišljenje in izrekanje mnenj se
rojevata v taki atmosferi, kjer lahko študenti zastavljajo vprašanja in nasprotujejo, ne da bi
jim to vzbujalo občutek krivde (Čuček Trifkovič & Straus, 2006). Klinične mentorje in ostale
zaposlene v zdravstveni negi bomo sistematično spodbujali k oblikovanju okolja, ki bo
pripomoglo h kritičnemu mišljenju študenta. Vključevanje študentov v proces dela bomo
obravnavali na timskih sestankih.
Poglabljanje teoretičnega znanja študenta
K strokovni usposobljenosti prištevamo tudi poznavanje in upoštevanje protokolov,
standardov in doktrine dela ter znanja iz patofiziologije bolezni, ki se najpogosteje zdravijo
v psihiatrični bolnišnici. Študente bomo redno usmerjali k poglabljanju teoretičnega znanja,
kar bomo dosegli s sistematičnim motiviranjem in spodbujanjem. Pri individualnem delu
študenta bomo večjo pozornost namenili temam, ki so specifične za populacijo pacientov v
psihiatrični zdravstveni negi. Na ta način bodo študenti tudi dobili vpogled v specifiko dela
v PBB, ki se močno razlikuje od specifike dela v somatski bolnišnici. Študenti zaradi
neizkušenosti s področja psihiatrične zdravstvene nege pogosto dojemajo klinično
usposabljanje zgolj skozi prizmo somatskih potreb pacienta, zato zadovoljevanje potreb
psihiatričnega pacienta včasih ni v skladu s pričakovanji študenta.
Protokol standardov intervencij zdravstvene nege bomo predstavili študentom v okviru
uvodnega predavanja in nato preko vsakodnevnih pogovorov med mentorjem in študentom
spremljali poznavanje le-tega. Klinične mentorje bomo spodbudili k temu, da vsakodnevno
namenjajo čas študentu, s čimer bodo lahko vplivali na samoiniciativnost študenta za
pridobivanje znanja.
PBB bo kot učna baza po potrebi sodelovala z nosilcem predmeta Zdravstvena nega in
mentalno zdravje na FZJ, s čimer bo možno vplivati na izboljšave pri teoretičnem
izobraževanju študentov iz psihiatrične zdravstvene nege.
Poglabljanje praktičnega znanja
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Študenta bomo spodbujali, da bo na kliničnem usposabljanju intenzivneje samostojno (pod
vodstvom mentorja) uporabljal metodo procesa zdravstvene nege. Pri izbranih pacientih bo
sam oblikoval individualne negovalne diagnoze ter načrtoval cilje in aktivnosti zdravstvene
nege, kar bo tudi vrednotil. V okviru procesa zdravstvene nege se bo seznanil tudi s
kontinuirano zdravstveno nego in vključeval v širši multidisciplinarni tim (npr. dom starejših
občanov, center za socialno delo ipd.).
Mentorji bodo bolj intenzivno skrbeli, da bodo študenta v največji možni meri vključevali v
izvajanje intervencij zdravstvene nege ter medicinsko-tehničnih posegov, pri čemer bo v
ospredju varnost pacienta in študenta. Sprotno mu bodo podpisovali opravljene intervencije
zdravstvene nege v publikacijo Zbir intervencij.
Spodbujanje samoiniciativnosti študenta
Študente bomo spodbujali k samoiniciativnosti in predvsem skušali vplivati na zavedanje o
pomembnosti le-te. Klinični mentorji v PPB ugotavljajo, da v povprečju pogosto študentom
primanjkuje samoiniciativnosti, ki je osnova za vse zgoraj našteto - tako za delo na oddelku,
kot za pridobivanje in poglabljanje praktičnega in teoretičnega znanja. Spodbujali bomo
študente tudi, da sami poskrbijo za redno zbiranje podpisov opravljenih intervencij
zdravstvene nege v publikacijo Zbir intervencij.

4. RAZPRAVA
Če želimo v procesu kliničnega usposabljanja izboljšati samoiniciativnost študenta, vplivati
na poglabljanje teoretičnega in praktičnega znanja, razviti kritično mišljenje študentov, ob
enem pa izpolniti študentova pričakovanja glede kliničnega usposabljanja ter povečati
zadovoljstvo tako študentov kot mentorjev, se je potrebno zavedati, da je to obsežen in
kompleksen proces, ki se razvija dlje časa. Klinični mentor ima pri tem ključno vlogo. Avtorici
Čuček Trifkovič in Straus (2006) poudarjata, da mentor študenta vodi skozi aktivnosti
zdravstvene nege, zato pa mora imeti ne le široko specifično znanje, temveč tudi druge
sposobnosti, s pomočjo katerih študentu omogoči, da celostno opazuje bolnika. K strokovni
usposobljenosti prištevamo tudi poznavanje in upoštevanje protokolov, standardov in
doktrine dela ter znanja iz patofiziologije bolezni, ki se najpogosteje zdravijo. Dobrodošla
so tudi znanja o delovanju interdisciplinarnih timov ter širok pogled na bolnikovo doživljanje.
Primanjkljaji pri izvajanju kliničnega usposabljanja, ki jih razkrivajo ankete o zadovoljstvu
študentov in mentorjev v PBB (znanje, samoiniciativnost) so povezani z motivacijo študenta
kot tudi z motivacijo mentorja. Na tej točki ponovno pride v ospredje pomembna vloga
kliničnega mentorja. Avtorica Povšnar (2014) ugotavlja, da je najpogosteje izpostavljen vir
motivacije študentom ravno klinični mentor, njegovo znanje, izkušnje in osebnost, čim
pogostejše vključevanje v neposredno delo ter motivacijski pogovor. Tudi pohvala je odličen
spodbujevalec motivacije.
V profesionalnem okolju pomembna tudi dobra komunikacija. Osnovno zanje o
komunikaciji, odnosih med ljudmi, posameznikove spretnosti v komunikaciji ter sposobnost
poslušanja in slišanja, omogočijo uspešno delovanje posameznika. Zato je vloga mentorja
kot človeka še bolj izrazita, saj se študenti od njega učijo ne samo dobre komunikacije,
odnosa do pacienta, temveč tudi opazujejo obnašanje mentorja, ki ga lahko prevzamejo ali
kritično ocenijo. Tudi empatije in ustreznega etičnega odnosa se lahko študenti naučijo le v
primeru, da ga vidijo v praksi. Mentor ima pogosto tudi vlogo vzgojitelja. Ravno tako je
mentor tisti, ki v veliki meri pripomore k oblikovanju poklicne samopodobe študenta. Zato
med dejavnike poučevanja v učni bazi sodi tudi način mentorjevega vedenja, komunikacije
in odnosa do ljudi (Čuček Trifkovič & Straus, 2006). Da bi zagotovili tako okolje v učni bazi
PBB je pomembno, da se študenti in mentorji vsakodnevno zavedajo temeljnih vrednot
Psihiatrične bolnišnice Begunje - profesionalnost, spoštovanje, komunikacija in
sodelovanje, odličnost, ter pogum (Psihiatrična bolnišnica Begunje, 2015b) - in jih pri
svojem delu vestno upoštevajo.
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Predvsem pa je potrebno študentom ustrezno predstaviti specifiko psihiatrične zdravstvene
nege še pred začetkom usposabljanja v kliničnem okolju. Pri zdravljenju duševnih motenj
ne zadošča le odprava psihopatoloških fenomenov, ampak je pomembno tudi zagotavljanje
dobrega pacientovega funkcioniranja in njegovega splošnega zadovoljstva (Pregelj, 2009).
Klinični mentorji v PBB opažajo, da študenti pogosto dojemajo klinično usposabljanje zgolj
skozi prizmo somatskih potreb pacienta, zato zadovoljevanje potreb psihiatričnega pacienta
včasih ni v skladu s pričakovanji študenta. Kot pravi avtorica Kobentar (2009) je v sodobni
psihiatrični zdravstveni negi pacient suveren, avtonomen in dejaven subjekt, ki ima
individualne potrebe, čustva, želje in hotenja – tako potreba po hrani, osebni higieni in obleki
niso več poglavitni problemi pacientov. Pacienti so poleg farmakološkega zdravljenja
vključeni v komunikacijski proces, ki temelji na vzpostavljanju terapevtskega odnosa,
empatičnem poslušanju, pomirjanju, svetovanju in poučevanju na individualni ravni ali v
skupini.

5. ZAKLJUČEK
Psihiatrična bolnišnica Begunje pri kliničnem usposabljanju študentov v ospredje postavlja
kakovost, ki se deloma odraža tudi skozi spremljanje zadovoljstva študentov in kliničnih
mentorjev s procesom izvajanja kliničnega usposabljanja. Študenti in klinični mentorji so v
povprečju s kliničnim usposabljanjem v PBB zadovoljni, vendar pa se nakazujejo priložnosti
za izboljšave. Na podlagi ocen zadovoljstva iz leta 2013/14 v PBB želimo izboljšati
področja, povezana s poglabljanjem teoretičnega in praktičnega znanja študentov ter s
spodbujanjem kritičnega mišljenja in samoiniciativnosti. Pomembno vlogo pri tem imajo
klinični mentorji, saj le-ti vodijo študenta skozi aktivnosti zdravstvene nege. Ker pa je
psihiatrična zdravstvena nega specifično področje zdravstvene nege, je zelo pomembno,
da so študenti pred začetkom kliničnega usposabljanja ustrezno vsebinsko pripravljeni in
motivirani za usposabljanje na tem strokovnem področju, saj so pričakovanja študentov, ki
so nedvomno povezana z zadovoljstvom in motivacijo za delo, pogosto neskladna z realno
situacijo.
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