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IZVLEČEK
Uvod: Problem, ki ga obravnava magistrsko delo, je področje skrbi za duševno zdravje
starejših oseb, na katerem so potrebe po usposabljanju in po zaposlovanju velike, na drugi
strani pa je interes med bodočimi iskalci zaposlitve za to področju majhen, saj velja
področje za karierno nezanimivo. Namen: Namen magistrskega dela je bil ugotavljanje
stališč študentov do starosti, staranja in gerontopsihiatrične zdravstvene nege, ali se stališča
po klinični praksi spremenijo, kako se spremenijo in zakaj, ter kaj bi študente motiviralo za
zaposlovanje na tem področju. Metode dela: Raziskovana populacija so študenti
zdravstvene nege na dodiplomskem študiju. Vzorec predstavljajo študenti na klinični
praksi na Enoti za gerontopsihiatrijo Psihiatrične klinike Ljubljana v študijskih letih
2011/12 in 2012/13. Glede na raziskovano populacijo, raziskovalna vprašanja in cilje
raziskave je bila izbrana deskriptivna metoda dela. Strategija raziskave je bila presečna
študija. Podatki so bili zbrani z za raziskavo oblikovanima vprašalnikoma in s
polstrukturiranimi intervjuji. Kvantitativni podatki so bili obdelani s statističnimi
metodami, kvalitativni pa z analizo vsebine. Rezultati: Anketiranih je bilo 127 študentov,
od tega 80 % žensk in 19 % moških, 56 % rednih in 43,1 % izrednih študentov.
Intervjuvanih je bilo 29 študentov, 82,7 % žensk in 17,3 % moških, 58,6 % rednih in 41,4
% izrednih študentov. Ugotovitve glede raziskovalnih hipotez so bile različne. Študenti so
zmerno naklonjeni zdravstveni negi starostnikov, kljub temu pa lahko ugotavljamo številna
negativna stališča do starosti, staranja in zaposlovanja na tem področju. Hipoteza, da
klinična praksa vpliva na stališča, je bila potrjena, ni pa jasno, ali je sprememba v stališčih
taka, da bi imela pomemben vpliv na karierno odločanje. Obstajajo razlike med stališči
rednih in stališči izrednih študentov, podatki pa ne pokažejo, kaj je vzrok za razlike.
Pokazalo se je, da organizacija in izvedba klinične prakse, predvsem odnos mentorjev in
drugih zaposlenih, vpliva na stališča študentov. Razprava in sklep: Klinična praksa je
pomemben del usposabljanja v zdravstveni negi in pomembna pri oblikovanju
profesionalnosti, zato je ključno, da se pri organizaciji in izvedbi upošteva tehnološki
napredek, še bolj pa spreminjajoče se značilnosti družbe in posameznikov ter spremembe
na področju medsebojnih odnosov. Raziskava je pokazala, da stališča študentov do
starostnikov ob vstopu v izobraževanje niso predvsem negativna, lahko pa postanejo zaradi
negativnih izkušenj na kliničnih praksah. Pokazalo se je, da se študentom zaposlitev na
področju zdravstvene nege starostnika kljub nekaterim prednostim večinoma zdi karierno
nezanimiva. Prednosti vidijo v neposrednem stiku s pacienti in pozitivnih povratnih
informacijah, slabosti pa v rutini in fizično zahtevnem delu. Pozitivne izkušnje na klinični
praksi študenti povezujejo z dobrimi odnosi z mentorji in ostalimi zaposlenimi.
Ključne besede: stališča, študenti, gerontopsihiatrična zdravstvena nega, klinična praksa,
motivacija

ABSTRACT
Introduction: The problem addressed by the study is the area of mental health care for the
elderly, on which are great need for training and employment; on the other hand, the
interest among prospective job seekers in this field is small because it is scope for career
uninteresting. Purpose: The aim of the master thesis was to determine the attitudes of
students towards age, aging and psychogeriatric nursing, and whether the attitudes are
changed after the clinical practice , how changed and why and what would motivate
student for employment in this field. Methods: The study population represent nursing
students at the undergraduate level. Sample presents students in clinical practice on
Gerontopsychiatric unit Psychiatric clinic Ljubljana in the academic years 2011/12 and
2012/13. Depending on the study population, research questions and research objectives
descriptive method was chosen. Strategy research has been cross-sectional study. Data
were collected through a survey shaped questionnaires and semi-structured interviews.
Quantitative data were analyzed using statistical methods, and the qualitative by content
analysis. Results: The survey included 127 students, 80 % women and 19 % men, 56%
full-time students and 43.1% part-time students. Interviewed were 29 students, 82.7 %
women and 17.3% men, 58.6 % full-time and 41.4% part-time students. Findings regarding
the research hypotheses have been different. Students are moderately favorable for
psychogeriatric nursing, although we can find a number of negative attitudes to age, aging
and employment on this field. The hypothesis that clinical practice affects on attitudes has
been confirmed, but it isn't clear whether the changes have a significant impact on career
decision-making. There are differences of opinion between full-time students and part-time
students, but the data does not show what is the reason for that. It has been shown that
organization and implementation of clinical practice, in particular the relationship mentors
and other staff, have the impact on the attitudes of students. Discussion and conclusion:
Clinical practice is an important part of training in nursing and it have an important role in
the design of professionalism, so it is vital that the organization and execution to take into
account technological advances, and even more, changing characteristics of individuals,
and changes in the interpersonal relations. Research has shown that students' attitudes to
the elderly on entry in education are not particularly negative, but may become due to
negative experiences in clinical practice. It has been shown that most of the students
employment in the field of nursing the elderly, despite some advantages, seem
uninteresting career. They see advantages in direct contact with patients and positive
feedback, weaknesses in routine and physically demanding work. Positive experience in
clinical practice, students connect with good relationships with mentors and other staff.
Key words: attitudes, students, psychogeriatric nursing, clinical practice, motivation
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1 UVOD
Staranje prebivalstva predstavlja enega največjih ekonomskih in socialnih izzivov
prihodnosti. Pričakovati je, da se bodo delavci v zdravstveni negi pri svojem delu pogosto
srečali s specifičnimi negovalnimi problemi, ki jih povzročajo psihične motnje v starosti,
ne glede na mesto delovanja. Glede na kompetence so in bodo odgovorni za reševanje
negovalnih problemov pri zagotavljanju temeljnih življenjskih aktivnosti.
Avtorji prispevkov, ki zadevajo starejšo populacijo, navadno že uvodoma opozarjajo na
naraščanje deleža starih in zelo starih ljudi. Statistični podatki kažejo, da se je v Republiki
Sloveniji delež starejših od 65 let v zadnjih dvajsetih letih povečal iz 10,6 % na 16,5%.
Demografske projekcije kažejo, da naj bi bilo do leta 2029 že 24,8 % prebivalcev starih
vsaj 65 let, leta 2059 pa že 33,5 %. Še bolj je pomemben podatek, da strmo narašča delež
starejših od 85 let, ki naj bi leta 2050 predstavljal 7,6 % celotne populacije (Vertot, 2010).
S starostjo se postopno zmanjšujejo duševne in telesne sposobnosti, kar je posledica
normalnega fiziološkega upada življenjskih funkcij in / ali številnih kroničnih bolezni in
stanj. Na področju problemov z duševnim zdravjem izstopata demenca in depresija.
Demenca sodi med kronične progresivne bolezni, ki ji pojavnost s staranjem prebivalstva
narašča. Alzheimer Europe ugotavlja porast pacientov v vseh državah Evropske unije.
Zboli 5 do 10 % starejših od 65 let in kar 20 do 45 % starih med 80 in 90 let. V Sloveniji ni
primernega registra obolelih za demenco, predvideva pa se primerljivost z državami
podobnih demografskih značilnosti (Kogoj, 2009). Po teh predvidevanjih naj bi se število
obolelih v desetih letih povečalo za 40 % (Kogoj, 2009; Jeffery, 2009). Demenca
pomembno prizadene izvajanje večine temeljnih življenjskih aktivnosti, kar pa še ni razlog
obravnave v specializirani ustanovi. Najpogostejši vzrok za zdravljenje v specializiranih
psihiatričnih bolnišnicah je navadno pojav ali poslabšanje psihiatričnih simptomov
(Logsdom et al., 2000; McShane et al., 2000; Ostwald et al., 2000), sicer pa so pacienti s
kognitivnimi motnjami v zdravstvenem sistemu obravnavani kot ostali prebivalci.
Depresija pogosto vodi celo v samomor. V povprečju je depresivnih 15 % starostnikov,
višji je odstotek pri starostnikih s kronično boleznijo, depresijo pa povezujejo z
osamljenostjo, strahom pred umiranjem in smrtjo (Vertot, 2010).

1

Navedeno potrjuje izhodišče, da se bodo delavci v zdravstveni negi glede na demografske
trende in posledično povečano število bolnih med prebivalstvom pri svojem delu pogosto
srečali s specifičnimi negovalnimi problemi, ki jih povzročajo psihične motnje v starosti,
ne glede na mesto delovanja, celo več, 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. Osnovne
veščine in znanja ne zadoščajo. Poznavanje področja in sposobnost reševanja večine
problemov pri pacientih z motnjami duševnega zdravja naj bi študenti usvojili že na
dodiplomskem študiju, saj jih potrebujejo na večini področij delovanja (Dorman Marek et
al., 2004; Scott-Tilley et al., 2005; Wesson in Chapman, 2010), morda še bolj na področjih,
kjer se s temi problemi ne srečujejo vsak dan.
Pri načrtovanju praktičnega usposabljanja je potrebno upoštevati, da karierni interesi
študentov niso v skladu s potrebami zdravstvene dejavnosti. Področje dela s starostniki je
pogosto ovrednoteno kot karierno nezanimivo, v primerjavi z drugimi področji lahko tudi
slabšalno (Faberberg et al., 2000; Crisci in Arnone, 2008; Hywel, 2010). Še bolj pa so za
načrtovanje in izvajanje praktičnega usposabljanja študentov pomembne ugotovitve
nekaterih raziskovalcev, da ob vstopu v izobraževanje študenti do področja nimajo
posebno negativnih stališč, se pa stališča pomembno poslabšajo zaradi različnih negativnih
izkušenj tekom praktičnega usposabljanja, tako na področju medosebnih odnosov, ki so
slabi, neupoštevanja strokovnih standardov zaposlenih in dela v zelo slabih pogojih (Aud
et al., 2006; Brown et al., 2008; Scerri in Scerri, 2013).
Problem, ki ga obravnava magistrsko delo, je vse večja potreba po dobro usposobljenih
delavcih v zdravstveni negi na področju obravnave starostnika z duševno motnjo, ki je
posledica naraščajočega števila zelo starih ljudi, pri katerih so pogoste številne kronične
motnje in bolezni na eni strani in pomanjkljiv interes zdravstvenih delavcev za
sistematično pridobivanje znanja na različnih nivojih na drugi.
Pri načrtovanju praktičnega usposabljanja je torej potrebno upoštevati, da interesi in
stališča študentov do zaposlovanja v gerontologiji iz različnih razlogov niso v skladu s
potrebami zdravstvene dejavnosti. Že v času klinične prakse in študija je potrebno poiskati
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tiste študente, ki bi morda na tem področju prepoznali lastne interese in karierne
priložnosti.
Že površen pregled literature je pokazal, da se v državah, kjer se prebivalstvo stara,
povečuje interes za raziskovanje gerontološke zdravstvene nege (Scott-Tilley et al., 2005;
Wallace et al., 2006; Giddens et al., 2008). Tudi v Sloveniji je bilo v zadnjih letih narejeno
nekaj raziskav in sicer o znanju in stališčih pri delu s starostniki (Zgaga in Pahor, 2004;
Trupi in Bohinc, 2007; Hvalič Touzery in Skela Savič, 2010) in o organizaciji klinične
prakse (Mihelič Zajec in Ramšak Pajk, 2006; Ramšak Pajk, 2007; Zakšek in sod., 2008;
Lorber in Donik, 2008), napisanih je bilo nekaj preglednih člankov o zdravstveni negi
starostnikov (Skela Savič in sod, 2010; Ramovš, 2010; Železnik, 2010), ni pa še bila
opravljena raziskava, ki bi te koncepte povezala za področje gerontopsihiatrije. Poleg
naštetega je bilo organizirano nekaj strokovnih srečanj, med drugimi je leta 2009 Sekcija
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih pri Zbornici zdravstvene
in babiške nege Slovenije organizirala kongres gerontološke zdravstvene nege, Visoka šola
za zdravstveno nego Jesenice pa je leta 2010 organizirala interaktivno konferenco in leta
2012 simpozij s področja gerontološke zdravstvene nege. Gre za področje, ki je specifično
s številnih vidikov, tako zdravstvenih, socialnih, pravnih, etičnih in ekonomskih. Z
naraščanjem števila prebivalstva s psihičnimi motnjami v starosti področje postaja vse bolj
aktualno.
Na področju raziskovanja stališč študentov avtorji prihajajo do različnih rezultatov. Večina
raziskav kaže, da imajo študenti praviloma negativna stališča do starostnikov in
zaposlovanja na tem področja (Chu Kee Lee, 2007; Gillis et al., 2008; Holroyd et al., 2009;
Kydd, 2010; Hywel, 2010). Obstajajo tudi izjeme. Mednje sodi finski primer, ko so
študenti izražali pozitivna stališča, ni pa jasno, ali bi se bili na tem področju pripravljeni
tudi zaposliti (Välimäki et al., 2008). Za oddelke, kjer je večina pacientov starostnikov, je
značilna velika fluktuacija zaposlenih v zdravstveni negi, razlogi pa so običajno fizično in
psihično težko delo in neustrezna klima na delovnem mestu (Kydd, 2010). Hkrati pa
večina omenjenih avtorjev opozarja, da je potrebno za obravnavo starostnikov usposobiti
vse zaposlene v zdravstveni negi, saj se s specifičnimi problemi in potrebami v starosti
srečujejo na vseh področjih delovanja. Raziskave tudi kažejo, da se odpori do dela s
starostniki pri študentih tekom študija povečujejo, s specialnim usposabljanjem po diplomi
pa se zmanjšujejo (Gillis et al., 2008; Lange et al., 2009).
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Raziskave kažejo tudi na to, da je klinična praksa pomemben mejnik pri oblikovanju stališč
študentov zdravstvene nege do nekega področja ali do skupine pacientov. Pomembna je
sama organizacija in vsebina klinične prakse ter vloga mentorjev. Posebej je izpostavljena
potreba po sodelovanju med izobraževalno institucijo in klinično bazo (Dorman-Marek et
al., 2004; Scott-Tilley et al., 2005; Blomqust et al., 2007; Burns in Poster, 2008; McNeill et
al., 2008; Carter in Rukholm, 2008; Taylor-Sullivan, 2010).
Ključni pojmi v raziskavi so bili odnos študentov do gerontopsihiatrične zdravstvene nege,
ki ga opredeljujejo vrednote, stališča in predstave študentov ter gerontopsihiatrična
zdravstvena nega, ki jo opredeljujejo uporabniki, vsebina, pogoji dela in izvajalci.
Zanimale so nas temeljne vrednotne orientacije študentov, stališča o starostnikih in
predstave o delu na področju gerontopsihiatrične zdravstvene nege.
Podatki so bili zbrani z anketo in intervjuji. Kvantitativni podatki so obdelani z
univariantnimi in bivariantnimi statističnimi analizami (Brvar, 1997), kvalitativno pa z
analizo vsebine Habjanič (2008). Poleg nepreverjenosti nekaterih merilnih inštrumentov in
omejitve vzorca, je težavo predstavljala tudi možnost podajanja želenih odgovorov
navkljub številnim ukrepom za zagotavljanje anonimnosti.
Zbrani podatki le pogojno omogočajo sklepanja o dejavnikih, ki vplivajo na spremembo
stališč, razmeroma dobro pa, ob upoštevanju omejitev posploševanja, pokažejo značilnosti
študentov v raziskovani populaciji, njihova razmišljanja in njihove interese. Poleg tega so
izhodišče za nadaljevanje raziskovanja področja, odpirajo pa tudi nekaj novih
raziskovalnih vprašanj.
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2 OPREDELITEV RAZISKOVALNIH KONCEPTOV
V poglavju so predstavljeni raziskovalni koncepti gerontopsihiatrična zdravstvena nega,
klinična praksa ter stališča in motivacija. Gerontopsihiatrično zdravstveno nego predstavlja
sklop aktivnosti zdravstvene nege za reševanje negovalnih problemov, ki jih povzročajo
duševne motnje v starosti. Klinična praksa pomeni enega od načinov usposabljanja
študentov za dejavnost zdravstvene nege. Stališča so obravnavana kot kriterij presoje, ki
vpliva na karierno odločanje, sprememba stališč pa kot motivacija za želeno odločitev.

2.1 Gerontopsihiatrična zdravstvena nega
Termin gerontopsihiatrična zdravstvena nega se uporablja kot bolj natančno poimenovanje
specifičnega delovanja zaposlenih v zdravstveni negi. V slovenskem prostoru ni uradno
opredeljeno kot specialno področje dejavnosti zdravstvene nege. Področje je možno
definirati v okviru veljavne definicije zdravstvene nege in s pomočjo definicij, ki so
uveljavljene v svetu.
Definicija zdravstvene nege v Republiki Sloveniji je povzeta po definiciji International
Council of Nurses (ICN) in se glasi »Zdravstvena nega obsega samostojno, soodvisno in
sodelujočo obravnavo posameznikov vseh starosti, družin, skupin in skupnosti, bolnih in
zdravih ter v vseh okoljih. Vključuje promocijo zdravja, preprečevanje bolezni ter skrb za
bolne, invalidne in umirajoče ljudi. Glavne naloge zdravstvene nege so tudi zagovorništvo,
promoviranje varnega okolja, raziskovanje, sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene
politike ter managementa zdravstvenih sistemov in izobraževanja ter vzgoje« (Kodeks…,
2010).
Posodobljena definicija zdravstvene nege, ki jo je sprejela ICN, nato pa še Zveza
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije - Zbornica
zdravstvene in babiške nege Slovenije po »Sklepu UO 562/34«, se glasi: »Zdravstvena
nega zajema avtonomno in sodelujočo skrb za posameznike vseh starosti, za družine,
skupine in skupnosti, za bolne ali zdrave in v vseh okoljih. Zdravstvena nega vključuje
promocijo zdravja, preprečevanje bolezni in skrb za obolele, invalidne ter umirajoče.
Ključne naloge zdravstvene nege so tudi zagovorništvo, spodbujanje varnega okolja,
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izobraževanje, raziskovanje, sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike ter
sodelovanje v obravnavi pacientov in upravljanje zdravstvenih sistemov« (Posodobljena
definicija …, 2011).
»Dejavnost zdravstvene nege v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo samostojno
opravljajo naslednji poklici: srednja medicinska sestra, zdravstvena tehnica/zdravstveni
tehnik, tehnik/ica zdravstvene nege, višja medicinska sestra/višji medicinski tehnik (tudi
specialist/ka), diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik, tudi specialist/ka,
profesor/ica zdravstvene vzgoje, (diplomirani/a) babica/babičar in druge medicinske sestre
s fakultetno izobrazbo (Kodeks…, 2010).«
Cilji, ki si jih zastavljajo izobraževalne institucije na področju zdravstvene nege, so, da so
osebe, ki zaključijo njihove programe, sposobne opravljati dejavnost zdravstvene nege na
vseh področjih delovanja, specialna znanja pa posamezniki pridobivajo tekom
vseživljenjskega učenja. Glede na predmetnike izobraževalnih institucij na srednješolskem
in visokošolskem nivoju in literaturo lahko ugotavljamo, da sta v uporabi dva načina
določanja specialnega področja delovanja v zdravstveni negi, glede na ciljne skupine ali
glede na medicinske specialnosti. Tako na primer govorimo o zdravstveni negi otroka,
starostnika, onkološkega bolnika in drugo, ali pa o gerontološki zdravstveni negi,
onkološki zdravstveni negi in podobno. Poenotenje uporabe izrazov za določena področja
delovanja bodo verjetno omogočile specializacije v zdravstveni negi. Lahko povzamemo,
da se termin gerontopsihiatrična zdravstvena nega uporablja v zdravstveni negi takrat,
kadar želimo poudariti delovanje na področju starostnikov z duševno motnjo, predvsem na
področju skrbi za paciente z demenco.
Razvoj akademskega pristopa k duševnemu zdravju starostnikov v zdravstveni negi sega v
leto 1980, ko so se pojavile prve raziskave, kmalu pa so vključili te vsebine v programe v
nekaj izobraževalnih inštitucij v ZDA. Izraz gerontopsihiatrična zdravstvena nega se je
uveljavili po letu 1993, ko je bila v New Orleansu konferenca o problematiki tega področja
(Beck et al., 2011).
Na svetovnem spletu lahko najdemo definicije gerontopsihiatrične medicinske sestre
(psychogeriatric nurse), ki jih lahko povzamemo kot »medicinska sestra, izvajalka
zdravstvene nege starostnikov (običajno so to ljudje, starejši od 65 let) z duševnimi
boleznimi in / ali kognitivnim upadom«.
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V slovenskem prostoru smo trenutno v fazi priprav in uvajanja specializacij na različnih
področjih zdravstvene nege. Področje obravnave duševnega zdravja starostnika se bo
predvidoma umeščalo tako v gerontološko zdravstveno nego kot tudi v psihiatrično
zdravstveno nego. Na dodiplomskih študijskih programih je področje obravnavano v
okviru predmeta 'Zdravstvene nege starostnika'.

2.2 Klinična praksa
Praktično usposabljanje študentov zdravstvene nege, njihovo vodenje, nadzor in
mentorstvo je ključna komponenta izobraževalnega programa (Ramšak Pajk, 2008). Od
študijskega leta 2003/04 se izvaja visokošolski študijski program 'Zdravstvena nega' kot
evropsko reguliran poklic, ki skupaj obsega 4600 ur teoretičnega in praktičnega pouka, od
katerega je 2300 ur, ali 50%, namenjeno kliničnemu usposabljanju. Program je usklajen z
'Direktivo Evropskega parlamenta in sveta za regulirane poklice' iz leta 2005. Klinično
usposabljanje se izvaja v učnih zavodih, ki si za to dejavnost pridobijo predpisane pogoje,
ki so določeni v 'Pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje
praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za
podelitev naziva učni zavod' (Kulaš, 2013).
Postavlja se vprašanje, kako ustvariti okolje, ki bi zagotavljalo doseganje ciljev kliničnega
usposabljanja. Pri tem 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, zadovoljstvo
jim poleg varnega okolja povečuje možnost izkustvenega učenja, sodelovanja v timu in
sprejetost na oddelku, kar vpliva tudi na njihova stališča (Čuk in Hvala, 2009; Skela Savič
in 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 in 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
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(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. Tisti, ki so spremembe uvedli, poročajo o pozitivnih
odzivih. Tako Ehrenberg in Häggblom (2007) ugotavljata pozitivne odzive pri študentih in
mentorjih po vpeljavi evalvacije, supervizije in problemskega reševanja problemov.
Podobno ugotavljajo tudi Kalender Smajlović s sodelavci (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
in sod., 2009; Kotnik in Bobnar, 2010).
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
in sod., 2009). Pomembno je stalno usposabljanje kliničnih mentorjev za mentorstvo (Čuk,
2010; Kotnik in Bobnar, 2010).

2.3 Stališča in motivacija
Slovar slovenskega knjižnega jezika (v nadaljevanju SSKJ) stališče opredeljuje kot tisto,
kar določa kriterij za presojo nečesa, ali pa je to neko mnenje o nečem, pogled na nekaj
oziroma ocena nečesa (SSKJ, 2013). Payne in Walker (2002) stališča definirata kot
»vrednostne subjektivne izkušnje, ki se nanašajo na neko vprašanje ali neki objekt ter
vključujejo sodbo«, Uletova (2009b) pa med drugim izpostavlja kompleksno soodvisnost
med človekovo duševnostjo in njegovim socialnim obnašanjem. Stališče naj bi bilo nekaj,
kar je zasidrano v duševnosti ljudi in vpliva na njihovo vedenje.
Motivacija je v SSKJ (2013) opredeljena kot glagolnik od 'motivirati', ki določa vzrok
nekega dejanja ali pa spodbudo in navdušenje za nekaj (SSKJ, 2013). Psihologija
motivacije, ki se ukvarja s proučevanjem tega, kaj so temelji naših dejanj, kako postanemo
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aktivni in katere vrste dejavnikov vplivajo na nas, kadar smo aktivni, opredeljuje
motivacija kot kompleksen pojav, ki se pojavlja se v obliki potreb, želja, interesov in
hotenj, kar lahko označimo s pojmom motivi (Gogala, 2004).
Stališča se oblikujejo skozi procese socializacije z vzgojo, šolanjem in poklicnim
usposabljanje. Raziskave in teorije o stališčih so vključene v socialno psihologijo, čeprav
se nanašajo na osebne in subjektivne miselne procese, ki pa se oblikujejo skozi socialne
vplive in določajo načine, kako se vedemo do drugih ljudi (Payne in Walker, 2002).
Osnovna domneva socialne psihologije je, da stabilnost stališč pomembno vpliva na
stabilnost obnašanja, sprememba stališč pa nujno vodi v spremembo obnašanja.
Predpostavlja se, da igrajo stališča središčno vlogo v socialni konstrukciji sveta, in tako
raziskovanje stališč omogočajo predvidevanje, kar je cilj vsakega raziskovanja. Zato so
stališča v socialni psihologiji najbolj raziskovani pojav (Rot, 1977, cit. po Ule, 2009b).
Pojmovno ločimo tri komponente stališč (Ule, 2009b):
- Kognitivna komponenta stališča so znanje, izkušnje, informacije, vrednotne sodbe in
argumenti v zvezi z objektom, dogodkom, osebo ali situacijo, o kateri oblikujemo
stališče. Stališča, zasnovana na nepreverjenih dejstvih imenujemo predsodki.
- Čustvena oziroma ocenjevalna komponenta stališč so pozitivna ali negativna občutja in
ocene objektov stališč. Simpatija, obžalovanje, sovraštvo, jeza, privlačnost, zaničevanje
se ena od čustev, ki jih lahko vzbujajo osebe, socialne situacije in drugo.
- Motivacijska komponenta je težnja človeka, ki deluje na določen način glede na objekt
stališč, ko na primer podpre tisto, do česar ima pozitivna stališča. Poudarek je na
pripravljenosti za delovanje, ne po na dejavnosti sami.
Funkcije stališč so obrambna, vrednotno – ekspresivna, instrumentalna oziroma
prilagoditvena in kognitivna funkcija. S slednjo stališča pomagajo organizirati in
strukturirati predstavo o svet. Pomagajo klasificirati nove informacije in izkušnje, tako da
nam pripravljajo že vnaprej obstoječe ocenjevalne dimenzije. S tem pomagajo poenostaviti
in bolje razumeti kompleksen svet, v katerem živimo (Katz, 1967, cit. po Ule, 2009b).
Spreminjanje stališč je odvisno od karakteristik samih stališč, predvsem od ekstremnosti
stališč, kompleksnostih stališč in usklajenosti stališč. Stališča se lahko spreminjajo v
intenziteti (od bolj ekstremnih k manj ali obratno) in v smeri (od pozitivnih k negativnim
in obratno). Kompleksna stališča so na spremembe bolj odporna (Ule, 2009b).
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Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje in spreminjanje stališč so skupinska pripadnost,
informacije in znanje, ter osebnostne značilnosti, predvsem izkušnje, samopodoba, potrebe
in želje (Ule, 2009b).
Teorije spreminjanja stališč se osredotočajo na prepričevanje in sicer predvsem katere
tehnike uporabiti, da bi vplivali na stališča ljudi, ker se domneva, da bo sprememba stališč
vplivala na vedenje posameznikov. V procesu prepričevanja lahko ločimo šest korakov in
sicer: najprej mora prejemnik sporočilo slišati, nato nanj postati pozoren, nato ga mora
razumeti, sledi sprejemanje sporočila prepričevanja, ki si ga mora nato zapomniti in
ohraniti na novo oblikovan odnos do njega, nazadnje pa mora prejemnik prevesti svoje
novo stališče ali vedenjski namen v akcijo in jo vzdrževati (Payne in Walker, 2002).
Prepričevalna moč je odvisna od verodostojnosti, zaupanja in privlačnosti. Pri načrtovanju
strategije prepričevanja se postavlja vprašanje, ali naj sporočilo naslavlja logiko ali čustva
(Payne in Walker, 2002).
Pomemben izvor človekovih stališč so neposredne izkušnje in znanje. Neposredna izkušnja
je najenostavnejša oblika pridobivanja in spreminjanja stališč. Podoben, a bolj kompleksen
proces je učenje po modelu. Ljudje se pri oblikovanju in spreminjanju stališč pogosto
ravnamo po tem, kako se vedejo tiste osebe, ki so nam vzori, so nam avtoritete ali so za nas
kako drugače pomembne. Pri tem na nas delujejo tudi pozitivna poplačila in negativne
sankcije, ki jih s seboj prinaša posnemanje modelov (Ule, 2009b).
Stereotipi so zelo posplošena stališča, ki redko ustrezajo stvarnosti. Lahko jih označimo
kot proces poenostavljanja sporočil, ki je namenjen obvladovanju kompleksne stvarnost, so
pa tudi sredstvo za oblikovanje predsodkov in diskriminacij. Posplošene predstave naredijo
svet pregleden, izgubijo pa se številne informacije. (Ule, 2009a). Pri socialnih stereotipih
ne gre le za pretirano generalizacijo delno točnih informacij, pač pa za proces pripisovanja
lastnosti ljudem na podlagi njihove skupinske pripadnosti, ne pa na podlagi njihovih
individualnih značilnosti in posebnosti (Oakes et al., 1994, cit. po Ule, 2009a). Gre za
družbeno konstruirana mnenja, poenostavljene socialne predstave, ki krožijo med ljudmi,
širijo pa se preko medijev, ideologij in oblastnih struktur. Poleg opisov gre tudi za
vrednotenja in pričakovanja o vedenju članov neke skupine (Ule, 2009a).
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Stališče (attitude) se lahko zamenjuje s sorodnimi pojmi, kot so prepričanje (belief),
mnenje (opinion) in vrednote (values). Bistvena razlika med stališčem in prepričanjem je,
da je slednje zasnovano samo na intelektualni komponenti, stališče pa še na čustveni in
motivacijski. Mnenje je bolj nestabilno in se lažje spreminja, vrednote pa so splošnejši
pojem in so lahko izvor stališč. Običajno so pozitivne, nekaj splošno vrednega, etičnega,
stališča pa so lahko pozitivna in negativna (Ule, 2009a)
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3 PREGLED LITERATURE IN DOSEDANJIH
RAZISKOVANJ
Pregled literature in virov v magistrskem delu predstavlja analiza vzajemne bibliografsko –
kataložne baze podatkov COBISS/OPAC (v nadaljevanju podatkovna baza COBISS) za
pregled stanja v Republiki Sloveniji in pregled svetovne baze znanstvenih publikacij
ScienceDirect za pregled stanja po svetu. COBISS Izbor baz podatkov je temeljil na
predpostavki, da bazi omogočata celosten vpogled v objave na obravnavanem področju.
Analiza podatkovne baze COBISS se nanaša na 26. 6. 2013, analiza podatkovne baze
Science Direkt pa na 28. 6. 2013.

3.1 Analiza podatkovne baze COBISS
Cilj analize je bil ugotoviti, ali sploh in koliko imamo v Republiki Sloveniji podatkov o
tem, kakšna so stališča študentov zdravstvene nege do starostnikov in do zaposlovanja na
področju skrbi za to skupino prebivalcev, pa tudi, kakšen je odnos zaposlenih v zdravstveni
negi in interes strokovnih in izobraževalnih inštitucij za raziskovanje tega področja.

3.1.1 Pregled baze po ključnih besedah
Pregled je potekal po več iskalnih nizih in sicer:
- stališča v povezavi z zdravstveni nego, s študenti, s študenti in gerontologijo, s prakso, s
študenti in prakso, s klinično prakso, z gerontologijo in z geriatrijo,
- zdravstvena nega v povezavi s študenti, s študenti in stališči, z izobraževanjem in
stališči, s klinično prakso, z geriatrijo, z gerontologijo, z geriatrijo in gerontologijo ter
- študenti v povezavi z gerontologijo.
Iskanje je vključevalo vse vire v podatkovni bazi, razen pri poizvedbah »zdravstvena nega
in študenti«, »zdravstvena nega in študenti in stališča« in »zdravstvena nega in
izobraževanje in stališča«, kjer je bila omejitev slovenski jezik. V tabeli 1 je prikazano
število zadetkov glede na vrsto gradiva.
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Tabela 1: Porazdelitev zadetkov glede na vrsto gradiva

DRUGO
DRUGO

46 (8)
2 (2)
2 (2)
31(14)
4
/
/
/
7 (3)
1 (1)
/
1 (1)
1 (1)

2 (2)
1 (1)
/
2 (1)
/
/
/
/
1
/
/
/
/

31 (6)
2 (1)
/
2 (1)
14 (1)
/
/
/
24 (3)
/
/
/
/

7 (1)
/
/
1 (1)
5
/
/
/
1
/
/
/
/

10
/
/
35 (5)
55 (1)
/
/
/
38 (4)
/
2 (2)
/
10

DRUGO

PODIPLOMSKO DELO
PODIPLOMSKO DELO

18 (7)
1 (1)
3 (2)
6 (4)
2
/
/
/
9 (3)
/
/
1
/

PODIPLOMSKO DELO

DIPLOMSKO DELO
DIPLOMSKO DELO

114
6
5
77
79
0
0
0
80
1
2
2
11

DIPLOMSKO DELO

RAZISKOVALNO
POROČILO

/
5
/
9
/
/
1
/

RAZISKOVALNO
POROČILO

3 (1)
10
/
5
/
/
/
/

RAZISKOVALNO
POROČILO

PRISPEVEK NA
KONFERENCAH

33 (3)
29 (2)
/
3
/
/
/
/

PRISPEVEK NA
KONFERENCAH

3 (1)
2 (1)
/
3 (2)
1 (1)
/
/
/

PRISPEVEK NA
KONFERENCAH

ČLANKI

14 (2)
18 (2)
1 (1)
13 (1)
/
/
3 (1)
1

ČLANKI

… študenti
… študenti in stališča
… izobraževanje in stališča
… klinična praksa
… geriatrija
… geriatrija in študenti
… geriatrija in klinična praksa
… geriatrija in stališča
… gerontologija
… gerontologija in študenti
… gerontologija in klinična praksa
… gerontologija in stališča
… geriatrija in gerontologija

10 (2)
24 (4)
/
48 (1)
2
/
1 (1)
/

ČLANKI

… in …

63
88
1
78
3
0
5
1

ŠTEVILO ZADETKOV

… zdravstvena nega
… študenti
… študenti in gerontologija
… praksa
… študenti in praksa
… klinična praksa
… gerontologija
… geriatrija
ZDRAVSTVENA NEGA …

ŠTEVILO ZADETKOV

… in …

ŠTEVILO ZADETKOV

STALIŠČA …

2

/

2 (2)

/

/

/

/

ŠTUDENTI …

… in …
… gerontologija

Opombe:
Podiplomsko delo – specialistična naloga, magistrsko delo, disertacija
Drugo – zborniki, knjige, učbeniki, priročniki, CD/DVD, monografije, delovni zvezki in učno gradivo
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V drugem koraku so bili med vsemi zadetki za bolj natančni pregled izbrani tisti zadetki, ki
so glede na naslov nakazovali povezanost s predmetom raziskave v magistrskem delu.
Število teh je prikazano v tabeli 1 kot številka v oklepaju pri posamezni vrsti gradiva. Kjer
takšnih zadetkov ni bilo, ni dodatnega zapisa o tem. Pri tem je potrebno opozoriti, da se
nekateri zadetki pojavijo v več iskalnih nizih.

3.1.2 Vsebinski pregled izbranih virov
Tretji korak je predstavljal vsebinski pregled zadetkov. Pri tem je bilo izključenih nekaj
zadetkov zaradi težje dostopnosti, nekateri pa so se izkazali nepovezani z raziskovanim
področjem. Pri pregledu gradiva je bilo poleg raziskovalnih ugotovitev možno dobiti tudi
informacijo o organizaciji strokovnih srečanj, ki so iz različnih vidikov obravnavala
raziskovano področje.
Iz gradiva lahko ugotovimo, da v Republiki Sloveniji ni bilo namenjeno veliko pozornosti
izključno prepoznavanju in uporabi dejavnikov, ki bi povečali interese zaposlenih v
zdravstveni negi za pridobivanje znanja in zaposlovanje na gerontopsihiatričnem področju.
Obstajajo pa interesi za iskanje možnosti za popularizacijo skrbi za starostnike, kar
večinoma vključuje tudi področje duševnega zdravja.

3.1.2.1 Pregled konferenčnih zbornikov
Obravnavani so bili zborniki, ki so bili izdani ob dogodkih, ki so obravnavali problematiko
obravnave starostnikov in zborniki, v katerih objavljeni prispevki se pojavljajo v najmanj
treh iskalnih nizih. V nadaljevanju so predstavljeni dogodki in obravnavana področja,
pomembne ugotovitve raziskav pa so obravnavana v pregledu posameznih prispevkov.
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je leta 2010 organizirala dve strokovni srečanji,
ki sta celostno obravnavali obravnavano področje, in sicer strokovni posvet z učnimi
delavnicami z mednarodno udeležbo z naslovom »Priložnost za izboljševanje klinične
prakse na področju zdravstvene nege starostnika« v Ljubljani in interaktivno konferenco z
učnimi delavnicami z naslovom »Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem
okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela
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s starejšim«. Večina avtorjev izpostavlja naraščajočo potrebo po skrbi za starostnike na eni
strani in nepriljubljenost področja v stroki na drugi strani, cilj dogodkov pa je bil, kot je že
iz naslovov razvidno, doseganje pozitivnih sprememb na obravnavanem področju.
4. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, organizirana leta 2012 v Izoli, je
imela naslov »Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja
ter medgeneracijske solidarnosti«. Med drugimi so ugotavljali zadovoljstvo študentov s
klinično prakso v domovih za starejše in vzroke za izgorevanje zaposlenih na področju
zdravstvene nege starejših.
»Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv« je bil naslov 3. simpozija katedre za
temeljne vede Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, kjer so med drugim podobno kot
na študentski konferenci obravnavali vzroke za izgorevanje zaposlenih.
Potrebno je omeniti še zbornike, izdane na kongresih zdravstvene in babiške nege v
Sloveniji v organizaciji Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, kjer je
vedno nekaj prispevkov, ki obravnavajo organizacijo in izvedbo klinične prakse in
aktualne potrebe v programskih orientacijah zdravstvene nege v Sloveniji, kar vključuje
tudi potrebe, ki izhajajo iz demografskih značilnosti populacije v Republiki Sloveniji.

3.1.2.2 Pregled znanstvenih in strokovnih člankov
Obravnavani so članki, objavljeni v strokovnih revijah od vključno leta 2006. Po
predvidevanjih je skupna ugotovitev avtorjev člankov, ki se nanašajo na skrb za starejše,
da zaradi staranja populacije naraščajo potrebe po celovitem pristopu do problematike.
V preglednem znanstvenem članku, ki obravnava izzive zdravstvene nege glede na staranje
prebivalstva, avtorice opozarjajo na potrebo po vpeljavi specialnih znanj za področje
gerontologije v obliki obveznih in izbirnih predmetov na vseh bolonjskih stopnjah študija,
in motiviranju delovnih sredin, da izrazijo potrebo po specializacijah iz gerontološke
zdravstvene nege, pri tem pa izpostavijo, da je za razumevanje staranja potreben
multidisciplinarni pristop, saj medicinsko znanje ne zadošča (Skela Savič in sod., 2010).
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Raziskava med kliničnimi mentorji na področju zdravstvene nege starostnika je pokazala,
da imajo mentorji večinoma pozitiven odnos do starosti in staranja, kar ocenjujejo kot
pomemben dejavnik za učinkovito delo s študenti (Hvalič Touzery in sod., 2013).
Raziskavi o stališčih študentov kažeta na pozitivni odnos študentov do medpoklicnega
sodelovanja (Peterle, 2006) in do timskega dela (Lahe in Kaučič, 2006).
V člankih, ki se nanašajo na praktično usposabljanje študentov, je med drugim izpostavljen
problem ocenjevanja uspešnosti študenta na kliničnem usposabljanju, ki naj bi bil
dolgotrajen proces in naj bi ne temeljil na enkratnem izvajanju naloge, najboljše rešitev pa
tudi v svetu še ni (Zakšek in sod., 2008). Nadalje Ramšak Pajk-ova (2006) poroča o
pozitivnih izkušnjah pri uvajanju nove metode dela na uvodnem seminarju. Ista avtorica je
leto kasneje izpostavila pomen praktičnega usposabljanja in vloge mentorja v procesu
izobraževanja v zdravstveni negi (Ramšak Pajk, 2007).

3.1.2.3 Pregled prispevkov na konferenci in raziskovalnih poročil
Prispevki na konferenci predstavljajo najštevilčnejšo skupino zadetkov po izbranih iskalnih
nizih, nekoliko manj je raziskovalnih poročil. Prispevki so bili predstavljeni na:
- strokovnem srečanju Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev
medicinskih

sester,

babic

in

zdravstvenih

tehnikov

Slovenije,

z

naslovom

»Raziskovanje, izobraževanje in razvoj v psihiatrični zdravstveni negi: Pravice bolnikov
in zaposlenih«, leta 2006;
- jesenski šoli mentorstva z mednarodno udeležbo leta 2009, z naslovom »Kako izboljšati
povezovanje teorije, raziskovanja in prakse na področju mentorstva v zdravstveni negi«,
v organizaciji Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice;
- 2. mednarodni znanstveni konferenci s področja raziskovanja v zdravstveni negi in
zdravstvu, z naslovom »Novi trendi v sodobni zdravstveni negi – razvijanje
raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja« leta 2009, v
organizaciji Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ob podpori ARRS – Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
- jesenski šoli mentorstva z mednarodno udeležbo z naslovom »Kako izboljšati
povezovanje teorije, raziskovanja in prakse na področju mentorstva v zdravstveni negi
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leta 2009, v organizaciji Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo
in mentorstvo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice;
- 3. mednarodni znanstveni konferenci s področja raziskovanja v zdravstveni negi in
zdravstvu, z naslovom »Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi – na
raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege«, v organizaciji Visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice leta 2010;
- interaktivni konferenci z učnimi delavnicami, z naslovom »Kako izboljšati odnos
zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do
gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi«, leta 2010 v organizaciji
Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice;
- 1. mednarodni znanstveni konferenci Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Maribor leta 2011, z naslovom »Gradimo zmogljivo in učinkovito zdravstveno
nego«;
- 1. znanstveni konferenci s področja zdravstvenih in socialnih ved z mednarodno
udeležbo leta 2011 v organizaciji Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec;
- 13. simpoziju zdravstvene in babiške nege, z naslovom »Z dokazi v prakso« leta 2012, v
organizaciji Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije;
Prispevki večinoma raziskujejo različne vidike organizacije in izvedbe klinične prakse in
vplive na profesionalni razvoj študentov ter vlogo mentorjev pri tem. Številčnost
prispevkov kaže na interes za raziskovanje omenjenega področja.
Pri prispevkih, ki obravnavajo organizacijo in izvedbo klinične prakse, so avtorji med
drugim zanimali dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo študentov s klinično prakso (Čuk in
Hvala, 2009; Harih in Pajnkihar, 2010; Kotnik in Bobnar, 2010), ter vplivi na njihova
stališča (Donik in sod, 2009; Bobnar in sod. 2010; Hvalič Touzery, 2010).
Več avtorjev opozarja na različne stiske in dileme, ki jih doživljajo študenti v kliničnem
okolju (Ramšak Pajk in sod., 2009; Ahčin in sod., 2009; Harih in Pajnkihar, 2010; Filej in
Železnik, 2010).
Raziskovalci so želeli tudi opredeliti vlogo mentorjev v kliničnem okolju. Večkrat so
izpostavili, da mora biti mentor za svoje delo ustrezno usposobljen in nuditi študentom na
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klinični praksi ustrezno podporo (Čuček – Trifkovič in Strauss 2006; Ahčin in sod., 2009;
(Ramšak Pajk in sod., 2009).

3.1.2.4 Pregled diplomskih in podiplomskih del
Med zadetki po iskalnih nizih se na gerontološko zdravstveno nego nanaša 5 diplomskih
del, 9 pa na klinično prakso. Magistrski deli obravnavata zadovoljstvo kliničnih mentorjev
in razvijanje modela tutorstva v izobraževanju zdravstvene nege.
Glede na naslove so bile na področju gerontološke zdravstvene nege v dveh delih
obravnavane etične dileme, v ostalih pa stališča medicinskih sester do paliativne oskrbe in
do laične nege ter značilnosti gerontološke zdravstvene nege danes.
Diplomske naloge, ki raziskujejo klinično prakso, se vse nanašajo na doživljanje študentov
na klinični praksi in na odnose med mentorji in študenti.

3.2 Analiza podatkovne baze Science Direct
Pregled virov po podatkovni bazi Science Direct je bil izveden po iskalnem nizu stališča
(attitudes), zdravstvena nega (nursing) in gerontologija (gerontology). Število zadetkov z
omejitvijo objave od vključno 2006 je bilo 1163. V analizo so bili vključeni samo
znanstveni članki in sicer 991, od tega originalnih raziskovalnih člankov 837, preglednih
pa 154.
V prvem koraku so bili članki glede na naslove in izvlečke uvrščeni v štiri podskupine in
sicer 'izobraževanje', 'obravnava in zdravljenje bolezni v starosti', 'razno' in 'članki v
francoščini in španščini'. Porazdelitev prikazuje tabela 2.
V nadaljevanju so bili v analizo vključeni le strokovni članki, uvrščeni v podskupino
'izobraževanje', za katere je bil omogočen dostop do celotne vsebine. V analizi je ostalo 85
znanstvenih člankov.
Izbrani članki so bili v nadaljevanju razvrščeni v podkategorije 'stališča' 'izobraževalni
programi', 'vpliv na kakovost obravnave', 'metode' in 'neopredeljeno'.
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Tabela 2: Porazdelitev strokovnih člankov glede na vsebino

Raziskovalni članki

Pregledni članki

Skupaj

Izobraževanje

94

7

101

Obravnava bolezni v starosti

304

64

368

Razno

428

81

509

Francoščina in španščina

11

2

13

Skupaj

837

154

991

V podkategorijo 'stališča' so uvrščeni članki, ki obravnavajo stališča študentov do
starostnikov in zaposlovanja na tem področju, ter kako prepričati posameznike za
zaposlovanje na področju gerontologije. V podkategorijo 'izobraževalni programi' so
uvrščeni članki, ki obravnavajo razne programe za izobraževanje na gerontološkem
področju na vseh nivojih izobraževanja. Podkategorija 'vpliv na kakovost obravnave'
vključuje članke, ki obravnavajo vplive izobraževanja na kakovost obravnave starostnikov.
V podkategoriji 'metode' pa so članki, ki se nanašajo na izobraževalne metode.
Porazdelitev je prikazana v tabeli 3.
Stalnica v vseh strokovnih člankih je izpostavljanje dejstva, da se v razvitih družbah
prebivalstvo stara in, da posledično obstaja potreba po dobro usposobljenih kadrih na
področju zdravstvene nege starostnikov. Gerontološka zdravstvena nega pogosto velja za
karierno nezanimivo, dolgočasno, brez izzivov, okoliščine pa večajo potrebo po
zaposlovanju na tem področju (Brown et al., 2008). To stališče predpostavlja večina
avtorjev, ki se pogosto sklicujejo na prejšnje študije, ki kažejo, da to področje ni
priljubljeno in karierno zanimivo. Študenti medicine smatrajo gerontologijo kot
frustrirajočo in dolgočasno (Higashi et al., 2012).
Obstaja predpostavka, da gerontološki izobraževalni programi lahko povečajo znanje in
občutljivost za probleme, vplivajo na stereotipe in povečajo vedenje o različnih
zdravstvenih in socialnih virih za starejše (Wang et al., 2010). Ugotovitve v raziskavah,
zajetih v pregled virov v podatkovni bazi Science Direct, glede stališč študentov do
starostnikov in vpliva izobraževanja na stališča študentov pa niso enotna.
Raziskava v Turčiji je pokazala pozitivna stališča študentov do starostnikov, kar
povezujejo predvsem z njihovo kulturo, ki pričakuje spoštovanje in poslušnost v odnosu do
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starejših, pa tudi zaščito ostarelih posameznikov (Yildirim Usta et al., 2012). Hweidi in AlObeisat (2006) sta ugotavljali malenkostno pozitivna stališča študentov do starejših in
značilno korelacijo med stališči in socialno ekonomskim statusom ter starostjo. Leejeva s
sodelavci (2007) ugotavlja, da imajo študenti do zaposlovanja s starejšimi na splošno
nevtralna do pozitivna stališča, opazili pa so pozitiven vpliv poznavanja institucij in drugih
virov pomoči za starostnike.

Tabela 3: Porazdelitev člankov o izobraževanju po izbranih podkategorijah

Skupaj
Stališča
Ugotavljanje stališč študentov do starostnikov
Vpliv izobraževanja na vrednote in stališča študentov do starejših
Splošne vrednote študentov
Študenti drugih programov (dietetika, medicina)

6
7
2
3
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Izobraževalni programi
Vpeljevanje gerontoloških vsebin v predmetnik
Izobraževanje zaposlenih
Izobraževanje drugih zdravstvenih delavcev
Specializacija

9
9
4
2

24

Vpliv na kakovost obravnave
Učinkovitejša obravnava
Zmanjševanje neželenih dogodkov
Boljša prehranjenost
Neustrezna obravnava zaradi pomanjkanja znanja

5
3
2
2

12

Metode
Ocena kakovosti izobraževalnih programov
Vpeljevanje novih metod
Partnerstvo s skupnostjo
e- učenje
Negovalni oddelki kot učna baza
Učenje svojcev

9
5
4
4
3
1

Neopredeljeno
Vplivi značilnosti študentov na učenje
Skupaj

5

26

5
85

Jordanski študenti, ki so sodelovali v raziskavi, so poročali, da so se jim po klinični praksi
zmanjšali predsodki in stereotipi, da so starostniki predvsem nemočni in odvisni od pomoči
(Hweidi in Al-Obeisat, 2006). Ugotovili so, da sistematično znanje pripomore k bolj
pozitivnim stališčem do starostnikov (Potter et al., 2013). Da z izobraževanjem pomembno
vplivamo na stališča študentov, so ugotovili tudi v Grčiji (Lambrinou et al., 2009), na
Finskem pa, da je z izobraževanjem možno povečati interes za zaposlovanje na področju
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gerontološke zdravstvene nege (Koskinen et al., 2007). Poznavanje področja in stališča se
tekom študija lahko izboljšajo, na karierno odločanje pa imajo večji vpliv stališča (Rosen
et al., 2013).
Ugotovili so pozitivno povezanost med dobrimi izkušnjami s starejšo populacijo in bolj
pozitivnimi stališči študentov (Lee et al., 2007). Več avtorjev izpostavlja pomen vloge
dobro usposobljenega mentorja (Burbank et al., 2006; Chang in Corgan, 2006; Maas et al.,
2006; Lee et al., 2007; Lee et al., 2010; Scerri in Scerri, 2013). V eni od raziskav so
študenti med drugim izpostavili pomen pridobivanja znanj in veščin na področju
komunikacije s starejšimi, ker so pogosto v stiski, ker ne vedo, kako naj se odzovejo v
stikih s starostniki z motnjami v duševnem zdravju (Walsh et al., 2008).
Drugi pa ugotavljajo bolj negativna stališča. Tako so v longitudinalni študiji v Veliki
Britaniji ugotovili, da nimajo vsi študenti pred vstopom v izobraževalni program
negativnih stališč do dela s starostniki, pač pa si ga pridobijo tekom usposabljanja in
študentskega dela, saj pogosto naletijo na slabe delovne pogoje, nizke negovalne standarde,
in na negativna stališča osebja do starostnikov (Williams et al., 2007; Brown et al., 2008).
Na Malti ugotavljajo, da se stališča študentov zelo poslabšajo, če so v oskrbo pacientov z
demenco vključeni nepripravljeni in brez ustrezne podpore (Scerri in Scerri, 2013). V
Missouriju v ZDA pa so ugotovili, da se je znanje o gerontologiji zelo izboljšalo, stališča
pa so postala celo bolj negativna, kar povezujejo z odnosom družbe do starosti, kot
pozitivno pa so ocenili, da so študenti vsaj poročali o bolj pozitivnih izkušnjah in
interakcijah s starejšimi, kot so jih pričakovali pred klinično prakso (Aud et al., 2006).
Avtorji so si enotni v stališču, da je potrebno uvesti spremembe v izobraževalne programe.
Izpostavljena je potreba po vključevanju gerontoloških vsebin na dodiplomsko in
podiplomsko izobraževanje (Lee et al., 2010) in uporabi novih metod poučevanja
(Plowfield et al., 2006; Walsh et al., 2008; Lee et al., 2010; Potter et al., 2013). Ugotavljajo
slabo zastopanost gerontoloških vsebin v predmetnikih. V eni od raziskav so ugotovili, da
večina izobraževalnih programov, ki so jih analizirali, vsebuje manj kot 5 % gerontoloških
vsebin, kar ni v skladu z obvezo izobraževalnih ustanov, da zagotovijo ustrezno
usposobljene kadre glede na potrebe družbe (Plonczynski et al., 2007).
Več avtorjev ugotavlja ugoden vpliv kakovostnega učnega okolja na stališča študentov.
Tako se interes za delo s starostniki poveča, če imajo študenti izkušnjo optimistične
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atmosfere in pozitivnega odnosa do starostnikov v učnem okolju (Walsh et al., 2008) ali če
med usposabljanjem naletijo na stimulativno okolje (Brown et al., 2008). Za doseganje
spodbudnega in suportivnega učnega okolja pa je pomemben predvsem sistematičen
pristop k usposabljanju (Shen in Xiao, 2012).
Tretjina starejših v ZDA bivajo v ustanovah za dolgotrajno oskrbo preden umre,
organizacija usposabljanja na dodiplomskem izobraževanju pa v teh ustanovah pogosto ni
dobra. Večina šol (83 %) za zdravstveno nego ima organizirano prakso v ustanovah za
dolgotrajno oskrbo, kjer se študenti učijo temeljnih psihomotorničnih veščin,
komunikacijskih veščin in opazovanja vitalnih znakov. Tu je prostor za razvijanje
pozitivnih stališč do staranja, a je problem v pomanjkanju primernih vzornikov med
zaposlenimi, neprivlačnem delovnem okolju, pa tudi učitelji zdravstvene nege se ne
zavedajo dovolj, da se prebivalstvo stara, in gerontološke vsebine pri poučevanju
zanemarjajo (Chen et al., 2007).
Slaba usposobljenost za delo s starejšimi gre delno tako tudi na račun pomanjkanja interesa
učiteljev zdravstvene nege za vključevanje temeljnega znanja s področja gerontologije v
programe. Inovativni programi in dobro usposobljeni in izkušeni mentorji na negovalnih
oddelkih, aktivno vključevanje študentov v načrtovanje obravnave, študentske debate,
kritično reflektivno pisanje in stalna evalvacija klinične prakse, vplivajo na izboljšanje
znanja in stališč študentov (Burbank et al., 2006). V preteklosti je večina študij nakazovala,
da praksa v ustanovah za starostnike vpliva na razvoj negativnih stališč do tega področja
pri študentih, novejše študije pa ugotavljajo, da se lahko razvijejo pozitivna stališča,
pomembno pa je, da je klinična praksa dobro organizirana, in da ima šola do staranja
pozitivno stališče (Chen et al., 2007).
Partnerstvo med učno bazo in izobraževalno ustanovo se je pokazalo kot zelo uspešno pri
oblikovanju »učne negovalne bolnišnice«. Poleg tega, da so organizirali kakovostno učno
bazo za študente dodiplomskih in podiplomskih programov in usposabljanje mentorjev, so
ugotovili tudi, da se je izboljšalo znanje zaposlenih, pa tudi delovni pogoji na splošno, saj
se je v skrb za kliente vključevalo več ljudi. Posledično se je pomembno povečala
kakovost obravnave pacientov (Chang in Corgan, 2006).
Več člankov (5) opisuje delovanje fundacije John A. Hartforda iz New Yorka. Gre za
dobrodelno ustanovo z dolgoletno tradicijo. Ustanovljena je bila kot organizacija, ki skrbi
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za ranljive skupine. Fundacija zadnjih 25 let namenja glavno skrb zviševanju kvalitete
skrbi za vse bolj ostarelo populacijo (Rieder, 2006). Izkušnje so pokazale, da finančna
sredstva niso dovolj za doseganje pomembnejših sprememb na področju odnosa do potrebe
pa dodatnih znanjih, saj so pred dvema desetletjema namenili kar 4 miljone US$ za
vpeljavo gerontoloških programov v šole na različnih izobraževalnih nivojih širom ZDA, a
razen izkazovanja interesa izobraževalnih ustanov, napredka po 4 letih ni bilo, zato so k
reševanju pristopili bolj sistematično (Latimer in Thornlow, 2006). Za uspešno se je
izkazalo sodelovanje fundacije in zveze izobraževalnih ustanov (American Association of
Colleges of Nursing), ki lahko služi kot primer dobre prakse. Skupne koristi sodelovanja so
pri iskanju boljših učnih strategij in implementaciji aktivnosti, v racionalizirani podporni
administraciji in v zagotovljenem dolgoročnem partnerstvu z družbeno skupnostjo (Barba
in Gendler, 2006). Pri ugotavljanju pozitivnih učinkov delovanja fondacije so se izkazali
kot najpomembnejši dobro usposobljeni mentorji (Mass et al., 2006). Med pomembnejše
prispevke fondacije sodijo med drugim zagotavljanje štipendij, financiranje raziskav,
vodenje, sodelovanje med institucijami in evalvacija uspešnosti izvedenih programov
(Franklin et al., 2011).
Uporaba inovativnih metod pozitivno vpliva na motivacijo študentov za učenje. Tako so
opisovali pozitivne izkušnje z uporabo filma ali pa še bolje, načrtovane neposredne
izkušnje s starostniki (Plowfield et al., 2006). Tovrstne metode je potrebno uporabljati na
vseh nivojih izobraževanja (Blais et al., 2006).
Za oblikovanje kakovostnega izobraževalnega programa za področje gerontologije je
potrebno medsektorsko sodelovanje fakultet, vladnih organizacij in izvajalcev (Lee et al.,
2010). Priporoča se interdisciplinarni pristop k oblikovanju predmetnika, saj je
gerontologija interdisciplinarna, študenti pa imajo možnost izbora predmetov, ki so jim
bližji glede na lastne interese. Študenti so bolj zadovoljni s študijem, posledično pa to
morda pomeni boljšo oskrbo starostnikov v prihodnosti (Wang et al., 2010).
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4 NAMEN MAGISTRSKEGA DELA
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti vrednote, stališča in predstave, ki jih imajo
študenti pred nastopom klinične prakse, ali se ta stališča po opravljeni klinični praksi
spreminjajo, ter skušati prepoznati čim več dejavnikov, ki na spremembo stališč vplivajo.
Pridobljeni podatki bi pomenili osnovo za bolj kvalitetno načrtovanje izobraževalnih
programov iz gerontopsihiatrične zdravstvene nege, s katerimi bi študenti pridobili dobre
osnove za delo in bili motivirani za pridobivanje dodatnega znanja iz obravnave
starostnikov z duševno motnjo.
V poglavju so predstavljeni raziskovalni problem, predmet raziskave in cilji empiričnega
dela magistrskega dela.

4.1 Raziskovalni problem
Problem, ki ga obravnavala magistrsko delo, je področje skrbi za duševno zdravje starejših
oseb, na katerem so potrebe po usposabljanju in po zaposlovanju velike, na drugi strani pa
je interes med bodočimi iskalci zaposlitve za to področje majhen, saj velja področje za
karierno nezanimivo.

4.2 Predmet raziskave
Predmet raziskave so bili stališča študentov do starostnikov in do gerontopsihiatrične
zdravstvene nege, organizacija in izvedba klinične prakse in kako študenti ocenjujejo
trenutno organizacijo klinične prakse, ter iskanje povezav med njimi.
Kazalniki stališč o gerontopsihiatrični zdravstveni negi so bili stališča o gerontopsihiatrični
zdravstveni negi in starostnikih pred izvedbo in po zaključku klinične prakse.
Kazalnike organizacije klinične prakse so predstavljali mentorji glede na strokovne
reference in ocene študentov, prisotnost mentorjev ter organizacija in izvedba klinične
prakse po oceni študentov.
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4.3 Cilji raziskave
Cilji raziskave so bili usmerjeni k čim bolj celovitemu vpogledu v stališča študentov do
gerontopsihiatrične zdravstvene nege. Pričakovati je bilo, da bodo z raziskavo pridobljeni
podatki dobro izhodišče za načrtovanje ukrepov na področju izobraževanja, še posebej za
organizacijo in izvedbo klinične prakse, s katero bi povečali interes študentov vsaj za
stalno dopolnjevanje znanja iz gerontopsihiatrične zdravstvene nege, pa tudi za
zaposlovanje na tem področju.
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5 METODE DELA
V poglavju so predstavljeni raziskovana skupina in vzorec, okolje klinične prakse na Enoti
za gerontopsihiatrijo Psihiatrične klinike Ljubljana (v nadaljevanju EGP PKL),
raziskovalne hipoteze, potrebna dovoljenja in etične omejitve raziskovanja, raziskovalna
metoda in raziskovalna strategija ter izbor in oblikovanje merilnih inštrumentov ter
zbiranje in obdelava podatkov.
Predstavljeno je oblikovanje in testiranje za namen raziskave oblikovanega vprašalnika in
preverjanje veljavnosti in zaneslijivosti uporabljenih merskih lestvic.

5.1 Opredelitev raziskovane skupine in vzorca
Raziskovano populacijo predstavljajo študenti zdravstvene nege na dodiplomskem študiju.
Vzorec so predstavljali študenti v študijskem letu 2011/2012 in 2012/13 na klinični praksi
na EGP PKL.
Anketiranih je bilo 137 študentov in sicer 78 rednih in 59 izrednih študentov. V času
raziskave je bilo zaradi pogodbenih zapletov z izobraževalnimi inštitucijami manjše število
študentov na klinični praksi na EGP PKL kot je bilo v zadnjih letih običajno, zato je tudi
število anketiranih manjše od načrtovanega. Posledično se je nekaterim predvidenim
statističnim analizam veljavnost zmanjšala. Pri oceni možnosti posploševanja na celotno
populacijo je potrebno poleg velikosti vzorca upoštevati še, da v vzorcu ni ustrezna
zastopanost študentov po regijah.
Intervjuvanih je bilo 29 študentov, 17 rednih in 12 izrednih. Predvideno je bilo
intervjuvanje vseh študentov, ki so bili naključno določeni za opravljanje klinične prakse
na izbranem oddelku EGP PKL, skupno 30 študentov. Študent, ki je zaradi bolezni
klinično prakso zaključil ločeno od skupine, je bil iz vzorca izključen.
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5.2 Okolje klinične prakse na Enoti za gerontopsihiatrijo
Psihiatrične klinike Ljubljana
V podpoglavju so predstavljeni bolniški oddelki EGP PKL, na katere so razporejeni
študenti in struktura klinične prakse na EGP PKL.

5.2.1 Bolniški oddelki
Študenti klinično prakso na področju zdravstvene nege starostnika v PKL 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.
Oddelek za urgentno gerontopsihiatrijo G1 je namenjen pacientom, ki potrebujejo
intenzivni nadzor zaradi duševne motnje, čemur je prilagojen oddelek zaprtega tipa, z
možnostjo neposrednega in nepretrganega nadzora osmih bolniških postelj. Na oddelku so
bili v času klinične prakse razporejeni 3 do 4 delavci v zdravstveni negi, od tega najmanj
en z visokošolsko izobrazbo. Na oddelek je bilo v prvem tednu klinične prakse v času
raziskave razporejeno skupno 27, v drugem tednu pa skupno 25 študentov, v posamezni
skupini po 2 do 3 študenti.
Oddelek za zdravljenje vedenjskih in psihičnih sprememb G2 je namenjen obravnavi
pacientov s prevladujočimi vedenjskimi in psihičnimi simptomi, kot so tavanje, nemir,
vznemirjenost in drugo. Oddelek je zaprtega tipa. Na oddelku so bili v času klinične prakse
razporejeni po 3 delavci v zdravstveni negi, od tega najmanj en z visokošolsko izobrazbo.
Na oddelek je bilo v prvem tednu klinične prakse v času raziskave razporejeno skupno 25,
v drugem tednu pa skupno 21 študentov, v posamezni skupini po 1 do 2 študenta.
Oddelek za zdravljenje depresije in gerontopsihiatrično rehabilitacijo G3 je prilagojen
pacientom z depresijo in drugimi motnjami v starosti. Oddelek je odprtega tipa. Na
oddelku sta bila v času klinične prakse razporejena po 1 do 2 delavca v zdravstveni negi.
Kadar sta bila dva, je imel eden visokošolsko izobrazbo, v primeru enega pa ali
visokošolsko, ali pa srednješolsko izobrazbo. Na oddelek je bilo v prvem tednu klinične
prakse v času raziskave razporejeno skupno 21, v drugem tednu pa skupno 24 študentov, v
posamezni skupini po 1 do 2 študenta.
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Oddelek za prolongirano zdravljenje G4 je namenjen pacientom, pri katerih se predvideva
daljša hospitalizacija zaradi narave duševne motnje in dodatnih telesnih zapletov. Oddelek
je intenzivni oddelek odprtega tipa, kjer je možno zagotavljati intenzivno zdravstveno nego
pacientov, pri katerih ni nevarnosti, da bi odtavali. Na oddelku so bili v času klinične
prakse razporejeni po 2 do 3 delavci v zdravstveni negi, od tega z izjemo dveh tednov,
najmanj en z visokošolsko izobrazbo. Na oddelek je bilo v prvem tednu klinične prakse v
času raziskave razporejeno skupno 20, v drugem tednu pa skupno 19 študentov, v
posamezni skupini po 1 do 2 študenta.
Oddelek za motnje spomina in druge duševne motnje v starosti ter gerontopsihiatrično
rehabilitacijo G5 je namenjen pretežno diagnostiki, zdravljenju in rehabilitaciji motenj
spoznavnih sposobnosti. Oddelek je odprtega tipa. Na oddelku sta bila v času klinične
prakse razporejena po 1 do 2 delavca v zdravstveni negi. Kadar sta bila dva, je imel eden
visokošolsko izobrazbo, v primeru enega pa ali visokošolsko, ali pa srednješolsko
izobrazbo. Na oddelek je bilo v prvem tednu klinične prakse v času raziskave razporejeno
skupno 21, v drugem tednu pa skupno 24 študentov, v posamezni skupini po 1 do 2
študenta.
Oddelek za zgodnjo diagnostiko in gerontopsihiatrično rehabilitacijo / dnevni hospital G6
je namenjen zahtevnejšim, vendar hitrim diagnostičnim obravnavam, ki jih ni mogoče
opraviti ambulantno. Oddelek je odprtega tipa. Na oddelku sta bila v času klinične prakse
razporejena po 1 do 2 delavca v zdravstveni negi. Kadar sta bila dva, je imel eden
višješolsko izobrazbo, v primeru enega pa srednješolsko izobrazbo. Na oddelek je bilo v
prvem tednu in drugem tednu klinične prakse v času raziskave razporejeno skupno 20
študentov, v posamezni skupini po 1 do 2 študenta.
Bolniški oddelki so bili ob predpostavki, da lahko značilnosti pacientov vplivajo na
stališča, kodirani s kodami od 1 do 6, pri čemer je koda označevala posamezni oddelek, na
katerem je študent opravljal klinično prakso in dodani kvantitativnim podatkom za
ugotavljanje pravilnosti predpostavke.
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5.2.2 Uvajanje sprememb v organizacijo in izvedbo klinične
prakse
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 EGP PKL. Pred tem so bili
na EGP PKL razporejeni le posamezni študenti v okviru klinične prakse pri predmetu
'Mentalno zdravje'.
Študenti so bili razporejeni po šestih bolniških oddelkih, kjer so dobili neposrednega
mentorja, ki je prevzel odgovornost za izvedbo klinične prakse pri določenih študentih.
Včasih je to zaradi kadrovskih in organizacijskih možnosti pomenilo mentorja, ki je na
oddelku samo nadomeščal oddelčno medicinsko sestro, včasih so to nalogo dobili delavci z
manj kot letom delovnih izkušenj in nič izkušenj z mentorstvom. Ni bilo določeno, katere
veščine naj bi študenti na klinični praksi pridobili. Ob zaključku klinične prakse so študenti
pogosto izražali nezadovoljstvo.
Razprava in analiza ocen študentov je pokazala, da so nekatere kritike študentov
upravičene. So pa zaposleni kot neupravičene ocenili pripombe, ki so bile povezane s
pomanjkanjem izvajanja diagnostično terapevtskih posegov. Izpostavili so potrebo po
vplivanju na stališča študentov, ki niso razumeli svoje vloge pri zagotavljanju temeljnih
življenjskih aktivnosti in s tem potrebe, da na tem področju pridobijo dodatna znanja.
V začetku leta 2008 je bila v PKL ustanovljena 'Skupina za pedagoško delo in razvoj v
zdravstveni negi' (v nadaljevanju SPDRZN). Avtorica magistrskega dela je v tej skupini
prevzela nalogo nadzorne mentorice EGP in prevzela nalogo organizacije klinične prakse
na tej enoti.
Uvedba uvodnega seminarja je bila posledica izkušenj preteklih let, ko je bilo kritik manj,
kadar so študenti dobili pred prihodom na oddelek več informacij. Pri načrtovanju
vsebinskega okvira so bila izhodišča v priporočilih Alzheimer Europe in v izobraževalnih
programih, namenjenim osebam, ki skrbijo za paciente s kognitivnim upadom (Doberšek
Mlakar, 1999).
Eden od ciljev sprememb je bil tudi, da postane delo s študenti za klinične mentorje manj
obremenjujoče. Dejstvo je, da za mentorstvo študentom zaposleni praviloma niso
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razbremenjeni nalog na oddelku. Časovni okvir je upošteval organizacijo dela, kar je
olajšalo vključevanje študentov ves čas prisotnosti na oddelku, mentorjem pa omogočilo,
da si delo s študenti organizirajo.
Organizacijsko shemo in vsebinski okvir klinične prakse iz zdravstvene nege starostnika z
duševno motnjo je potrdila SPDRZN, izvajati pa se je začela v študijskem letu 2008/09.

5.2.3 Struktura klinične prakse
Klinična praksa na EGP PKL obsega 80 šolskih ur (1 šolska ura je 45 minut) in traja dva
tedna. 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 nadzorni mentor.
Študenti dobijo informacije o poteku klinične prakse in veščinah, ki naj bi jih na klinični
praksi pridobili ter osnovne podatke o EGP PKL. Seznanijo se z dokumentacijo, s katero se
bodo na oddelkih srečali. Izpolnijo 'Izjavo o varovanju podatkov', dobijo izročke uvodnega
predavanja, tedenski urnik in razpored po oddelkih. Dobijo tudi obvezno študijsko
literaturo, ki jo zadnji dan vrnejo. Na oddelkih jim je na voljo še drugo študijsko gradivo
(razne informacijske mape, standardi, strokovni članki, prospekti,…). Na oddelke so
razporejeni naključno in vnaprej.
Večina časa je še vedno namenjena neposrednemu delu s pacienti na oddelkih, vsak dan pa
je za študente organizirano predavanje iz izbranih aktualnih in tipičnih področij za
gerontopsihiatrijo. Predavanja izvajajo neposredni mentorji. Nekaj tem je stalnih in jih
predava več mentorjev ('Komunikacija z dementnim bolnikom', 'Stiske svojcev bolnikov z
neozdravljivo boleznijo', 'Posebni varovalni ukrepi v gerontopsihiatriji z etičnimi
dilemami', 'Nemedikamentozni ukrepi ob vznemirjenosti in psihomotornem nemiru'),
druge pa so na programu glede na prisotnost mentorjev ('Ukrepi ob različno napredovani
demenci', 'Ukrepi ob pojavu blage kognitivne motnje', 'Ukrepi ob depresiji'). Vsa
predavanja vključujejo primere aktualno prisotnih pacientov, kar naj bi omogočalo
študentom neposredno povezovanje med teorijo in prakso. Študenti so najmanj eno uro v
neposrednem stiku z enim od mentorjev. Po drugi strani so tudi neposredni mentorji na
oddelkih razbremenjeni, ker niso več odgovorni za podajanje vsebin, ki so podane
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plenarno. Dokumentacijo študenti izpolnjujejo v uri pred zaključkom posameznega dne na
EGP PKL.
Ob zaključku vaj študenti izpolnijo anonimno anketo, s katero ocenjujejo klinične mentorje
in organizacijo klinične prakse, dokumentacija visokih šol pa vsebuje tudi opisno oceno
klinične prakse.
Neposredni mentorji imajo v času, ko so na enoti študenti, enkrat tedensko sestanke z
nadzornim mentorjem EGP PKL. Tako imajo možnost med seboj deliti vtise, ocene,
dileme in rešitve le teh in tudi tako bogatijo izkušnje. Priprava na predavanja jih usmerja
od rutinskega k sistematičnemu pristopu k delu, pozitivna ocena študentov, predvsem pri
zelo mladih in neizkušenih delavcih, pa krepi profesionalno samozavest.

5.3 Raziskovalne hipoteze
Hipoteze magistrskega dela:
1. študenti niso naklonjeni gerontopsihiatrični zdravstveni negi;
2. študenti tekom klinične prakse stališča pozitivno spremenijo;
3. obstajajo razlike med stališči rednih in izrednih študentov, pri čemer so stališča rednih
študentov do gerontologije manj negativna kot stališča izrednih študentov;
4. obstaja pozitivna povezanost med oceno klinične prakse in pozitivnimi stališči do
gerontopsihiatrične zdravstvene nege;
5. obstaja pozitivna povezanost med oceno kliničnih mentorjev in pozitivnimi stališči do
gerontopsihiatrične zdravstvene nege;
6. študenti pozitivno ocenjujejo uvajanje novih metod usposabljanja v klinično prakso.

5.4 Potrebna dovoljenja in etične omejitve raziskovanja
Vprašalniki so bili anonimni, sodelovanje v anketi pa prostovoljno. Študenti so anketne
vprašalnike izpolnjevali po načrtovani proceduri pridobivanja in hrambe vprašalnikov, ki
je zagotovila popolno anonimnost študentov do zaključka klinične prakse, ko so že
pridobili zaključno oceno klinične prakse in tako do raziskovalke nikoli niso bili v
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podrejenem položaju. Študentom so bili ob razdelitvi anketnih vprašalnikov pojasnjeni
namen in cilji raziskave, ter ravnanje s pridobljenimi podatki in njihova uporaba.
Sodelovanje je bilo prostovoljno.
Izbrani študenti so sodelovali v intervjujih po zaključku klinične prakse, njihovo
sodelovanje je bilo prostovoljno. Vsi so bili seznanjeni namenom in cilji intervjujev ter da
bodo pogovori snemani.
V času zbiranja podatkov je bilo zagotovljeno, da v raziskavo vključeni študenti v odnosu
do raziskovalke niso bili v podrejenem položaju. V nadaljevanju je potrebno zagotoviti, da
bodo obdelava in hramba podatkov trajno ohranili anonimnost v raziskavo vključenih
študentov.

5.5 Izbor raziskovalne metode in raziskovalne strategije
Glede na raziskovano populacijo, raziskovalna vprašanja in cilje je bila izbrana
deskriptivna metoda dela. Strategija raziskave je bila presečna študija.

5.6 Izbor merskih inštrumentov

Glede na cilj, pridobiti čim širši vpogled v stališča študentov do gerontopsihiatrične
zdravstvene nege in ugotoviti, kateri so vplivi na ta stališča, so bile izbrane kvalitativne in
kvantitativne metode zbiranja in obdelave podatkov.
Za namen in cilje raziskave so bili oblikovani trije merski inštrumenti, ki so priloga tega
dela:
- dva anketna vprašalnika (Priloga 2 – anketni vprašalnik pred izvedbo klinične prakse in
Priloga 3 – anketni vprašalnik po izvedbi klinične prakse),
- vsebinski okvir za delno strukturiran intervju (Priloga 4) in
- kriteriji za ocenjevanje klinične prakse, ki so predstavljeni v nadaljevanju.
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5.6.1 Oblikovanje anketnega vprašalnika
Anketni vprašalnik je avtorica razvila za potrebe raziskave. Pri oblikovanju anketnega
vprašalnika so bila upoštevana predvsem metodološka izhodišča raziskave, splošna načela
za oblikovanje vprašalnika in materialne možnosti raziskovalke. Pripravljeni sta bili dve
varianti vprašalnika.
Prvi vprašalnik, ki je namenjen zbiranju podatkov pred izvedbo klinične prakse na
gerontopsihiatriji, je tiskan na formatu A3, zgibanim na pol, tako da ima štiri strani. Barva
papirja je bela, črke so v črni barvi, na prvi strani je zgoraj levo barvni logotip Zdravstvene
fakultete Univerze v Ljubljani. Na prvi strani je nagovor, sledijo trije vsebinski sklopi,
vsak na svoji strani.
Na drugem anketnem vprašalniku, ki je namenjen zbiranju podatkov po izvedbi klinične
prakse na gerontopsihiatriji, se ponovi drugi vsebinski sklop prvega vprašalnika, dodana pa
so vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo in izvedbo klinične prakse in se uporabljajo
kot evalvacijski vprašalnik na EGP PKL. Vprašalnik obsega dve strani formata A4.

5.6.1.1 Vsebina anketnega vprašalnika
Glede na namen in cilje raziskave anketni vprašalnik sestavljajo nagovor in trije vsebinski
sklopi.
5.6.1.1.1 Nagovor
V nagovoru je predstavljena raziskovalka, opisani so namen in cilji raziskave. Nadalje so
podana navodila v zvezi z izpolnjevanjem in oddajo vprašalnikov, ter predvideni ukrepi
raziskovalke, s katerimi bo zagotavljala anonimnost anketirancev. Poudarjeno je, da je
sodelovanje v anketi prostovoljno. Nagovor je na prvi strani anketnega vprašalnika.
5.6.1.1.2 Prvi vsebinski sklop: splošne vrednotne orientacije
Vprašanja v tem vsebinskem sklopu so povzeta po Evropski družboslovni raziskavi –
Slovensko javno mnenje 2004/2 (Toš in Malnar, 2004).
Zastavljenih je 8 vprašanj, na katera se odgovarja na enak način. Anketiranci z oceno od 1
do 10 ocenjujejo trditve o stanju v družbi in družbeni klimi (koliko so ljudje pripravljeni
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pomagati drugim, kakšno je na splošno stanje zdravstva v Sloveniji, ali pri študiju dobijo
pomoč učiteljev, in ali ljudem lahko zaupamo) in osebno doživljanje sebe v družbi (koliko
se počutijo srečne, koliko so verni, koliko so politično polarizirani, ali so po naravi
pesimisti ali optimisti).
5.6.1.1.3 Drugi vsebinski sklop: stališča do gerontopsihiatrične zdravstvene nege in do
zelo starih ljudi
Anketiranci s sedem stopenjsko Likertovo lestvico ocenjujejo stopnjo strinjanja z osmimi
trditvami o gerontopsihiatrični zdravstveni negi in s šestimi trditvami o zelo starih ljudeh.
Trditve so oblikovane za namen in cilje te raziskave. Izhodišča pri oblikovanju trditev so
bile raziskave o stališčih študentov do starih ljudi, večinoma povzetih iz različno
uporabljene Koganove lestvice stališč do starostnikov (McLafferty, 2005; Lovell, 2006;
Hweidi and Al-Obeisat, 2006; Walsh et al., 2008; Lambrinou et al., 2009) in nekateri
stereotipi o starostnikih.
Vsebinski sklop je tudi sestavni del vprašalnika, ki ga študenti izpolnjujejo po zaključku
klinične prakse. Primerjava odgovorov pred in po klinični praksi je namenjena
ugotavljanju morebitnih sprememb v stališčih do gerontopsihiatrične zdravstvene nege
tekom klinične prakse.
5.6.1.1.4 Tretji vsebinski sklop: demografija
Tretji sklop sestavlja 9 vprašanj. Vprašanja od 1. do 5. so povzeta po raziskavi Evropska
družboslovna raziskava – Slovensko javno mnenje 2004/2 (Toš in Malnar, 2004) in so
nekoliko prilagojena raziskovani populaciji. Štiri vprašanja so oblikovana za namen in cilje
te raziskave.

5.6.1.2 Testiranje anketnega vprašalnika
Pri testiranju anketnega vprašalnika, katerega cilj je bil pridobiti podatke o kakovosti
anketnega vprašalnika, je sodelovalo 10 študentov. Vsi so bili študenti zdravstvene nege, ki
še niso opravljali klinične prakse na področju gerontopsihiatrične zdravstvene nege. V
anketi je sodelovalo 5 rednih in 5 izrednih študentov. Izbrani študenti so popolnoma
primerljivi raziskovani populaciji.
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Najprej so izpolnili testirani anketni vprašalnik, zatem so izpolnili vprašalnik za oceno
testiranega vprašalnika, nazadnje je raziskovalka z njimi opravila strukturiran intervju, pri
čemer ni imela vpogleda v pisne odgovore anketirancev / intervjuvancev.
5.6.1.2.1 Potek pilotskega anketiranja
Redni študenti so bili anketirani po koncu dnevne prisotnosti na klinični praksi 'mentalno
zdravje' na PKL. Po zaključku dnevne evalvacije klinične prakse, ki jo je vodila sodelavka
raziskovalke, jih je raziskovalka nagovorila, s prošnjo za sodelovanje petih prostovoljcev
pri ocenjevanju anketnega vprašalnika. V skupini je bilo osem študentov, trije so povedali,
da imajo obveznosti, ostali pa so se odločili za sodelovanje, čeprav ta dan obveznosti na
kliniki niso več imeli. Anketiranje je potekalo v mali predavalnici PKL.
Izredni študenti so bili anketirani v odmoru med sklopoma predavanj na Zdravstveni
fakulteti Univerze v Ljubljani v eni od predavalnic. Pripravljenost za sodelovanje je
izrazilo več študentov, a je bilo glede na načrtovano število anketirancev naključno
izbranih pet študentov izmed tistih, ki so ponudili sodelovanje.
V obeh primerih so anketiranci odgovarjali na vprašanja istočasno, kot je tudi predvideno
pri izvedbi raziskave. Anketiranci so dobili ustno in pisno obrazložitev namena in ciljev
anketiranja.
Med izpolnjevanjem testirane ankete je bila raziskovalka prisotna v prostoru in opazovala
vedenje anketirancev. Vsi so prebrali uvodni nagovor in izpolnjevali anketo od prvega
sklopa dalje, ni bilo opaziti, da bi kdo listal naprej. Večina je anketo izpolnila v 11 minutah
(+/- 1 minuta), en študent je potreboval 18 minut, en pa 20 minut. Ni bilo opaziti posebnih
težav oziroma odstopanj pri vedenju med izpolnjevanjem ankete, anketiranci se v tem času
niso pogovarjali med seboj. Več nemira v prostoru je bilo zaznati v času, ko so izpolnjevali
vprašalnik za ocenjevanje ankete. Raziskovalka je pojasnila, da je vprašalnik za oceno
ankete priložnosten, nepreverjen in verjetno v nekaterih elementih nejasen, ter da bodo vse
nejasnosti lahko pojasnili v intervjuju.
5.6.1.2.2 Odnos anketirancev do anketiranja
Pri pridobivanju anketirancev za sodelovanje ni bilo težav. Študenti, tako redni kot izredni,
so se po pojasnilu namena anketiranja z zanimanjem odzvali, izkoristili pa so tudi
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priložnost in so raziskovalki zastavili nekaj vprašanj o magistrskem študiju zdravstvene
nege na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani.
Posebej so izrazili tudi zanimanje za predmet raziskovanja, na kar kaže tudi to, da so na
pobudo, da na koncu še kaj dodajo, zaželeli raziskovalki uspešno delo in pri tem izpostavili
predvsem to, da upajo, da bo to delo imelo pozitivne učinke na izvedbo kliničnih praks.
5.6.1.2.3 Rezultati pisnega anketiranja
Anketiranci so bili najprej naprošeni, da z oceno med 1 in 10, pri čemer je ocena 1
pomenila najnižjo, ocena 10 pa najvišjo oceno, podajo splošno oceno vprašalnika glede
oblike in razumljivosti. Povprečne ocene so prikazane v grafu 1. Pri oceni nagovora so bile
ocene med 4 in 10, pri oceni razumljivosti navodil za izpolnjevanje drugega sklopa med 3
in 10, pri oceni razumljivosti navodil za izpolnjevanje prvega sklopa med 5 in 10, ocena
razumljivosti navodil tretjega sklopa in oceni dolžine in oblike vprašalnika pa med 7 in 10.
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Graf 1: Povprečne ocene kazalcev splošne ocene testnega vprašalnika

Anketiranci so imeli možnost komentirati svoje ocene. Osem jih ni komentiralo, eden je
pripomnil, da mu je vprašalnik všeč, ker je pregleden in jedrnat, eden pa je podal predloge
glede pisave, oblike črk in predlagal okvirjanje posameznega vsebinskega sklopa.
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V nadaljevanju so ocenjevali posamezne vsebinske sklope in sicer so vprašanja umeščali v
posamezne trditve. Frekvence označevanja posameznih vprašanj glede na posamezno
trditev so prikazane v tabelah 4, 5, 6 in 7.
Tabela 4: Frekvence umestitve vprašanj/trditev prvega vsebinskega sklopa anketnega vprašalnika

Vprašanje/trditev

1.
6
9
1
2
1
/

Vprašanje/trditev je primerna
Odgovoril(a) sem kot mislim
Odgovoril(a) sem po pričakovanjih okolice
Vprašanje/trditev je odveč
Nisem vedel(a) kaj naj odgovorim
Vprašanje/trditev je neprimerno(a)

2.
9
10
/
/
1
/

3.
7
9
1
/
1
1

4.
7
10
/
3
/
/

5.
/
9
1
4
3
2

6.
9
10
/
/
1
/

7.
10
10
/
/
/
/

8.
8
10
/
2
/
/

Tabela 5: Frekvence umestitve vprašanj/trditev drugega vsebinskega sklopa anketnega vprašalnika – 1. del

Vprašanje/trditev
Vprašanje/trditev je primerna
Odgovoril(a) sem kot mislim
Odgovoril(a) sem po pričakovanjih
okolice
Vprašanje/trditev je odveč
Nisem vedel(a) kaj naj odgovorim
Vprašanje/trditev je neprimerno(a)

1.
9
9
1

2.
9
/
/

3.
6
/
/

4.
10
/
/

5.
10
/
/

6.
10
/
/

7.
10
/
/

8.
10
9
1

9.
6
/
/

10.
9
/
/

/
1
/

/
1
/

4
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

4
/
/

/
/
1

Tabela 6: Frekvence umestitve vprašanj/trditev drugega vsebinskega sklopa anketnega vprašalnika – 2. del

Vprašanje/trditev

11.
10
10
/
/
/
/

Vprašanje/trditev je primerna
Odgovoril(a) sem kot mislim
Odgovoril(a) sem po pričakovanjih okolice
Vprašanje/trditev je odveč
Nisem vedel(a) kaj naj odgovorim
Vprašanje/trditev je neprimerno(a)

12. 13.
10 10
10 10
/
/
/
/
/
/
/
/

14.
10
10
/
/
/
/

15.
10
10
/
/
/
/

16.
10
10
/
/
/
/

8.
8
10
/
1
1
/

9.
9
10
/
/
1
/

Tabela 7: Frekvence umestitve vprašanj/trditev tretjega vsebinskega sklopa anketnega vprašalnika

Vprašanje/trditev

1.

Vprašanje/trditev je primerna
Odgovoril(a) sem kot mislim
Odgovoril(a) sem po pričakovanjih okolice
Vprašanje/trditev je odveč
Nisem vedel(a) kaj naj odgovorim
Vprašanje/trditev je neprimerno(a)

9
10
/
/
1
/

2.
8
9
1
1
/
/

3.
5
10
/
3
/
2

4.
10
10
/
/
/
/

5.
8
10
/
2
/
/

6.
6
10
/
2
/
2

7.
7
10
/
2
/
1
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5.6.1.2.4 Rezultati intervjujev
Z anketiranci je bil po oddaji testiranega anketnega vprašalnika in vprašalnika z oceno
testiranega vprašalnika, opravljen krajši strukturiran intervju, v katerem je bilo vsakemu
zastavljeno troje vprašanj o anketnem vprašalniku na splošno, tri vprašanja o drugem
vsebinskem sklopu in eno vprašanje o tretjem vsebinskem sklopu. O prvem vsebinskem
sklopu vprašanj ni bilo.
Anketiranci so bili ponovno opozorjeni, da se vprašanja nanašajo na testiran vprašalnik.
Odgovori niso bili snemani, pač pa zapisani med in po intervjuju. Šlo je predvsem za
bistvene značilnosti (npr. dobro, slabo, v redu, ni v redu) in pa odgovore, ki so izstopali.
Povzetek teh zapiskov je predstavljen v nadaljevanju. Vsak anketiranec je bil intervjuvan
posebej in sicer na PKL v sobi za individualno obravnavo, na Zdravstveni fakulteti pa v
oddaljenem delu predavalnice.
V nadaljevanju so predstavljeni odgovori:
Ali vam je bilo izpolnjevanje anketnega vprašalnika naporno?
Vsi anketiranci so odgovorili, da ne. Zastavljeno je bilo še podvprašanje, na katere
značilnosti anketnega vprašalnika so pomislili, ko so odgovorili na vprašanje. Odgovori so
bili:
-

ni predolg (5 anketirancev),

-

velike črke, ni natrpano besedilo (4 anketiranci),

-

zdi se mi pomemben (2 anketiranca),

-

primerjava z vprašalniki, ki sem jih izpolnjevala v preteklosti (1 anketiranka).

Kakšen se vam zdi vprašalnik glede na zunanjo podobo?
Vsi anketiranci so odgovorili, da je v redu. Zastavljeno je bilo še podvprašanje, kaj bi
morebiti dodali ali spremenili. Trije so odgovorili da barvo papirja, eden pa izbor in obliko
pisave.
Ali navodila vključujejo vse, kar je potrebno za reševanje ankete?
Pet anketirancev je odgovorilo, da so bila navodila jasna in razumljiva, ostali pa, da še kar.
En anketiranec je opozoril, da je v prvem sklopu napaka in sicer da naj bi ocenjevali od 0
do 10, pa ocena 0 sploh ni na voljo.
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Ali so se vam vprašanja zdela ustrezna, bi kaj dodali, odvzeli?
Na splošno je pri tem vprašanju vsak od anketiranih podal kakšno pripombo, tako so bila
brez pripomb le vprašanja o spolu, stanu in letnici rojstva.
Vprašanje o izobrazbi matere se je trem anketirancem zdelo nepotrebno, eden pa se je
spraševal, zakaj sprašujemo le po materi. Podobno so bila po dvema anketirancema odveč
vprašanje o kraju bivanja pred začetkom študija, o sobivanju generacij, o povprečni oceni,
o izbiri študija in o načrtovani zaposlitvi. Podobno je po en anketiranec ocenil kot nejasno
vprašanje o sobivanju generacij, o povprečni oceni, o izbiri študija in načrtovani zaposlitvi.
Ali bi še kaj dodali, pripomnili?
Šest anketirancev je povedalo, da se jim zdi anketni vprašalnik zelo dober in da so se
poglabljali v podrobnosti, ker so bili za to naprošeni. Štirje so izrazili upanje, da bo
raziskava uspela, predvsem pa, da bodo čim prej posledice v obliki sprememb pri
organizaciji klinične prakse, ki so po njihovem nujne. Ostali niso imeli dodatnih pripomb v
zvezi z anketnim vprašalnikom.
5.6.1.2.5 Spremembe anketnega vprašalnika po prvem testiranju
Glede na pripombe in predloge anketirancev pri testiranju anketnega vprašalnika je bilo v
anketnem vprašalniku narejenih nekaj sprememb, nekatere pripombe pa iz različnih,
predvsem konceptualnih razlogov, niso bile upoštevane.
Večina anketiranih je pozitivno ocenila podobo in obliko vprašalnika, zato je ostala ista. Le
trije anketiranci bi izbrali barvni papir, zato je barva papirja ostala bela.
V prvem vsebinskem sklopu je bila upoštevana pripomba anketiranca glede ocenjevanja
trditev. V drugem vsebinskem sklopu sta bili odstranjeni trditvi, ki se nanašata na čas po
klinični praksi in nadomeščena s prostorom za odgovor na odprto vprašanje. Petstopenjska
Likertova lestvica je bila nadomeščena s sedem-stopenjsko. V tretjem sklopu so bila
vprašanja s ciljem večje razumljivosti nekoliko preoblikovana.
5.6.1.2.6 Poročilo ekspertne ocene anketnega vprašalnika
Preoblikovan in dopolnjen anketni vprašalnik so ocenile tri študijske kolegice magistrskega
študija zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti Ljubljana, s katerimi sem tekom študija
večkrat uspešno sodelovala in tri sodelavke, diplomirane medicinske sestre, ki so v času
ocenjevanja imele pet ali več objavljenih strokovnih člankov. Ocena študentk je bila del
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seminarskih vaj pri predmetu 'Kvantitativne metode zbiranja in analize podatkov' na
študijskem programu 'Zdravstvena nega II. stopnja'.
Anketni vprašalnik so vse ocenile kot razmeroma kratek in jedrnat, vsebinsko jasen in
dobro oblikovan. Opozorile so me na nekaj slovničnih in oblikovnih napak, ki sem jih v
celoti upoštevala pri popravljanju anketnega vprašalnika. Ena kolegica je predlagala, da pri
demografskem vprašanju o številu generacij v družini, v kateri je odraščal anketiranec(ka)
in ki je povzročal težave v razumevanju tudi testni skupini, namesto odprtega vprašanja,
kateremu sem dodala navodila, raje ponudim nekaj možnih odgovorov, kar sem prav tako
upoštevala.
Kolegice sem vprašala, kaj menijo o sedemstopenjski lestvici, ki je nadomestila
petstopenjsko v prvotni verziji anketnega vprašalnika in vse so se strinjale, da večje število
možnosti olajša odločanje, ker je po njihovem mnenju ocena lahko bolj natančna.
Sledila je izdelava končne verzije anketnega vprašalnika, ki je priloga magistrskega dela.

5.6.2 Vsebinski in strukturni okvir intervjuja
Pri oblikovanju vprašanj in njihovem zaporedju so bila upoštevana predvsem metodološka
izhodišča raziskave in cilji intervjuvanj. Cilj intervjuvanj je bil pridobiti podatke o stališčih
študentov do starostnikov in staranja, do gerontološke zdravstvene nege in o klinični
praksi, kot dejavniku vpliva na stališča. Glede na to je bil intervju razdeljen v tri vsebinske
sklope in sicer starost in staranje, zdravstvena nega starostnikov in klinična praksa.

5.6.3 Kazalniki organizacije klinične prakse
Kazalniki organizacije klinične prakse so bili usposobljenost mentorjev in prisotnost
mentorjev po za raziskavo oblikovanih kriterijih, lastnosti mentorjev po oceni študentov ter
organizacija in izvedba klinične prakse po oceni študentov. Podatki so bili pridobljeni s
pomočjo analize podatkov, zbranih z evalvacijskimi vprašalniki in z razporeda dela EGP
PKL.
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Na EGP PKL je od leta 2009 v uporabi obrazec za ocenjevanje klinične prakse na EGP, ki
je bil v času raziskave tiskan na drugi strani 'Vprašalnika o stališčih o gerontopsihiatrični
zdravstveni negi in zelo starih ljudeh' in so ga študenti izpolnjevali po zaključku klinične
prakse.
V času raziskave je bilo v izvedbo klinične prakse vključenih 11 mentoric in 1 mentor, zato
se v nadaljevanju uporablja oblika za ženski spol. Mentorice so bile kodirane glede na ime
in priimek. V nadaljnji obdelavi in interpretaciji podatkov so mentorice kategorizirane kot
neizkušene (manj kot 5 let delovnih izkušenj), izkušene (5 do 10 let delovnih izkušenj) in
bolj izkušene (nad 10 let delovnih izkušenj).
Spremenljivko 'prisotnost mentorja' so označevali kazalniki: stalna prisotnost enega
mentorja, stalna prisotnost različnih mentorjev, mentor odsoten, nadomešča ga mentor iz
drugega oddelka, mentor prisoten, a nadomešča še mentorja na drugem oddelku in mentor
pokriva tri oddelke ali več.

5.7 Zbiranje podatkov
Podatki o izbranih značilnostih in stališčih študentov so bili zbrani z vprašalnikom, v
katerem so študenti s pomočjo stopenjske lestvice izrazili svoja stališča o
gerontopsihiatrični zdravstveni negi in starostnikih, ter s polstrukturiranim intervjujem.
Podatki o organiziranosti klinične prakse so bili zbrani s pomočjo analize dokumentacije
klinične prakse, po za namen raziskave oblikovanem protokolu in kategoriziranja izbranih
kazalcev in z evalvacijskim vprašalnikom, ki je v uporabi na EGP PKL.
Anketiranje je potekalo pred začetkom in po zaključku klinične prakse, intervjuji pa po
pridobitvi zaključne ocene in oddaji dokumentacije klinične prakse.

5.7.1 Izvedba anketiranja
Prvi anketni vprašalnik so študenti izpolnjevali pred uvodnim seminarjem klinične prakse
na EGP PKL. Pred izpolnjevanjem je raziskovalka dala ustna navodila in možnost za
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dodatna vprašanja, ter opozorila na uvodna pojasnila na prvi strani vprašalnika. Posebej je
izpostavila, da je sodelovanje prostovoljno. V času izpolnjevanja ankete raziskovalka ni
bila prisotna v prostoru.
Za namene primerjave z odgovori, ki so bili pridobljeni po zaključku klinične prakse, so
bili vprašalniki kodirani. Anonimnost je bila zagotovljena tako, da so anketiranci izžrebali
številko, z njo kodirali prvi anketni vprašalnik, si jo zapomnili in z njo kodirali anketni
vprašalnik ob zaključku klinične prakse. Izpolnjene vprašalnike so oddali v kuverto, na
kateri je bila oznaka skupine. Kuverto je raziskovalka pred anketiranci zalepila, eden od
anketirancev pa je rob kuverte parafiral. O tem, da kuverte tekom njihove klinične prakse
ni nihče odpiral, so se lahko prepričali ob oddaji končne ankete.
Drugi anketni vprašalnik so študenti izpolnjevali po opravljeni klinični praksi in zaključeni
oceni. Raziskovalka v času izpolnjevanja ni bila prisotna v prostoru. Študenti so
vprašalnike priložili v kuverto z vprašalniki prvega anketiranja.
Zbrani podatki obeh vprašalnikov so bili kategorizirani in vneseni v matriko programa
SPSS 21.

5.7.2 Izvedba intervjujev
Intervjuji so bili opravljeni neposredno po zaključni oceni in oddaji dokumentacije klinične
prakse in pred izpolnjevanjem drugega anketnega vprašalnika v sobi za individualno
obravnavo na EGP PKL. Vzorec so predstavljali študenti, v študijskem letu 2012/13
razporejeni na oddelek G5 v prvem ali v drugem tednu klinične prakse. Razporejanje po
oddelkih na klinični praksi na EGP PKL je vedno naključno glede na posredovani seznam
študentov iz izobraževalne institucije.
Izbrani študenti so bili brez predhodne najave po zaključku ocene naprošeni za sodelovanje
v intervjuju. Ob tem jim je raziskovalka še enkrat pojasnila namen zbiranja podatkov, cilje
raziskave in kako bodo podatki zbrani, obdelani in uporabljeni. Kljub snemanju intervjujev
in določenim kazalcem, ki so bili dodani posameznemu intervjuju, je raziskovalka
intervjuvancem zagotovila, da bo s podatki ravnala odgovorno in jim nikoli ne bo skušala
dodajati osebnih podatkov. Na začetku vsakega intervjuja je bil vsak intervjuvanec
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obveščen, da ni napačnih odgovorov, in, da naj, če je možno, odgovori tisto, na kar najprej
pomisli in, da vedno lahko odkloni odgovor na vprašanje, ne da bi pojasnil, zakaj ne želi
odgovarjati.
Vsi študenti, ki so bili naprošeni za sodelovanje, so pristali na sodelovanje in odgovorili na
vsa zastavljena vprašanja.
Intervjuji z izrednimi študenti so v povprečju trajali približno 8 minut, z rednimi pa
približno 6 minut.
Po zaključku klinične prakse v študijskem letu 2012/13 je bil opravljen dobesedni prepis
odgovorov po posameznih vsebinskih sklopih. Odgovori so bili označeni tako, da so
omogočali grupiranje po različnih kriterijih. Odgovorom so bili dodani še spol in način
študija.

5.7.3 Zbiranje podatkov iz dokumentacijskih virov
Poleg odgovorov o oceni klinične prakse, ki so bili zbrani z drugim anketnim vprašalnikom
in v intervjujih, sta bila uporabljena še kazalca 'izkušenost mentorja' in 'prisotnost
mentorja'.
Oddelek opravljanja klinične prakse so študenti označili na evalvacijske vprašalnike.
Mentorji so bili glede na razpored zaposlenih na EGP PKL kodirani glede na ime in
priimek, kode pa dodane kot nova spremenljivka na anketne vprašalnike. Prav tako je bila s
pomočjo razporeda zaposlenih ugotovljena prisotnost mentorja na določenem bolniškem
oddelku v določenem časovnem obdobju in kot nova spremenljivka dodana na anketne
vprašalnike.

5.8 Obdelava podatkov
Podatki so bili kvantitativno obdelani z univariantnimi in bivariantnimi statističnimi
analizami (Brvar, 1997) s pomočjo računalniškega programa za statistično obdelavo
podatkov SPSS 21, kvalitativno pa z analizo vsebine (Habjanič, 2008).
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5.8.1 Kvantitativne metode obdelave podatkov
Podatki, zbrani z anketnimi vprašalniki in podatki o značilnostih mentorjev so bili vneseni
v podatkovno matriko programa SPSS 21. Podatki so bili najprej obdelani z osnovnimi
statističnimi analizami. Za vse spremenljivke je bila določena frekvenčna porazdelitev, za
numerične pa še povprečje in standardni odklon.

5.8.1.1 Preverjanje zanesljivosti merskega instrumenta
Za ugotavljanje zanesljivosti merskih instrumentov je bil uporabljen Crombach alfa test,
ter faktorska analiza in Pearsonov koeficient korelacije kot podpora pri odločanju o
rekodiranju spremenljivk in izločitvi spremenljivk.
Testiranih je bilo sedem merskih lestvic:
- splošno stališče o delu na gerontopsihiatriji pred klinično prakso,
- splošno stališče o delu na gerontopsihiatriji po klinični praksi,
- splošno stališče o starostnikih pred klinično prakso,
- splošno stališče o starostnikih po klinični praksi,
- skupna ocena klinične prakse, prvi teden,
- skupna ocena klinične prakse, drugi teden,
- skupna ocena celotne klinične prakse.
5.8.1.1.1 Splošno stališče o gerontopsihiatrični zdravstveni negi
V vprašalniku so bili uporabljeni tako indikatorji za pozitivna kot tudi za negativna stališča
o gerontopsihiatrični zdravstveni negi. Za merjenje ene dimenzije, v tem primeru
pozitivnost stališča, je bilo potrebno določene spremenljivke rekodirati. Crombach alpha je
bil 0,623 za splošno stališče o gerontopsihiatrični zdravstveni negi pred klinično prakso in
0,603 za splošno stališče o gerontopsihiatrični zdravstveni negi po klinični praksi.
Rezultati so prikazani v tabeli 8.
Pri analizi rezultata testiranja se je pokazalo, da nekatere spremenljivke ne sodijo v ta dva
konstrukta, tako ne po vsebini, niti glede na povezanost s konstruktom, pa tudi ne glede na
vrednost Cronbach alphe, če izbrana spremenljivka ne bi bila vključena v konstrukt.
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Izstopala sta para spremenljivk 'delo na gerontopsihiatriji je podcenjeno' (= podcenjenost)
in 'delo na gerontopsihiatriji je predvsem fizično delo' (= fizično delo). Pri 'podcenjenosti'
ugotovimo, da je povezanost s konstruktoma zelo nizka, v prvem primeru celo blago
negativna. Pri 'fizičnem delu' lahko ugotovimo, da ni konsistentna spremenljivka. V prvem
primeru meri negativnost stališča, v drugem pa pozitivnost, pri čemer je tudi povezanost s
konstruktom zelo blaga (pod 0,2). Spremenljivki sta bili iz konstrukta izločeni.

Tabela 8: Crombach alpha test stališč o delu na gerontopshihiatriji pred in po klinični praksi 1

Splošno stališče o delu na
gerontopsihiatriji
pred klinično prakso

Splošno stališče o delu na
gerontopsihiatriji
po klinični praksi

Corrected ItemTotal Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

zanimivost1

,422

,570

fizičnodelo1_R

,268

Spremenljivka

izziv1

,458

Corrected ItemTotal Correlation

Cronbach's Alpha
if Item Deleted

zanimivost2

,489

,537

,605

fizičnodelo2

,191

,600

,558

izziv2

,357

,562

Spremenljivka

dolgočasnost1_R

,561

,518

dolgočasnost2_R

,476

,520

kreativnost1

,450

,559

kreativnost2

,460

,529

podcenjenost1_R

-,047

,717

podcenjenost2_R

,090

,654

,579

rutina2_R

,164

,616

,595

zaželjenost2_R

,419

,529

rutina1_R
zaželjenost1_R

Cronbach alpha

,360
,316

,623

Cronbach alpha

,603

Oblikovana sta bila nova konstrukta - 'pozitivna stališča do dela na gerontopsihiatriji pred
in po klinični praksi', sestavljena s po šestimi indikatorji, za merjenje stališč o delu na
gerontopsihiatriji pred in po klinični praksi. Za preverjanje zanesljivosti je bila še enkrat
narejena Crombach alpha analiza. Opaziti je, da Crombach alphi v primerjavi s
konstruktoma, ki ju sestavlja osem indikatorjev, precej narasteta. Povezanost vseh
spremenljivk s konstruktoma so značilnejše. Rezultati so prikazani v tabeli 9.
5.8.1.1.2 Splošno stališče o starostnikih
Tudi v primeru splošnega stališča o starostnikih so bili v vprašalniku uporabljeni
indikatorji za pozitivno splošno stališče in indikatorji za negativno splošno stališče. Za
merjenje ene dimenzije, v tem primeru negativnost stališča, je bilo potrebno spremenljivko
'zelo stari ljudje so zanimivi' (= zanimivi) rekodirati. Rezultati Crombach alpha testa so
prikazani v tabeli 10.
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Tabela 9: Crombach alpha test konstruktov Pozitivna stališča do dela na gerontopshihiatriji pred in po klinični
praksi 2

Splošno stališče o delu na
gerontopsihiatriji
pred klinično prakso
Spremenljivka
zanimivost1
izziv1

Splošno stališče o delu na
gerontopsihiatriji
po klinični praksi

Corrected ItemTotal Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

,517

,675
,687

,462

Corrected ItemTotal
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

zanimivost2

,549

,607

izziv2

,352

,653

,522

,594

Spremenljivka

dolgočasnost1_
R
kreativnost1

,618

,635

,481

,681

kreativnost2

,543

,591

rutina1_R

,379

,712

rutina2_R

,254

,696

,727

zaželjenost2_R

,361

,665

zaželjenost1_R

,363

Cronbach alpha

dolgočasnost2_R

Cronbach alpha

,725

,676

Tabela 10: Crombach alpha test stališč o starostnikih pred in po klinični praksi

Splošno stališče o starostnikih pred klinično
prakso

Splošno stališče o starostnikih po klinični
praksi

Corrected ItemTotal Correlation

Corrected ItemTotal Correlation

Cronbach's Alpha
if Item Deleted

,352
,395
,270
,254
,293
,381

,526
,496
,546
,557
,539
,495

Spremenljivka

zanimivi1_R
neprijetni1
pozornost1
avto1
odvisnostTŽA1
neaktivnost1
Cronbach
alpha

Cronbach's Alpha if
Spremenljivka
Item Deleted

,231
,319
,108
,176
,229
,396

,435
,386
,493
,465
,436
,335
,473

zanimivi2_R
neprijetni2
pozornost2
avto2
odvisnostTŽA2

neaktivnost2
Cronbach
alpha

,571

Iz tabele je razvidno, da pri starostnikih ni možno meriti ene dimenzije, saj je Crombach
alpha v prvem primeru prenizka (pod 0,5), pa tudi v drugem primeru le 0,571. Zaradi
nezanesljivosti prvega merskega instrumenta (pred klinično prakso) in zaradi vsebinske
heterogenosti indikatorjev, splošno stališče o starostnikih ni bilo obravnavano kot nova
spremenljivka, pač pa so bile uporabljene posamezne spremenljivke.
5.8.1.1.3 Skupna ocena klinične prakse
Crombah alpha test je bil opravljen še za skupno oceno klinične prakse po prvem tednu, po
drugem tednu in za skupno oceno celotne klinične prakse. Vsi trije merski instrumenti
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imajo zadovoljivo visok Crombach alpha. Nove spremenljivke za oceno klinične prakse so
bile uporabljene v nadaljnjih analizah. Rezultati so prikazani v tabeli 11.

Tabela 11: Crombach alpha test konstruktov 'Skupna ocena klinične prakse ?

Skupna ocena celotne klinične prakse
Spremenljivka

Corrected ItemTotal
Correlation

Skupna ocena klinične prakse, prvi teden

Cronbach's Alpha
Spremenljivka
if Item Deleted

Corrected ItemTotal
Correlation

Cronbach's Alpha
if Item Deleted

PPBO1t
PPBO2t
PZBO1t
PZBO2t
zažel1t
zažel2t
predpos1t
predpos2t
spodsam1t
spodsam2t
teorijapraksa1t
teorijapraksa2t
pomoč1t
pomoč2t

,453
,498
,463
,448
,411
,338
,466
,602
,568
,605
,610
,559
,593
,617

,896
,895
,894
,894
,895
,896
,893
,890
,892
,891
,890
,891
,891
,890

PPBO1t

,487

,874

PZBO1t

,592

,856

zažel1t

,499

,862

predpos1t

,604

,855

spodsam1t

,643

,854

teorijapraksa1t

,533

,860

pomoč1t

,644

,854

kompm1t

,678

,853

opozorilo1t

,677

,851

pznanje1t

,735

,850

časmentor1t

,560

,858

IDŠ1t

,295

,872

kompm1t

,481

,893

Spremenljivka

kompm2t
opozorilo1t
opozorilo2t
pznanje1t
pznanje2t
časmentor1t
časmentor2t
IDŠ1t
IDŠ2t
Cronbach
alpha

,558
,583
,604
,539
,542
,480
,414
,326
,321

,892
,891
,890
,893
,892
,893
,896
,896
,896
,897

Cronbach alpha

,869

Skupna ocena klinične prakse, drugi teden
Corrected ItemTotal
Correlation

Cronbach's Alpha
if Item Deleted

PPBO2t

,545

,861

PZBO2t

,527

,858

zažel2t

,538

,857

predpos2t

,712

,845

spodsam2t

,638

,851

teorijapraksa2t

,592

,852

pomoč2t

,684

,849

kompm2t

,659

,851

opozorilo2t

,683

,848

,582

,855

časmentor2t

,479

,862

IDŠ2t

,156

,875

pznanje2t

Cronbach alpha

,866
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5.8.1.2 Ugotavljanje povezanosti med raziskovanimi koncepti
Za ugotavljanje spreminjanja stališč do dela na gerontopsihiatriji in do starostnikov pred in
po klinični praksi je bil uporabljen t-test za odvisne vzorce, za ugotavljanje razlik med
stališči rednih in izrednih študentov pa je bil uporabljen t-test za neodvisne vzorce.
S

Pearsonovim

korelacijskim

koeficientom

smo

ugotavljali

povezanost

med

spremenljivkama 'skupna ocena celotne klinične prakse', ki je sestavljena iz 24 indikatorjev
in 'pozitivna stališča do dela na gerontopsihiatriji po klinični praksi', ki je sestavljena iz 6
indikatorjev, in povezanost med 'pozitivnimi stališči do dela na gerontopsihiatriji po
klinični praksi' z nekaterimi značilnostmi mentorjev.
Za ugotavljanje vpliva spola, zakonskega stanu in kraja bivanja na stališča o delu na
gerontopsihiatriji in o zelo starih ljudeh je bi uporabljen χ2 test, za ugotavljanje vpliva
ocene sreče, religioznosti, politične opredelitve, pripravljenosti pomoči sočloveku, koliko
so ljudje vredni zaupanja, kako razmišljajo o prihodnosti , stanja zdravstva v Sloveniji in
pomoči učiteljev pri študiju na stališča o delu na gerontopsihiatriji in o zelo starih ljudeh pa
je bila uporabljen Pearsonov korelacijski koeficient.

5.8.2 Kvalitativne metode obdelave podatkov
Kvalitativni podatki, zbrani s polstrukturiranimi intervjuji, so bili snemani z digitalnim
snemalnikom in shranjeni kot DVT datoteke na raziskovalkin računalnik. Predmet analize
so bili prepisi intervjujev v skupnem obsegu 42 strani. Tekst je bil analiziran po treh
vsebinskih sklopih in sicer: stališča o starosti in staranju, stališča o zdravstveni negi
starostnikov in stališča o klinični praksi.
Podatki so bili analizirani s kvalitativno metodo analize vsebine, s katero kategoriziramo
besedne podatke (Graneheim in Lundman, 2004). Metoda se uporablja za sistematično
klasificiranje neurejenega izkustvenega gradiva, ki se lahko nanaša na pojav, lastnost ali
proces. Iz besedila oblikujemo pojme in kode, nato jih kategoriziramo in med seboj
povežemo (Habjanič, 2008).
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Prvi korak analize prepisov je predstavljalo večkratno prebiranje prepisov. Sledila je
odločitev o združevanju podatkov znotraj posameznih vsebinskih sklopov. Nekateri
podatki so analizirani kot skupine odgovorov na posamezno vprašanje v intervjujih,
nekateri pa so bili analizirani kot skupina odgovorov na dva ali tri vprašanja v intervjujih.
Analiza vsebine v vsebinskem sklopu 'stališča o starosti in staranju' je deloma potekala po
vzoru raziskave Lee s sodelavci (2008), ki so analizirali stališča študentov dietetike do
starostnikov. Pri analizi vsebine vsebinskega sklopa 'stališča o zdravstveni negi
starostnikov' se je avtorica delno opirala na raziskavo Potter s sodelavci (2013), ki so
raziskovali vplive okolja in specifičnih znanj na stališča do področja delovanja. Analiza
vsebine v vsebinskem sklopu 'stališča o klinični praksi' je deloma potekala po vzoru
raziskave Jonsén s sodelavci (2013), ki so raziskovali izkušnje študentov v kliničnem
okolju.
Rezultati omogočajo splošen vpogled v razmišljanja študentov in v kombinaciji s
kvantitativnimi podatki olajšajo odločitev glede ocene v raziskavi postavljenih hipotez.
Poleg tega grobo analizirani podatki kažejo na problematična področja in dajejo dobro
izhodišče za nove, poglobljene analize.
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6 REZULTATI
V poglavju so predstavljeni podatki, zbrani z anketiranjem, intervjuji in pregledom
dokumentacije EGP PKL, obdelani z izbranimi kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami
obdelave podatkov.

6.1 Demografske značilnosti in splošne vrednotne orientacije
Med anketiranimi je bilo 110 (80,3 %) žensk in 27 moških (19,7 %) ter 78 (56,9 %) rednih
in 59 (43,1 %) izrednih študentov. Med intervjuvanimi je bilo 24 (82,7 %) žensk in 5 (17,3
%) moških, ter 12 (41,4 %) izrednih študentov, med njimi 6 zaposlenih v zdravstvu, 6 pa
zaposlenih na drugem področju ali pa še brez zaposlitve. Med študenti, ki niso bili
zaposleni v zdravstvu, nihče ni končal srednje zdravstvene šole. Rednih študentov med
intervjuvanimi je bilo 17 (58,6 %).
Do vključno 25 let je imelo 67,4 % anketiranih, do vključno 31 let pa 80 %. Najmlajši
anketiranec je imel 19 let, najstarejši pa 45. Povprečna starost anketirancev je bila 25,3 let.
Med anketiranci je bilo 47 (34,3 %) poročenih ali živečih v izvenzakonski skupnosti. V
mestu jih živi 46 (33,5 %), v primestnem naselju 41 (29,9 %), v vaškem okolju pa 50 (36,5
%). Večina (71,5 %) anketirancev je v otroštvu živelo v dvogeneracijski skupnosti, 27,7 %
v trogeneracijski skupnosti, 0,7 % (1) pa v štirigeneracijski skupnosti.
Povprečna ocena do sedaj opravljenih izpitov anketirancev je bila 7,5, z varianco 0,2,
najnižja 6,8 in najvišja 9. 122 (89,1 %) anketiranih meni, da je bila njihova izbira študija
pravilna, 1 (0,7 %) meni, da so izbrali narobe, 14 (10,2 %) pa se jih ni moglo opredeliti.
Le 1 anketiranec se po končanem študiju želi zaposliti v domu za starejše občane, sicer pa
si bolj želijo zaposlitve v urgentni službi (15,3 %), v ambulanti (13,9 %), bolniškem
oddelku (12,4 %) in v operacijski dvorani (8,8 %) ter nekoliko manj v patronaži (4,4 %) in
v izobraževanju (2,9 %). Preostali so bili bodisi neopredeljeni (13,1 %), kar 24,8 % pa je
navedlo več izbir, a so izbirali med sicer bolj želenimi izbirami.
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Mnenje o splošni družbeni klimi in lastna stališča do nekaterih družbenih vprašanj, so
anketiranci izrazili z oceno od 1 do 10 in možnostjo izbire 'brez odgovora' (oznaka 0).
Odgovarjali so na vprašanja:
-

'Kako so ljudje pripravljeni pomagati drugim?', pri čemer je ocena 1 pomenila, da
večinoma gledajo predvsem nase, ocena 10 pa, da so večinoma pripravljeni pomagati
drugim,

-

'Kakšno je splošno stanje zdravstva v Sloveniji?', pri čemer je ocena 1 pomenila, da je
izredno slabo, ocena 10 pa, da je izredno dobro,

-

'Kako srečni so?', pri čemer je ocena 1 pomenila, da so zelo nesrečni, ocena 10 pa, da
so zelo srečni,

-

'Koliko so verni, ne glede na to, kateri religiji pripadajo?', pri čemer je ocena 1
pomenila, da sploh niso verni, ocena 10 pa, da so zelo verni,

-

'Kako bi se politično opredelili?', pri čemer je ocena 1 pomenila skrajno levo, ocena 10
pa skrajno desno politično opcijo,

-

'Ali dobijo pri študiju vso potrebno pomoč?', pri čemer je ocena 1 pomenila, da nikoli,
ocena 10 pa, da vedno,

-

'Koliko so na splošno ljudje vredni zaupanja?', pri čemer je ocena 1 pomenila, da je
potrebno biti zelo previden, ocena 10 pa, da večini ljudi lahko zaupamo in

-

'Kako bi se opredelili glede na razmišljanje o prihodnosti?', pri čemer je ocena 1
pomenila, da so zelo črnogledi, ocena 10 pa, da so zelo optimistični.

Porazdelitev odgovorov je prikazana v grafih 2, 3 in 4.
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Graf 2: Ocena sreče, koliko so verni in kakšna je njihova politična opredelitev
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Graf 3: Ocena pripravljenosti ljudi na pomoč sočloveku, koliko lahko ljudem zaupamo in kakšen je pogled na
prihodnost
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Graf 4: Ocena stanja zdravstva v Sloveniji in pomoči učiteljev pri študiju

6.2 Stališča do starosti in staranja
V anketnem vprašalniku so študenti pred in po opravljanju klinične prakse s sedem
stopenjsko Likertovo lestvico ocenjevali strinjanje s trditvami o zelo starih ljudeh. V
predstavitvah podatkov so trditve, ki so jih anketiranci izbirali v anketi, predstavljene s
številkami in sicer: 1 – v celoti se ne strinjam, 2 – močno se ne strinjam, 3 – delno se ne
strinjam, 4 – niti ne strinjam, niti strinjam, 5 – delno se strinjam, 6 – močno se strinjam in
7 – v celoti se strinjam.
Porazdelitev izbir o posamezni trditvi glede na način študija pred in po opravljanju klinične
prakse je prikazana v grafih 5 do 10.
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Graf 5: 'ZELO STARI LJUDJE SO ZANIMIVI LJUDJE' glede na način študija
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Graf 6: Stališče o trditvi 'ZELO STARI LJUDJE MI ZBUJAJO NEPRIJETNE OBČUTKE' glede na način
študija
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Graf 7: Stališče o trditvi 'ZELO STARI LJUDJE NE POTREBUJEJO VELIKO POZORNOSTI' glede na način
študija
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Graf 8: Stališče o trditvi 'ZELO STARI LJUDJE NE BI SMELI VOZITI AVTOMOBILA' glede na način študija
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Graf 9: Stališče o trditvi 'ZELO STARI LJUDJE POTREBUJEJO PREDVSEM POMOČ PRI DNEVNIH
AKTIVNOSTIH' glede na način študija
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Graf 10: Stališče o trditvi 'ZELO STARI LJUDJE SO VEČINOMA NEAKTIVNI' glede na način študija
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Tabela 12 prikazuje rezultate t-testov za odvisna vzorca med posameznimi stališči o
starostnikih pred in po klinični praksi. Rezultati testov kažejo, da se je statistično značilno
spremenilo stališče o tem, da so starostniki zanimivi ljudje. Ostala stališča o starostnikov
se niso spremenila statistično značilno.
Tabela 12: Primerjava stališč študentov pred in po klinični praksi

Spremenljivki
Spremenljivki
Spremenljivki
Spremenljivki
Spremenljivki
Spremenljivki

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

zanimivi1

5,57

1,03

zanimivi2

6,06

0,92

neprijetni1

2,13

1,27

neprijetni2

1,93

1,22

pozornost1

2,07

1,38

pozornost2

1,93

1,57

avto1

4,43

1,54

avto2

4,47

1,66

odvisnostTŽA1

4,47

1,64

odvisnostTŽA2

4,61

1,73

neaktivnost1
neaktivnost2

3,09
3,16

1,38
1,40

Stopnja značilnosti razlik
med aritmetičnima
sredinama
<0,001
,130
,363
,769
,281
,592

Tabela 13: Primerjava stališč med rednimi in izrednimi študenti

Stališča o delu na
Način Aritmetična Standardni
gerontopsihiatriji in stališča o
študija
sredina
odklon
zelo starih ljudeh
redni

6,10

0,83

izredni

6,00

1,03

Zelo stari ljudje mi zbujajo neprijetne
občutke.

redni

1,99

1,36

izredni

1,86

1,02

Zelo stari ljudje ne potrebujejo veliko
pozornosti.

redni

1,87

1,58

izredni

2,00

1,58

Zelo stari ljudje ne bi smeli voziti
avtomobila.

redni

4,14

1,63

izredni

4,80

1,70

Zelo stari ljudje potrebujejo predvsem
zagotavljanje osnovnih dnevnih
aktivnosti.

redni

4,88

1,70

izredni

4,24

1,72

redni
izredni

3,24
3,09

1,35
1,48

Zelo stari ljudje so zanimivi ljudje.

Zelo stari ljudje so večinoma neaktivni.

Stopnja značilnosti
razlik med
aritmetičnima
sredinama
,521
,558
,639

,023
,030
,520
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Tabela 13 prikazuje rezultate primerjave med stališči rednih in izrednih študentov.
Opazimo lahko, da se pri nekaterih stališčih razlike obstajajo, pri drugih pa ne. Redni
študenti se od izrednih bolj strinjajo s trditvijo 'Zelo stari ljudje potrebujejo predvsem
zagotavljanje dnevnih aktivnosti' in manj strinjajo s trditvijo 'Zelo stari ljudje ne bi smeli
voziti avtomobila'. pri drugih stališčih so razlike v stališčih zanemarljive.
Ocene sreče, religioznosti, politične opredelitve, pripravljenosti pomoči sočloveku, koliko
so ljudje vredni zaupanja, kako razmišljajo o prihodnosti, stanja zdravstva v Sloveniji in
pomoči učiteljev pri študiju, ne vplivajo statistično značilno na stališča o zelo starih ljudeh,
prav tako ne vpliva statistično značilno spol, zakonski stan in kraj bivanja pred začetkom
študija na stališča o zelo starih ljudeh.
Intervjuvanci so najprej odgovorili, na kaj pomislijo, ko govorimo o staranju. Odgovori so
bili najprej razvrščeni na pozitivna, negativna in nevtralna stališča. Pri pozitivnih stališčih
je možno izpostaviti izkušnje in življenjske zgodbe ter ljubezen in dobroto. Pri negativnih
stališčih prevladuje bolezen in nemoč, sledi odtujenost in osamljenost ter konec lepih stvari
in težave. Nevtralna stališča predstavljajo dejstva o staranju. Razvrstitev skrajšanih
odgovorov po izbranih kategorijah je predstavljena v tabeli 14.
Tudi odgovori na vprašanje 'Kaj vam pomeni starost na splošno?' so bili najprej razvrščeni
na pozitivna, negativna in nevtralna stališča. Pri pozitivnih so izpostavljeni vrednost in
zasluge, pogojeni z dobrim zdravstvenim stanjem, odgovornost posameznika in mir, pri
negativnih pa obremenitev za družbo, odvisnost in bolezen, izključenost ter minljivost.
Razvrstitev skrajšanih odgovorov po izbranih kategorijah je predstavljena v tabeli 15.
Odgovori na posamezna vprašanja o prednostih in slabostih, povezanih s starostjo, kakšni
se jim zdijo stari ljudje in katere so po njihovem mnenju tipične lastnosti starih ljudi, so se
prekrivali, zato so bili v analizo vključeni skupaj. Iz odgovorov so bile izbrane navedbe o
značilnostih starostnikov in prednosti in slabosti, ki jih povezujejo s starostjo, ter
razvrščene v izbrane kategorije.
Značilnosti starostnikov lahko razdelimo v opise njihovega vedenja in vtisa, ki ga naredijo
na okolico in na pojme, ki jih označujejo. Vsebinsko so bile navedbe razdeljene pozitivne
in negativne značajske poteze, znanje in izkušnje, sposobnost samooskrbe, fiziološke
spremembe, zdravstveno stanje, življenjska situacija in potrebe. Navedbe s frekvencami so
predstavljene v tabeli 16.
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Tabela 14: Stališča o staranju

STARANJE
Pozitivna stališča
IZKUŠNJE,
ŽIVLJENJSKE ZGODBE
(2 – 1 IZz, 1 R)
LJUBEZEN,
DOBROTA
(3 - R)

»… je tud starost nekaj lepega, … tolk šolanja, tolk se naučimo, …vidim, da se od
starostnikov lahko zelo veliko naučimo…«
»… tud bolezen, ane, ampak za vsem tem se skriva neki, res bogate izkušnje, pa
velik zgodbic.«
»Ljubezen, dobrota, …tko…«
»v bistvu jest tko gledam na to, da bomo vsi enkrat tam, pa meni so fejst, zlo rada
delam z njimi,…«
»Ja pomislim, ne vem, na svojga dedka pa babico, tko.«

Negativna stališča
BOLEZEN,
NEMOČ
(17 - 3 IZz, 4 IZn, 10 R)

»Ko govorimo o staranju pomislim na bolezni, nemočnost,…«
»…na v bistvu nemoč, na bolezen, na dom starejših občanov.«
»Na bolezen, na dom starejših občanov,…)
»… ljudje, ki potrebujejo pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih, …
»… težave pri samooskrbi, … rabijo oporo drugih ljudi,…«
» Na sivost, okorelost, prizadetost mogoče,…«
»Na slabšo aktivnost, pač zmanjšano aktivnost.«
»Na ljudi, ki potrebujejo pomoč.«
»Na bolezni, na starostnika, kaj vse nas lahko doleti…«
»… da začne telo počas pešat, zgubljamo spomin,…«
»Na izgubo sposobnosti, fizične predvsem,…«
»Na človeka, ki se težko premika, kej sam naredi, ki potrebuje pomoč,…)
»… v bistvu na ljudi, ki potrebujejo našo pomoč…«
»… V bistvu na zmanjšanje sposobnosti…«
»… ljudi, ki pač ne morejo poskrbeti zse…«

ODTUJENOST,
OSAMLJENOST
(2 – 1 IZz, 2 IZn
KONEC LEPIH STVARI,
TEŽAVE
3 – 2 IZn,1 R

»… potrebujejo pomoč, nego…«
»… tud na samoto…«
»… več od njih doživlja tudi neko samoto…«
»… da ko je človek star, ma lohk občutek, da je komu odveč, ne vem….«
»… približevanje jeseni življenja, konec lepim stvarem,…«
»… v bistvu kar naprej neke težave…«
» … nič ni več tko ket je blo prej…«

Nevtralna stališča
STAROSTNIK
SKUPNA USODA
DALJŠA ŽIVLJENJSKA
DOBA
(11 – 2 IZz, 1 IZn, 8 R)
Legenda:
R – redni študent

»Na starostnike.« 3x »na starejše ljudi.« 2x, »Na stare ljudi."
»… dolgo življenje…«
»… vsi bomo enkrat stari…«
»… življenjska doba se je podaljšala…«
»... vsi bomo enkrat tam…«
»… lahko je lepo al pa tud ne…«
IZz – izredni študent, zaposlen

IZn – izredni študent, nezaposlen
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Tabela 15: Stališča o starosti

STAROST
Pozitivna stališča
VREDNOST,
ZASLUGE
(6 – 3IZz, 1 IZn, 2 R)

»… tretja ali četrta faza življenja, ki se nadaljuje, … 'staro vino'…
»… da ma eno vrednost … da je preteku en čas, … da ima stvar vrednost«
»… nekej lepega, … zaslužen mir,… neka umirjenost«
»… dost izkušenj v življenju…«
»…izkušen, izkušen človek…«
»… .veliko lepega, kar si si želel početi … če nisi bolan in to lahko počneš…«
»… vredu, sam da si zdrav.«

DOBRO - ČE JE
ZDRAVJE
(2 – 1 IZz, 1 IZn, )
DOBRO – ČE SAMI
POSKRBIMO ZA TO (1 R)

MIR (1 R)

»Starost, ja men se zdi to pač ena,… eno obdobje, k zna bit tud lepo, če si ga
znamo tud sami nardit…«
»Ena možnost, da se osvobodiš dela, pa da zaživiš bolj mirno življenje.«

Negativna stališča
OBREMENITEV ZA
DRUŽBO (2 – 1IZz, 1IZn

»…skrbi .., vedno več bo starih ljudi…delali bomo dalj časa, .. finančni problemi.. «
»Vsi se obremenjujemo s staranjem … da bomo vsem odveč…«

ODVISNOST, BOLEZEN
(3 – 1izZ, 2 R)

»..da en človek rabi pomoč…«
»…bolan človek, tako…«
»..mislim to, da ne morejo starejši za sebe poskrbet.«
»…so bolj zadržani, se počutijo odrinjene od službe, je tud družba tko narjena…«
»…da živijo sami, … da so jih otroci zapustili…«
»…neka teža življenja,… oni v bistvu kažejo, kako čas gre…«
»… nekej pred smrtjo…«

IZKLJUČENOST
MINLJIVOST (2 -1 IZn,
1 R))

Nevtralna stališča
DOLOČENO ŠTEVILO
LET ŽIVLJENJA
FIZIOLOŠKI PROCES
SESTAVNI DEL
ŽIVLJENJA
(9 - 1IZn, 8 R)
Legenda:
R – redni študent

»..od 60 let naprej..« ».. organizem se začne starati po 65 letu…«
»… v bistvu fiziološki proces, ki ga bomo vsi doživeli, …«
»… da je človek star.«
»Del življenja, a ne?« »…skoraj vsak pride do starosti..« »vsak se enkrat postara«
»… vsi bomo enkrat stari pa umrl …«
»… čist nič slabega, ne vem…«
IZz – izredni študent, zaposlen

IZn – izredni študent, nezaposlen

Odgovori o prednostih starosti in staranja so razvrščeni v pet vsebinskih sklopov in sicer
'izkušnje, znanje, modrost, življenjske zgodbe, spomini', 'prosti čas', 'družina', 'urejenost,
sistematičnost' in 'strpnost, hvaležnost'. Dva anketiranca sta odgovorila, da ne vesta. V
tabeli 17 je prikazana porazdelitev nekoliko skrajšanih odgovorov.
Pomanjkljivosti starosti in staranja so razvrščene v 'bolezen, telesna oslabelost, psihične
motnje', 'konzervativnost, trmoglavost, pasivnost, odklanjanje aktivnosti' in ' osamljenost'.
Dva intervjuvanca na vprašanje nista odgovorila. Porazdelitev nekoliko skrajšanih
odgovorov je prikazana v tabeli 18.
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Tabela 16: Značilnosti starostnikov

ZNAČILNOSTI STAROSTNIKOV
POZITIVNE ZNAČAJSKE
POTEZE

NEGATIVNE ZNAČAJSKE
POTEZE

ZNANJE IN IZKUŠNJE

SPOSOBNOST
SAMOOSKRBE

-

-

OPISOVANJE
PRIJAZNI – 4x
KOMUNIKATIVNI,
POGOVORLJIVI – 4x
SIMPATIČNI – 2x
ZABAVNI – 2x
VESELI
PRIJETNI
PRISRČNI
SPROŠČENI
VŠEČNI
TRMOGLAVI – 2x
NAZADNJAŠKI
NESTRPNI
VASE ZAPRTI

IZKUŠENI – 7x
IMAJO ZNANJE – 3x
MODRI – 2X
VELIKO ŽIVLJENJSKIH ZGODB –
2x
VELIKO SE OD NJIH NAUČIMO
UBOGI – 3X
NESAMOSTOJNI – 2x
VREDNI SOČUTJA

FIZIOLOŠKE SPREMEMBE

ZDRAVSTVENO STANJE

ŽIVLJENJSKA SITUACIJA

POTREBE

-

ZMEDENI
POZABLJIVI
DEPRESIVNI

-

-

LASTNOST
PRIJAZNOST – 4x
DELAVNOST 2x
HVALEŽNOST – 2x
UMIRJENOST – 2x
SIMPATIČNOST
TOPLINA

ZAHTEVNOST, SITNOBA
PRITOŽEVANJE – 6x
OBREKLJIVOST – 2X
NEPRILAGODLJIVOST – 2x
KONZERVATIVNOST – 2x
ZAPRTOST VASE

-

MODROST – 2x
IZKUŠENOST – 5x
ZNANJE – 3x
SPOSOBNOST
SVETOVANJA – 3x

-

POČASNOST – 6x
TEŽAVE PRI GIBANJU – 4x

-

-

TEŽAVE PRI SAMOOSKRBI –
4X
TELESNA OSLABELOST – 2X

-

NAGUBANA KOŽA – 4x
OSIVELOST – 2X
SLABOVIDNOST
NAGLUŠNOST
SLABE ŽILE
BOLEZEN 5X
DEMENCA 2x
POZABLJIVOST – 9x
ZMEDENOST – 5x
NESPEČNOST

-

OSAMLJENOST – 3x
STANOVANJSKI PROBLEM
– 2x
ŽALOST
ŽELJA PO DRUŽENJU – 2X
ŽELJA PO VELJAVI – 3X

-
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Tabela 17: Prednosti, ki jih povezujejo s starostjo in staranjem

PREDNOSTI, KI JIH POVEZUJEJO S STAROSTJO IN STARANJEM
Izkušnje, znanje, modrost, življenjske zgodbe, spomini
»Starejši ljudje imajo veliko izkušenj, so, …v življenju dali marsikaj skozi in zato, … so zelo prijetni lahko, če
znamo z njimi dobro delat, ….jih je treba zelo cenit, glede na življenje, ki so ga dali skoz, vse to nas čaka.«
»Nekak to modrost, to to mi prvo pride na pamet, neki neke izkušnje, ki jih je človek dal v življenju, skozi
življenje skoz, tko da bi kar to modrost najbolj izpostavu.«
»Ravn to, izkušnje, znanje, življenjska modrost, no.«
»Ja da pripovedujejo pač o svojmu življenju, kaj so vse prežvel, svoje pretekle izkušnje, ...«
»Izkušnje, modrost, ..«
»Izkušnje, pa modrosti življenja.«
»Velik izkušenj majo, ammm.«
»… da maš mogoč za sabo že tok let izkušenj, pa da si neki v živlenu že dosegu, pa tko ... Predvsem to.«
»Recimo to, da je velik daljš življenje in majo lahko kakšne dragocene izkušnje, nasvete.«
»…, znanje, … izkušnje,.«
»Da se naučiš velik, da pridobiš velik izkušenj … in pol k si pač starejši te izkušnje preneseš na mladino.«
»Ja sej pravim, sem rekla, modrost, pa bogate izkušnje, pa velik zgodbic življenjskih.«
»Izkušnje, najbolj to, izkušnje, ki so jih dobil skoz življenje..«
»Izkušnje, bogate.«
»Razmišljanje od starostnikov, izkušnje, amm, to.«
»Ja v bistvu, velik izkušenj ma v življenju, ,.. ne vem, drugi ga bol resn jemlejo, tko.«
»Velik maš spominov, iz celga življenja, velik poznanstev, svojo družino, velik si lahko potoval, ne vem..«

Prosti čas
»Neki sem že povedala, … katere prednosti… ma več prostega časa.«(muzanje)
»Ja da majo mogoče velik časa, da se lohk družjo s prijatelji, da hodjo lahko na kave, …«
»Ja imajo več časa zase, saj tko mi mislmo, čeprav oni misljo da majo manj časa ket mi, pa lahko se več časa
ukvarjajo s svojimi vnuki, take stvari.«
»Da ma več časa za vse, tud za tiste hobije, za dejavnosti, za ljudi okrog sebe, za družino, večinoma to.«

Družina
»Zadovoljstvo, družino, skrb, vnuki, »
»Jest mislm da je fino to, da maš čim več vnukov, k ti dom plačujejo, te stvari.«

Urejenost, sistematičnost
»… tko vse se mi zdi da majo pošlihtan lahko, tud recmo osebne stvari, navade neki so trdno postavlen
nekam. To se mi zdi pozitivna lastnost. Čeprov včasih pa pride pol da je pa tud mal negativna.«

Strpnost, hvaležnost
»Da so prisrčni, pa da te sprejmejo kakršni pač smo, pa nekaterim kar dan polepšaš če prideš…«
»Katere lastnosti? Ja v bistvu, da so hvaležni, ne vem, tko, v redu. Ne vem«
»Ja recimo ko si mlad ti je lahko že neka malenkost ovira, v starosti, skozi življenje se pa naučiš, da moraš
življenje gledat z več kotov in vse kar si se naučil nekako s sabo nest, iz dneva v dan to, vse te spremembe,
mislim da je dobra popotnca za naprej, vsekakor…«

Ne vem
»Ne vem.«
»Ne vem, to je čist odvisn pr komu, če si zdrav je lohk tud v starosti življenje lepo, tko da, ne vem.«

60

Tabela 18: Pomanjkljivosti, ki jih povezujejo s starostjo in staranjem

POMANKLJIVOSTI, KI JIH POVEZUJEJO S STAROSTJO IN STARANJEM
Bolezen, telesna oslabelost, psihične motnje
»… recimo telesna ta oslabelost, da se zgubi lahko samostojnost pr nekaterih opravilih, največ to,...«
»Bolezen, nemočnost, nesposobnost skrbeti zase, tud finančna obremenitev…«
»Bolezen, pač da potrebuješ pomoč, da ne moreš več sam, to.«
»…funkcionost celega človeka, , slabši vid, slabši sluh, ..pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih, ..to.«
»… predvsem bolezen, k človeka prizadene v starosti, fizične bolezni in psihične, recimo kot je demenca.«
»… pomoč od drugih ljudi pri samooskrbi, potem težavnost pr izvajanju temeljnih življenjskih aktivnostih.«
». ne vidim ne slišim, .. ne morš kej prebrat, ..nisi dost informiran, se počas zgubiš in rataš sam, osamljen.«
»Ja po meje predvsem to, da ne more poj človek skrbet več počas zase, pa da ma velik bolezni, pa tko.«
»Pozabljivost, pač pa zmanjšanje fizične funkcije, no, tko.«
»Zmanjšanje fizičnih sposobnosti, imajo pač slabši vid, slabši sluh, da ne moreš sam sebe na primer zrihtat.«
»Bolezen, .«
»Pozabljivost, pač pa zmanjšanje fizične funkcije, no, tko.«
»Ja to da se pozablja, da niso več tko pač gibčni, da rabjo pomoč, pač te stvari se mi zdijo negativne.«
»Ja, te razne bolezni, pač fizična ošvohnenost,.«
»Inkontinenca, pa onemoglost.«
»Ja pešanje teh telesnih funkcij, pa psihičnih, … žalostno, ampak tko je.«
»Neslabš je to, da pač … starejši ne slišijo, … ne morš dopovedat, kaj želiš, ….«
»Ja da nimajo več tok moči, pozablajo stvari, aaa ….«
»J ne morjo se več sami urejat …, pa manj energije majo k na morjo več bit tolk aktivni kot so pa bli včasih.«
»Tud odvisno kakšna je starost, naprimer bolezen, pa da niso več tok zlo sposobni fizično kot bi radi, pa ..«
»Prov te fizične sposobnosti, da mora počas nekdo drug skrbet za njega.«
»... da težko hodjo, težje razmišljajo, tiste opravke, k so jih prej z lahkoto delal, zdej težko nardijo, ne vem.«
»Pozabljivost, aaa, no to.«
»Pozabljivost, pač pa zmanjšanje fizične funkcije, no, tko.«
»Ja to da se pozablja, da niso več tko pač gibčni, da rabjo pomoč, pač te stvari se mi zdijo negativne.«
»Da se ne spomnejo .. določenih stvari, kaj so povedal, več bolezni je …, demenc je zmerej več, ..«
»…, če so ne vem, bolni, pa to, govorijo nesmiselne stvari, da se ne morš zanest na njih.«

Konzervativnost, trmoglavost, pasivnost, odklanjanje aktivnosti
»Ja po mojem eee, ja odvis v kakšnem smislu mislm ne vem …. Ja lahko pogledamo glede kdaj jest mislm da
so v bisvu zame starejši slabi, po drug stran je tud ta trma slaba, k včash ne morjo z njim komunicirat, ne
morš se neki zment, to je slabost..«
»Da se mogoče nekateri starostniki, ne zdej vsi, nimajo več tok stika z ljudmi in se je potem težko kdej z
njimi pogovarjat, kašne stvari vzamejo preveč osebno, resno, pa pač pozabljaje, ampak to jim a ne mormo
zamert.«
»Ja ne vem, nekateri še vedno živijo 50, 60 let nazaj.«
»Mogoče da so aaa tak da niso, kak bi rekla aaa da so bl odklonilni pač do ne vem sprehajanja po parkih, pa
da se sploh ne trudjo no tolk za svoje pač te življenjske aktivnosti.«

Osamljenost
»Če ostaneš sam.«

Ne vem
Brez odgovora 2x
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Tabela 19: Odnos družbe do starosti

ODNOS DRUŽBE DO STAROSTI
PRETEŽNO POZITIVEN
».. če gledam iz zdravstvenga vidika, .. določene ustanove so zlo dobre do starejše populacije ….«
»Ja, ja da kr fajn poskrbimo za njih, dandans je itak dost takih ustanov za starostnike, druženja, ..«
»Ja ne vem, men se zdi vredu, kr, da smo jim prpravljeni pomagat, k pač sami ne zmorejo več.«
»Zelo urejena, zelo v redu, tko odnos, vse v bistvu, velik date na starejše, ...«
»Ja semi zdi da se kar, po mojem se kar zavzemajo za starostnike.«
»Po mojem v redu.«
»Na splošno se mi zdi da je v redu, pač, radi pomagamo starostnikom, saj men se tko zdi.«
»Ja mislm da smo jim kr v pomoč, … če oni nam rečejo za pomoč ...' ja, drgač pa najbrž ne…«
».. mamo kar spoštljiv odnos do starostnikov, odvisn je pa kok si izobražen, pa tud kakšn študij delaš, ...«

PRETEŽNO NEGATIVEN
»Ja mislm da se jih družba še kar nekak preveč boji, nekateri bi jih dal kar na stran, mislm pa da se lahko od
njih velik naučijo, da mormo začet drgač gledat.«
»… bi mogl bolj spoštovat pa se poučit o delu s starejšimi, ker bomo tud mi enkrat na njihovem mestu.«
»Da je premal strpna do starejših, pa mogoče da bi lahko bil še kakšen dom za starejše občane več.«
»… ne prov pozitiven, … se jih mogoče mal preveč odriva na družbeni rob, ne upošteva kot bi jih lahko
mogoče, to njihovo znanje.«
»Mislm da se strostnikov .. poskušamo jih čim prej v dom spravt, im prej izogibat, da mamo mi mir, ane.«
»Jah bl slab, ..niso kej preveč pazljivi do starejših ljudi, ne nudjo jim tolk pomoči v vsakdanjem življenju,
kolkr b jm lahko.«
»Ja to bi lahko isto vprašal kaj menimo o odnosu družbe do mladih, v bistvu je nekak sredn razred nekak vod
družbo in zdej misljo da so oni glavni, ane, in to nekak, in pol pozabjo na ta medgeneracijski odnos. Ja tko
isto GPS, sem pozabu povedat, če damo starejšim z demenco, kaj pa pol, otrokom bi tud mogl,
trinajstletnicam - kaj pa če bo narkomanka, tko, nevarnost je ista, pol v bistvu vsem lohk damo en GPS, to je
v bistvu to.«
»Ja grozn odnos mam do starih ljudi, bojimo se jih, potiskamo jih stran, z njimi se obnašamo kt da so nam
samo strošek pa breme.«
»… smo vsi nepotrpežljivi starostnikov, pač tko, vnukinja-babica, men se vedno mudi, ona bi se pa
pogovarjala, ..včasih je kar žalosten, da si ne vzameš čas. Se mi zdi res da je tempo življenja nas naredu tko.«
»… jih bl zapostavljajo k ne.«
»Je zelo slab, jest mam občutek da so starejši v bistvu en višek, in da pač svojci komej čakajo da se jih
znebijo pač v domove ..«
»… današnja družba nima lih najboljšga odnosa do starostnikov, sploh k niso povezani z zdravstvom, da si
jih kar tko mal otepajo ….«
»Mislim da jih mladi oziroma da jih zavračajo, pač, sam to se men zdi da ni prav.«
»Jih odrivajo, pa se ne tolk ukvarjajo s starostniki.«
»Zelo, kako bi reku, noben jih ne mara več tko, ne zdijo se jim pomembni, …«
»…je velik tud stereotipov, k starost prikažejo tko, kot neki slabga, da se vsi bojijo starnja, da ne spoštujejo
starejših, … s takimi stvarmi sem se že srečala da sem bla razočarana kako drugi gledajo na starost, da v
bistvu no, zaničujejo starejše.«
»Zdi se mi, da je zlo zaprta, da jih zlo podcenjujemo po en stran, da se jim premal posvečamo, da imajo tak
odpor.. no neodkrit odnos, da so mal, da niso lih odprt, da jim ne zaupajo, da jih podcenjujejo.«
»… zaznamval smo jih, kukr da je staranje problem, da so oni drgačni od nas, kar v bistvu sploh niso.«
»…da jih majo preveč tko, da so stari in nič ne morjo, k kakšni starejši lohk še velik sami nardijo, pa jih
družba ne sprejme, k da so stari, bejšte stran, sej nič ne znate, sej nič ne morte narest.

NE VEM
»O tem nisem razmišljala.«
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V zadnjem vprašanju v tem sklopu so bili intervjuvanci vprašani, kaj menijo o odnosu naše
družbe do starostnikov. En intervjuvanec je odgovoril, da ne ve, odgovori ostalih pa so bili
najprej razdeljene na tiste, ki navajajo, da je odnos naše družbe do starostnikov pretežno
pozitiven, in na tiste, ki so navajali pretežno trditve o negativnem odnosu družbe do
starostnikov. V tabeli 19 so prikazane nekoliko skrajšani odgovori.

6.3 Stališča do zdravstvene nege starostnikov in do
gerontopsihiatrične zdravstvene nege
Študenti so s sedem stopenjsko Likertovo lestvico ocenjevali strinjanje s trditvami o delu
na gerontopsihiatriji. V predstavitvah so trditve, ki so jih anketiranci izbirali v anketi,
predstavljene s številkami in sicer: 1 – v celoti se ne strinjam, 2 – močno se ne strinjam, 3
– delno se ne strinjam, 4 – niti ne strinjam, niti strinjam, 5 – delno se strinjam, 6 – močno
se strinjam in 7 – v celoti se strinjam.
Porazdelitev izbir o posamezni trditvi glede na način študija pred in po opravljanju klinične
prakse je prikazana v grafih od 11 do 18.
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Graf 11: Stališče o trditvi 'DELO NA GERONTOPSIHIATRIJI JE ZANIMIVO' glede na način študija
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Graf 12: Stališče o trditvi 'DELO NA GERONTOPSIHIATRIJI JE PREDVSEM FIZIČNO DELO' glede na
način študija
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Graf 13: Stališče o trditvi 'DELO NA GERONTOPSIHIATRIJI JE STROKOVNI IZZIV' glede na način študija
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Graf 14: Stališče o trditvi 'DELO NA GERONTOPSIHIATRIJI JE DOLGOČASNO' glede na način študija
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Graf 15: Stališče o trditvi 'DELO NA GERONTOPSIHIATRIJI NUDI VELIKO MOŽNOSTI ZA
KREATIVNOST PRI DELU' glede na način študija
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Graf 16: Stališče o trditvi 'DELO NA GERONTOPSIHIATRIJI JE PODCENJENO' glede na način študija
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Graf 17: Stališče o trditvi 'DELO NA GERONTOPSIHIATRIJI JE RUTINSKO' glede na način študija
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Graf 18: Stališče o trditvi 'DELO NA GERONTOPSIHIATRIJI JE DELO, KI GA NE ŽELIM OPRAVLJATI'
glede na način študija

V tabeli 20 so prikazane osnovne statistične analize za konstrukta 'Splošno stališče do dela
na gerontopsihiatriji pred klinično prakso' in 'Splošno stališče do dela na gerontopsihiatriji
po klinični praksi', v grafih 19 in 20 pa porazdelitev teh spremenljivk.
Tabela 20: Deskriptivna statistika spremenljivk 'splošno stališče o delu na gerontopsihiatriji pred in po klinični
praksi'

Aritmetična sredina
Mediana
Modus
Standardni odklon
Koeficient asimetrije
Standardna napaka koeficienta asimetrije
Koeficient sploščenosti
Standardna napaka koeficienta
sploščenosti
Minimum
Maksimum

Splošno stališče do dela
na
gerontopsihiatriji pred
klinično prakso
4,80
4,83
4,33
,848
,107
,213
-,044
,423

Splošno stališče do
dela na
gerontopsihiatriji po
klinični praksi
5,18
5,17
4,83
,872
-,108
,210
-,601
,417

2,50
7,00

3,00
7,00
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Graf 19: Splošno stališče o delu na gerontopsihiatriji pred klinično prakso

Graf 20: Splošno stališče o delu na gerontopsihiatriji po klinični praksi

Tabela 21 prikazuje rezultate t-testov za odvisna vzorca med splošnim stališčem o delu na
geromtopsihiatriji pred in po klinični praksi. Rezultati testov kažejo, da se je splošno
stališče o delu na gerontopsihiatriji spremenilo statistično značilno.
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Tabela 21: Primerjava stališč študentov pred in po klinični praksi

Spremenljivki

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

stal_psi1

4,81

0,86

stal_psi2

5,17

0,88

Stopnja značilnosti razlik
med aritmetičnima
sredinama
<0,001

Tabela 22 prikazuje rezultat primerjave med stališči rednih in izrednih študentov. Splošno
stališče o delu na gerontopsihiatriji pri rednih študentih je bolj pozitivno kot pri izrednih.
Tabela 22: Primerjava stališč med rednimi in izrednimi študenti

Stališča o delu na gerontopsihiatriji Način
in stališča o zelo starih ljudeh
študija
Splošno stališče o delu na
gerontopsihiatriji

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

redni

5,35

0,80

izredni

4,93

0,92

Stopnja značilnosti razlik
med aritmetičnima
sredinama
,005

Ocena sreče, religioznosti, politične opredelitve, pripravljenosti pomoči sočloveku, koliko
so ljudje vredni zaupanja, kako razmišljajo o prihodnosti, stanja zdravstva v Sloveniji in
pomoči učiteljev pri študiju, ne vpliva statistično značilno na stališča o delu na
gerontopsihiatriji, prav tako ne vpliva statistično značilno spol, zakonski stan in kraj
bivanja pred začetkom študija na stališča o delu na gerontopsihiatriji.
Intervjuvanci so v tem vsebinskem sklopu najprej povedali svoje mnenje o tem, kakšno se
jim zdi delo s pretežno starostniki v primerjavi z delom na drugih področjih.
Iz odgovorov so bili najprej narejeni povzetki, le ti pa v nadaljevanju umeščeni v štiri
skupine, in sicer skupina odgovorov, ki so navajali pozitivna stališča, skupina odgovorov,
kjer so bile izpostavljene slabosti, skupina odgovorov, kjer so intervjuvanci poudarili, kaj
naj bi bilo in skupina nevtralnih odgovorov. Povzetki odgovorov so prikazani v tabeli 23.
Na vprašanje, kako ocenjujejo, da to delo cenijo medicinske sestre in če si želijo takih
zaposlitev, so 4 anketiranci menili, da si nekatere to želijo, 5 anketirancev je odgovorilo, da
menijo, da je to zaposlitev kot vsaka druga, 2 da ne vesta, ostali pa so izpostavili, da to
delo ni cenjeno (18) ali / in da si medicinske sestre takih zaposlitev ne želijo (11).
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Tabela 23: Ocena dela v zdravstveni negi pretežno s starostniki

DELO PRETEŽNO S STAROSTNIKI (v domovih starejših občanov, zdravstvena nega na
domu…)
Pozitivne trditve
Odgovorno, več kot le intervencije.
Zanimivo, lahko se pogovarjaš, veliko izveš.
Zanimivo, ni veliko dela, bolj komunikacija, spodbuda.
Zanimivo, pa tudi malo težko.
Zanimivo, veliko dobiš nazaj.
Zanimivo, pestro, manj zahtevno kot na oddelku.
Meni je zelo zanimivo, je pa žal slabo, ker ni dovolj časa, da dobro delaš.
Delo je bolj naporno, je pa zanimivo.
Več neposrednega stika s pacienti, drugje na to pozabijo.
Čisto v redu, osebje si vzame čas.

Negativne trditve
Bolj rutinsko, težko.
Težko delaš, če si človek, ki rabiš tempo, tukaj pa je vse počasi. Mogoče se to tekom življenja
spremeni.
Težko, pa tudi nad osebjem, ki ga srečujem, sem zelo razočaran. V takem okolju ni možno delati.
Premalo osebja in zato delo ni dobro opravljeno, ljudje so slabe volje (uporabniki in izvajalci).
Drugačno delo, ni toliko zanimivo z vidika tehničnih posegov, je pa veliko komunikacije.
Nekatero osebje dela slabše, kot bi lahko, tam je težko delati, sicer pa zanimivo.
Lahko je fizično težko, treba si je vzeti čas.
Zelo zahtevno, potrebno potrpljenje, veliko je fizičnih naporov.
Naporno, kar veliko fizičnega dela.
Rutinska pomoč pri dnevnih aktivnostih.
Premalo kreativno, bolj dolgočasno, temelji na osnovnih življenjskih aktivnostih.

Nevtralne trditve
Drugačno delo.
Včasih ljudje ne povedo na glas, ampak pomoč vsi cenijo. Sicer pa eni cenijo vse, drugi pa nikoli
niso zadovoljni.
Moraš imeti potrpljenje in fizično moč.
Normalno delo medicinske sestre, samo bolj glasno je potrebno govoriti.

Pogojevanje –kaj naj bi bilo
Dobro, če medicinska sestra to rada dela, ni vsak za to…
Moralo bi biti dovolj časa (pogovor, sprehodi, spodbuda,…)
Medicinska sestra mora biti odprta za starejše, drugačna.
Medicinska sestra mora imeti rada stare ljudi in biti potrpežljiva.

Razlogi, ki so jih intervjuvanci izpostavili kot razloge za odločanje za zaposlovanje
oziroma za neodločanje za zaposlovanje na področju zdravstvene nege pretežno
starostnikov, so prikazani v tabeli 24.
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Tabela 24: Zaposlovanje na področju zdravstvene nege starostnika

RAZLOGI ZA ZAPOSLOVANJE NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE STAROSTNIKA
Vse bolj se odločajo, videvam mlade kolektive, ne morem reči zakaj.
Odvisno od osebe, nekateri to radi delajo.
To si želijo ženske po 30-em letu, ker želijo biti več z družino.

RAZLOGI ZA NEZAPOSLOVANJE NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE STAROSTNIKA
Na splošno delo medicinske sestre ni cenjeno. 2x
To ni neka kariera.
Ljudje imamo radi bolj pozitivne stvari, če je neka prihodnost.
Verjetno bi izbrali vse drugo prej.
Te medicinske sestre so manj sposobne.
Delo ni zahtevno.
Delo je premalo plačano.
Težko delo, psihično in fizično naporno.
Tega ne more vsak delat.
Ni izzivov z zdravstvenega vidika, pa tudi veliko nege je, to je problem.
Ker je delo umazano.
Strah pred starostjo in starostniki.
Potrebno je ogromno potrpežljivosti, ni vsak za to.

Kateri dejavniki in okoliščine bi intervjuvance motivirali za zaposlitev na področju
zdravstvene nege pretežno starostnikov, so prikazani v tabeli 25.

Tabela 25: Motivacijski dejavniki za delo na področju zdravstvene nege starostnika

MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI ZA DELO NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE STAROSTNIKA
-

Feedback« od teh ljudi, hvaležnost… 7x
Da za nekoga narediš nekaj lepega. 3x
Drugačna komunikacija, sproščenost, prijetna družba. 3x
Če bi bili zagotovljeni dobri delovni pogoji (kadri, oprema). 3x
Osebna izkušnja v družini. 2x
Dobro plačilo.
Želim si delati s starostniki. 1x

-

Ne vem. 2x
Delo kot vsako drugo. 1x
Trenutno nič, želim si dela na drugem področju.

-

Nič.

2

4x
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6.4 Ocena klinične prakse
Študenti so ocenjevali izvedbo klinične prakse po izbranih kazalcih z oceno od 1 do 5.
Rezultati so prikazani v tabelah 26 in 27.
Tabela 26: Ocena klinične prakse glede na odnos mentorjev in zaposlenih

Predstavili so me pacientom na bolniškem oddelku. – 1. teden
Predstavili so me pacientom na bolniškem oddelku. – 2. teden
Predstavili so me zaposlenim na bolniškem oddelku. – 1. teden
Predstavili so me zaposlenim na bolniškem oddelku. – 2. teden
Na bolniškem oddelku sem se počutil(a) zaželen(a). – 1. teden
Na bolniškem oddelku sem se počutil(a) zaželen(a). – 2. teden
Zaposleni so mi praktično in nazorno predstavili posebnosti pri
intervencijah zdravstvene nege na gerontopsihiatriji. – 1. teden
Zaposleni so mi praktično in nazorno predstavili posebnosti pri
intervencijah zdravstvene nege na gerontopsihiatriji. – 2. teden
Mentor(ica) oz. osebje me je spodbujalo k samostojnemu delu z bolniki
ter kritičnemu razmišljanju. – 1. teden
Mentor(ica) oz. osebje me je spodbujalo k samostojnemu delu z bolniki
ter kritičnemu razmišljanju. – 2. teden
Zaposleni so me opozarjali na morebitna razhajanja med teorijo in
prakso. – 1. teden
Zaposleni so me opozarjali na morebitna razhajanja med teorijo in
prakso. – 2. teden
Pomoč mentorja oz. osebja ob neučinkovitem izvajanju nalog in
premagovanju nepričakovanih situacij. – 1. teden
Pomoč mentorja oz. osebja ob neučinkovitem izvajanju nalog in
premagovanju nepričakovanih situacij. – 2. teden
Mentor(ica) ima osebnostne, etične in strokovne kompetence in
spodbuja k strokovnem delu in sodelovanju v timu. – 1. teden
Mentor(ica) ima osebnostne, etične in strokovne kompetence in
spodbuja k strokovnem delu in sodelovanju v timu. – 2. teden
Mentor(ica) opozarja na možne strokovne napake in morebitne etične
dileme – 1. teden
Mentor(ica) opozarja na možne strokovne napake in morebitne etične
dileme – 2. teden
Zaposleni so pripravljeni posredovati svojega znanja študentom. – 1.
teden
Zaposleni so pripravljeni posredovati svojega znanja študentom. – 2.
teden
Mentor(ica) ima na razpolago dovolj časa za delo s študenti. – 1. teden
Mentor(ica) ima na razpolago dovolj časa za delo s študenti. – 2. teden
Individualno delo študenta – 1. teden
Individualno delo študenta – 2. teden

Povprečna
ocena

Standardni
odklon

3,67
3,82
4,48
4,32
4,67
4,54
4,45

1,388
1,403
0,907
1,114
0,622
0,731
0,817

4,22

0,900

4,60

0,714

4,54

0,789

4,11

0,997

4,10

1,050

4,50

0,765

4,45

0,778

4,67

0,704

4,62

0,741

4,49

0,794

4,41

0,824

4,71

0,654

4,64

0,696

3,98
3,90
4,49
4,50

1,054
1,108
0,752
0,729
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Tabela 27: Ocena organizacije klinične prakse

Uvodno srečanje – informacije, usmeritve, navodila za klinične vaje
Organizacija kliničnih vaj (urnik, dodatna navodila)
Tematski seminarji
Možnost pridobivanja dodatnih informacij za seminarsko delo
Študijsko gradivo
Urejenost klinične baze – malica, parkiranje, garderoba
Dostopnost do dodatnega študijskega gradiva

Povprečna
ocena

Standardni
odklon

4,80
4,85
4,76
4,68
4,55
4,32
4,33

0,417
0,400
0,493
0,595
0,766
0,931
0,807

Nova spremenljivka 'Skupna ocena klinične prakse', ki je sestavljena iz 24 indikatorjev, je
imela aritmetično sredino 105,6, mediano 108,5, modus 116, standardni odklon 12,031,
koeficient asimetrije -1,016 ob standardni napaki 0,219 in koeficient sploščenosti ob
standardni napaki 0,435. Minimum je bil 71, maksimum pa 120. Porazdelite je prikazana v
grafu 21.

Graf 21. Frekvenčna porazdelitev skupne ocene klinične prakse

Preverjanje povezanosti med spremenljivkama 'Skupna ocena celotne klinične prakse' in
'Pozitivna stališča do dela na gerontopsihiatriji po klinični praksi' je prikazana v tabeli 28.
Povezanost med spremenljivkama je blaga, a statistično značilna.
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Tabela 28: Povezanost ocene klinične prakse s stališčem o delu na gerontopsihiatriji po klinični praksi
skupna ocena celotne
klinične prakse
skupna ocena celotne
klinične prakse

Pearsonov koeficient
Stopnja značilnosti

splošno stališče o
Pearsonov koeficient
psihiatriji po klinični praksi
Stopnja značilnosti

1

,209

*

,023

*. Povezanost je značilna pri 5 % tveganju.

V tabeli 29 so prikazana preverjanja povezanosti med 'Pozitivnimi stališči do dela na
gerontopsihiatriji po klinični praksi' z nekaterimi značilnostmi mentorjev. Pri teh analizah
ni bilo statistično značilne povezanosti.

Tabela 29: Vpliv lastnosti mentorja na stališča o delu na gerontopsihiatrji po klinični praksi
splošno stališče o psihiatriji
po klinični praksi
Pearsonov koeficient
splošno stališče o psihiatriji po klinični praksi

1

Stopnja značilnosti

Mentor(ica) ima osebnostne, etične in strokovne
kompetence in spodbuja k strokovnem delu in
sodelovanju v timu. (1. teden)

Pearsonov koeficient

0,126

Stopnja značilnosti

0,156

Mentor(ica) ima osebnostne, etične in strokovne
kompetence in spodbuja k strokovnem delu in
sodelovanju v timu. (2. teden)

Pearsonov koeficient

0,070

Stopnja značilnosti

0,423

Pearsonov koeficient

0,061

Stopnja značilnosti

0,491

Mentor(ica) opozarja na možne strokovne napake in
morebitne etične dileme. (2. teden)

Pearsonov koeficient

0,068

Stopnja značilnosti

0,443

Mentor(ica) ima na razpolago dovolj časa za delo s
študenti. (1. teden)

Pearsonov koeficient

0,147

Stopnja značilnosti

0,093

Pearsonov koeficient

0,081

Stopnja značilnosti

0,355

Mentor(ica) opozarja na možne strokovne napake in
morebitne etične dileme. (1. teden)

Mentor(ica) ima na razpolago dovolj časa za delo s
študenti. (2. teden)

V tretjem sklopu intervjuja so bila prva vprašanja usmerjena na vpliv klinične prakse na
stališča o nekem področju oziroma skupini pacientov in vlogi kliničnega mentorja pri tem.
Da klinična praksa nima vpliva na stališča sta menila 2 intervjuvanca, trije pa niso bili
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prepričani (niso razmišljali o tem). Ostali so menili, da klinična praksa vpliva. Nekoliko
skrajšana mnenja so prikazana v tabeli 30.
Tabela 30: Vpliv klinične prakse na stališča o področju ali skupini pacientov

VPLIV KLINIČNE PRAKSE NA STALIŠČA O PODROČJU ALI SKUPINI PACIENTOV
» ne glede če mam 16 let delovne dobe, ampak res samo poudark na pediatričnem oddelku, mi to nekak
izziv, da vidm tud kako funkcionirajo drugi oddelki, kako poteka organizacija, …veliko se lahko naučimo, da
vidmo res, pa da tud to povežemo, pa to tud prenesemo v delovno okolje …l.«
»… men se zdi da zelo vpliva no, ker .., učijo se oni od nas in mi se učimo od njih, … »
»Ja sigurn se mi zdi, da to, da vidš različne, al starostnik, al patronaža, da ti vidš kje se lahko se najdeš …kar
se tiče razmišljanja o starostnikih, … niti ne bi mogla tega dela skoz delat. Aaa spremeniti, jat ud pogled na
to, sej vidiš stvari ki jih prej nisi vidu, ... Vsako prakso k si delov mejhn drgač začneš gledat, al na otroke, al
na starostnike.«
»Pa morm rečt da, zlo nekak ti da vpogled v vse to, ti nekak približa neko delo, skupino pacientov, ….«
»Seveda ima. Dobiš uvid v stroko, ali je to kirurgija, interna, ginekologija, dobiš en vpogled od znotraj.«
»--je fino prakso met, spoznat ljudi, velik se naučiš, to so vse koristne stvari, no za naprej, za življenje.«
»Ja po mojem dost, ja za študenta dost pomeni kakšno je okolje klinične prakse, sploh pa mi, ki nimamo
predhodne zdravstvene izobrazbe, k si nekak ustvarš oziroma vidš če se znajdeš v tem okolju al ne.«
»Ja bolj, enostavno bolj se poglobiš v to, da ti mislt.«
»Ja seveda ima. Ja sigurn vpliva, zelo .. dokler res nisi postavljen v to si ne morš predstavljat koko je.«
»Ja, pač je ful pomembn, a ti je všeč ali ne,… jest mam na primer slabe izkušnje iz intenzivno nego, pa tko,
pol nasplošno pač posplošiš, da maš z intenzivno nego slabe uzkušnje, to je to. Tko da ja.«
»Vsekakor, ne pač mi recimo dobimo dejanski vpogled v to, kako zgleda kej na oddelkih in različnih …, ja.«
»Ja vpliva, dosti no. Je fajn da vidš, da maš sploh priložnost delat s takimi ljudmi.2
»To pač kar na prvem mestu, pač k oblikujem moje stališče, klinična praksa, marsikaj se lohk novega naučiš,
in lahko tud vidš, kaj si pač prej mislu da j tko, da ni pač tko in da .. da je čist drgač ket si prej domnevov.«
»Ja vpliva .. ko sem brez nekih izkušn, jih več pridobim, pa vidm kako je.«
»Ja kar velik, a ne, sej si tako izoblikuješ pač stališče, s prakso.«
»Po mojem da vpliva na to.« (op. Na stališča)
»Ja…ne vem pa,kako vpliva, … no dobiš občutek kako je«
»Ja, se kar spremeni (stališče. Op.)
»Ja vpliva, v bistvu, odvisen tud kje delaš, pa odvisn tud kakšn je kje osebje, pa kako ti vse pokažejo, nekje ti
pokažejo, nekje ti ne pokažejo vseh stvari, potem pa nek si zmeden, npr. tuki je blo zlo vredu..«
»Na začetku si ustvarš določeno stališče, potem ga pa tekom klinične prakse lahko tud spremeniš.«
»Ja lahko.«
»Tuki je kr mel vpliv. Na začetku k sem pršla me je blo mal strah, ko je psihiatrična klinika, maš že tko en
predsodek, pol sem pa vidla, da je bolš kot marsikje drugje, da si res vključujejo v dejavnosti, da so aktivni,
zlo mi je blo všeč, zlo je blo zabavn, … se naučiš marsikej novega, ….«
»Ja v bistvu jih lahko, , če opaziš ene stvari, ne vem, itak vsi misljo, da tastari ne rabjo tok pozornosti, vseen
jo pa itak rabjo več kot pa kakšn drug.«
»Mislm da ja. Zato k če boš ti mu eno slabo izkušno, ne da boš posplošvov, sam če boš ti meu eno slabo
izkušno, se ti bo pol cela praksa mau slabi zdela, kt pa če bi mel same dobre, no.«
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Da klinični mentor pri oblikovanju stališč nima posebne vloge, sta menila 2 intervjuvanca,
drugi pa so omenili večji ali manjši vpliv, večinoma v povezavi z želenimi in motečimi
lastnostmi kliničnega mentorja. Le te so prikazane v tabeli 31.
Tabela 31: Lastnosti kliničnih mentorjev

LASTNOSTI KLINIČNIH MENTORJEV
ZAŽELENE







PREDSTAVITEV, RAZLAGA, NAVODILA 13x
PRIJAZNOST 10x
ČAS ZA ŠTUDENTE 9x
ODPRTOST ZA VPRAŠANJA 7x
DIREKTNOST (KRITIKA, POHVALA) 6x
POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V TIM IN DELO
TER INTERVENCIJAH 5x
 ODKRITOST 5x
 DOSTOPNOST 5x
 KOMUNIKATIVNOST 4x
 STROKOVNOST, IZKUŠENOST 4x
 ZAUPANJE ŠTUDENTOM4x
 SPROŠČENOST 3x
 ZAVZETOST, PRIPRAVLJENOST POMAGATI
3x
 SPOŠTOVANJE 2x
 VESELJE DO DELA
 ISKRENOST
 NATANČNOST
 POZITIVEN ODNOS
 RAZUMEVANJE
 VZOR
od vtisa odvisno napredovanje učenje
da me ni strah vprašat
da ti ne da občutka nezaželenosti
da zna pohvalit

MOTEČE










NEPRIJAZNOST 5x
NADIRANJE 3x
NEUPRAVIČENA KRITIKA 3x
ČE SE POČUTIŠ ODVEČ 3x
ZDOLGOČASEOST
KRITIZIRANJE PRED PACIENTI
ČE SE PREMALO POSVEČA ŠTUDENTU
SLABA STROKOVNA USPOSOBLJENOST

O vplivu drugih zaposlenih v kliničnem okolju na oblikovanje stališč je 6 intervjuvancev
menilo, da to nima posebnega vpliva, ostalim pa se zdi področje medsebojnih odnosov v
zdravstvenem timu pomembno, saj tovrstne izkušnje vplivajo tudi na stališča. Pri tem je
večina (13) v odgovorih opisala, kaj spodbudno deluje na njih (sprejetost, razumevanje,
dobri odnosi, ljudje, ki radi hodijo v službo), 10 pa je izpostavilo negativne izkušnje
(neprijaznost, nesprejemanje, izkoriščanje, dajanje občutka odvečnosti, neupravičene
kritike in podobno).
Intervjuvanci so nazadnje še izpostavili, kaj je tisto, kar jih na kliničnih praksah na
splošno, ne le na aktualni, najbolj moti. Povzeti odgovori so predstavljeni v tabeli 32.
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Tabela 32: Najbolj moteče na klinični praksi

NAJBOLJ MOTEČE NA KLINIČNI PRAKSI











ODNOS (NEPRIJAZNOST, DA SI ODVEČ,….) 10x
NESTRPNOST MENTORJEV 5x
SLABA ORGANIZACIJA (NI DELA) 2x
DA LJUDJE NE SPREJMEJO KRITIKE 2x
PREVELIKE ZAHTEVE 2x
MONOTONOST
JUTRANJE VSTAJANJE
MENTOR NIMA ČASA
NE VEM
DO SEDAJ NIČ 2x

Na koncu so bili intervjuvanci zaprošeni, da skušajo opisati, kako si na splošno
predstavljajo idealno klinično prakso, ne glede na področje. Opisi večinoma niso
predvidevali večjih sprememb v organizaciji in izvedbi klinične prakse. Izbrane trditve so
prikazane v tabelah 33, 34 in 35.
Tabela 33: Idealna klinična praksa 1

IDEALNA KLINIČNA PRAKSA
STRUKTURA
»…kot tukaj … da imaš točno določena dela, da so predavanja vsak dan, …«
»… tko po urah razporejena,… kri za pobrat, pa krvni sladkor, pa insulini, … zajtrk, pa terapevtski pogovor s
pacienti, … vse ob uri, …vse lepo razporejen.«
»… prvi dan, da se predstavi oddelek, paciente, da se pove kaj se pričakuje in kaj se bomo približno naučili
na praksi, in potem da se lepo vklopi v oddelek …
»… tu je blo super…bolnica je bla super predstavljena, vi ste si ogromn časa vzela za nas…

INTERVENCIJE
»da se sam probaš, tud da če se na primer ne vid žile pr odvzemu krvi, da saj probaš, sej trikrat al dvakrat
lohk probaš, pol pa če nov ratov, bo pa drug probov. Mislm tko se največ naučiš.
»… da b jest zjutrej zdravila, pa i.v. terapijo, men je zlo všeč dajanje terapije, jemanje krvi,…
»… operacijska dvorana, … ker mi je zlo všeč gledat operacije, .., sem mislila za inštrumentarko«
»Aha, čim več različnih stvari, ..dela medicinskih sester, tud vključevanje v zdravstveno vzgojo, delavnice,
delovna terapija,..«
» … da bi nam vse dovolil, ..i k vsaki intervenciji, da bi nas zravn povabl, da bi dal nam za probat, »
»…. Problem je v tem, da se po enkrat al pa dvakrat na teden vzame kri, pol pa ne morš niti zvežbat, ker čez
tri tedne, k maš prakso, že vse pozabš …bi mogu čim bolj pol ponavljat, da bi pol osvojil te gibe, ...«
»…mislim da se nam čim več ponujal teh intervencij, da se čim več naučimo…«
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Intervjuvanci so izpostavili elemente preteklih kliničnih praks, ki so jim bili všeč in
ponovno opozorili na nekaj neugodnih izkušenj.
Tabela 34: Idealna klinična praksa 2

IDEALNA KLINIČNA PRAKSA
ZAPOSLENOST
»…ne vem, pa da sem večinoma skoz zaposlena, ne da neki čakam, ….«
»… da delaš in nego in kot diplomirane, da povezuješ, da vidiš celostni pristop, da pacienta res spoznaš.«
»… čim več dela … k bom v službi, bo drgač, zdaj pa čim več, da se naučim, da čim več vidim-»
»… mi je všeč če se velik dela, … najbl zoprn je, k je vse podelan, pa ne veš, a b se usedu, a b stau a kej, tko
da to m je pač dobr da maš pač skoz neki za delat, al pa kej.«
».. da mentorji pomagajo in povejo kaj je treba narest, pa da pustijo tud dost svobode v delu, tko da niso
skoz za njimi, pač, da jim pokažejo določeno stvar ampak jim tud pustijo da svoje ideje dajejo notr…«
»Ja jest sem zlo vesel če mam zlo velik dela..«
»… da ni ta monotonost, da bi še kej zravn, ..bi se vklučleval v kakšne druge skupine, sej sicer tlele je blo …
ta monotonost ja, bi rada, da se razbije.«
»… rada delam, tko, da če mi je dolgčas na praksi, zlo nerada hodim, tko da se skoz kej dogaja, pa da je…«

AKTIVNOST MENTORJA
».. da se ti res mentor posvet, da te s sabo vzame, pa da tud da so ostali, pač osebje, da te ne gledajo da s
pač en študent, da ne znaš, ampak da ti pokažejo stvari.«
»… da te mentorj vključi, da ti kej pove, razloži, da ma čas zate, predvsem to, …«
», pa zlo rad bi mev, sicer nemogoče, individualnega mentorja, ki bi me uvedu v delo,
» sm imela zlo dober občutek, ko je bil mentor zraven, …. Mene ne mot, mam raj mentorja zraven…«

DOBRI ODNOSI, PRIJAZNOST, SODELOVANJE S TIMOM
« da bi, ne vem, da bi tud, da bi nas srednje medicinske sestre mal drgač sprejele, ..«
»… da je fajn vdušje, da maš dobr tim okol sebe, da je sproščen, tud če se deleč vozš, ….«
»… tko kot tle, da ni vse tko resno, da je tud mal na šalo vzet, da sodelujejo med sabo, da si pomagajo, …«
»… tu je blo super… s timom zdravstvenih tehnikov nismo mel težav, … zdej pa, kolk si sam zainteresiran, je
pa spet drugo.
»… ne more bit idealno, najbolj pomembno je, da je mentor prijazen, da so drugi zlo prijazni do nas, da nas
poskušajo čim več naučit.«
»… dobro sodelovanje med timom pa, da k se dela se dela,…«
»Dobri odnosi z zaposlenimi, dobro vzdušje, pa motiviranost.«
»… če klinični mentor pride do študentov, na predavanja, sproščen, nasmejan, z eno tako energijo, …tko,
dobra volja, to je vse, nasmešek.«

V analizi odgovorov so bili izpostavljeni struktura, intervencije, zaposlenost, aktivnost
mentorja, dobri odnosi, prijaznost in sodelovanje s timom, spoznavanje in učenje novih
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snovi in ukinitev 'Individualnega dela študenta'. Štirje intervjuvanci so bili z organizacijo
klinične prakse zadovoljni in ne bi ničesar spreminjali.
Tabela 35: Idealna klinična praksa 3

IDEALNA KLINIČNA PRAKSA
SPOZNAVANJE IN UČENJE NOVIH STVARI
»..jaz mam željo da se čim večnaučim, ker vem, da ko bom pršla enkrat v delovno okolje bom to morala že
vse znat.«
»Da se čim več naučiš, da čim več novga sprobaš…, da ni sam rutina«
»… da nekaj odnesemo od klinične prakse, da dobim izkušnje, zlo rada poskusim na vsaki praksi kej novga,
kar še nism, da bi se naučila, …«
»…da čim več novga spoznaš, da nekak probaš, da ti probajo predstavt kakšne stvari, ki jih še ne poznaš,...«

UKINITEV »INDIVIDUALNEGA DELA ŠTUDENTA« - IDŠ
»…mogoče da ne bi mel teh IDŠ-jev, pa to študijo primera, mogoč…«
»…razen te IDŠ-je, … je blo že vse tolk enih IDŠ-jev, k se teme ponavljajo,… mi je tko pol, škoda časa, da bi
lahko kej druzga delov.«
»Prvo kar bi blo bi ukinla IDŠ-je, ker se mi zdi bedarija, res, k ponavad daji študenti sam copy pace, to,…«

NIČ NE BI SPREMINJAL
»Idealna klinična …. Ja sej je drgač kar vse v redu, mogoče to, no ja sej to itak razumem, da nekteri nimajo
časa, da bi bli skoz z nami, … (op. v idealni bi ga imel). Drugač pa ne vem, men se zdi to kar v redu, kukr
mamo.«
»… povsod k sem jo izvajala mi je bla, res povsod, tko, dobra, zanimiva, za delat.«
»Idealna klinična praksa kot v šoli?« Op. Ne, na kliniki. »A na kliniki? Hmm …(Op. Mogoče tko ket je?) . »ja v
bistvu ja, ne vem, nimam kakšnih velkih, kakšnih bistvenih sprememb, da bi, no ja pa sej pravim, nimam
kakšnih bistvenih sprememb, da bi jih dal.«
»Ha, zame že je idealna. Zame je v redu. Jest nimam nobenih težav, nobenih pripomb, tko da, zame je
povsod fajn. «

6.5 Strokovnost mentoric in prisotnost mentoric
V izvedbi klinične prakse na EGP PKL je v raziskovalnem obdobju sodelovalo 12
neposrednih mentoric: 1 višja medicinska sestra, 1 diplomirani zdravstvenik in 10
diplomiranih medicinskih sester. Raziskovalno obdobje zajema 12 skupin študentov
oziroma skupno 24 tednov klinične prakse.
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Skupno število mentoriranih študentov na posamezno mentorico v raziskovalnem obdobju
je prikazana v grafu 22. Večje število študentov pri mentorici 8 gre na račun nadomeščanja
mentorice 9, ki je bila prisotna le skupno 6 tednov. Porazdelitev študentov glede na
reference mentoric je prikazana v grafu 23. V grafih 22 in 23 oznaka 1tKP pomeni prvi
teden klinične prakse, oznaka 2tKP pa drugi teden klinične prakse.
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Graf 22: Skupno število študentov na mentorico
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Graf 23: Porazdelitev študentov glede na reference mentoric

79

Prisotnost mentoric v tednu razporejenosti študenta na določenem oddelku je prikazana v
grafu 24. Pri tem 1 pomeni 'stalna prisotnost ene mentorice', 2 pomeni 'stalna prisotnost
različnih mentoric', 3 pomeni 'mentorica odsotna, nadomešča jo mentorica iz drugega
oddelka', 4 pomeni 'mentorica prisotna, a nadomešča še mentorico na drugem oddelku' in 5
pomeni 'mentorica pokriva tri oddelke ali več'.
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Graf 24: Prisotnost mentorice

Rezultati kažejo, da je bila slaba petina študentov razporejenih na oddelke, kjer jim je bila
neposredna mentorica večino časa na voljo.

6.6 Ugotovitve raziskave glede na postavljene hipoteze
Hipoteza 1: Študenti niso naklonjeni gerontopsihiatrični zdravstveni negi.
Pri z anketnim vprašalnikom zbranih podatkih aritmetična sredina na 7-stopenjski lestvici
znaša okoli 5, kar je relativno visoko. Na izbranih šest vprašanj nihče ni odgovoril s
povprečno manj kot 2,5 do 3, kar kaže na srednjo naklonjenost do gerontopsihiatrije tudi
med najmanj naklonjenimi.
Iz kvalitativnih podatkov lahko ugotovimo uravnoteženost med pozitivnimi in negativnimi
stališči do dela pretežno s starostniki, pa tudi pogoje, ki bi stališča izboljšali, vendar pa
večina ne vidi kariernih priložnosti v tem delu.
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Zbrani podatki kažejo, da so študenti kljub nekaterim pomislekom večinoma zmerno
naklonjeni gerontopsihiatrični zdravstveni negi, čeprav tu ne vidijo kariernih priložnosti,
zato hipotezo, 'da študenti gerontopsihiatrični negi niso naklonjeni', zavrnemo.
Hipoteza 2: Študenti tekom klinične prakse stališča pozitivno spremenijo.
Kvantitativni podatki kažejo, da so se spremenila le določena stališča. Splošno stališče o
delu na gerontopsihiatriji se je izboljšalo, enako lahko trdimo za stališče, da so starostniki
zanimivi ljudje. Pri drugih spremenljivkah, ki merijo stališča o starostnikih, pa ni moč
trditi, da je prišlo do kakršnihkoli sprememb. Glede na te podatke lahko hipotezo
sprejmemo le deloma.
Pri pregledu kvalitativnih podatkov pa lahko ugotovimo, da večina študentov ocenjuje, da
imajo izkušnje na posamezni klinični praksi določen vpliv na njihovo razmišljanje,
izkušnje pa lahko vplivajo tako pozitivno kot negativno na njihov odnos do nekega
področja.
Hipoteza 3: Obstajajo razlike med stališče rednih in izrednih študentov, pri čemer so
stališča rednih študentov do gerontologije manj negativna kot stališča izrednih študentov.
Iz kvantitativnih podatkov razberemo, da v določenih primerih razlike med rednimi in
izrednimi študenti v stališču o delu na gerontopsihiatriji so, v drugih primerih pa statistično
značilnih razlik ni.
Opaziti je moč, da se v splošnem stališču o delu na gerontopsihiatriji redni študenti
razlikujejo od izrednih, pri čemer je njihovo stališče bolj pozitivno. Pri spremenljivkah, ki
merijo stališče o starostnikih, pa opazimo, da se v večini merjenih pojmov izredni študenti
ne razlikujejo od rednih. Redni študenti se bolj od izrednih strinjajo s trditvijo 'Zelo stari
ljudje potrebujejo predvsem zagotavljanje dnevnih aktivnosti' in manj strinjajo s trditvijo
'Zelo stari ljudje ne bi smeli voziti avtomobila', medtem ko drugje ni statistično značilnih
razlik.
Kvalitativni podatki podobno kažejo na manjše razlike. Še najbolj je značilno, da izredni
študenti, še posebej tisti, ki so zaposleni v zdravstvu, zelo kritično ocenjujejo odnos družbe
do starostnikov, medtem ko so med rednimi tudi študenti, ki ocenjujejo, da je odnos dober.
Podobno izredni študenti, ki so zaposleni v zdravstvu, to delo ocenjujejo kot manj želeno
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in cenjeno v stroki, medtem ko je med rednimi nekaj takih, ki menijo, da je enako cenjeno
ali pa sploh nimajo mnenja.
Hipotezo glede na zbrane podatke tako lahko deloma sprejmemo.
Hipoteza 4: Obstaja pozitivna povezanost med oceno klinične prakse in pozitivnimi stališči
do gerontopsihiatrične zdravstvene nege.
Iz kvantitativnih podatkov razberemo, da je povezanost med spremenljivkama precej
blaga, vendar statistično značilna. Pearsonov korelacijski koeficient namreč znaša 0,209
pri stopnji značilnosti manjši od 0,05 (0,023 natančneje). Glede na te podatke hipotezo zato
lahko sprejmemo.
Kvalitativni podatki kažejo, da so študenti pozitivno ocenili klinično prakso, pa tudi, da se
jim je delo zdelo zanimivo, ni pa glede na te podatke možno zagotovo trditi, da gre
oziroma da ne gre za povezanost med ocenama.
Hipoteza 5: Obstaja pozitivna povezanost med oceno kliničnih mentorjev in pozitivnimi
stališči do gerontopsihiatrične zdravstvene nege.
Podatki kažejo, da ocena kliničnih mentorjev za razliko od skupne ocene celotne klinične
prakse ni povezana s splošnim stališčem o delu na gerontopsihiatriji. Nobena izmed šestih
spremenljivk, ki so indikatorji za oceno kliničnih mentorjev (po tri spremenljivke za vsak
teden) statistično značilno ne korelira s spremenljivko 'Splošno stališče o psihiatriji po
klinični praksi'. Glede na te podatke hipotezo zavrnemo.
V intervjujih so študenti navajali pomen dela mentorja, vendar se niso jasno opredeljevali,
da vpliva na njihova stališča. Mentor jim večinoma pomeni pomemben del celotnega vtisa
neke klinične prakse. Iz tega vidika bi lahko tej hipotezi deloma pritrdili, kar kaže na to, da
je smiselno vlogo kliničnega mentorja na oblikovanje stališč dodatno raziskati.
Hipoteza 6.: Študenti pozitivno ocenjujejo uvajanje novih metod usposabljanja v klinično
prakso.
Kot razberemo iz tabele pripadajočega histograma, je skupna ocena klinične prakse
relativno visoka. Če upoštevamo, da smo kostrukt dobili z združevanjem 24-ih
indikatorjev, ki so bili merjeni na 5-stopenjski lestvici, potem je najvišje možno število
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točk 120. Torej je aritmetična sredina 105,60 izredno visoka in nakazuje zadovoljstvo
študentov s klinično prakso. Tudi najnižja vrednost 71 je relativno visoka, saj pomeni, da
je bila povprečna ocena vseh 24-ih indikatorjev v najslabšem primeri približno 3 na 5stopenjski lestvici. Ob predpostavki, da smo raziskovali klinično prakso, ki ima
posodobljeno organizacijsko strukturo in vsebinski okvir, na podlagi analize samo te
izbrane spremenljivke lahko zaključimo, da bi hipotezo morali sprejeti.
Tudi kvalitativni podatki kažejo na pozitivne ocene strukturiranosti klinične prakse, je pa
razbrati tudi, da je večini poleg organizacije morda še bolj pomemben odnos zaposlenih.
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7 RAZPRAVA
Vzorec študentov je glede na raziskovalki razpoložljive podatke glede na spol in starost
primerljiv s populacijo, večji je delež izrednih študentov. Glede na slednje je verjetno tudi
večji delež poročenih, o reprezentativnosti glede na kraj bivanja pa iz zbranih podatkov ni
mogoče sklepati. Jasno je, da se vsi izobražujejo v eni od slovenskih regij. Glede na to, da
je del vrednot pogojen tudi s socializacijo v okolju, kjer je posameznik odraščal in kjer
biva (Ule, 2009a; Ule, 2009b), glede ugotovljenih stališč ni možno z gotovostjo sklepati o
stališčih celotne populacije študentov.
Pri interpretaciji podatkov, pridobljenih z intervjuji, je potrebno upoštevati, da so bili
intervjuji opravljeni po dvotedenskem vključevanju intervjuvancev v zdravstveno nego
pacientov na EGP PKL, kjer so imeli izkušnjo tako s starostniki, ki so iz različnih razlogov
bolj ali manj odvisni od pomoči okolice, kot tudi s starostniki, ki so naleteli na zdravstveno
težavo v življenju, vendar pa je velika verjetnost, da bodo svoje življenje uspešno
obvladovali še naprej. Prav tako je struktura pacientov na EGP PKL glede na ekonomsko
socialne razmere, običajno zelo heterogena.
Med splošnimi vrednotnimi orientacijami lahko ugotovimo, da je večina študentov srečnih
do zelo srečnih, glede tega, koliko so verni, so se opredelili dokaj enakomerno po celotni
lestvici, glede politične opredelitve pa se je večina umestila v sredino. Pri tem je zanimivo,
da kar dobrih 40% na to vprašanje ni odgovorilo. Glede pripravljenosti ljudi pomagati
drugim, so bili odgovori porazdeljeni. Večina je izbirala sredinske ocene. O tem, koliko so
na splošno ljudje vredni zaupanja, večina ocenjuje, da je pri tem dobro biti nekoliko
previden. Kljub temu pa je večina študentov glede prihodnosti zelo optimistična. Do stanja
v zdravstvu so bolj kritični, še vedno pa se jim zdi bolj dobro kot ne. Pomoč učiteljev pri
študiju večina ocenjuje kot zelo dobro. Splošne vrednotne orientacije naj bi vplivale na
stališča (Payne in Walker, 2002; Ule, 2009b), a glede na rezultate raziskave niso vplivala
na stališča študentov o delu na gerontopsihiatriji in na stališča o zelo starih ljudeh.
Podobno, kot so ugotavljali Gillis s sodelavci (2008), Holroyd s sodelavci (2009), Kydd
(2010) in Hywel (2010), večina anketiranih študentov meni, da starostniki potrebujejo
predvsem pomoč pri dnevnih aktivnostih in ne potrebujejo veliko pozornosti. Ob tem so s
starostjo povezovali obremenitev za družbo, odvisnost od pomoči, bolezen, izključenost in
minljivost.
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Prva misel ob govorjenju o staranju je bila za večino intervjuvancev misel na bolezen in
nemoč, sledili so odtujenost, osamljenost in konec lepih stvari, kar so ugotavljali tudi Gillis
s sodelavci (2008) in Holroyd s sodelavci (2009). Poleg bolezni in telesne oslabelosti, se
jim zdijo problematične tudi karakterne spremembe, pripisane starosti, kot so
konzervativnost, trmoglavost, odklanjanje aktivnosti in pomoči oziroma pasivnost.
Kljub razpršenosti odgovorov se je večina strinjala, da zelo stari ljudje ne bi smeli voziti
avtomobila, kar morda lahko razumemo kot odraz splošnejšega prepričanja o sposobnostih
starostnikov.
Večini se zdijo zelo stari ljudje zanimivi in, da ob njih nimajo neprijetnih občutkov, kar bi
lahko ocenili kot pozitivna stališča, kar so ugotavljali tudi Lee (2007) ter Hweidi in AlObeisat (2006). Prednosti starosti in staranja intervjuvanci vidijo predvsem v izkušnjah,
znanju, modrosti, ki si jih človek pridobi tekom let, ima veliko spominov in življenjskih
zgodb, veliko prostega časa, družino, razvije neko strpnost, hvaležnost, pa tudi urejenost in
sistematičnost. Podobno ugotavljajo Yildirim Usta s sodelavci (2012), ki so svoje
ugotovitve pripisali tradicionalnim družbenim vrednotam. Nekaj intervjuvancev je menilo,
da je starost lahko nekaj lepega, a so to pogojevali z dobrim zdravjem oziroma aktivnostjo
starostnika, da si to življenjsko obdobje naredi lepo.
Odnos družbe do starosti se dvema tretjinama intervjuvancev zdi bolj slab kot dober,
tretjina pa ocenjuje, da se jim zdi kar dober. Slednji so bili vsi redni študenti. V odgovorih
se verjetno odraža tudi kritičnost do družbe, v kateri so vrednote hitrost, uspešnost,
produktivnost in materialne dobrine.
Na splošno bi lahko ocenili, da starost in staranje v raziskavo vključeni študenti vidijo kot
nekaj, kar je bolj povezano s težavami in problemi, čeprav prepoznajo tudi nekatere
prednosti. Predvsem se zdi, da o starosti in staranju ne razmišljajo kot o nečemu, s čemer
se bodo v prihodnosti verjetno soočili tudi sami.
Rezultati anketiranja kažejo, da so študenti zmerno naklonjeni starostnikom in
gerontopsihiatrični zdravstveni negi. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi raziskovalci, ki
pa so ob tem ugotavljali, da se stališča zaradi negativnih izkušenj tekom študija lahko
poslabšajo (Aud et al., 2006; Brown et al., 2008; Scerri in Scerri, 2013; Williams et al.,
2007; Brown et al., 2008). Pri trditvah, ki zadevajo stališča do gerontopsihiatrične
zdravstvene nege, porazdelitev odgovorov kaže, da večina študentov ocenjuje delo na
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gerontopsihistriji kot zanimivo in da je lahko strokovni izziv. Sicer je nekaj več tistih, ki
mislijo, da je to predvsem fizično delo, a se jim ne zdi dolgočasno. Večina se strinja, da
delo nudi možnost za kreativnost. Precej neenotni so bili v trditvah, da je to delo
podcenjeno in da je rutinsko. Ugotovimo lahko, da je bilo pred izvedbo klinične prakse
veliko takih, ki se ni moglo o posamezni trditvi opredeliti, po zaključku klinične prakse pa
se je število neopredeljenih zmanjšalo.
Splošno stališče o delu na gerontopsihiatriji se je po zaključku klinične prakse statistično
značilno izboljšalo, kar so ugotovili tudi Lee s sodelavci (2007), ki so to pripisovali
pozitivnim izkušnjam ob usposabljanju in Potter s sodelavci (2013), ki vidijo kot glavni
dejavnik pridobljeno znanje.
Lahko ugotovimo, da je odnos intervjuvanih študentov do zaposlovanja na področju
zdravstvene nege starostnika precej različen. Prednosti vidijo v možnosti neposrednega
stika s pacienti in pozitivnih povratnih informacijah, slabosti pa predvsem v rutini in
fizično zahtevnem delu. Izpostavili so tudi pogoje, ki bi njihovo stališče izboljšali, če bi
bili izpolnjeni, nanašajo pa se predvsem na materialne pogoje, čas, ki bi ga imeli za svoje
delo in kakovost dela ostalih zaposlenih. Sicer menijo, da niso vsi za vsako delo in tako je
tudi na tem področju.
Pojavile so se posamezne izjave, katere bi bilo zanimivo bolj poglobljeno raziskati glede
strinjanja z njimi med študenti, pa tudi med zaposlenimi na gerontopsihiatriji. To so
trditve, da je delo manj zahtevno, premalo plačano, umazano, ne ponuja izzivov,
posamezniki pa se mu izogibajo tudi, ker jih je strah starosti in staranja. Pri stališčih do
področja je verjetno dejavnik podajanja želenih odgovorov še nekoliko večja kot sicer.
Lahko bi zaključili, da se v raziskavo vključenim študentom zdi zaposlitev na področju
zdravstvene nege starostnika kljub nekaterim prednostim večinoma karierno nezanimivo,
kar so ugotavljali tudi drugi (Faberberg et al., 2000; Crisci in Arnone, 2008; Hywel, 2010),
ni pa bilo v primerjavi z drugimi področji zaznati slabšalnega odnosa do področja.
Med možne motivacijske dejavnike za delo na področju zdravstvene nege starostnika
sodijo pozitivne povratne informacije, občutek koristnosti, sproščenost pri delu, pa tudi
osebne izkušnje in enostavno želja po delo s to populacijo. Spet so se pojavili odgovori, da
bi to delo z veseljem opravljali, če bi imeli za to boljše pogoje. Štirje so jasno izrazili, da
jih tako delo ne veseli in bi ga ne opravljali.
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Veliko raziskav ugotavlja vpliv klinične prakse na stališča do področja (Dorman-Marek et
al., 2004; Scott-Tilley et al., 2005; Blomqust et al., 2007; Burns in Poster, 2008; McNeill et
al., 2008; Carter in Rukholm, 2008; Taylor-Sullivan, 2010, Wang et al., 2010). Glede na
odgovore v raziskavo vključenih študentov lahko rečemo, da intervjuvanci ocenjujejo, da
ima klinična praksa vpliv na njihova stališča. Kakšen je vpliv, je odvisno od več
dejavnikov, kot so prejšnje izkušnje in dejavniki na sami klinični praksi, ki lahko delujejo
pozitivno, pa tudi negativno. Podobno so ugotavljali Donikova s sodelavci (2009),
Bobnarjeva s sodelavci (2010) in Hvalič Touzeryeva (2010).
Dejavniki, ki jih na kliničnih praksah motijo, pa niso pacienti, pač pa odnos zaposlenih do
njih, da se pogosto počutijo odveč, nestrpnost mentorjev, če ne vedo, kaj naj bi delali in se
jim vse zdi monotono in če zaposleni ne prisluhnejo njihovim kritičnim pripombam. Do
podobnih ugotovitev so prišli tudi v drugih raziskavah (Čuk in Hvala, 2009; Ramšak Pajk
in sod., 2009; Ahčin in sod., 2009; Harih in Pajnkihar, 2010; Kotnik in Bobnar, 2010, Filej
in Železnik, 2010). Na to je s sistematičnim pristopom v klinični bazi možno vplivati.
Spremembe so pomembne tudi z vidika kakovosti storitev, ne samo do študentov, pač pa
tudi do pacientov. Gre za vzpostavljanje pozitivne delovne klime in kulture prijaznosti v
delovnem okolju.
Podobno tudi pri vlogi mentorja intervjuvani študenti izpostavljajo, kako pomembno je, da
je mentor do njih prijazen, si vzame čas, jim je pripravljen razlagati, pojasnjevati, razume,
da vsi ne morejo sprejemati znanja enako hitro, je dostopen, odkrit in pravičen, zavzet in
kaže veselje do dela, ki ga opravlja. Najbolj jih pri mentorjih moti neprijaznost,
neprimerno posredovana kritika in dajanje občutka, da jim je vse odveč. Tudi na tem
področju je možno doseči nekatere spremembe brez posebnega materialnega vložka,
verjetno pa velja razmisliti o prenehanju krčenja delovnega časa, ki ga imajo klinični
mentorji znotraj siceršnjih delovnih zadolžitev na voljo in ne glede na racionalizacijske
ukrepe omogočiti mentorjem za aktivnosti, povezane z mentorstvom vsaj čas v obsegu, kot
ga predvideva zakonodaja.
Povprečne ocene kriterijev izvedbe klinične prakse na EGP PKL se gibljejo med 3,67 in
4,71. Za oceno kakovosti je razveseljivo, da najvišja ocena pripada trditvi, da so zaposleni
na oddelku študentom pripravljeni posredovati svoje znanje, Nižje ocene pripadajo trditvi,
da so bili študenti predstavljeni pacientom na oddelku in pričakovano oceni časa, ki je
mentorju na voljo za delo s študenti. Visoke ocene (4,5 in več) so dobile še trditve, da so se
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na oddelkih počutili zaželene, da so jih zaposleni spodbujali k samostojnemu delu z bolniki
ter kritičnem razmišljanju ter ocena osebnostnih, etičnih in strokovnih kompetenc
mentorjev. Ocene kažejo na pripravljenost zaposlenih v klinični bazi za delo s študenti,
obstajajo pa elementi, na katerih bi lahko vpeljali izboljšave, ki bi kakovost klinične prakse
še povečale.
Povprečne ocene organizacije klinične prakse so visoke. Najvišje pripadajo uvodnemu
seminarju, strukturi klinične prakse in tematskim seminarjem, kar pomeni, da so študenti
dobro sprejeli pred leti vpeljane novosti. Najnižja ocena pripada splošni urejenosti klinične
baze, malenkost višja pa je za dostopnost dodatnega študijskega gradiva in gradivo, ki ga
študenti dobijo ob začetku klinične prakse. Kljub omejenim sredstvom bi bilo tudi na tem
področju mogoče uvesti nekaj izboljšav.
Odgovori na vprašanja o idealni klinični praksi so nekoliko presenetili, saj so bila
pričakovanja raziskovalke, da bo podanih več odgovorov z inovativnimi pristopi k
organizaciji in izvedbi klinične prakse. V praksi so bili odgovori bolj usmerjeni v
odpravljanje pomanjkljivosti in poudarjanje prednosti glede na pretekle izkušnje na
kliničnih praksah. Izpostavljali so strukturo in tako organizacijo, da so ves čas z nečim
zaposleni, predvsem pa, da na vsaki klinični praksi zvedo kaj novega. Več intervjuvanih
študentov si želi več izvajanja medicinsko tehničnih posegov in to tako, da bi določene
veščine lahko tudi utrdili. Nekateri si želijo stalno prisotnost mentorja, drugim se zdi
pomembno, da tisto, kar so se že naučili, izvajajo samostojno. S tem, ko jim mentor zaupa,
se krepi tudi njihova samopodoba. Številni so omenili, da je bila praksa, ki so jo zaključili,
dokaj blizu njihovim predstavam o dobri klinični praksi.
Ugotovitve glede raziskovalnih hipotez so bile različne. Trditev, da študenti niso
naklonjeni gerontopsihiatrični zdravstveni negi, je bila zavrnjena, kljub temu pa lahko
ugotavljamo številna negativna stališča do starosti, staranja in zaposlovanja na tem
področju. Trditev, da klinična praksa vpliva na stališča, je potrjena, ne vemo pa, ali je
sprememba v stališčih taka, da bi imela pomemben vpliv na karierno odločanje. Drži, da
obstajajo razlike med stališči rednih in stališči izrednih študentov, podatki pa ne pokažejo,
kaj je vzrok za razlike. Lahko pa ugotovimo, da organizacija in izvedba klinične prakse,
predvsem odnos mentorjev in drugih zaposlenih, vpliva na stališča študentov. Tako je
posledično nujno, da prizadevanja za povečan interes za pridobivanje dodatnih znanj s
področja obravnave duševnih motenj v starosti in za zaposlovanje na področju zdravstvene
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nege starostnika, najprej poskrbimo za kakovost klinične prakse na tem področju. To
vključuje zadostno število primerno usposobljenih kliničnih mentorjev, ki naj imajo poleg
strokovnega znanja tudi pozitiven odnos do delovnega področja in do vseh aktivnosti
zdravstvene nege, za katere naj bi usposobili študente.
Pomembno je še enkrat izpostaviti, da je podobno kot nekatere raziskave v tujini, tudi ta
raziskava pokazala, da stališča študentov ob vstopu v izobraževanje niso nujno predvsem
negativna. Prav tako bi bilo nerealno pričakovati, da bo tekom kliničnega usposabljanja
večina študentov razvila željo za zaposlovanje na tem področju. To velja za vse področja,
saj smo si posamezniki različni v željah in interesih. Pomembno je, da s klinično prakso ne
izgubimo tistih, ki si takega dela želijo, pa bi se zaradi negativnih izkušenj na klinični
praksi odločali za zaposlovanje na drugih področjih. Končno je tudi misel, da lahko s
svojim delom zagotoviš višjo kakovost obravnave, verjetni marsikomu lahko karierni izziv.
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8 SKLEP
Glede na demografske trende in epidemiologijo duševnih motenj v starosti je jasno, da bo
število starostnikov z različno izraženimi motnjami v duševnem zdravju, ki bodo poiskali
pomoč znotraj sistema zdravstvenega varstva, strmo naraščalo in da se bodo zato zaposleni
v zdravstveni negi z njihovimi posebnimi problemi in potrebami srečevali in jih reševali na
večini področij svojega delovanja. Za kakovostno zdravstveno nego zato potrebujemo
usposobljene strokovnjake na tem področju.
Glede na aktualne potrebe prebivalstva in zdravstvene dejavnosti je potrebno poiskati
najboljše možne načine usposabljanja študentov zdravstvene nege. Spoznanja sistematične
evalvacije obstoječih praks in sledenje spoznanj po svetu je potrebno upoštevati tako pri
načrtovanju vsebine, obsega, metod klinične prakse v prihodnosti in tudi pri iskanju
možnosti za dodatne resurse zanjo. To bi kljub aktualnim ekonomsko gospodarskim
razmeram ne bi smelo biti neizvedljivo, saj bi ob ustrezni argumentaciji tudi aktualna
politika verjetno prepoznala družbeni interes v kakovostnih kadrih, ki bi bili sposobni
zagotavljati ustrezno zdravstveno oskrbo na kar najbolj gospodaren način.
Potrebno je izpostaviti potrebo zavedanja v slovenski zdravstveni negi o tem, kaj je njena
primarna vloga. Če želimo govoriti o dobrih praksah pri pacientih s kroničnimi boleznimi,
kamor sodi tudi večina motenj v duševnem zdravju starostnikov, morajo delavci v
zdravstveni negi starostnikov na vseh nivojih sprejeti, da so specialnosti v zdravstveni negi
predvsem področja posebnih potreb pri zagotavljanju pomoči pacientom pri temeljnih
življenjskih aktivnostih, ne pa diagnostično terapevtski posegi, kot žal pogosto menijo tako
zaposleni v zdravstveni negi in, kar je še posebej problematično, tudi tisti, ki so klinični
mentorji. Ti v procesu usposabljanja svoje predstave prenašajo na študente. Zato je pri
izbiri in vodenju kliničnih baz za usposabljanje na področju zdravstvene nege starostnika
potrebno zagotoviti kakovostne pogoje in kakovostne mentorje. Vsebinsko je potrebno
zagotoviti, da se študenti usposabljajo tudi na področju motenj v duševnem zdravju pri
starostnikih.
Ob upoštevanju omejitev pri interpretaciji podatkov, pa je glede na zbrane podatke možno
zaključiti, da so najbolj moteči elementi na kliničnih praksah taki, da za njihovo odpravo ni
potrebno posebnih sredstev, pač pa gre za ukrepe, ki so bolj povezani z odnosom kliničnih
mentorjev in ostalih zaposlenih, tako do študentov, pa tudi do lastnega dela in pacientov, ki
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so jim zaupani. Verjetno je razumljivo, da dva tedna opazovanja ljudi, ki jasno izražajo
nezadovoljstvo s svojim delom, ki svoje delo opravljajo površno in nestrokovno, težko
spodbudi kogarkoli, da bi razmišljal o kariernih možnostih na tem področju.
Nujno je predvsem, da vsi študenti uvidijo, da so pri obravnavi starostnika, posebno če ima
poleg ostalih težav še eno od značilnih duševnih motenj v starosti, tudi na videz zelo
enostavne in rutinske aktivnosti v resnici precej bolj kompleksne. Vsak zaposleni v
zdravstveni negi bi se moral zavedati, da za njihovo reševanje potrebuje dodatna znanja s
področja gerontopsihiatrične zdravstvene nege. Le tako lahko pričakujemo kakovost v
obravnavi prebivalstva ki se vse bolj stara.
Cilj magistrskega dela je bil dosežen, saj lahko ugotovimo, da je sodoben sistematičen
pristop k organizaciji in izvedbi klinične prakse tisto, kar študente motivira za večjo
zavzetost pri pridobivanju novih znanj. Študenti so ob končni evalvaciji pogosto izrazili
pozitivno presenečenje, saj so pred klinično praksi pričakovali, da se ne bodo nič novega
naučili. Kljub temu, da so delo opisovali kot ponavljajoče, z veliko rutine, z (pre)malo
diagnostično terapevtskih posegov, so ugotavljali prednosti pristnosti odnosa, pozitivnih
povratnih informacij, pa tudi tega, da tega dela ne zmore vsak izvajati.
Klinična praksa kot pomemben del usposabljanja pomeni temelj profesionalnosti, zato je
ključno, da se pri organizaciji in izvedbi sledi spremembam v družbi. Upoštevati je
potrebno tehnološki napredek, še bolj pa spreminjajoče se značilnosti posameznikov in
spremembe na področju medsebojnih odnosov. Morda bi bilo smiselno razmišljati o bolj
sistematičnem sodelovanju med izobraževalnimi inštitucijami in ustanovami za dolgotrajno
oskrbo. V tujini se je tako sodelovanje izkazalo za zelo uspešno in koristno za vse. Študenti
bi se v to okolje vračali in sistematično pridobivali in nadgrajevali svoje znanje. Tako bi se
lahko na primer v prvem letniku s pomočjo šolskih mentorjev usposabljali za izvajanje
aktivnosti zdravstvene nege, v drugem letniku bi pridobivali posebne veščine, vezane na
različne težave v starosti, v tretjem letniku pa bi bili v delovno okolje vključeni tako, da bi
v znanem okolju pridobivali organizacijske veščine in veščine za izvajanje zdravstveno
vzgojnega dela pri pacientih in njihovih svojcih. Taka organizacija bi povečala število
oseb, ki so vključene v skrb za tiste, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo in s tem verjetno
vplivala na višjo kakovost storitev, verjetno ob enakih, ali pa celo nižjih stroških.
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Podatki, pridobljeni v magistrskem delu usmerjajo v nadaljevanje raziskovanja stališč
študentov do starosti in staranja ter dejavnikov, ki vplivajo na stališča, odpirajo pa tudi
nova vprašanja. Tako se postavlja vprašanje, v katerih okoliščinah in koliko se študenti, pa
tudi zaposleni v zdravstveni negi, zavedajo potrebe po etični presoji svojih dejanj.
Problematično se zdi tudi to, da študenti drugega letnika pogosto v opisih ločijo 'nego' in
'delo diplomirane medicinske sestre', pa tudi favoriziranje diagnostično terapevtskih
posegov pred aktivnostmi pomoči pri zagotavljanju temeljnih življenjskih aktivnosti. In
tudi, zakaj študenti zdravstvene nege pri kliničnem usposabljanju pogrešajo dobre odnose z
mentorji in zaposlenimi v kliničnih bazah.
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Priloga 1
Univerza v Ljubljani
Zdravstvena fakulteta

IZJAVA O AVTORSTVU

Podpisania

ZLATA ŽIVIČ

magistrandka študijskega programa
z vpisno številko

Zdravstvena nega 2. stopnje

11100601

rojena 15. 5. 1965
sem avtorica magistrskega dela z naslovom
STALIŠČA IN MOTIVACIJA ŠTUDENTOV NA KLINIČNI PRAKSI NA ENOTI ZA GERONTOPSIHIATRIJO
ki je nastalo ob pomoči mentorice

redne prof. dr. Majde Pahor, univ. dipl. soc.

Izjavljam, da sem magistrsko delo napisala samostojno, s korektnim navajanjem literature in ob
pomoči mentorice, ter upoštevanju Navodil za pisanje seminarskih nalog, diplomskih in magistrskih
del.
Zavedam se, da je plagiatorstvo v kakršnikoli obliki kršitev avtorskih pravic (veljavni zakon o avtorstvu
in sorodnih pravicah) in poznam posledice, ki jih dokazano plagiatorstvo pomeni za moje diplomsko
delo in moj status.

V Ljubljani, dne 26. februarja 2014

Podpis avtorice

Priloga 2

1. SKUPINA

IZREDNI

Spoštovani študent(ka)!
Sem nadzorna mentorica klinične prakse na Enoti za gerontopsihiatrijo Psihiatrične klinike
Ljubljana, pa tudi študentka bolonjskega magistrskega študija na Zdravstveni fakulteti
Univerze v Ljubljani. Naslov mojega magistrskega dela bo predvidoma »Stališča in
motivacija študentov na klinični praksi na Enoti za gerontopsihiatrijo. Temeljni cilj
magistrske naloge je oblikovanje strategije za boljše načrtovanje in izvajanje klinične prakse
iz gerontopsihiatrične zdravstvene nege. Z raziskavo ugotavljamo vpliv klinične prakse na
vrednote, stališča in predstave študentov o tem področju.
Vprašalnik, ki ga boste izpolnjevali pred začetkom vaj, vsebuje vprašanja o vaših temeljnih
vrednotnih orientacijah, o stališčih in predstavah, ki jih imate o gerontopsihiatrični
zdravstveni negi in o zelo starih ljudeh. Zaprosila vas bom tudi za nekaj demografskih
podatkov, ki bodo omogočali boljšo interpretacijo podatkov!
V vprašalniku, ki ga boste izpolnjevali po zaključku klinične prakse, bodo nekatera vprašanja
izpuščena, nadomestila pa jih bodo vprašanja o oceni izvedbe klinične prakse in o oceni
mentorjev.
Sodelovanje v raziskovanju je prostovoljno in anonimno.
Če ste se odločili za sodelovanje, Vas prosim, da v polje »Zaporedna št.« vpišete številko, ki
ste jo izžrebali in tudi, da si jo zabeležite v gradivo, ki ste ga prejeli, da jo boste uporabili tudi
za označevanje ankete, ki jo boste izpolnjevali po zaključku klinične prakse.
Izpolnjene anketne vprašalnike boste oddali v kuverto, ki jo bom zalepila, nekdo med vami pa
bo lepljeni rob parafiral, kar bo dokaz, da kuverte v čase vaše prisotnosti v klinični bazi ni
nihče odpiral.
Končni cilj raziskovanja so spremembe v organizaciji in izvedbi klinične prakse in to
spremembe, tako z vidika zadovoljstva študentov, kot tudi z vidika potreb stroke in družbe,
zato je zelo pomembno, da na vprašanja odgovarjate tako kot mislite, saj so samo taki
odgovori uporabni za načrtovanje učinkovitih sprememb.
Za sodelovanje v raziskavi se vam že vnaprej zahvaljujem in Vas vabim na predstavitev
rezultatov, predvidoma ob zagovoru magistrske naloge,
Zlata Živič
Ljubljana, 2011

Priloga 2
NAJPREJ JE PRED VAMI NEKAJ VPRAŠANJ O TEM, KAJ MENITE O DRUŽBI, DRUŽBENI KLIMI IN
KAKŠNA SO VAŠA STALIŠČA DO NEKATERIH DRUŽBENIH VPRAŠANJ. OCENJUJETE OD 1 DO 10,
SKRAJNI OCENI STA DODATNO RAZLOŽENI PRI VSAKEM VPRAŠANJU. ŠTEVILKA 88 POMENI, DA
ODGOVORA NE VESTE OZ. SE NE MORETE OPREDELITI. (Obkrožite izbrano oceno)

1. Kaj bi rekli, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma
gledajo predvsem nase?
1 – večinoma gledajo predvsem nase
10 – večinoma so pripravljeni pomagati drugim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

2. Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva v Sloveniji?
1 – izredno slabo

1

2

10 – izredno dobro

3

4

5

6

7

8

9

10

88

3. V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste?
1 – zelo nesrečen(na)

1

2

3

10 – zelo srečen(na)

4

5

6

7

8

9

10

88

4. Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste verni?
1 – sploh nisem veren(a)

1

2

3

10 – zelo sem veren(a)

4

5

6

7

8

9

10

88

5. V politiki se danes govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici?
1 – skrajno levo

1

2

10 – skrajno desno

3

4

5

6

7

8

9

10

88

6. Ali se vam zdi, da pri svojem študiju od učiteljev dobite vso potrebno pomoč?
1 – nikoli

1

2

10 – vedno

3

4

5

6

7

8

9

10

88

7. Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali pa menite, da je
treba biti z ljudmi zelo previden?
1 – treba je biti zelo previden
10 – večini ljudi lahko zaupam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

8. Glede prihodnosti so nekateri bolj črnogledi, drugi prihodnost vidijo bolj rožnato.
Kako bi opredelili sebe?
1 – zelo črnogled(a)
10 – zelo optimističen(na)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

Priloga 2
PRED

VAMI

JE

KRATKA

LESTVICA

ZA

OCENJEVANJE

NEKATERIH

STALIŠČ

DO

GERONTOPSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE NEGE.

Prosimo vas, da s križcem označite koliko se strinjate z naslednjimi trditvami:
Delo na gerontopsihiatriji -

V celoti
se ne
strinjam

Močno
se ne
strinjam

Delno
se ne
strinjam

Niti se
strinjam
niti ne
strinjam

Delno
se
strinjam

Močno
se
strinjam

V celoti
se
strinjam

je zanimivo.
je predvsem fizično delo
je strokovni izziv.
je dolgočasno.
nudi veliko možnosti za
kreativnost pri delu.
je podcenjeno.
je rutinsko.
je delo ki ga ne želim
opravljati.
Od klinične prakse pričakujem (dopišite):
____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Zelo stari ljudje

V celoti
se ne
strinjam

Močno
se ne
strinjam

Delno
se ne
strinjam

Niti se
strinjam
niti ne
strinjam

Delno
se
strinjam

Močno
se
strinjam

V celoti
se
strinjam

so zanimivi ljudje.
mi zbujajo neprijetne občutke.
ne potrebujejo veliko
pozornosti.
ne bi smeli voziti avtomobila
potrebujejo predvsem
zagotavljanje osnovnih
dnevnih aktivnosti.
so večinoma neaktivni.
So tisti ljudje ki (dopišite svoje mnenje)
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Priloga 2
ZA KONEC VAS PROSIM, DA ODGOVORITE ŠE NA NEKAJ DEMOGRAFSKIH VPRAŠANJ, KI BODO
DOPOLNILA STATISTIČNE ANALIZE

1. Spol
(Obkrožite številko pred ustreznim
odgovorom.)

1. ženski
2. moški
2. Letnica vašega rojstva (vpišite) :

6. Koliko generacij je živelo skupaj, ko
ste hodili v osnovno šolo?
1. otrok(ci) + starš(i)
2. otrok(ci) + stari starš(i)
3. otrok(ci) + starš(i) + stari starš(i)
4. drugo (vpišite) :

_______________

__________
3. Kakšna je izobrazba vaše matere?
(Obkrožite številko pred ustreznim odgovorom)

7. Kakšna je (približno) vaša trenutna
povprečna ocena? (elektronski indeks)

1.

osnovnošolska ali manj

2.

srednješolska

3.

višješolska

4.

visokošolska strokovna

8. Ali menite, da ste se pri izbiri študija
odločili prav?

5.

fakultetna (napišite, katera)

6.

magisterij, doktorat

(Obkrožite številko pred ustreznim
odgovorom.)

(vpišite) : __________

1. da
4. Kakšen je vaš zakonski stan?
(Obkrožite številko pred ustreznim
odgovorom.)
1.
2.
3.
4.

samski/ samska
poročen/ poročena
živim v izvenzakonski skupnosti
drugo

5. V kakšnem tipu naselja ste živeli v
letu pred začetkom študija?
(Obkrožite številko pred ustreznim
odgovorom.)
1. V mestnem (gosto poseljenem)
2. V primestnem (med vasjo in mestom)
3. V vaškem

2. ne
3. ne vem, se ne morem opredeliti
9. Kje se želite zaposliti po koncu
študija?
(obkrožite številko pred ustreznim
odgovorom.)
1. V bolnišnici. – operacijska dvorana
2.

V bolnišnici – bolniški oddelek

3.

Urgentna služba

4.

V zdravstvenem domu – ambulanta

5.

V zdravstvenem domu - patronaža

6.

V domu starejših občanov.

7.

V izobraževalni ustanovi (na šoli,
fakulteti)

8.

Ne vem

9.

Drugo (prosimo, navedite) :

___________________________________

ZAHVALJUJEM SE VAM ZA SODELOVANJE:
POTRUDILI SE BOMO; DA BOSTE S KLINIČNO PRAKSO ZADOVOLJNI!

Priloga 3

OCENJEVANJE KLINIČNE PRAKSE
Pred vami je kratka lestvica za ocenjevanje dela mentorjev in prakse v celoti. Prosim, da k vsaki
postavki podate ustrezno oceno (pri čemer pomeni 1 najslabšo in 5 najboljšo oceno) in poskušate biti
pri tem kar se da objektivni in kritični. Vse Vaše pripombe so dobrodošle saj nam bodo služile kot
vzpodbuda za nadaljnje delo.

Ime fakultete oz. visoke šole: ________________________________
Letnik in vrsta študija: drugi;

a) redni

b) izredni

Številka iz prve ankete: _________

Oddelek 1. teden:_____________ Oddelek 2. teden:_____________
TEDEN

1 2 3 45

Uvodno srečanje – informacije, usmeritve, navodila za klinične vaje

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
xxx









































































































Organizacija kliničnih vaj (urnik, dodatna navodila)

xxx







 

Tematski seminarji

xxx







 

Možnost pridobivanja dodatnih informacij za seminarsko delo

xxx







 

Študijsko gradivo

xxx







 

Urejenost klinične baze – malica, parkiranje, garderoba

xxx







 

Dostopnost do dodatnega študijskega gradiva

xxx







 

Predstavili so me pacientom na bolniškem oddelku.
Predstavili so me zaposlenim na bolniškem oddelku.
Na bolniškem oddelku sem se počutil(a) zaželen(a).
Zaposleni so mi praktično in nazorno predstavili posebnosti pri
intervencijah zdravstvene nege na gerontopsihiatriji.
Mentor(ica) oz. osebje me je spodbujalo k samostojnemu delu z
bolniki ter kritičnemu razmišljanju.
Zaposleni so me opozarjali na morebitna razhajanja med teorijo in
prakso.
Pomoč mentorja oz. osebja ob neučinkovitem izvajanju nalog in
premagovanju nepričakovanih situacij.
Mentor(ica) ima osebnostne, etične in strokovne kompetence in
spodbuja k strokovnem delu in sodelovanju v timu.
Mentor(ica) opozarja na možne strokovne napake in morebitne
etične dileme
Zaposleni so pripravljeni posredovati svojega znanja študentom.
Mentor(ica) ima na razpolago dovolj časa za delo s študenti.
Individualno delo študenta



























Dopišite morebitno dodatno mnenje, predlog, kritiko ali pohvalo:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Priloga 4

VSEBINSKI OKVIR ZA DELNO STRUKTURIRAN INTERVJU
Prvi sklop vprašanj se je nanašal na starost in staranje in sicer:
-

Na kaj pomislite, ko govorimo o staranju? Kaj vam pomeni starost na splošno?

-

Kaj pozitivnega, prednosti, dobre lastnosti povezujete s starostjo? Katere
pomanjkljivosti, težave, slabosti povezujete s starostjo?

-

Kakšni se vam zdijo stari ljudje? Naštejte tri, po vašem mnenju najbolj tipične
lastnosti starih ljudi!

-

Kaj menite o odnosu naše družbe do starosti?

Drugi sklop vprašanj se je nanašal na stališča o zdravstveni negi starostnikov in sicer:
-

Kakšno je po vašem mnenju delo medicinske sestre pretežno s starostniki (npr. v
domovih starejših občanov, nega na domu,…) v primerjavi z delom s pretežno
mlajšimi ljudmi in koliko je tako delo na splošno cenjeno?

-

Kako je tako delo cenjeno med medicinskimi sestrami, si želijo takih zaposlitev,
kakšno je mnenje o tistih, ki so na tem področju zaposleni in kaj vi mislite, da je vzrok
temu?

-

Kaj bi vas osebno motiviralo za delo s starostniki?

Tretji sklop vprašanj se je nanašal na stališča o klinični praksi in sicer:
-

Kako po vašem mnenju vpliva klinična praksa na vaša stališča o neki skupini
pacientov?

-

Kako pomemben je vtis, ki ga na vas naredi klinični mentor? Kaj najbolj cenite pri
kliničnih mentorjev?

-

Kako vpliva odnos drugih (zaposlenih v zdravstveni negi, drugih zdravstvenih
delavcev) in odnosi v timu?

-

Kaj vas na kliničnih praksah najbolj moti?

-

Na koncu prosim za opis za vas idealne klinične prakse!

