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IZVLEČEK
Uvod: Izgorelost je opredeljena kot upad energije in moči in kot izčrpanost zaradi stalnega
prenaprezanja. Pri tem gre predvsem za nepopravljive in nezaželene spremembe, ki jih
zasledimo večinoma pri poklicih, kjer se dela z ljudmi. Na učinkovitost študija vplivajo
različne zahteve in pritiski, ki lahko pripeljejo do izgorelosti. Namen: Zanimalo nas je, ali
je pojav izgorelosti prisoten pri študentih prvega letnika prve stopnje radiološke tehnologije
in kateri so dejavniki, ki povzročajo izgorelost ter njen vpliv na študente. Metode dela: V
anketnem vprašalniku smo zajeli vse študente radiološke tehnologije iz prvega letnika prve
stopnje. Za merjenje stopnje izgorelosti je bil uporabljen Copenhagen Burnout Inventory, z
dodanimi vprašanji, s katerimi smo merili, kateri stresorji najbolj vplivajo na možen pojav
izgorelosti pri študentih. Pridobljene rezultate smo primerjali z izbrano strokovno literaturo,
ki je preučevala stopnjo izgorelosti pri študentih ali zdravstvenih delavcih. Uporabili smo
tudi hi-kvadrat test s katerim smo ugotavljali pojav izgorelosti glede na oddaljenost bivanja
od Zdravstvene fakultete. Rezultati: Anketni vprašalnik je izpolnilo 35 študentov (87,5 %).
Izkazalo se je, da je v našem vzorcu izgorelih 16 študentov, kar predstavlja 45,7 % študentov.
Sodelovalo je 24 žensk (73 %) in 9 moških (27 %). Rezultati so glede na spol pokazali, da
je izgorelih 5 študentov (31,2 %) in 11 študentk (68,8 %). Najpogostejši vzroki za stisko, ki
jih študenti navajajo so: število ur obveznosti na fakulteti in obseg oz. količina dela
povezanega s študijem. Glede na zaključeno srednjo šolo, se najbolj pogosto počutijo
izčrpane tisti, ki so končali srednjo šolo, ki ni zdravstvena ali gimnazija. Pojav izgorelosti se
glede na oddaljenost bivanja od Zdravstvene fakultete statistično značilno ne razlikuje
(p=0,398). Razprava in zaključek: Glede na rezultate objavljene v strokovni literaturi smo
ugotovili, da je odstotek izgorelosti pri študentih radiološke tehnologije višji v primerjavi z
učitelji, mentorji, radiološkimi inženirji ter ameriškimi zdravniki, v primerjavi s študenti
medicine v Lebanonu pa nekoliko nižji. Opazili smo tudi podobnosti med našimi študenti
ter študenti medicinske fakultete pri strategiji reševanja stisk, saj se oboji poslužujejo
socialne podpore bližnjih (prijateljev, kolegov, svojcev). Težavo bi lahko rešili z uvedbo
nekaterih sprememb glede časovne razporeditve obveznosti.
Ključne besede: burnout, izgorevanje, študenti, radiološka tehnologija

ABSTRACT
Introduction: Burnout is characterised as a loss of energy and power due to a constant overextention, which commonly results in irredeemable and undesirable modifications typical
for jobs related to dealing with people. The process of study is under various requirements
and pressures which all may end up in burnout. Task: We searched for the answer if the
phenomenon of burnout might have been obvious also for the first grade students of the first
level radiologic technology and which were the possible causes of the occurrence of the
burnout as well as their influence on the health of these students. Work methods: The poll
questionnaire involved all first grade students of the first level higher study of radiologic
technology. The level of burnout was measured by the Copenhagen Burnout Inventory, by
additional questions as a mean of defining the stessors most significant for the burnout to
possibly occur with the students. The results gained in this way were compared with a
selected professional literature that examined closely the level of the burnout with students
or medical workers. Furthermore, we also involved a hi-square test to determine the
occurrence of the burnout according to somebody’s residence distant from the Faculty of
Medicine. Results of the survey: 35 students (87.5%) filled the poll questionnaire, which
proved 16 students (45,7 %) in our model to have been suffering from the symptoms of
burnout. 24 participants (73%) were women and 9 (27%) were men. The results considering
the gender of participants in the poll, however, found out 5 (31,2 %) male-students and 11
(68,8 %) female-students to have been burned-out. The number of hours of their engagement
at the university and the extent/quantity of their study-related work were among the most
common burnout-causing reasons listed by the students. According to middle school they
graduated from, the highest level of burnout was reported by those who had finished one
middle school but the secondary medical school or grammar school. The distance of the
residence from The Faculty of Medicine did not prove any statistic deviations (p=0,398).
Discussion and conclusion: With the reference to the results published in the professional
literature, the percentage of burnout with students of radiological technology in case was
found to exceed the percentage stated at teachers, mentors, engineers of radiology and the
USA physicians, while a slight decrease was ascertained if compared with the students in
Lebanon. Furthermore, the research on the distress-solving strategies showed similarities
between our students and the students of The Faculty of Medicine, since both groups rather
tend to look for social support from close friends and relatives. The problem might be sorted
out by the interference of particular modifications in the university engagement schedule.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
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Copenhagen Burnout Inventory
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Countrywide Integrated Non-scommunicable
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1 UVOD
Izgorelost je opredeljena kot upad energije in moči in kot izčrpanost zaradi stalnega
prenaprezanja. Pri tem gre predvsem za nepopravljive in nezaželene spremembe, ki jih
zasledimo večinoma pri poklicih, kjer se dela z ljudmi (Rakovec-Felser, 2006). Med
študijem se lahko pojavijo psihične in fizične obremenitve, ki vplivajo na učinkovitost
samega študija zaradi različnih zahtev in pritiskov. Vse to lahko pripelje do izgorelosti
(Kokalj, Bilban, 2015). Zato nas je zanimalo, ali je pojav izgorelosti prisoten tudi pri
študentih prvega letnika prve stopnje radiološke tehnologije in kako je problem povezan z
obremenitvami, ki so posledica študija, demografskih dejavnikov ter drugih vplivov.
Že na začetku študijske poti smo se morali spopasti s stresom zaradi študijskih obveznosti,
kar pa je velikokrat pripeljalo do utrujenosti in pomanjkanja prostega časa. Potrebno se je
bilo naučiti kako obvladovati stres in vpeljati pozitivne oblike vedenja za uspešnejše
nadaljevanje študija. To je bil najin glavni povod, da sva podrobneje preučili ta problem, ki
lahko pripelje do izgorelosti. Prav tako sva se za to temo odločili, ker takšna raziskava v
programu radiološke tehnologije še ni bila izvedena in sva dobljene rezultate želeli primerjati
z drugimi že narejenimi raziskavami na to temo, pri drugih zdravstvenih delavcih ali
študentih.

1.1 Teoretična izhodišča
V tem poglavju bomo predstavili kaj je izgorelost in njene simptome, stopnje razvoja
izgorelosti, najpogostejše vzroke za njen pojav in preprečevanje. Na kratko pa bomo tudi
opisali različne raziskave, ki so že bile narejene na tem področju, še posebej se bomo
osredotočili na izgorevanje med študenti.
Posamezniki se že na začetku študija srečajo z različnimi spremembami, ki se pojavijo v
njihovem življenju. Gredo skozi faze v življenju, kjer je potrebno odločanje, pojavijo pa se
tudi pričakovanja, ki igrajo ključno vlogo v njihovi prihodnosti. V tem času mladi še vedno
iščejo sebe, ker gre običajno za obdobje, kjer je potrebno prilagajanje in fazo razvoja v
odraslo osebo. Poleg tega pa izpostavljenost novemu izobraževanju na fakulteti in
delavnemu okolju privede do različnih študijskih obveznosti in odgovornosti, katere lahko
posamezniku povzročijo negotovost ter nezaupanje vase (Inhauser Riceti Acioli Barboza,
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Beresin, 2007). Sem spadajo tudi slabi družbeni odnosi, ogrožen občutek samospoštovanja,
socialne varnosti in veljave, vse to pripelje do telesne, čustvene in duhovne izčrpanosti
(Erturguta, Soyúekercib, 2010).

1.1.1 Kaj je izgorelost?
Izgorelost (ang. Burn out) je psihofizično stanje, ki vse bolj pesti sodobne ljudi. Človek je
psihofizično in biosocialno bitje in ljudje delujemo v interakciji z življenjem v okolju in z
njim. Na organizem delujejo obremenitve, katere so pri delu istočasno tudi zahteve, ki
morajo biti skladne z zmožnostmi posameznika. Slab odziv na prevelike obremenitve,
zdravstvene škodljivosti in negativne medsebojne odnose, lahko nekatere ljudi pripelje do
porušenega dinamičnega ravnovesja s kazalci negativnega zdravja. Vpliv na to imajo
objektivni (naravni in družbeni dejavniki) in subjektivni (psihološki) dejavniki, katere
obvladujemo le, če se problematike lotimo celovito (Čuk in Gnezda, 2007).
V slovarju besed je izgorelost opredeljena kot "patološko stanje", za katero je značilna
izčrpanost, upad energije in moči zaradi stalnega prenaprezanja ter porabe razpoložljive
energije in moči. To stanje je leta 1974 prvi opisal Herbert Freudenberger (Rakovec-Felser,
2006). Vodilna raziskovalka izgorelosti v svetu, Christina Maslach, je leta 1982 izgorelost
opredelila kot psihološki sindrom, ki se izraža kot telesna in čustvena izčrpanost ter
zmanjšanje učinkovitosti, ki ima za posledico negativen odnos do samega sebe, do svojega
lastnega poklica in do izgubljenih zmožnosti poslušanja sočloveka (Rakovec-Felser, 2006;
Pšeničny, 2008).
Nekateri viri poudarjajo, da je sindrom izgorelosti bolezen, ki jo povzroča kronični stres in
jo pogosto spremlja utrujenost, motnje spanja ter motnje osebnosti (Erturgut, Soysekerci,
2010). Cherniss (1980) povzema izgorelost kot odtujitev posameznika z dela kot odziv na
visoko stopnjo stresa in pomanjkanje zadovoljstva. Jasno je, da je izgorelost odziv na stresno
delovne okoliščine; tako empirično in teoretično delo na stres na delovnem mestu lahko
uporabljajo za nadaljnje razumevanje tega pojava (Cherniss, 1980).
Izgorelost je negativna izkušnja, ki je rezultat interakcije osebe z okoljem (Kavla, 1998, cit.
po Erturgut, Soysekerci, 2010). Dolan jo je opredelil kot "izčrpanje energije, kjer so osebne
zmogljivosti izrabljene, pojavljajo se nenehna brezupnost in negativizem". Iz tega je
razvidno, da je izgorelost pri posameznikih razdeljena na različne načine, odvisno od
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njegove stopnje, oblike in pogojev. Mnogi raziskovalci se strinjajo, da je izgorelost notranja
psihološka izkušnja, ki vključuje pričakovanja, stališča in dojemanja, ki se pojavljajo na
posamezni ravni (Erturgut, Soysekerci, 2010).
Schaufelli in Enzmann sta leta 1998 pojav opredelila malo drugače, in sicer, da gre pri
izgorelosti predvsem za nepopravljive in nezaželene spremembe, ki jih zasledimo pri
poklicnem delu z ljudmi. Prizadeti posamezniki izkazujejo znake stresne izčrpanosti,
oslabljeno delavno učinkovitost in odkrito odtujen odnos do (so)ljudi. Pravita, da se tako
psihološko stanje navadno razvije postopno in od začetka tudi neopazno. Odločilni dejavnik
za pojav sta našla v posameznikovih pričakovanjih in prizadevanjih, stvarnimi možnostmi
in posameznikovih neustreznih načinov spoprijemanja s težavami (Rakovec-Felser, 2006).
Z pojmom izgorevanje se označuje kompleksen pojav, ki je posledica daljše izpostavljenosti
delavnemu stresu in je značilen za tiste poklice, ki se ukvarjajo z ljudmi v čustveno težkih
okoliščinah. Nanaša se na proces v katerem se zavzetost, navdušenje in želja pomagati
drugemu spremenijo v brezbrižnost, pasivnost, cinizem in celo obup. To stanje lahko traja
različno dolgo, od nekaj mesecev pa do več let. Ko doseže skrajno stopnjo, ga zelo težko
preusmerimo, zato moramo biti pozorni predvsem na začetna znamenja (Lamovec, 1998).
Demerouti et al. (2000) so bili mnenja, da je model izgorevanja sestavljen iz dveh dimenzij;
visoke zahteve na delovnem mestu, ki povzročajo izčrpanost in pomanjkanje energije za
umik od stresnih dejavnikov, ki pripeljejo do prevelike izčrpanosti (Glasberg, 2007).

1.1.2 Simptomi
Simptomi, ki povedo, kdaj gre pri človeku za stres in izgorevanje, so lahko različni. Do sedaj
so odkrili že 130 znamenj izgorevanja – od anksioznosti do spremenjene delovne vneme.
Vse znake izgorelosti pri posamezniku je mogoče razdeliti v pet skupin, ki jih določajo
naslednje spremembe (Rakovec-Felser, 2006).
 Čustvene motnje: depresivno razpoloženje, jokavost, čustvena izčrpanost, povečana
napetost, razdražljivost, nestrpnost, občutki tesnobe, apatija, izguba smisla za humor,
negotovost, obup, razdražljivost, tesnoba, neodločnost.
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 Kognitivne težave oz. na področju mišljenja: raztresenost, nezmožnost ohranjanja in
poglabljanja pozornosti, težave s spominom; brezup, izguba upanja, občutki nemoči
in krivde, nizko samospoštovanje, nezmožnost koncentracije, pozabljivost.
 Telesni znaki: glavoboli, slabosti, omotičnosti, bolečine v mišicah, motnje spanja,
kronična utrujenost, šumenje in brnenje v ušesih, tresenje rok, globoko dihanje,
želodčne težave, težave s srce in krvnim pritiskom.
 Vedenjske spremembe: hiperaktivnost, impulzivnost, neprilagodljivost, cinizem do
drugih, zavračanje izzivov in sprememb, povečano uživanje kofeina, tobaka,
alkohola in prepovedanih substanc, opustitev športnih aktivnosti, kompulzivno
pritoževanje, površnost pri delu, pogosti prepiri s sodelavci.
 Spremembe motiviranosti: izguba delovne vneme, brezvoljnost, nezanimanje,
občutek nesposobnosti, nemoč (Gnezda, 2005; Rakovec-Felser, 2006; Jeriček, Bajt,
2015).
Najbolj razširjen pripomoček, s katerim ocenjujemo pojav izgorevanja je še vedno
Maslachov vprašalnik izgorelosti (MBI). S pomočjo samoocenjevanja, dobimo podatke za
posameznikovo emocionalno stanje, odnosov do ljudi in dela ter za delovno učinkovitost
(Rakovec-Felser, 2006).

1.1.3 Stopnje razvoja izgorelosti
Izgorelost poteka v treh stopnjah, ki se med seboj razlikujejo po številu simptomov in
intenzivnosti le teh. Prva stopnja izgorevanja je izčrpanost, ki je najbolj očitna manifestacija
tega kompleksnega sindroma (Maslach et al., 2001). Oseba ima občutek kronične
utrujenosti, ki pa ga ignorira in se presega z aktiviranjem novih osebnostnih resursov. Pri
izčrpanosti se pokaže majhno število znakov (motnje spanja, prebavne težave, razdražljivost,
žalost, depresivni občutki,…), ki jim posamezniki ne namenijo dovolj pozornosti. To stanje
se kaže kot storilnostna usmerjenost (deloholizem), pojavi se tudi občutek odgovornosti in
občutek, da nas vsi potrebujejo. To stanje lahko traja do 20 let (Čuk, Klemen, 2010; Bilban,
Pšeničny, 2007).
Druga stopnja izgorelosti je ujetost, ki se kaže kot močna izčrpanost- preizčrpanost. Oseba
ima občutek, da je ujeta v način življenja, odnosov ter dela. Pogosto osebe reagirajo aktivno,
z menjavo delovnega ali osebnega okolja, vendar pa pri tem prenašajo stare vzorce vedenja,
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ki vodijo v nadaljnje izgorevanje. Značilni so občutki ujetosti, nezmožnost obvladovanja
lastnih čustev, zanikanje lastnih potreb in upadanje samopodobe. Takšno stanje lahko traja
do dveh let (Čuk, Klemen, 2010; Bilban, Pšeničny, 2007).
Tretja stopnja izgorevanja pa se imenuje sindrom adrenalne izgorelosti pri kateri pride skoraj
do popolne izgube energije, stanja tik pred zlomom osebe, ki pa se kljub temu trudi biti
aktivna, čeprav ne zmore prilagajanja spremembam okoliščinam. Razvije močno negativna
čustva do sebe, dela in do samega življenja. Stanje lahko traja nekaj mesecev (Bilban,
Pšeničny, 2007; Maslach, Schaufeli, 1993).

1.1.4 Vzroki izgorevanja
Prvi znaki izgorevanja se pojavijo v večini primerov pri ljudeh, ki svoje delo opravljajo zelo
dobro in zavzeto (Pečnik, 2009). Sindrom se pogosto pojavi pri zdravstvenih delavcih in pri
poklicih, ki imajo opravka z ljudmi (Orlich, 1994). Glavni vzrok je neravnotežje med
vlaganjem energije (telesne, čustvene, kognitivne) in obnavljanjem te energijezadovoljevanjem potreb (Bilban, Pšeničny, 2007).


Literatura inštituta za razvoj človečkih virov (vzroki, 2017) navaja, da medsebojno
za nastanek izgorelosti vplivajo štiri glavne skupine vzrokov:
 Družbene okoliščine: ni več varnih poklicev in varnih delovnih mest in zato
se povečuje negotovost in strah za preživetje. Ta strah pa ljudje, ki so
nagnjeni k tveganju za pojav izgorelosti skušajo omiliti z prekomernim delom
ter se z njim izčrpavajo.
 Negotov stil navezanosti - pogojevana ljubezen: posledica vzgoje s
pogojevano ljubeznijo je labilna samopodoba, iz katere izhajajo notranje
prisile, ki posamezniku onemogočijo začutiti, uveljaviti ter zadovoljiti svoje
potrebe, hkrati pa so največji dejavnik tveganja za izgorelost.
 Nevropsihološka podlaga izgorelosti: zgodnje neugodne izkušnje (že pri
otroku) omejujejo izgradnjo povezav za regulacijo čustvovanja med
amigdalo, hipokampusom in prefrontalnim korteksom, to pa ima za posledico
povečano občutljivost na učinke stresa.
 Osebnostne značilnosti: najbolj tvegane osebnostne značilnosti za pojav
izgorevanja so labilna samopodoba, storilnostno samovrednotenje in
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neustrezne meje (odrasli težko razlikujejo med svojimi in tujimi potrebami
ter občutki).

1.1.5 Preprečevanje
Neposredno in kratkoročno ne moremo vplivati na družbene in ekonomske okoliščine, delno
lahko vplivamo na psihološke okoliščine dela in življenja, največ pa lahko naredimo na
osebni ravni. Koraki za preprečevanje izgorelosti so naslednji:
 preverjanje svoje stopnje izgorelosti,
 preverjanje okoliščin, ki pomenijo tveganje za izgorelost,
 preverjanje osebnostnih značilnosti in vrednot, ki pomenijo tveganje za izgorelost,
 delitev aktivnosti na tiste, ki vas izčrpajo in tiste, ki vam izpolnjujejo potrebe,
 zagotavljanje dovolj počitka,
 postavljanje omejitev in realnih ciljev,
 prepoznavanje in nagrajevanje za svoje dosežke (Pšeničny, 2008).

1.1.6 Izgorelost pri radioloških inženirjih, učiteljih in mentorjih
kliničnih vaj na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani
Po mnenju Maslach in Schaufeli (1993, cit. po Starc, 2008) so posledice izgorevanja
naslednje: negativen odnos do samega sebe, izguba občutka zaskrbljenosti, negativen odnos
do dela in izostajanje čustev do klientov - študentov, pacientov. Na podlagi te raziskave, je
bila ugotovljena stopnja razširjenosti izgorelosti med učitelji na Zdravstveni fakulteti,
mentorji kliničnih vaj in radiološkimi inženirji. Za merjenje stopnje izgorelosti je bil
uporabljen CBI z dodanimi vprašanji za merjenje stanja psihosomatskih obolenj ter težav v
družini. V raziskavo je bilo vključenih 36 učiteljev Zdravstvene fakultete, 30 mentorjev
klinične prakse ter 118 radioloških inženirjev. Omenjeni so bili zaposleni na oddelkih, kjer
poteka klinična praksa študentov zdravstvene fakultete, na Inštitutu za radiologijo
Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in na Onkološkem inštitutu. Vrnjenih
veljavnih vprašalnikov je bilo 138 (76 %). V vzorcu so prevladovale ženske (65 %).
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Rezultati raziskave so pokazali, da je izgorelost doseglo 13,1 % celotne populacije. Stopnja
izgorelosti je bila 12,9 %; najvišja je bila med učitelji - 23,1 %, med mentorji kliničnih vaj
10,7 % ter med radiološkimi inženirji 10,8 %.

1.1.7 Izgorelost med študenti
Stres in obremenitve, ki se pojavljajo v sodobnem času, predstavljajo nevarnost takrat, kadar
jim je človek izpostavljen dalj časa. Pri raziskavi, ki je bila izvedena med študenti
medicinske fakultete v Ljubljani (Krokter-Kogoj et al., 2009), so bili ugotovljeni spodaj
navedeni vzroki za stres, kateri lahko pripeljejo tudi do izgorelosti. To so: študijske
obveznosti na fakulteti, negotova prihodnost, osamljenost, problemi v družini, slabi odnosi
s sošolci in/ali sostanovalci, težave s partnerjem, slabi materialni pogoji za življenje, …
Raziskava o stresu in izgorevanju pri študentih medicinske fakultete je bila izvedena na
podlagi CINDI in OLBI vprašalnika. V raziskavi je sodelovalo 476 študentov MF UL
(47,2 %). Pri zgoraj navedenih vzrokih za pojav stresa predstavljajo obremenitve na fakulteti
95,5 %, negotova prihodnost 40,5 %, osamljenost 32,1 %, problemi v družini 31,3 %, slabi
odnosi s sošolci/sostanovalci 25,5 %, težave s partnerjem 24,3 %, slabi materialni pogoji za
življenje pa predstavljajo le 12,6 % od vseh študentov. Pri vrednotenju sklopa vprašanj o
izčrpanosti, so ugotovili, da je bila razlika med letniki, ki so jo testirali z analizo variance
p=0,061, kar je na meji statistične značilnosti (Krokter-Kogoj et al., 2009).

1.1.8 Raziskava o izgorevanju
Raziskava narejena na splošni populaciji v Sloveniji, je zajemala 1480 ljudi, različnih
starostnih skupin (od srednješolcev do upokojencev), vse izobrazbene stopnje in nekaj
glavnih poklicnih skupin. Rezultati so pokazali, da doživlja prvo stopnjo izgorevanja 30 %
anketirancev, drugo stopnjo 22 %, tretjo stopnjo izgorelosti pa 8 % vseh sodelujočih v
raziskavi. Študenti in dijaki se po dobljenih rezultatih uvrščajo na drugo mesto v
nadpovprečno ogroženo skupino z vrednostjo variance 0,94 (Pšeničny, 2008).
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1.1.9 Poročilo: burnout je razširjen med ameriškimi zdravniki
Novo poročilo o izgorelosti med zdravniki kaže, da v ZDA več kot 40 % zdravnikov poroča
o občutku izgorelosti. Med različnimi medicinskimi strokami so radiologi poročali o
izgorelosti, ki so nekoliko višje od povprečja med vsemi zdravniki. V raziskavi je sodelovalo
več kot 15.000 zdravnikov iz 29 medicinskih strok. Od omenjenih jih je 42 % poročalo o
izgorelosti, 45 % jih je poročalo o občutkih klinične depresije, medtem ko je 54 % poročalo
o izčrpanosti.
Največja izgorelost v odstotkih se je pokazala pri zdravnikih intenzivne nege in nevrologih
in sicer z 48 %, pri vrhu so tudi družinski zdravniki z 47 %, katerim sledijo z 46 % ginekologi
in internisti. Urgentni zdravniki in radiologi dosegajo 45 % izgorelost. Nato pa jim sledijo z
44 % urologi, fiziatri, alergologi in imunologi. Na dnu lestvice so plastični kirurgi z 23 %,
dermatologi in patologi z 32 % in oftalmologi z 33 %.
Ugotovili so, da so bile zdravnice za 10 % bolj izgorele kot zdravniki. Glavni vzroki za
izgorevanje pa so bili: preveč birokratskih nalog (56 %), preveliko število ur dela (39 %) in
pomanjkanje spoštovanja med sodelavci (26 %) (Casey, 2018).

1.1.10

Sindrom izgorelosti pri študentih zdravstvene nege

Raziskava, ki je bila narejena na študentih dodiplomskega študija zdravstvene nege je
zajemala 102 študentov vseh letnikov. Narejena je bila s pomočjo vprašalnika, ki je bil
sestavljen skupaj z MBI. V raziskavi je sodelovalo 95 % žensk, starost je bila od 18 do
50 let. Povprečna starost pa je bila 23 let. Glede na ravni izgorelosti je bilo ugotovljeno, da
ima 73,5 % oseb nizko/zmerno raven čustvene izčrpanosti, 70,6 % nizko/zmerno stopnjo
depersonalizacije in 76 % visoko stopnjo zmanjšanega dosežka na strokovni ravni (Inhauser
Riceti Acioli Barboza, Beresin, 2007).

1.1.11
Zunaj-študijske dejavnosti povezane s stresom in
izgorelostjo pri študentih medicine v Lebanonu
Raziskava je bila izvedena pri 165 študentih medicine na zasebni univerzi v Beirutu
(Lebanon). Prikazati so želeli povezavo med zunaj študijskimi dejavnostmi in kako so le te
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povezane s stresom in izgorelostjo pri študentih. Narejena je bila s pomočjo vprašalnika, ki
je bil sestavljen skupaj z MBI-SS (Student Survey). Rezultati so pokazali, da se pri študentih
medicine stres pojavi v 62 %, odstotek izgorelosti pa je 75 %. Dejavnosti, ki so jih izvajali
so bile: ukvarjanje s športom, glasba, branje in družabne dejavnosti. Ugotovljeno je bilo tudi,
da lahko različne izven študijske dejavnosti zmanjšajo anksioznost, stres in izgorelost ter s
tem izboljšajo vpliv na telesno in duševno zdravje posameznika. Različne analize so prav
tako pokazale , da se izgorelost bolj pogosto pojavi pri ženskah in študentih prvih letnikov
(Fares et al., 2016).
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2 NAMEN
Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali med študenti Oddelka za radiološko tehnologijo
prve stopnje prihaja do izgorevanja in ovrednotiti, kolikšen je vpliv posameznih dejavnikov
na izgorelost.
Želimo ugotoviti, kolikšen je pojav izgorelosti med študenti prve stopnje radiološke
tehnologije in kateri so dejavniki, ki povzročajo izgorelost ter njen vpliv na študente.
Raziskovalna vprašanja:
V1: Kakšen je odstotek izgorelosti med študenti 1. letnikov Oddelka za radiološko
tehnologijo?
V2: Ali je odstotek izgorelosti med študenti 1. letnikov Oddelka za radiološko
tehnologijo primerljiv s stopnjo izgorelosti ostalih zdravstvenih delavcev in študentov
Medicinske fakultete, katerih rezultate smo našli v strokovni literaturi?
V3: Kateri stresni dejavniki vplivajo na nastanek izgorelosti pri študenti 1. letnikov
Oddelka za radiološko tehnologijo?
V4: Ali se stopnja izgorelosti značilno razlikuje po spolu?
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3 METODE DELA
V anonimnem anketnem vprašalniku smo zajeli vse študente radiološke tehnologije iz
prvega letnika prve stopnje. Pripravili smo ga s pomočjo spletne ankete 1K. Dovoljenje za
izvedbo anketiranja nam je odobril dekan Zdravstvene fakultete. Vprašalnik je bil dostopen
na e-mail naslovu vsakega posameznega študenta, ki obiskuje prvi letnik radiološke
tehnologije prve stopnje. Zbiranje podatkov je potekalo v obdobju od 15.12.2017 do
5.1.2018. Za merjenje stopnje izgorelosti je bil uporabljen CBI, z dodanimi vprašanji, s
katerimi smo merili, kateri stresorji najbolj vplivajo na možen pojav izgorelosti pri študentih.
Pridobljene rezultate smo primerjali z izbrano strokovno literaturo, ki je preučevala stopnjo
izgorelosti pri zdravstvenih delavcih oziroma študentih Medicinske fakultete.

3.1 Sestava anketnega vprašalnika
Anketni vprašalnik se začne s kratkim uvodom, ki informira posameznega študenta o
namenu raziskave. Sestavljen je iz treh glavnih sklopov. V prvem sklopu sprašujemo
anketirance o njihovih zdravstvenih težavah, o vrsti stresnih dejavnikov ter o vrsti pozitivnih
oblik vedenja (skrb za redno telesno aktivnost, sprostitev, zdravo prehrano,…) in negativnih
oblik vedenja (ukvarjanje z ekstremnimi športi, tvegano spolno vedenje, uživanje
nedovoljenih drog, alkohola, kajenje in podobno). Ta sklop vsebuje zaprta vprašanja in
ocenjevalne lestvice, s katerimi bomo dobili podatke o dejavnikih, ki vodijo do začetka
izgorevanja.
Drugi sklop vprašalnika je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI. Sklop vsebuje naslednje tipe vprašanj: vprašanja z mersko lestvico od 5 do 1 (kjer 5
pomeni vedno oz. v zelo veliki meri, 1 pa nikoli/skoraj nikoli oz. v zelo majhni meri) pri
kateri so odgovori točkovani od 100-0 (rezultat nad 50 točk pomeni izgorelost posameznika),
zaprti tip vprašanja in vprašanja z ocenjevalnimi lestvicami.
Tretji sklop zajema splošne in demografske podatke. Vsebuje različne tipe vprašanj, in sicer
zaprta vprašanja, kombinirana vprašanja in odprto vprašanje.
Za izračun rezultatov smo uporabili hi kvadrat test, ki ga uporabimo, ko želimo ugotoviti ali
obstaja kakšna zveza med dvema spremenljivkama. Z njim ugotavljamo na kakšen način
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dejanske (empirične frekvence) odstopajo od teoretičnih. Torej nam pove povezanost med
dvema spremenljivkama ali pa razlike, ki se pojavijo med dvema skupinama (Klemenčič
Rozman, 2015).
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4 REZULTATI
Anketni vprašalnik smo poslali 40 študentom radiološke tehnologije prvega letnika prve
stopnje. Izpolnilo ga je 35 študentov (87,5 %), od katerih sta jo dva študenta le delno
izpolnila. Sodelovalo je 24 žensk (73 %) in 9 moških (27 %).
Za posameznike, ki po izračunu dosežejo 50 točk ali več pomeni, da so izgoreli. V našem
vzorcu je nad 50 točk doseglo 16 študentov, kar v odstotkih predstavlja 45,7 študentov, torej
precej visok rezultat izgorelih študentov prvega letnika prve stopnje radiološke tehnologije.

4.1 Pojav izgorelosti glede na spol
Zanimalo nas je, če se stopnja izgorelosti med študentkami in študenti radiološke tehnologije
razlikuje. Rezultati so glede na spol pokazali, da je izgorelih 5 študentov (31,2 %) in 11
študentk (68,8 %). S hi-kvadrat testom smo ugotovili, da se pojav izgorelosti glede na spol
statistično značilno ne razlikuje (p = 0.708).
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Graf 1: Pojav izgorelosti glede na spol

4.2 Vzroki za stisko, ki se nanašajo na dejavnosti povezane s
fakulteto
Število ur obveznosti na fakulteti obremenjuje 69 %, ostalih 31 % pa ne. 88 % študentov
spravlja v stisko obseg oziroma količina dela povezanega s študijem, 37,5 % študentov se za
študij radiološke tehnologije ne počuti dovolj usposobljenih. Odnosi s sovrstniki ne
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predstavljajo velikega vzroka za stisko, saj je le 9 % študentov to potrdilo. Odnosi z učitelji
pa povzročajo stisko 18 % študentom.
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Graf 2: Vzroki povezani s fakulteto, ki povzročajo stisko


Ostali vzroki za stisko, ki so jih študenti navedli pa so:
 celodnevna predavanja,
 preveč predmetov, ki niso povezani s stroko,
 premalo predavanj strokovnih predmetov,
 izpiti,
 predolge obvezne vaje (fiziologija, štiri šolske ure skupaj, …),
 učenje,
 prekratki odmori med predavanji,
 predolga predavanja,
 urnik,
 neorganiziranost fakultete.

4.3 Izvajanje pozitivnih oblik vedenja
Redno telesno vadbo (vsaj dvakrat tedensko) in skrb za zdravo prehrano redno izvaja 55,5 %
vseh študentov, ostalih 44,5 % pa ne. Za sprostitev napetosti skrbi 37 % študentov, ostalih
63 % pa redkokdaj. Druge pozitivne oblike vedenja, ki jih izvajajo študenti pa so: druženje
z družino, zabava, gledanje filmov in poslušanje glasbe.
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Graf 3: Izvajanje pozitivnih oblik vedenja za preprečevanje stresa

4.4 Izvajanje tveganih oblik vedenja
Z ekstremnimi športi se ukvarja 6 % študentov, v preteklosti se je z njimi ukvarjalo 12 %
študentov, 82 % pa se nikoli ni ukvarjalo s temi športi. Iste odgovore (v %) smo dobili pri
vprašanju ali zahajajo v igralnice. Vsi študenti so odgovorili, da ne prakticirajo tveganega
spolnega vedenja (pogosta menjava partnerjev, brez ljubezenskih čustev) in da ne zlorabljajo
hlapljivih topil. Nedovoljene droge (trava, heroin, kokain) uživa le 3 % študentov, 6 % jih
je uživalo v preteklosti, 91 % pa se tega dejanja ni nikoli poslužilo. Kajenja se poslužuje 6 %
študentov, 74 % tega ni nikoli počelo, 21 % pa je kadilo v preteklosti.
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Graf 4: Tvegane oblike vedenja
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4.5 Načini reševanja stisk študentov
Najpogostejši način za zmanjševanje stresa in posledično stiske, ki ga izvajajo študenti je
pogovor s prijatelji (81 %). Naslednji načini, ki pomagajo študentom pa so: pogovor s kolegi
(75 %), pogovor z bližnjimi svojci (69 %), z glasbo (63 %), s telesno dejavnostjo (61,5 %),
z obilnim obrokom hrane (25,5 %), s pomočjo drugih umetnosti (18 %), z alkoholom (6 %),
z drugimi psihoaktivnimi snovmi (4,5 %) in s pomočjo alternativne medicine (3 %). Nekateri
študenti pa so odgovorili, da svoje stiske rešujejo s pomočjo masaže, z gledanjem televizije
(serije), z jokom in s spanjem.
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Graf 5: Načini reševanja stisk

4.6 Povezava med zaključeno srednjo šolo in počutjem
izčrpanosti
Srednjo zdravstveno šolo je obiskovalo največ študentov, in sicer 15. Gimnazijo je
obiskovalo 7 študentov, druge srednje šole pa 11 študentov. Spodnji graf prikazuje razlike
(v odstotkih) med počutjem izčrpanosti študentov v odvisnosti od končane srednje šole. Od
tistih, ki so končali srednjo zdravstveno šolo se jih včasih ob koncu dne počuti izčrpano
47 %, pogosto 20 %, 13 % redkokdaj, 13 % nikoli/skoraj nikoli in 7 % vedno. 57 %
gimnazijcev se včasih ob koncu dne počuti izčrpano; pogosto se jih tako počuti 29 %,
redkokdaj pa 14 %. Tisti, ki so končali drugo srednjo šolo se ob koncu dne bolj pogosto
počutijo izčrpani kot ostali. 82 % se jih ob koncu dne pogosto počuti izčrpano, ostalih 18 %
se jih vedno oziroma včasih počuti izčrpano.
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Graf 6: Povezava med zaključeno srednjo šolo in počutjem izčrpanosti

4.7 Povezava med počutjem izčrpanosti ter bivanjem v
študentskem domu/stanovanju in doma
Med študijem v študentskem domu/stanovanju biva 25 študentov, 8 pa jih živi doma.
Zanimalo nas je kako se kažejo rezultati, ki prikazujejo povezavo med počutjem izčrpanosti
in bivanjem med študijem, zato smo za lažjo predstavo podatkov v odstotkih uporabili tudi
graf. Od tistih, ki bivajo v študentskem domu/stanovanju se ob koncu dneva pogosto počuti
popolnoma izčrpano 44 %, od tistih, ki prebivajo doma pa 62,5 %. Včasih se tako počuti
40 % študentov, ki bivajo v študentskem domu/stanovanju, 25 % pa tistih, ki živijo doma.
Od tistih, ki bivajo v študentskem domu/stanovanju se jih 16 % redkokdaj ali nikoli ob koncu
dne počuti izčrpano. 12,5 % tistih študentov, ki bivajo doma pa se redkokdaj počuti izčrpano.
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Graf 7: Povezava med bivanjem in počutjem izčrpanosti
S hi-kvadrat testom smo ugotovili, da se pojav izgorelosti glede na oddaljenostjo bivanja od
Zdravstvene fakultete statistično značilno ne razlikuje (p = 0.398).
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5 RAZPRAVA
Na podlagi anketnega vprašalnika CBI, ki so ga izpolnili študenti prvega letnika prve stopnje
radiološke tehnologije, smo želeli ugotoviti kakšen je odstotek izgorelosti le teh. Iz izračuna
smo ugotovili, da je izgorelih študentov 45,7 %. Dobljen rezultat nas je presenetil, saj nismo
pričakovali tako visokega deleža izgorelosti, res pa je, da smo jih anketirali v obdobju velike
obremenjenosti, tik pred izpitnim obdobjem.
Rezultati med študenti radiološke tehnologije in študenti medicinske fakultete so zmerno
primerljivi, saj je bil za obe raziskavi uporabljen isti sklop vprašanj v vprašalniku. Študenti
medicinske fakultete v Ljubljani pri vprašanjih o izgorelosti le to potrjujejo med 45-80 %.
Pri svoji raziskavi pa so uporabili OLBI vprašalnik, ki poleg izčrpanosti meri tudi odtujenost.
Ugotovili smo, da so študenti UL MF za 35,5 % bolj obremenjeni z študijskimi obveznosti,
kot študenti radiološke tehnologije. Prav tako študentom medicinske fakultete predstavljajo
večji vzrok stresa problemi v družini za 13,3 %. Težave s partnerjem (10,2 %) pa se bolj
pogosto pojavijo pri študentih radiološke tehnologije. Negativen vpliv zaradi slabih odnosov
s sošolci in/ali sostanovalci je pri študentih Medicinske fakultete večji le za 3 %,
osamljenosti pa za 3,6 %. Za svojo prihodnost (služba, družina, …) so za 12 % bolj
zaskrbljeni študenti radiološke tehnologije. Slabši materialni položaj za življenje pa
predstavlja večjo obremenitev (za 36,9 %) študentom radiološke tehnologije.
Če primerjamo dobljen rezultat z rezultati, ki so jih pridobili med ameriškimi zdravniki,
lahko ugotovimo, da je delež izgorelosti za 3,7 % večji pri študentih radiološke tehnologije
prve stopnje, kar pa se nam zdi nenavadno. Če pa rezultat primerjamo s tistim, ki so ga dobili
pri raziskavi študentov medicine v Lebanonu pa lahko ugotovimo, da je odstotek za 29,3 %
nižji. Pri tem moramo upoštevati, da je bil v naši raziskavi zajet samo prvi letnik in ne vsi
letniki tako kot pri ostalih raziskavah, ki smo jih omenili. Potrebno je poudariti tudi, da
vprašalniki med seboj niso popolnoma primerljivi, saj so bili pri teh raziskavah uporabljeni
drugačni vprašalniki.
Glede na rezultate, ki so bili ugotovljeni pri raziskavi, ki je zajemala študente zdravstvene
nege lahko opazimo, da se je največja raven izgorelosti pojavila zaradi prevelike
obremenitve na strokovnem področju, kar se je pokazalo z visoko stopnjo zmanjšanega
delovnega dosežka (Inhauser Riceti Acioli Barboza, Beresin, 2007). Tukaj lahko opazimo
povezavo tudi z študenti radiološke tehnologije, saj so v veliki večini odgovorili, da jih ravno
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velik obseg študijskih obveznosti najbolj obremenjuje. Torej lahko sklepamo, da prevelika
obremenitev lahko privede do zmanjšane delovne učinkovitosti in upada volje do študija.
Tudi pri drugih raziskavah, ki so bile narejene pri študentih na področju zdravstva je bilo
ugotovljeno, da se glede na raven izgorelosti pokaže srednja do nizka raven čustvene
izčrpanosti in depersonalizacije ter visoka stopnja zmanjšane delovne učinkovitosti na
področju stroke (Inhauser Riceti Acioli Barboza, Beresin, 2007). To pomeni, da se pojavi
občutek upadanja posameznikove sposobnosti in njegove produktivnosti (Fares et al., 2016).
Naše rezultate lahko najbolj primerjamo z rezultati izgorelosti med učitelji na Zdravstveni
fakulteti, mentorji kliničnih vaj in radiološkimi inženirji. Pri obeh je namreč bil uporabljen
enak anketni vprašalnik - CBI. Ob primerjavi rezultatov smo ugotovili, da je stopnja
izgorelosti med študenti radiološke tehnologije za 22,6 % višja kot pri učiteljih na
Zdravstveni fakulteti, ki sicer prevladujejo v izgorelosti v omenjeni raziskavi. Glede na
skupno stopnjo izgorelosti pri učiteljih, mentorjih in radioloških inženirjih, pa pri študentih
radiološke tehnologije zaznamo za kar 32,8 % višjo stopnjo izgorelosti (Starc, 2008). Na
podlagi tega lahko rečemo, da so rezultati skrb vzbujajoči.
Pri študiju je stres skoraj neizogiben in v veliki meri odvisen od vsakega posameznika, kako
se nanj odzove ter od stresne situacije. Različne raziskave na tem področju so pokazale, da
so ravno akademski stresorji tisti, ki predstavljajo najvišjo raven stresa pri študentih (Kokalj,
Bilban, 2015).
Stresni dejavniki, ki najbolj vplivajo na nastanek izgorelosti pri študentih radiološke
tehnologije so: študijske dejavnosti (obseg oziroma količina dela povezanega s študijem in
število ur obveznosti na fakulteti), zaskrbljenost za prihodnost (služba, družina, …), dolga
vožnja od doma do fakultete ter utrujenost zaradi vožnje. Dejavniki, ki v manjši meri
vplivajo na pojav izgorelosti pa so: slabi odnosi (z ostalimi študenti, učitelji), problemi v
družini, težave s partnerjem, osamljenost in slabši materialni položaj.
Študenti medicinske fakultete uporabljajo različne načine za spoprijemanje s stresom in
izgorevanjem. Strategije, ki se nanašajo na izven študijske dejavnosti zajemajo reševanje
problemov, pozitivno miselnost, socialno podporo in s tem izražanje čustev, ki študentom
omogoča, da se odzivajo na način, ki vodi do pozitivnih rezultatov in prilagajanja (Fares et
al., 2016). Tudi študenti radiološke tehnologije kot najpogostejši način za reševanje stisk, ki
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jih doživljajo med posameznimi bolj obremenilnimi obdobji na fakulteti uporabljajo prav
druženje s prijatelji, kolegi in bližnjimi svojci.
Izgorelost naj bi najbolj ogrožala predvsem ženske, saj bi se morale izkazovati na
profesionalnem in tudi družinskem področju. To pa zanje pomeni večjo obremenitev
(Pšeničny, 2009). Zato nas je zanimalo, če se stopnja izgorelosti statistično značilno razlikuje
tudi med študentkami in študenti radiološke tehnologije. Ugotovili smo, da se stopnja
izgorelosti med ženskami in moškimi statistično značilno ne razlikuje (p = 0.708). Ko imamo
do 10 merjencev, uporabimo Fisherjev exact test. Ko pa imamo nad 10 merjencev,
uporabimo hi-kvadrat test.
Prednost naše raziskave je, da je prva, ki je bila izvedena v študijskem programu radiološke
tehnologije. Zanjo smo uporabili validiran anketni vprašalnik, kar nam je omogočalo
primerjanje z nekaterimi drugimi raziskavami, ki so bile izvedene na področju izgorelosti.
Kot pomanjkljivosti naše raziskovalne naloge pa bi izpostavili to, da ta ni bila izvedena v
različnih obdobjih študijskih obveznosti. Druga pomanjkljivost je ta, da med seboj nismo
primerjali vseh letnikov radiološke tehnologije prve stopnje, kjer bi lahko dobljene rezultate
primerjali med seboj med posameznimi letniki in ugotavljali odstotek izgorelosti ter glavne
stresne dejavnike, ki vodijo do izčrpanosti. Ravno tako pa bi lahko med seboj primerjali tudi,
če pride do razlik med študenti prve in druge stopnje radiološke tehnologije.
Razmišljanje o izgorelih študentih ni tako pogosto, saj naj bi ti veljali za mlade, zdrave
posameznike, ki so polni energije in se z lahkoto soočajo z različnimi življenjskimi izzivi
(Krokter-Kogoj et al., 2009). Kljub temu pa je v naši raziskavi bil ugotovljen visok odstotek
izgorelosti, kar nam poda dobro izhodišče za nadaljnje raziskave na tem področju. Predvsem
bi bilo dobro, če bi lahko izvedli raziskavo še v obdobju z manj obveznostmi in takrat
primerjali odstotek izgorelosti, saj lahko predvidevamo, da bi bil ta manjši.
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6 ZAKLJUČEK
Glavni cilj naše diplomske naloge je bil ugotoviti, če med študenti prve stopnje radiološke
tehnologije prihaja do pojava izgorelosti ter odkriti kateri dejavniki to povzročajo. Tega smo
tudi uspešno dosegli.
Ugotovili smo, da je v obravnavanem vzorcu anketiranih študentov precej visok delež tistih,
ki so izgoreli. Dobljeni rezultati so nas presenetili, saj so pokazali, da se je med študenti
pojavil visok delež izgorelosti. Predvidevamo lahko, da zato, ker so študenti vprašalnik
izpolnjevali v času z veliko obveznostmi na fakulteti. V prihodnje bi si želeli narediti še
kakšno raziskavo s katero bi lahko to z gotovostjo potrdili. Nekateri rezultati naše ankete so
rahlo zaskrbljujoči (precej visoki izračuni povprečij, ki kažejo na izgorelost), spet drugi
ravno nasprotno (nižje oz. srednje vrednosti izračunov). Prav zato lahko potrdimo, da je
izgorelost pri študentih prisotna.
Anketa za merjenje stopnje izgorelosti je bila narejena na podlagi CBI vprašalnika in
vprašanji, ki smo jih dodali. Za dosego odgovorov na zastavljena vprašanja smo validiran
anketni vprašalnik posredovali študentom prvih letnikov radiološke tehnologije prve stopnje.
Glavni dejavniki, ki privedejo do izčrpanosti študenta so v večini primerov povezani s
stresom, ki se pojavi zaradi preveliko študijskih obveznosti v zelo kratkem času (predavanja,
kolokviji, vaje in izpiti). Največjo stisko študentom predstavljajo časovno dolge obveznosti
na fakulteti in obseg študijskega dela izven fakultete. Njihovi odnosi s sovrstniki in
profesorji pa na stres vplivajo v zelo majhni meri. Predvidevamo, da prevelika obremenitev
lahko privede do zmanjšane delovne učinkovitosti in upada volje do študija.
Dobljeni rezultati so primerljivi z rezultati objavljenimi v literaturi. Odstotek izgorelosti med
našimi študenti smo primerjali s stopnjo izgorelosti ostalih zdravstvenih delavcev in
študentov. Ugotovili smo, da se rezultati raziskav razlikujejo. Stopnja izgorelosti je višja pri
študentih radiološke tehnologije, kot pri učiteljih, mentorjih in radioloških inženirjih.
Naslednja ugotovitev pa je ta, da so si nekateri drugi rezultati precej podobni. Pri naših
študentih je izgorelost v primerjavi z ameriškimi zdravniki rahlo višja, v primerjavi z
študenti medicine v Lebanonu pa je odstotek izgorelosti malo nižji.
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Podobnosti med našimi študenti in študenti medicinske fakultete smo opazili tudi pri
strategiji reševanja stisk ob bolj obremenjenimi obdobji na fakulteti. Oboji se namreč
poslužujejo socialne podpore bližnjih (prijateljev, kolegov, svojcev).
Naša raziskava je pokazala, da se stopnja izgorelosti med spoloma statistično značilno ne
razlikuje, čeprav druge raziskave kažejo na to, da so ženske bolj ogrožene za pojav
izgorelosti.
Pridobljene podatke je potrebno posredovati naprej, najti vzroke in le te poskusiti odstraniti,
z namenom preprečitve poslabšanja situacije - naraščanja izgorevanja pri študentih.
Priporočljivo je nadaljnje statistično spremljanje rezultatov v različnih obdobjih. Ker je
izgorelost stanje, ki je močno povezano z dejavniki okolja, ni dovolj, da o preventivi
razmišlja samo potencialna žrtev tega sindroma. Trajno rešitev je potrebno najti še na
področju organizacije in širše družbe, zato bi morali vodstveni delavci posvetiti večjo
pozornost temu problemu. Mislimo, da bi našo težavo lahko rešili z uvedbo nekaterih
sprememb glede same časovne razporeditve obveznosti čez celo leto.
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8 PRILOGE
8.1 Anketni vprašalnik
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Sva študentki Špela Stopar in Tjaša Romšak, prvestopnje radiološke tehnologije. Podatke pridobljene z
anketo, bova uporabili zaoceno prisotnih stresorjev in stanja izgorelosti med študenti prve stopnjeradiološke
tehnologije.Med študijem se lahko pojavijo telesne in čustvene obremenitve, ki zmanjšajo učinkovitost
samegaštudija, to pa lahko vodi do izgorelosti.Zanima naju ali je pojav izgorelostiprisoten tudi pri vas in ali
je povezan z obremenitvami, ki so posledicaštudija, demografskih dejavnikov ter drugih vplivov.Anketa je
anonimna, zato vas prosiva, da svoje mnenjeizrazite čim bolj odkrito. Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo
približno 15minut. Prav tako vas prosiva, da izpolnite vsa vprašanja, saj je anketaveljavna le, če so podani
odgovori na vsa vprašanja. Rešeno anketo oddajte do__(datum)___.

Q1 - Vas zanima vaše stanje izgorelosti?
Da
Ne

Q2 - Ali ste v zadnjih 30 dneh imeli katero od naštetihtežav?
Možnih je več odgovorov

bolečine v prsih med telesno dejavnostjo
bolečine v križu
bolečine v vratu/ramenih
bolečine v drugih sklepih
vztrajne napade kašlja z izkašljevanjem sluzi
otekanje nog
alergijo
zaprtje
glavobol
nespečnost
depresijo
zobobol
nobene od naštetih bolezni

Q3 - Koliko ur na dan med delovnim tednom običajnospite?
več kot 8 ur
8 ur
6-7 ur
manj kot 6 ur

Q4 - Kaj vas spravlja v stisko na fakulteti? (s križcem prosim označite v ustreznem okencu)
vedno

pogosto

občasno

redkokdaj

Število ur obveznosti na fakulteti.
Obseg oz. količina dela povezanega s študijem.
Za študij, ki sem ga vpisal/a se ne čutim dovolj
usposobljen/a.
Odnosi s študenti.
Odnosi z učitelji.
Drugo (dopišite):
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Q5 - Katere pozitivne oblike vedenja izvajate? (s križcem prosim označitev ustreznem okencu)
vedno

pogosto

občasno

redkokdaj

nikoli

Redna telesna vadba (vsaj dvakrat tedensko).
Skrb zazdravo prehrano.
Skrb zasprostitev napetosti po naporni službi.
Drugo - napišite kaj:

Q6 - Še nekaj vprašanj o izvajanju tveganih oblikvedenja. (s križcem prosim označite v ustreznem
okencu)
Da

Sem, a zdaj ne več Nikoli nisem

Se ukvarjate z ekstremnimi športi
Ali prakticirate tveganospolno vedenje – pogosto
menjavanje partnerjev, brez ljubezenskih čustev
Ali zahajate v igralnice
Morda uživate nedovoljene droge (trava, heroin,
kokain)
Ali kadite
Ali zlorabljate hlapljiva topila

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q7 - Kako pogosto razmišljate: »tega ne zmorem več«?
vedno
pogosto
včasih
redkokdaj
nikoli/skoraj nikoli

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q8 - Ali vas vaš študij čustveno izčrpava?
v zelo veliki meri
v veliki meri
do neke mere
v manjši meri
v zelo majhni meri

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q9 - Imate občutek, da v svoj študij vlagate več kotdobite povrnjeno od njega?
v zelo veliki meri
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v veliki meri
do neke mere
v manjši meri
v zelo majhni meri

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q10 - Ali čutite, da vas vsaka ura, preživeta nafakulteti, utruja?
vedno
pogosto
včasih
redkokdaj
nikoli/skoraj nikoli

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q11 - Kako pogosto se čutite slabotni ali preobčutljiviza bolezni?
vedno
pogosto
včasih
redkokdaj
nikoli/skoraj nikoli

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q12 - Kako pogosto se počutite utrujeni?
vedno
pogosto
včasih
redkokdaj
nikoli/skoraj nikoli

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q13 - Ali čutite, da ste zaradi študija izgoreli?
v zelo veliki meri
v veliki meri
do neke mere
v manjši meri
v zelo majhni meri
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BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q14 - Kako pogosto ste telesno izčrpani?
vedno
pogosto
včasih
redkokdaj
nikoli/skoraj nikoli

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q15 - Vas študij spravlja v stisko?
v zelo veliki meri
v veliki meri
do neke mere
v manjši meri
v zelo majhni meri

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q16 - Ali se zjutraj počutite izčrpani, ko pomislite, daboste morali na fakulteti preživeti šeen dan?
vedno
pogosto
včasih
redkokdaj
nikoli/skoraj nikoli

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q17 - Kako pogosto ste čustveno izčrpani?
vedno
pogosto
včasih
redkokdaj
nikoli/skoraj nikoli

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q18 - Se vam zdi študij naporen?
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v zelo veliki meri
v veliki meri
do neke mere
v manjši meri
v zelo majhni meri

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q19 - Ali čutite, da imate težave v lastni družini?
v zelo veliki meri
v veliki meri
do neke mere
v manjši meri
v zelo majhni meri

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q20 - Se kdaj sprašujete, kako dolgo boste lahkonadaljevali svoj študij?
vedno
pogosto
včasih
redkokdaj
nikoli/skoraj nikoli

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q21 - Kako pogosto se čutite povsem izžeti?
vedno
pogosto
včasih
redkokdaj
nikoli/skoraj nikoli

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q22 - Ste se naveličali študija?
vedno
pogosto
včasih
redkokdaj
nikoli/skoraj nikoli
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BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q23 - Vas vaš študij spravlja v stisko?
v zelo veliki meri
v veliki meri
do neke mere
v manjši meri
v zelo majhni meri

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q24 - Ali se ob koncu dne počutite popolnoma izčrpani?
vedno
pogosto
včasih
redkokdaj
nikoli/skoraj nikoli

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q25 - Ali vam študij jemlje vašo energijo?
v zelo veliki meri
v veliki meri
do neke mere
v manjši meri
v zelo majhni meri

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q26 - Ali imate v prostem času dovolj energije za družinoin prijatelje?
vedno
pogosto
včasih
redkokdaj
nikoli/skoraj nikoli

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q27 - S svojim študijem sem zadovoljen.
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v zelo veliki meri
v veliki meri
do neke mere
v manjši meri
v zelo majhni meri

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q28 - Če bi imel možnost, bi zamenjal svoj študij.
da
verjetno da
verjetno ne
ne

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q29 - Prispodnjih trditvah vas naprošamo, da ocenite do katere mere se strinjate znavedenimi
trditvami. (s križcemprosim označite v ustreznem okencu)
zelo se
strinjam

v veliki
meri se
strinjam

do neke
mere se
strinjam

v manjši
meri se
strinjam

ne strinjam
se

Študijske dejavnosti me obremenjujejo.
Problemi v družini me obremenjujejo.
Težave s partnerjem me obramenjujejo.
Slabi odnosi s sošolci in/ali sostanovalci negativno
vplivajo name.
Večkrat se počutim osamljeno.
Zaskrbljen sem za svojo prihodnost (služba, družina,
...).
Slabši materialni položaj zelo vpliva na življenje.
Vožnja od doma do fakultete je dolga in naporna.
Vožnja me utruja in izčrpa.

BLOK (1) ( Drugi del naše ankete je namenjen ugotavljanju obremenjenosti s pomočjo vprašalnika
CBI (Copenhagen Burnout Inventory), ki ga uporabljamo z dovoljenjem avtorjev (Kristensen,
Borritz). )
Q30 - Kako že sedaj rešujete svoje stiske? (s križcem prosim označite v ustreznem okencu)
vedno

pogosto

občasno

redkokdaj

Pogovor z bljižnjimi svojci.
Pogovor s prijatelji.
Pogovor s kolegi.
S telesno dejavnostjo.
Z glasbo.
S pomočjo drugih umetnosti.
S pomočjo psihoterapije.
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vedno

pogosto

občasno

redkokdaj

Z alkoholom.
Z drugimi psihoaktivnimi snovmi.
S pomočjo alternativne medicine.
Z obilnim obrokom hrane.
Na druge načine- katere:

BLOK (2) ( Splošni podatki. )
Q31 - Končal/a sem (izberi) srednjo šolo:
gimnazijo
srednjo zdravstveno šolo
drugo srednjo šolo

BLOK (2) ( Splošni podatki. )
Q32 - Med študijem bivam:
v študentskem domu/stanovanju
doma

BLOK (2) ( Splošni podatki. )
Q33 - Kako daleč se vozite dnevno od vašega domovanja dofakultete?
0-15 km
15-30 km
30-45 km
45-60 km
drugo (napišite):

BLOK (2) ( Splošni podatki. )
Q34 - Koliko časa dnevno porabite za prevoz od vašegadomovanja do fakultete?
do 30 minut
od 30 minut do ene ure
več kot eno uro
drugo (napišite):

BLOK (2) ( Splošni podatki. )
Q35 - Če ste na vprašanje št. 31 odgovorili, da bivate vštudentskem domu, koliko časa na teden
porabite za vožnjo domov (v eno smer, odzačasnega prebivališča do doma)?
do 1 ure
od 1 do 2 uri
več kot 2 uri
Drugo (napišite):

BLOK (2) ( Splošni podatki. )
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XSPOL1 - Spol:
Moški
Ženski
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