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IZVLEČEK
Uvod: Nespečnost in stres sta pomembna javnozdravstvena problema, saj prizadeneta
veliko število splošne populacije v vseh delovnih okoljih, in sta v veliki meri povezana z
nezadovoljstvom v življenju, daljšo bolniško odsotnostjo, zapletenim zdravljenjem in
ekonomskimi stroški. Številna vprašanja so še neodgovorjena in številni mehanizmi
neodkriti, saj sta obravnavani temi izjemno kompleksni, s številnimi vzroki in posledicami,
vrstami in simptomi.
Namen: Namen magistrske naloge je ugotoviti povezavo med izpostavljenostjo stresu pri
vzgojnem osebju in nespečnostjo.
Metode dela: Za oceno povezanosti med nespečnostjo in stresom pri vzgojnem osebju
smo uporabili presečno epidemiološko raziskavo. S pomočjo vprašalnika smo pridobili
demografske podatke ter ostale podatke o otrocih in nespečnosti. Za določanje koncentracij
stresnega hormona kortizola smo izbranemu vzgojnemu osebju odvzemali vzorce sline v
enem delovnem dnevu. Za statistično analizo povezanosti med nespečnostjo in stresom pri
vzgojnem osebju smo uporabili Hi-kvadrat test. Rezultati: Rezultati ankete o spanju so
pokazali, da zadnji mesec ni dobro spalo 37 % anketirancev, zadnjo noč pa 29 %. Rezultati
analize ravni kortizola pri vzgojnem osebju so pokazali, da ima 32,6 % anketirancev
prenizko raven kortizola v slini zjutraj ter 31,5 % prenizko raven kortizola opoldan.
Statistična analiza s Hi-kvadrat testom je pokazala, da je povezava pozitivna in statistično
značilna med ravnjo kortizola in vrsto zaposlitve (p = 0,015) ter stopnjo izobrazbe (p =
0,020) pri vzgojnem osebju.
Razprava in sklep: Iz pregledanih raziskav in naših rezultatov lahko sklepamo, da obstaja
povezava med izpostavljenostjo stresu pri vzgojnem osebju in nespečnostjo. V
magistrskem delu smo prikazali rezultate analize nespečnosti, stresa in dejavnikov
tveganja, ki lahko vplivajo na povezanost med nespečnostjo in stresom pri vzgojnem
osebju.
Ključne besede: nespečnost, stres, stresni hormon, kortizol v slini, vzgojno osebje.

ABSTRACT
Introduction: Insomnia and stress are important public health problems, because they
affect large numbers of the general population in all working environments, and are largely
related to the dissatisfaction in life, longer sick leave, complex treatment and economic
costs. Many questions are still unanswered and many mechanisms remain undiscovered, as
they present an extremely complex topic, with many causes and effects, types and
symptoms. Purpose: The purpose of Master's Thesis is to establish a link between
educational staff’s exposure to stress and their insomnia. Methods: To assess the
association between insomnia and educational staff’s stress, we used cross-sectional
epidemiological study. Using a questionnaire we obtained demographic information and
other information about children and insomnia. To determine the concentrations of the
stress hormone cortisol, we gathered saliva samples from the selected educational staff
within one working day. For the statistical analysis of the association between insomnia
and educational staff’s stress, we used the Chi-squared test. Results: The results of sleep
questionnaire analysis showed that 37% of respondents had not slept well in the last
month, and 29% last night. The results of the educational staff’s cortisol level analysis
showed that 32.6% of respondents had too low levels of cortisol in saliva in the morning,
and 31.5% had too low cortisol levels at midday. Statistical analysis with the Chi-squared
test showed that the relationship is positive and statistically significant between cortisol
levels and educational staff’s employment type (p = 0.015) and education level (p =
0.020).
Discussion and conclusion: Research review and our results show that there is indeed a
link between educational staff’s exposure to stress and insomnia. In this Thesis we showed
the results of insomnia analysis, stress and risk factors that may affect the relationship
between insomnia and educational staff’s stress.

Keywords: insomnia, stress, stress hormone, cortisol in saliva, educational staff.
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1 UVOD
Svetovna zdravstvena organizacija je zdravje opredelila kot stanje popolne telesne,
duševne, socialne in duhovne blaginje (World Health Organization, 1946). V zadnjih 20
letih prihajajo v ospredje duševne, socialne in duhovne oblike zdravja, ki jih je težko
razumeti in nadzorovati. Vsako delovno mesto predstavlja pritisk na posameznika. To
običajno vodi do večje nemoči, nezadovoljstva pri delu, neučinkovitosti ter duševne stiske
pri posamezniku. Stres sam po sebi ni bolezen, vendar je lahko velik vzrok za različne
bolezni. Dolgotrajna izpostavljenost stresu vodi do različnih zdravstvenih težav.
Pomembno je, da stres nadzorujemo, se ga zavedamo ter preprečimo negativne posledice
na zdravje in učinkovitost pri delu (Teasdale, 2006; Bilban, 2007).
Pri besedi stres najprej pomislimo na nekaj neprijetnega. Kot pojem ga v življenju pogosto
uporabljamo. Stres je kot sindrom, ki vključuje nespecifično reakcijo organizma na
doživljaj iz okolja. Če prilagodimo pojem tako, da ustreza shemi delovnega okolja, lahko
definiramo stres kot opaženo porušeno ravnotežje med zahtevami delovnega mesta ter
posameznikovimi zmožnostmi, da jih izvede. Delovni stres je definiran kot emocionalno
stanje, ki je rezultat razlike med sposobnostmi in zahtevami posameznika za prenašanje
stresa. Stresna situacija lahko postane negativna izkušnja z emocionalnega vidika. Stres se
lahko poveže z neprijetnimi stanji anksioznosti, napetosti in depresije (Bilban, 2007).
Osnova za reševanje težav s stresom je, da poznamo vire, ki vodijo k stresnim situacijam.
Nekatere poklicne skupine so zaradi narave dela ranljivejše za razvoj poklicnega stresa,
izgorelosti in psihofizičnih zdravstvenih težav (Novak in sod., 2013).

Pri zagotavljanju zdravih in varnih delovnih mest je pomemben vidik spremljanje izvorov
stresa in odzivanje nanje. To lahko pripomore k zmanjšanju obsega zdravstvenih težav
(Novak in sod., 2013).
Ljudje smo si med seboj izjemno različni. Zaposleni se med seboj zelo razlikujejo, po
demografskih značilnostih, znanju, osebni zrelosti, kulturnem okolju, iz katerega izhajajo.
Delavci vzpostavljajo med svojim delom pestrost medsebojnih odnosov. Med seboj
sodelujejo s sodelavci in tudi z drugimi poklicnimi skupinami. Ob tem se pojavljajo
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različne napetosti, ki lahko posameznike vodijo v različne, zanje stresne situacije (Starc,
2007).
Stres pa je povezan tudi z nespečnostjo, ki je dandanes zelo razširjen pojav. Vsako leto do
30 % celotne populacije obišče zdravnika zaradi motenj v spanju. Strahovi in skrbi v zvezi
z napredovanjem, konflikti pri delu in v družini ter bolezni pogosto povzročajo težave s
spanjem (Mendelson in sod., 1977; Pettinger, 2002).
Nespečnost je vztrajna motnja z različnimi vzroki, pojavnostjo in posledicami za zdravje
posameznika (Štukovnik in Dolenc Grošelj, 2013). Nespečnost se kaže v njeni pogostosti,
kroničnosti, vplivu na kakovost življenja prizadetega posameznika in njegovih bližnjih ter
povišanem tveganju za razvoj drugih bolezni (Daley in sod., 2009).
Eden izmed načinov merjenja stresnega hormona je kortizol. Koncentracija kortizola je
odvisna od naravnega cirkadianega ritma. Pri dnevno aktivnih ljudeh je na splošno najnižja
koncentracija kortizola zvečer, najvišja pa v zgodnjih jutranjih urah (Hoffis in sod., 1970).
Najbolj enostaven način za določanje koncentracije kortizola pri ljudeh je odvzem vzorca
sline. Postopek jemanja vzorcev je dokaj preprost, neintenziven in malo stresen (Aardal in
Holm, 1995).
Za ocenjevanje, reševanje in obvladovanje stresa na delovnih mestih vzgojnega osebja je
potrebno raziskati dejavnike tveganja.
Povezava nespečnosti s stresom pri vzgojnem osebju še ni bila raziskana, zato smo se
odločili, da jo predstavimo v magistrskem delu.
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2 PREGLED LITERATURE
Pregled literature je potekal v mednarodnih bazah podatkov (PubMed, Web of Science in
ScienceDirect) in v bibliografski-kataložni bazi podatkov (COBISS.SI). Pri iskanju v
bazah smo uporabili naslednje ključne besede v slovenskem in angleškem jeziku: stres ‒
stress, nespečnost ‒ insomnia, kortizol ‒ cortisol, vzgojno osebje ‒ kindergarten teacher,
motnje spanja ‒ sleep disorders. Zbiranje literature je potekalo v obdobju od januarja 2014
do decembra 2015. Pripravili smo tabelarični pregled literature, ki smo ga uporabili za
analizo (Priloga 3).

2.1 Stres
Beseda stres izvira iz latinske besede "stringere", ki pomeni tesno zvezati. Razvoj pojma
stres se začne že v 14. stoletju za oznako stiske, težave ali nezaželenosti. V 17. stoletju pa
se je pojem uveljavil v fiziki, za označevanje mehanskega napora, ki pomeni silo, pritisk,
obremenitev, ki so mu podvržene snovi, in njihovo sposobnost prilagajanju (ČernigojSadar, 2002).
Stres lahko definiramo kot opaženo porušeno ravnovesje med zahtevami delovnega okolja
ter posameznikovimi zmožnostmi, da jih izvede, ko so pomembne tudi posledice neuspeha.
Stres se nanaša na začasni prilagoditveni proces (Bilban, 2007). Normalen stres je prisoten,
kadar je naše počutje dobro in obremenitve dojemamo kot nekaj vsakdanjega. Kadar se
soočamo s povsem vsakdanjimi problemi, ki smo jim kos, nimamo občutka, da smo pod
stresom. Probleme poznamo že iz preteklosti in iz izkušenj vemo, da nas ne ogrožajo
pretirano (Grbić, 2007).
Kronični stres je stres, ki je stalno prisoten ali se ponavlja. Posledice kroničnega stresa so
bolj kvarne za zdravje od posledic akutnih stresnih dogodkov. Za sodobnega človeka so
najbolj stresni številni psihosocialni stresogeni dejavniki, ki si sledijo čez dan. Najbolj
kvarno na zdravje delujejo stalni, neprekinjeni ali ponavljajoči stresni dogodki, ki niso
predvidljivi, so slabo nadzorovani in imajo negotov izid. Za kronični stres je značilno
zvišanje istih hormonov kot za akutno stresno reakcijo, le da se vrednosti hormonov pri
3

akutnem stresu počasi normalizirajo, medtem ko pri kroničnem stresu ostanejo na zvišani
ravni (Starc, 2007).

Ob stresnih situacijah je temeljnega pomena preventiva pred stresom oziroma njegovo
obvladovanje, ko ta že nastopi (Flajžer, 2008).
Različne raziskave in dolgoletno proučevanje stresa je privedlo do spoznanja, da lahko
stres na posameznika vpliva tako v pozitivnem kot tudi v negativnem smislu. Lahko je
dražljaj ali motivacija, da se posameznik določene zadeve loti odločno in samozavestno.
Stres lahko spodbuja osebnostni razvoj posameznika ali pa ga zavira. Namreč negativne
posledice stresa vplivajo na človeka do te mere, da se v poznejšem življenju veliko težje
spoprijema s problemi, ki ga čakajo na življenjski poti (Slivar, 2009). Odziv na stresni
življenjski dogodek (izguba službe, smrt partnerja, prometna nesreča) vključuje čustva; v
primeru negativnega dogodka so to žalost, nemoč, tesnoba, jeza, strah. Ko nek dogodek ali
situacija pri posamezniku sproži intenzivne občutke ter ko stres, povezan s tem dogodkom
ali situacijo, posameznika ohromi in mu škoduje, govorimo o negativnem stresu
(Dernovšek, 2007). Psihološke posledice stresa so tesno povezane z vedenjskimi odzivi na
stres (Cooper, 2000).
Klasifikacije stresa, ki delujejo na človeka in povzročajo stresno reakcijo:


fizični stres, povzročen s hitrim in nepričakovanim delovanjem fizičnih dejavnikov
(hrup, povišana ali znižana temperatura, prah, vibracije, podnebje, delo v izmenah);



biološki in fiziološki stres (poškodbe organizma, izguba telesnih tekočin, stradanje,
motnje bioloških ritmov, motnje metabolnega ravnotežja);



psihološki stres, povzročen z nenadnim in nepričakovanim življenjskim dogodkom,
nevarno situacijo, konflikti (časovna stiska, težave v delovni skupini, osebne in
poklicne skrbi);



socialni stres, ki običajno ne prizadene le posameznika, pač pa tudi določeno
socialno okolje in družbo v celoti (brezposelnost, spremembe delovnega mesta,
spremembe bivališča) (Bilban, 2007).
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2.1.1 Reakcija na stres
Izpostavljenost stresu se kaže na različne načine:


telesni znaki (spremembe v apetitu, spremembe v telesni teži, glavoboli,
vrtoglavica, nespečnost, prehladi, napetost in bolečine v mišicah, prebavne motnje,
razbijanje srca, kronična utrujenost, alergije),



duševni znaki (tesnoba, nemir, napetost, potrtost, obup, nemoč, depresija,
razdražljivost, apatičnost, pozabljivost),



znaki, ki se kažejo v medosebnih odnosih (nezaupanje, izolacija, težave v
komunikaciji),



znaki, ki se kažejo pri delu (neučinkovitost, nedokončane naloge, težave s
koncentracijo, pomanjkanje novih idej, odpor do dela …) (Bilban, 2007).

Stres in dejavniki stresa niso za vse ljudi enaki in enako težko rešljivi. Določajo jih
posameznikova osebnost, njegove izkušnje, količina energije, okoliščine, v katerih se
pojavijo, ter širše in ožje okolje, v katerem živijo (Aldwin, 2007).
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer je izvedla raziskavo, ki
je pokazala, da so o stresu največkrat poročali anketiranci v starostni skupini od 25 do 39
let (82,2 %) in od 40 do 54 let (80,8 %), kakor pa najmlajši (69,9 %) in najstarejši (69,1 %)
anketiranci. Najvišji delež anketirancev, ki so poročali o doživljanju stresa, je bil v šolstvu
(89,1 %), javni upravi (87,3 %) in finančnih storitvah (86,6 %) (Kanjuo Mrčela in
Ignjatović, 2012).

2.1.2 Bolezni, povezane s stresom
Naš vsakdanji spremljevalec življenja je postal v sodobnem času stres, ki ga še vedno ne
jemljemo dovolj resno. Posledice njegovega vpliva na naše zdravje lahko postanejo trajne,
če se ne naučimo spoprijemati z njim. S stresom so povezane številne bolezni: bolezni srca
in ožilja (angina pektoris in srčni infarkt, povišan krvni tlak, možganska kap, migrena),
prebavil (čir na želodcu, gastritis in kolitis, vse vrste prebavnih motenj), mišic in sklepov
(glavoboli, žilni krči, mišične spazme, bolečine v vratu in hrbtu) in druge bolezni
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(diabetes, rak, revmatoidni artritis, alergije, astma, dovzetnost za viruse in bacile, spolne
težave, kožne bolezni, motnje spanja, vse avtoimunske bolezni) (Godina, 2007).
Številne raziskave so dokazale, da so bili bolniki z rakom večinoma intenzivno
izpostavljeni stresu v obdobju, preden so zboleli. Običajno ne gre za kratkotrajni stres, brez
katerega vsakdanje življenje sploh ni možno. Ta oblika stresa je sestavni del vsakdanjika,
tako da si normalnega življenja brez njega sploh ne moremo zamisliti. Seveda bi bilo
idealno, če bi lahko omejili tudi tovrstni stres (Godina, 2007).

2.1.3 Stres na delovnem mestu
Do pojava stresa na delovnem mestu pride, kadar zahteve delovnega okolja presegajo
sposobnost zaposlenih, da jih izpolnijo ali obvladajo (European Agency for Safety and
Health at Work, 2002). Ameriški Nacionalni inštitut za varstvo in zdravje pri delu
opredeljuje delovni stres kot škodljiv fizični ali čustveni odziv, ki se pojavi, kadar zahteve
dela niso enake sposobnostim, sredstvom ali potrebam delavca (The National Institute for
Occupational Safety and Health, 1999).
Stres na delovnem mestu je dandanes še posebej pogost. Stres na delovnem mestu je izraz,
ki opredeljuje stres, povezan z delovnim mestom, in se opredeli kot emocionalno stanje, ki
je rezultat razlike med zahtevami in sposobnostmi posameznika za prenašanje stresa. Ta
stres je lahko povezan s samim delovnim mestom in naravo dela ali pa je posledica
medosebnih odnosov in kulture, ki veljajo v organizaciji (Bilban, 2007; Jarczok in sod.,
2013)
Ključne ugotovitve o psihosocialnih tveganjih v Evropi kažejo, da 25 % delavcev stres,
povezan z delom, doživlja celoten svoj delovni čas ali večino svojega delovnega časa.
Podoben odstotek jih navaja, da delo negativno vpliva na njihovo zdravje (European
Agency for Safety and Health at Work, 2013).
Številne študije, ki so bile narejene v Ameriki, Evropi in Avstraliji, kažejo na dejstvo, da
stres obsega 30 % vseh bolezni, povezanih z delom (Hoel in sod., 2001).
Po nekaterih ocenah je zaradi posledic stresa vsako leto izgubljenih 100 milijonov
delovnih dni. Prav tako pa veljajo ocene, da je od 50 do 75 % današnjih bolezni posledica
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stresa. Potrebno je dobro razmisliti, kaj lahko naredimo, da preprečimo stres, in kako se
soočiti z njim, ko se pojavi (European Agency for Safety and Health at Work, 2002).
Raziskava (European foundation) poudarja negativne učinke stresa, povezanega z delom,
in psihosocialnih tveganj na posameznike ter visoko ceno, ki jo prinaša organizacijam in
državam (European Foundation, 2010).

Razlogi za stres na delovnem mestu so odsotnosti z dela (19 %), fluktuacije zaposlenih (40
%), nesreče pri delu (60 %), kratkoročne ali dolgoročne nesposobnosti za delo (30 %) ter
programi osebne pomoči zaposlenim 55 % (Tangri, 2003). Do stresa pri zaposlenih prihaja
tudi takrat, kadar zaposleni ne izpolnijo ali obvladajo zahtev delovnega okolja. Določen
nivo stresa lahko privede do povečane storilnosti in zadovoljstva ob doseganju ciljev.
Preveliki pritiski in zahteve pa povzročajo prekomerni stres, kar negativno vpliva tako na
delavce kakor tudi na organizacijo, v kateri so delavci zaposleni (Meško, 2011).
Slovenski delavci poročajo, da v primerjavi s povprečjem v Evropski uniji več delajo
(zlasti ženske), so manj zadovoljni z delovnimi razmerami, doživljajo večjo zaposlitveno
negotovost, so večkrat prisotni na delovnem mestu kljub bolezni in manj izostajajo z dela.
V Sloveniji je 78,9 % zaposlenih poročalo, da pri delu doživljajo stres, več kot 40 % pa
splošno utrujenost (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2012).
Delovne vire stresa po Cooperju in Marshallu lahko razdelimo na šest kategorij (Travers in
Cooper, 1996; Bilban, 2007):

1. stres, ki izhaja iz dela (delovne obremenitve, dolgotrajen delavnik, izmensko delo,
fizično delovno okolje),
2. stres, ki izhaja iz vloge odgovornosti (dvoumnost vloge, stopnja odgovornosti za druge,
konfliktnost vlog),
3. stres, ki izhaja iz odnosov na delovnem mestu,
4. stres, ki izhaja iz kariernega odnosa,
5. stres, ki izhaja iz organizacijske strukture, klime, kulture,
6. delo in družina kot stresor.
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2.1.4 Dejavniki stresa v delovnem okolju
Zahteve in pogoji dela
Ihan poudarja, da je večini organizacij v današnji družbi skupno to, da poskušajo opraviti
kar največ dela s čim manj zaposlenimi. Zato delo postaja vedno bolj intenzivno, zahteva
vedno več časa in je vse bolj zapleteno (Ihan, 2004). Pri zahtevah delovnega mesta se
pojavljata dve skrajnosti: zahteve delovnega mesta so lahko prevelike ali pa premajhne. Pri
stresu na delovnem mestu običajno pomislimo na zaposlene, ki imajo več dela in si
prizadevajo opraviti čim več v čim krajšem času (Treven, 2005). Obe skrajnosti, tako
prevelika kot premajhna obremenjenost, sta lahko vzrok za nastanek stresne situacije
(Treven, 2005).
Pri posamezniku, ki ima na delovnem mestu preveč opravil, obstaja možnost, da je
preobremenjen z delom. Ta preobremenjenost je lahko kvalitativna ali kvantitativna.
Preobremenjenost je kvalitativna, kadar je delo preveč zahtevno in delavec ne obvlada
delovnih nalog. Posameznik ni sposoben opraviti nalog, ki se od njega zahtevajo. O
kvantitativni preobremenjenosti pa govorimo, kadar ima posameznik preveč dela. Od
zaposlenih se v tem primeru zahteva večja produktivnost, odgovornost in hiter tempo dela
(Sutherland in Cooper, 2000).

Okolje, v katerem posameznik dela
Ljudje zaznavamo svoje okolje s čutili. Razmere, v katerih delamo, so lahko za
zaposlenega izvor stresa. V primeru, da so delovne razmere neprimerne ali celo nevarne,
lahko vplivajo na nastanek različnih bolezni. Fizično okolje, v katerem posameznik dela,
mora biti dobro urejeno in prilagojeno delavcu. Avtorji, kot sta Stranks in Trevenova,
opisujejo, da so lahko slabi delovni pogoji posledica neprimernega prostora za izvedbo
določenega dela. Stranks meni, da lahko na nastanek stresnih situacij vpliva pomanjkanje
zasebnosti, prostora in odprtosti pisarne, prezahtevni telesni gibi, hrup, nemogoče zračenje
prostora, neprimerna razsvetljenost in temperatura prostora, v katerem posameznik
opravlja svoje delo. Poleg teh dejavnikov kot možne vzroke za nastanek stresnih situacij
navajajo še vibracije, prah in nevarne snovi (Stranks, 2005; Treven, 2005).
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Vloga v organizaciji
Delovno mesto se lahko kaže kot posledica konfliktnosti vlog in je lahko izvor stresa. Če
posameznik ne ve natančno, kaj se od njega pričakuje, lahko nastopi stres kot posledica
konflikta vlog. Trevenova navaja, da je v primeru opravljanja različnih vlog potrebno
poskrbeti, da si te med seboj ne nasprotujejo. Prav tako je potreben natančen opis dela,
jasna predstava o pričakovanjih sodelavcev, obsegu in ciljih, da ne pride do negotovosti
vlog (Treven, 2005).
Černigoj-Sadarjeva navaja, da je pri delu pomembna stopnja odgovornosti. Opredeljuje
dve vrsti odgovornosti: odgovornost za ljudi in odgovornost za stvari (denar, oprema,
stavbe in podobno). Kot izredno stresna se je pokazala predvsem odgovornost za ljudi
(Černigoj-Sadar, 2002).

Socialni dejavniki
Na delovnem mestu so prisotni različni medčloveški odnosi, kot so socialni, emocionalni,
integrirani ali profesionalni (Starc, 2007). Medsebojni odnosi so ključnega pomena za
dobro počutje in učinkovito, produktivno delovanje v organizaciji ter pogoj za dobro
opravljeno delo. Medsebojna usklajenost odnosov je ključna za zdravo delovno okolje
(Sutherland in Cooper, 2000). Medsebojna pomoč in podpora na delovnem mestu
zmanjšuje fiziološke stresne reakcije, tako da zmanjšuje količino kortizola (Rice, 1999).
Sutherland in Cooper navajata, da so pomanjkanje medsebojne socialne podpore in slabi
odnosi v organizaciji potencialni vzrok stresa. Urejeni medsebojni odnosi vplivajo na
uspešno delitev nalog, kar zmanjšuje prisotnost stresa na delovnem mestu zaradi
preobremenjenosti (Sutherland in Cooper, 2000). V sodobnem času je pogost izvor stresa
na delovnem mestu nadlegovanje in mobing. Nad sodelavci ali med podrejenimi se izvaja
psihično in fizično nasilje. Pojavljajo se napadi na socialne stike, socialni ugled na
nezmožnost izražanja, na kakovost delovne in življenjske situacije ter napadi na zdravje.
Napadi se kažejo kot jemanje besede, prekinjanje govora, ogovarjanje za hrbtom, širjenje
govoric, prizadevanje, da nekdo ne dobiva več novih delovnih nalog ali pa dobi nesmiselne
naloge, in grožnje s fizičnim napadom (Tkalec, 2001).
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Dejavniki, ki lahko vplivajo na pojav mobinga, so (Bilban, 2008):
- kultura znotraj organizacije, v kateri se vprašanje mobinga podcenjuje ali ne prepozna,
- nenadne spremembe znotraj organizacije,
- negotova delovna mesta,
- slabo vzdušje med zaposlenimi in vodstvom,
- nezdravo vzdušje med sodelavci,
- zelo visoke zahteve za delo,
- slaba kadrovska politika,
- stresne okoliščine zaradi zahtev dela,
- nesporazumi zaradi zasedbe položajev v organizaciji.
Pobudniki mobinga so po različnih raziskavah v 44 % sodelavci, v 37 % nadrejeni, v 10 %
podrejeni in nadrejeni skupaj ter v 9 % podrejeni (Bilban, 2008).

Oblikovanje kariere
V današnjem času je trg vedno bolj fleksibilen, delovna mesta pa vedno bolj nezanesljiva.
Strah pred izgubo zaposlitve je zaradi vse večje konkurenčnosti eden izmed pomembnih
povzročiteljev stresa na delovnem mestu (Johnson, 1995).
Trevenova meni, da je za zmanjševanje stresa pomembno načrtovanje in razvijanje kariere.
Navaja, da gre za načrtovano ali nenačrtovano zaporedje dela in aktivnosti, ki vključujejo
elemente samouresničevanja, napredovanja in osebnega razvoja (Treven, 2005). Stranks
meni, da lahko napredovanje v karieri opredelimo kot vir stresa, predvsem, če posameznik
ni usposobljen za to napredovanje. Predvsem pa je stres na delovnem mestu prisoten zaradi
neustreznega plačevanja za opravljena dela (Stranks, 2005).

Organizacijski stres

Organizacija, v kateri posameznik dela, je lahko izvor stresa (George in Bayliff, 2003).
Stres v organizaciji lahko povzročajo organizacijska struktura, kultura, klima, stil vodenja,
upravljanje s človeškimi viri ter način kontrole in komunikacije. Zaposleni občutijo manj
stresa in največ zadovoljstva v nebirokratskih, manj hierarhično organiziranih
organizacijah. Kot vir stresa navaja slabo razporeditev ljudi, neprimerno selekcijo ljudi,
slab sistem nagrajevanja in motiviranja, nejasne kriterije napredovanja in razvoj
zaposlenih, način kontrole ter pomanjkanje komunikacije (Potrč, 2004). Stranks navaja
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primere, kako organizacija vpliva na prisotnost stresnih dejavnikov in posledično na
količino stresa med zaposlenimi. Pomemben stresni dejavnik je tudi neprimerno število
zaposlenih za opravljanje delovnih nalog. Stres lahko povzroči slaba koordinacija med
oddelki, neustrezna usposobljenost za opravljanje določenega dela, pomanjkanje
informacij za opravljanje dela in pomanjkanje časa za prilagoditev spremembam (Stranks,
2005).

2.1.4.1 Stres na delovnem mestu vzgojnega osebja
Vzgojiteljski poklic skrbi za zagotavljanje možnosti za razvoj otrokovih duševnih in
telesnih sposobnosti. Vzgojnemu osebju lahko to predstavlja velik stres, saj se soočajo z
disciplinskimi problemi otrok, z razdraženimi in zahtevnimi starši ter obsežnim
birokratskim delom. Vzgojiteljski in učiteljski poklic je med tistimi, pri katerih se stres,
povezan z delom, najpogosteje pojavlja (Smith in sod., 2000). Stres, ki so mu izpostavljeni
vzgojitelji in učitelji, lahko povzroči bolezen in nekatere celo prisili, da ta poklic zapustijo.
Nemška študija uvršča vzgojiteljski in učiteljski poklic med poklice, pri katerih je prisotno
največje tveganje za slabo duševno zdravje. Najbolj so ogroženi vzgojitelji in učitelji v
šolah za invalidne otroke in tisti, ki delajo v dopolnilnem izobraževanju otrok (Hasselhorn
in Nübling, 2004).
Študija, ki jo je izvedel Slivar v letu 2009, je pokazala, da večina pomočnic in vzgojiteljic
v vrtcih doživlja svoj poklic kot izredno stresnega, saj kar ena tretjina strokovnih delavk
ocenjuje, da je pod močnim stresom. V raziskavi so se pokazale razlike med pomočnicami
in vzgojiteljicami. Vzgojiteljice so ocenile svojo stresnost višje kot pomočnice. Možni
vzroki za razlike so najverjetneje v različnih delovnih obremenitvah in stopnjah
odgovornosti. Za strokovne delavke je po intenzivnosti najbolj stresno pedagoško delo z
nemirnimi otroki, ukvarjanje z nedisciplino v skupini, motiviranje otrok za dejavnosti,
sodelovanje s starši ter spoprijemanjem z njihovim vpletanjem v strokovne zadeve in
neustrezni odnosi na delovnem mestu. Omenjena študija je pokazala, da je problematika
stresa resen problem v vrtcih. Stres je pojav, ki lahko prizadene katerega koli strokovnega
delavca in pušča predvsem negativne posledice na njihovo življenje in delo. Posledica
delovanja stresa se kaže tudi v stopnji izgorelosti. Večina delavk (72 %) izraža nizko
izgorelost, 24,5 % izraža zmerno izgorelost in 3,5 % strokovnih delavk izraža visoko
izgorelost (Slivar, 2009).
11

Poklic vzgojitelja in učitelja se uvršča med pet najbolj stresnih poklicev. Haskvitz med
najpogostejše simptome stresa med vzgojitelji in učitelji navaja utrujenost, frustracijo,
občutek neobvladljivosti razmer, razdražljivost ter prinašanje službenih težav domov
(Haskvitz, 2008).

2.1.5 Obvladovanje in premagovanje stresa
Stres posega v mnoge življenjske navade in pojave, zato je obvladovanje le-tega bistveno
za zdravje in učinkovito delo posameznika. Obstajajo različne tehnike za zmanjševanje
stresa pri ljudeh (Lindemann, 1977).

Obvladovanje in razumevanje stresa v delovni organizaciji ima velik pomen zaradi
uspešnosti same organizacije. Zaposleni so za organizacijo veliko bogastvo, zato je
njihovo zdravje izrednega pomena. Uravnavanje stresa na delovnem mestu lahko
pripomore k večji stroškovni učinkovitosti organizacije. Z ustreznim izobraževanjem in
usmerjanjem zaposlenih je tako mogoče zmanjšati stroške. S tem ko se organizacija
posveča zdravju zaposlenih, pripomore k večji pripravljenosti in motiviranosti na
spremembe (Tyrer, 1987).
Pri spopadanju s stresom so najpomembnejši pravi pristopi. Pomembno je spreminjanje
razmer, izboljševanje zmožnosti za obvladovanje stresa, učenje novih veščin, kot so
samopotrjevanje ali sprostitvene tehnike, nadalje še spreminjanje zaznavanja položaja,
spodbujanje k drugačnemu dojemanju različnih pritiskov, v čemer naj bi namesto groženj
videli izziv (Battison, 1999).
Raven stresa lahko posameznik zunaj delovnega mesta zniža z zdravim načinom življenja,
redno telesno dejavnostjo, zdravo prehrano, prenehanjem kajenja, pitja kave in uživanjem
alkohola, z različnimi sprostitvenimi tehnikami, meditacijo, kot tudi z emocionalno in
socialno oporo (Bilban, 2007; Rauber in sod., 2015).

Tabela 1 prikazuje primere premagovanja stresa na ravni posameznika in na ravni
organizacije.
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Tabela 1: Premagovanje stresa na ravni posameznika in organizacije.
Premagovanje stresa na ravni

Premagovanje stresa na ravni organizacije

posameznika
Fizična aktivnost

Preoblikovanje dela

Meditacija

Fleksibilno načrtovanje dela

Joga

Analiza in natančna opredelitev vloge

Zdravstvena

hipnoza,

masaža

in Ustvarjanje ugodnega organizacijskega

aromaterapija

ozračja

Humor in smeh

Oblikovanje ustreznih delovnih razmer

Terapija z glasbo

Načrtovanje in razvijanje kariere

Spanje

Spodbujanje miselnih procesov

Prehranjevalne navade

Programi za preprečevanje stresa zaposlenih
(izobraževanja)

Upravljanje časa

Razvijanje komunikacijskih spretnosti

Vir: (Bilban, 2007; Treven, 2013).

2.1.6 Stresni hormon kortizol
Kortizol je steroidni hormon, sintetiziran iz holesterola, ki nastaja v skorji nadledvične
žleze (Corelette, 2007). Posebno veliko privlačnost do kortizola ima globulin, ki veže
kortikosteroid, pri ljudeh znan kot transkortin. Kortizol najdemo v krvnem serumu in v
drugih telesnih tekočinah, vključno s telesnimi iztrebki (Mostl in Palme, 2002).
Koncentracija kortizola je odvisna od naravnega cirkadianega ritma, ki je lahko prekinjen s
fizičnim ali psihičnim stresom. Pri dnevno aktivnih ljudeh je na splošno najnižja
koncentracija kortizola zvečer, najvišja pa v zgodnjih jutranjih urah. Pri ponoči aktivnih
ljudeh pa je najnižja koncentracija kortizola zjutraj in najvišja v poznih popoldanskih urah
(Hoffis in sod., 1970). Najbolj enostaven način za določanje koncentracije kortizola pri
ljudeh je odvzem vzorca sline. Postopek jemanja vzorcev je dokaj preprost, neinvaziven in
malo stresen (Aardal in Holm, 1995). Postopek traja manj kot 5 min, zaradi česar je
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določanje koncentracije kortizola z vzorci sline bolj udoben način preverjanja delovanja
nadledvične žleze kot z uporabo krvnega seruma (Vining in sod., 1983).
Raziskovalci opozarjajo, da se izločanje kortizola čez dan spreminja. Potrebno je vzeti več
vzorcev na dan in več dni zapored. Izločanje kortizola se odziva tudi na trenutne
okoliščine. Zaradi stresa se lahko koncentracija kortizola poveča tudi do desetkrat
(Pšeničny, 2007).
Izločanje kortizola se poviša tudi ponoči ob prebujanju (Leproult in Van Cauter, 2010).
Kortizol ima veliko vlogo pri odzivu telesa na stres, znano pa je tudi njegovo protivnetno
in imunosupresijsko delovanje. Kortizol pomembno vpliva na metabolizem ogljikovih
hidratov, maščob in proteinov (Starc, 1997; Osredkar, 2008). Kortizol je hormon, ki vpliva
tudi na motnje spanja. Pomemben je pri uravnavanju stresne situacije, in to predvsem
tedaj, ko je ogroženo posameznikovo življenje. Poleg tega je kortizol znan kot hormon
prebujanja. Izločanje kortizola doseže vrh v jutranjih urah. V primeru, da se kortizol ne
izloča normalno, lahko povzroči nespečnost in motnje razpoloženja (Teran Perez in sod.,
2012).
V zdravstvu lahko stopnjo stresa merijo z merjenjem ravni kortizola v slini, laseh, krvi ali
z merjenjem telesne temperature in krvnega pritiska (Podjed, 2013).
Slika 1 prikazuje normalno nihanje kortizola čez dan. Vrh kortizola se bo glede na čas
posameznika razlikovala, odvisna je od njegovega časa zbujanja.

Slika 1: Normalno nihanje kortizola v slini čez dan.

Vir: (Salimetrics Salivary Cortisol, 2014)
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2.2 Motnje spanja in nespečnost
Nespečnost je ena najpogostejših motenj spanja. S starostjo zelo narašča, vendar je
prisotna v vseh starostnih skupinah. Opisujejo jo kot občutek slabega spanja, povezanega z
različnimi nočnimi težavami. Težave se kažejo pri uspavanju, s številnimi nočnimi
prebujanji in zgodnjim jutranjim zbujanjem. Pacienti, ki imajo težave z nespečnostjo,
navajajo težave preko dneva, kot so utrujenost, prekomerna zaspanost, težave s
koncentracijo in spominom (Dolenc, 1997; Kryger in sod., 2000; Lešek, 2004; Hamblin,
2007). Občasno trpi zaradi nespečnosti okoli tretjina odrasle populacije, zaradi kronične
nespečnosti pa okoli 10 % populacije (Espie, 2000).
Pomanjkanje spanca lahko predstavlja enega ključnih dejavnikov za poslabšanje zdravja in
razvoj izgorelosti v delovni populaciji (Söderström in sod., 2012).
Bolniki nespečnost pogosto prepoznajo kot motečo stvar, vendar v večini ne iščejo pomoči
pri zdravniku. V kar 40 % jih poskuša nespečnost samozdraviti z alkoholom in zdravili v
prosti prodaji. Samozdravljenje je pogosto neučinkovito in povezano z različnimi zapleti,
na primer z razvojem alkoholne odvisnosti (Mendelson, 2005).
V eni svojih raziskav je Williamson potrdil, da že zmerno pomanjkanje spanja pomembno
vpliva na kognitivne in motorične sposobnosti posameznika. Ugotovil je, da je lahko
pomanjkanje spanja za okolico in človeka škodljiva v enaki meri, kot je škodljiva vožnja
pod vplivom alkohola z 0,05 % alkohola v krvi (Williamson, 2000).
Zadostna količina spanca je za telo v enaki meri pomembna, kot sta pomembna zdrava,
uravnotežena prehrana in redna telesna aktivnost. Strokovnjaki ugotavljajo, da spanje
ljudem še zdaleč ne predstavlja pomembne komponente v celostni podobi zdravja (Jones,
2013).
Ameriški inštitut Gallup poroča, da 40 % državljanov danes spi manj kot 7 ur na noč,
dobrih 60 let nazaj pa je ta delež znašal le 1 %. To pomeni, da kar 4 od 10 Američanov
danes spi manj kot priporočajo strokovnjaki (današnja priporočila: med 7 in 10 ur na noč)
(Jones, 2013). Pomanjkanje spanja in ne nazadnje nespečnost lahko vodita v kopico
zdravstvenih težav (Trinkoff in sod., 2006).
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Raziskave so pokazale, da spanje pomembno vpliva na stabilen imunski sistem,
metabolizem, termo regulacijo in utrditev spomina (Maurovich-Horvat in sod., 2008;
Tucker in Fishbein, 2009).
Spremembe v našem telesu imajo pomemben vpliv na naše zdravje in bolezni. Vedno več
raziskav potrjuje, da sta biološka ura in spanje tesno povezana z metaboličnimi in
hormonskimi spremembami v našem telesu (Cappuccio in sod., 2010).
Spanje in težave, povezane z njim, se s starostjo povečujejo. Več kot 50 % odraslih, starih
nad 65 let, ima težave, povezane s spanjem. Starostnik težje zaspi in se ponoči večkrat
prebuja, s tem pa nagnjenost k počitku postopoma narašča. Težave s spanjem, ki so
prisotne v starosti, velikokrat spremljajo kronične bolezni (Kryger in sod., 2000; Potter in
Perry, 2009).
Nespečnost je zelo razširjen pojav. Vsako leto obišče zdravnika zaradi motenj v spanju do
30 % celotne populacije (Mendelson in sod., 1977; Pettinger, 2002). Pogosto povzročajo
težave s spanjem strahovi in skrbi v zvezi z napredovanjem, konflikti pri delu in v družini
ter bolezen otroka. Tudi izmensko delo, ki podira običajne vzorce spanja, spada med
delovne izvore nespečnosti. Težave s spanjem lahko še poveča uživanje pijač s kofeinom,
kot so kava, čaj, coca-cola, čokoladnih napitkov in mnogih drugih pijač, če jih popijemo v
preveliki količini čez dan ali pa zvečer. Tudi čezmerno kajenje lahko vpliva na spanje
(Pettinger, 2002).
Motnje v spanju lahko nastanejo tudi zaradi uživanja alkoholnih pijač. Vino, pivo in žgane
pijače v manjši količini nam lahko pomagajo zaspati. Vendar pa alkohol prekinja cikle
spanja in povzroča ponovno naraščanje adrenalina sredi noči. To pa nas lahko prebudi in
šele čez nekaj ur nam nato uspe, da spet zaspimo. Zjutraj se zbudimo utrujeni in cikel
stres–alkohol–zbujanje–utrujenost–stres se lahko ponovi (Pettinger, 2002).
Ljudje, ki imajo težave z nespečnostjo, imajo poškodovan tako imenovani občutek za
spanje. Občutek imajo, da niso skoraj nič spali, kljub temu, da je iz rezultatov testa
razvidno, da je pacient spal. Prav tako imajo občutek, da so bolj utrujeni kot posamezniki,
ki niso nespeči, kljub temu, da so testi pokazali ravno nasprotno. Težave bi lahko bile
povezane s sistemom budnosti in spanja, ki nam v normalnih okoliščinah pomaga, da se
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počutimo budni potem, ko vstanemo, in da se počutimo utrujeni, preden gremo spat
(Bonnet in Arand, 2013b).
Težave in simptomi z nespečnostjo ne ovirajo samo posameznikovega dobrega počutja in
funkcioniranja, ampak vplivajo tudi na socialne stike in delazmožnost (Bonnet in Arand,
2013b).
Nespečnost lahko delimo na kratkotrajno ali akutno nespečnost, ki traja tudi do enega
tedna, prehodna nespečnost traja do treh tednov, kronična nespečnosti pa je prisotna več
kot tri tedne (Dolenc, 1997; Espie, 2000). Vzrok za kronično nespečnost je v večini
primerov sekundaren in je pogosto posledica ali simptom kakšne druge bolezni. Povzroči
jo lahko zloraba nedovoljenih substanc ter jemanje nekaterih zdravil (Dolenc, 1997).
Akutna nespečnost je v današnjem času precej pogosta. Veliko primerov nespečnosti
nastane zaradi stresa na delovnem mestu, družinskih pritiskov ali pa kot posledica travme
(National heart, 2011).
Nespečnost lahko delimo tudi na uspavanje, pri kateri je latenca uspavanja daljša od 30
minut, nespečnost s številnimi nočnimi prebujanji in nespečnost s prezgodnjim jutranjim
zbujanjem. Nespečnost uspavanja je predvsem posledica nepravilnih spalnih navad, pitja
kave in poživilnih pijač v poznih popoldanskih urah, lahko pa je tudi simptom
anksioznosti. Številna nočna prebujanja lahko povzročijo kronične bolečine ali pa sindrom
kronične utrujenosti. Nespečnost s prezgodnjim jutranjim zbujanjem je lahko posledica
motnje cirkadianega ritma, depresije ali okorelosti pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo
(Dolenc, 1997).
Nespečnost se pojavlja v naslednjih okoliščinah:

-

stresne situacije: težave na delovnem mestu, pomembni dogodki, finančne težave;

-

vsiljene spremembe ritma spanja: nočno delo, potovanje z letalom preko več časovnih
območij;

-

telesne bolezni: bolezni dihal (zlasti astma), bolezni srca in ožilja (npr. srčno
popuščanje), bolezni žlez z notranjim izločanjem, bolezni prebavil in nevrološke
bolezni;
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-

zdravila: stimulansi (npr. zdravila za hujšanje in amfetamini), nekateri antidepresivi,
kortikosteroidi, diuretiki, antiepileptična zdravila, nekatera zdravila za zdravljenje
povišanega krvnega tlaka;

-

duševne motnje: tesnoba, depresija, psihotične motnje;

-

zloraba psihoaktivnih snovi: zloraba poživil in nenadna odtegnitev alkohola ali
uspaval;

-

razvade: kajenje, pitje alkohola, uživanje pijač, ki vsebujejo kofein (kava, čaj, nekatere
brezalkoholne pijače) (Lešek, 2004).

V stanju budnosti se nespečnost kaže kot slabo delovanje na področju vsakodnevnih
opravil. Lahko se pojavi v krajšem ali daljšem obdobju, kar lahko vodi do težav z
razdražljivostjo, spominom, depresijo ter do povečanega tveganja za srčne bolezni in do
prekomerne teže (Roth, 2007).
Nespečnost se običajno pojavi skupaj z različnimi boleznimi ali čustvenim stresom. Lahko
se pojavi kot motnja spanja, ki ji ni mogoče pripisati psihiatričnih, zdravstvenih ali
okoljskih vzrokov (Merrigan in sod., 2013). Dolgotrajna ali kronična nespečnost lahko
vodi do dnevnih posledic, kot so utrujenost, zaspanost, težave z mišljenjem ter oslabitve
razpoloženja, ki lahko vplivajo na težave pri delovanju v službi (Merrigan in sod., 2013).
Nespečnost vpliva na funkcije, ki jih opravljamo v budnem stanju, ter posredno vpliva na
kakovost življenja. Raziskave in klinične izkušnje kažejo, da lahko dolgo trajajoča
nespečnost vodi do depresije (Morawetz, 2003).
Pri različnih poklicnih skupinah so raziskave pokazale skupno pojavljanje nespečnosti in
izgorelosti (Novak in sod., 2013).
Povezanost med nespečnostjo, stresom, utrujenostjo in izgorelostjo potrjujejo različne
raziskave. Za zaposlene lahko nespečnost predstavlja velik problem, saj se povezuje z
izgubo delovne učinkovitosti ter s slabšo kakovostjo življenja (Bolge in sod., 2009).
Pšeničny v svoji raziskavi navaja, da imajo osebe, ki izgorevajo, zvišano raven jutranjega
kortizola, izgorele osebe pa znižano raven kortizola (Pšeničny, 2007).
Ker so stres, napetost in anksioznost pogosto ključni dejavniki pri nastanku motenj spanja,
je sproščanje eden najpogostejših ukrepov pri nespečnosti. Cilj tega pristopa je
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zmanjševanje napetosti ob odhodu v posteljo in ob nočnih prebujanjih (Backhaus in sod.,
2001).

2.2.1 Posledice nespečnosti
Nespečnost vpliva negativno na kvaliteto življenja in na zdravje (Rosekind in Gregory,
2010). V študiji (Medicinski in socialno-strokovni vplivi nespečnosti) so preučevali
posameznike, ki imajo velike težave z nespečnostjo, ljudi, ki so delno neprespani, in dobro
speče ljudi. Zaključek raziskave je pokazal, da je nespečnost povezana s slabšim
zdravstveno socialnim statusom v primerjavi z dobro spečimi ljudmi. Nespečneži so
poročali o slabšem splošnem zdravju in bili bolj občutljivi na bolečino (Léger in sod.,
2002).
Znanstveniki nespečnost povezujejo z nekaterimi psihiatričnimi boleznimi, kot sta
depresija in anksioznost, ter mnogimi drugimi bolezenskimi stanji, kot so debelost, kajenje
in alkoholizem (Janson in sod., 1995; Winokur in sod., 2001; Brower, 2003; Smith in sod.,
2004; Van Cauter in Knutson, 2008). Tudi nekatera bolezenska stanja so povezana z večjo
možnostjo za razvoj nespečnosti, to so povečan krvni pritisk, kronična bolečina, urološke
težave ter težave z dihanjem (Katz in McHorney, 1998; Ancoli-Israel, 2006; Roth, 2007;
Taylor in sod., 2007).
Nespečnost pri posameznikih vpliva predvsem na opravljanje vsakodnevnih nalog.
Raziskava Ameriške nacionalne fundacije za spanje iz leta 2009 poroča, da se je 40 %
odraslih, vključenih v raziskavo, strinjalo, da je prekomerna dnevna zaspanost znatno
vplivala na njihove dnevne aktivnosti. Pri anketirancih je imela nespečnost negativne
učinke na zbranost, spomin, psihomotorične funkcije, zmožnost koncentracije in budnost.
Pojavljali so se problemi produktivnosti in delazmožnosti posameznika, tako v službi kot
doma (Chilcott in Shapiro, 1996; Skomro in sod., 2001). Marchini in sodelavci pa so prišli
do zaključka, da so slabše speči ljudje tudi manj produktivni na delovnem mestu v
primerjavi z dobro spečimi (Marchini in sod., 1983). Lavie povezuje posameznikovo
zadovoljstvo pri delu z dobro kvaliteto spanja (Lavie, 1981).
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Iz raziskav Raziskovalnega centra za motnje spanja je znano, da imajo nespečneži več
nesreč v povezavi z delom, ki ga opravljajo, in večkrat izostanejo z dela (Léger in sod.,
2001). Posledica nespečnosti je oslabljeno delovanje telesa, ki lahko predstavlja tveganje
pri različnih dnevnih aktivnostih, kot je npr. vožnja avtomobila (Scott in sod., 2007).

2.2.2 Zdravljenje nespečnosti
Pri zdravljenju nespečnosti je ključnega pomena, da najprej nespečnost prepoznamo,
ugotovimo vzroke in upoštevamo nabor ustreznih diagnostičnih možnosti. Ko odkrijemo
vzroke nespečnosti, izberemo enega izmed možnih načinov zdravljenja. V primeru
primarne nespečnosti bolniku sprva pomagamo na nefarmakološki način; če pa ta tip
zdravljenja ne zadostuje, uvedemo farmakološko zdravljenje oz. nefarmakološko
zdravljenje kombiniramo s farmakološkim (Dolenc-Grošelj, 2006).
Bolniki z nespečnostjo najprej prejemajo terapijo glede na zdravstveno stanje, ki ga imajo.
Predlaga se, da prejmejo različne terapije o svetovanju higiene spanja skozi izobraževanja,
kognitivno in vedenjsko terapijo ter da se pripravi bolnika na samostojen terapevtski
postopek. V nadaljevanju se nespečnost zdravi z zdravili. Različne pristope zdravljenja je
potrebno prilagoditi stanju pacienta. Pri zdravljenju moramo biti pozorni na možne
stranske učinke, kot so zmanjšana kakovost življenja, povečano tveganje za psihična
obolenja, zloraba substanc in zmanjšana učinkovitost (Bonnet in Arand, 2013a).
Idealnega zdravila za zdravljenje nespečnosti nimamo. Izbiro zdravila in postopek
odmerjanja je potrebno prilagoditi vsakemu bolniku posebej. Posebej pozorni moramo biti
pri starejših ljudeh, kajti pri njih so nezaželeni učinki pogostejši (Dolenc-Grošelj, 2006).
Ključni dejavniki pri nastanku motenj spanja so pogosto stres, napetost in anksioznost,
zato je sproščanje eden najpogostejših ukrepov pri nespečnosti. Ustrezna tehnika
sproščanja se določi glede na bolnikov problem, pomembna pa je predvsem redna, dnevna
vadba izbrane tehnike. Glavni pristopi za obravnavo dolgoročne nespečnosti so terapija z
omejevanjem spanca, terapija nadzora nad dražljaji, učenje sprostitvenih tehnik in
kognitivna terapija (Štukovnik in Dolenc Grošelj, 2013).
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3 NAMEN NALOGE
Namen magistrske naloge je ugotoviti povezavo med izpostavljenostjo stresu pri vzgojnem
osebju in nespečnostjo.

Cilji magistrske naloge:
1. Opredeliti problem nespečnosti pri vzgojnem osebju.
2. Oceniti izpostavljenost stresu pri vzgojnem osebju.
3. Opredeliti potencialne dejavnike tveganja, ki lahko vplivajo na povezanost med
nespečnostjo in stresom na delovnem mestu.

Hipoteza:
1. Pričakujemo, da bodo na povezanost med nespečnostjo in stresom na delovnem
mestu vplivali naslednji potencialni dejavniki: starejše vzgojno osebje, položaj
zaposlitve (pomočnica vzgojiteljice), daljša delovna doba na tem delovnem mestu,
nižja izobrazba, vzgojno osebje brez naziva, daljša skupna delovna doba, večje
število problematičnih otrok v skupini, v zadnjem mesecu in zadnjem dnevu niso
dobro spali.
2. Vzgojno osebje, ki ima povišane vrednosti kortizola v slini, samoocenjujejo, da
imajo težave s spanjem (nespečnostjo).
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4 METODE DELA
4.1 Vrsta raziskave
Za oceno povezanosti med nespečnostjo in stresom pri vzgojnem osebju smo uporabili
presečno epidemiološko raziskavo.
Podatki za analizo so bili zbrani v sklopu doktorske naloge »Vpliv hrupa v vrtcu na stres
pri vzgojnem osebju v predšolskih oddelkih«.

4.2 Obdobje opazovanja
V obdobju od oktobra 2014 do marca 2015 smo s pomočjo vprašalnika pridobili
demografske podatke in podatke o nespečnosti ter o številu problematičnih otrok v skupini
za analizo. V enakem obdobju smo za določanje koncentracij stresnega hormona kortizola
izbranemu vzgojnemu osebju odvzemali vzorce sline v enem delovnem dnevu.

4.3 Območje opazovanja
V raziskavo smo vključili pet vrtcev iz osrednjeslovenske regije. Sodelovalo je več kot 40
skupin različnih enot vrtcev (Slika 2).

Slika 2: Prikaz točk vrtcev, ki so bili vključeni v naš vzorec opazovanja.

22

4.4 Opazovana populacija
Opazovana populacijska skupina so bili vzgojitelji/ce in pomočniki/ce vzgojiteljev/ic
(vzgojno osebje) v izbranih vrtcih, ki so se v raziskavo prostovoljno vključili na podlagi
predhodne raziskave, s katero so analizirali doživljanje stresa vzgojnega osebja v Sloveniji.
Vprašalnik, zasnovan po Töresu Theorellu, je bil poslan vzgojnemu osebju iz celotne
Slovenije. Za našo raziskavo smo izbrali vzgojno osebje iz osrednjeslovenske regije, ki
svoje delo doživlja manj stresno. Izbrani so podpisali pristanek k sodelovanju. Naš vzorec
je zajemal 89 oseb, od teh je bilo 85 žensk in 4 moški.

4.5 Pridobivanje podatkov
S pomočjo vprašalnika smo pridobili demografske podatke in ostale podatke o otrocih in
nespečnosti. Za določanje koncentracij stresnega hormona kortizola pa smo izbranemu
vzgojnemu osebju odvzemali vzorce sline v enem delovnem dnevu.
Za našo vrsto raziskave smo pridobili pozitivno mnenje Komisije Republike Slovenije za
medicinsko etiko (Priloga 2).

4.5.1 Podatki o demografiji in drugih izbranih vprašanjih
V anketnem vprašalniku smo spraševali po njihovi starosti, zaposlitvi (vzgojitelji/ce in
pomočniki/ce vzgojiteljev/ic), nazivu (brez, mentor, svetovalec ali svetnik), številu let
delovne dobe na tem delovnem mestu in številu let delovne dobe skupaj ter o njihovi
izobrazbi (osnovna šola, srednja šola, višja ali visoka šola ter magisterij).
V vprašalniku smo jih spraševali po njihovem delu s skupino otrok: preveč otrok v skupini
glede na prostor, nemirni otroci, nasilje med otroki (da ‒ pogosto, da ‒ redko, ne ‒ redko,
ne ‒ nikoli), po sodelovanju s starši: pogovori s težavnimi starši, konflikti s starši, njihovo
vmešavanje v pedagoški proces, pomanjkanje njihove podpore (da ‒ pogosto, da ‒ redko,
ne ‒ redko, ne ‒ nikoli), po številu otrok v skupini ter številu problematičnih otrok.
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4.5.2 Podatki o nespečnosti
Podatke o nespečnosti smo pridobili s pomočjo dveh anketnih vprašanj: »ali v zadnjem
mesecu dobro spite (da, ne)« in »ali ste zadnjo noč dobro spali (da, ne)«.

4.5.3 Meritve kortizola
V enakem obdobju smo za določanje koncentracij stresnega hormona kortizola izbranemu
vzgojnemu osebju odvzemali vzorce sline v enem delovnem dnevu. Prosili smo jih za
jutranji vzorec sline, ko vstanejo – na tešče, ter opoldan (cca. ob 12. uri).

Predhodno smo vzgojno osebje seznanili o odvzemu sline in jim podali kratka navodila.
Pri jemanju sline smo uporabili polistirenske epruvete, ki so bile enostavne za uporabo.
Usta preiskovanca so morala biti pred dajanjem vzorca čista. Tri ure pred oddajo sline niso
smeli uživati živalske hrane, medtem ko so vegetarijansko hrano lahko uživali do ene ure
pred odvzemom. Pred odvzemom so morali usta dvakrat sprati z običajno vodo. Če je
oseba kadila pred odvzemom, si je prav tako sprala usta. Volumen sline so napolnili do
polovice epruvete oz. 1,5 ml. V primeru prisotnosti pen je moral biti volumen sline večji.
Če je bila prisotna najmanjša sled krvi, je bil vzorec neuporaben. Pri nabiranju sline smo
preiskovancu pomagali z rezanjem limone.
Vzorce sline smo do analize v laboratoriju shranili v zamrzovalniku na –20 °C.

Slika 3: Polistirenska epruveta za slino.

Ob vsakem jemanju vzorcev je vsak udeleženec v raziskavi zbral vzorce sline v tri
epruvete. Iz vsake epruvete treh zbranih vzorcev sline smo odvzeli 0,5 ml v novo epruveto
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in tako dobili povprečni vzorec za tisti dan. Določanje koncentracij kortizola v slini je
potekalo z ELISA-testom v laboratoriju (Cortisol free in Saliva ELISA Kat.Nr. DES6611).
Koncentracije kortizola v slini se je določalo v laboratoriju Kliničnega inštituta za klinično
kemijo in biokemijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 2 (Postopek odvzema
sline. Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo, Ljubljana, Zaloška 7, z dne 24. 4.
2008).
Za določanje koncentracij stresnega hormona kortizola smo pridobili podatek za jutranji
kortizol in opoldanski kortizol ter izračunali razliko teh dveh meritev.

4.6 Statistična analiza povezanosti
Za statistično analizo povezanosti med nespečnostjo in stresom pri vzgojnem osebju smo
uporabili Hi-kvadrat test.

4.6.1 Spremenljivke v analizi povezanosti
V analizi povezanosti smo spremenljivko nespečnosti pripravili na podlagi združevanja
dveh vprašanj (ali so v zadnjem mesecu dobro spali in ali so zadnjo noč dobro spali):
-

da-da = da,

-

ne-ne = ne,

-

da-ne = ne.

Z namenom, da bi ocenili izpostavljenost stresa pri vzgojnem osebju, smo meritve ravni
kortizola v slini združevali na naslednji način:
-

kortizol zjutraj: pod 2,999 µg/L ‒ prenizko, od 3 do 22 µg/L ‒ ustrezno,

-

kortizol opoldan: pod 1,099 µg/L ‒ prenizko, od 1,100 do 6,900 µg/L ‒ ustrezno,

-

kortizol razlika: pod 3,441 µg/L ‒ neustrezna, nad 3,442 µg/L ‒ ustrezna.

Morebitne potencialne moteče dejavnike v analizi povezanosti smo pripravili na naslednji
način:
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Priprava demografije:
-

starost (do 30 let, 31 do 40 let, 41 do 50 let in nad 51 let),

-

naziv (brez ali z nazivom ‒ mentor, svetovalec ali svetnik),

-

zaposlitev (vzgojitelj/ica ali pomočnik/ica vzgojitelja/ice),

-

izobrazba (srednja šola, višja ali visoka šola ter magisterij),

-

število delovne dobe na tem delovnem mestu (manj kot 10 let, 11‒29 let, več kot
30 let),

-

število let delovne dobe skupaj (manj kot 10 let, 11‒29 let, več kot 30 let).

Druga izbrana vprašanja v analizi povezanosti:
-

število problematičnih otrok v skupini (nič problematičnih otrok, 1 problematični
otrok, 2 problematična otroka in več kot 3),

-

vseh otrok v skupini (17 do 19, 20 do 22 ter 23 in 24),

-

delo z otroki: v skupini glede na prostor, nemirni otroci, nasilje med otroki (da,
pogosto in da, redko),

-

delo s starši: pogovori s težavnimi starši, konflikti s starši, njihovo vmešavanje v
pedagoški proces, pomanjkanje njihove podpore (da, pogosto; da, redko in ne,
redko).

Za obdelavo podatkov smo uporabili statistični program SPSS različice 21.0.

4.6.2 Metode opisa podatkov
Prikaz vrednosti opazovanih spremenljivk v analizi povezanosti demografskih in drugih
izbranih podatkov so predstavljene v grafični obliki z različnimi kategorijami.
Prikaz vrednosti ravni kortizola so predstavljene v grafični obliki glede na opazovano
osebo ter določeno mejno vrednostjo.

Za prikaz opazovanih spremenljivk smo uporabili program Excel (2010).
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4.6.3 Metode analize povezanosti
Za analizo povezanosti med nespečnostjo in izbranimi demografskimi, drugimi vprašanji
in tremi spremenljivkami kortizola ter za analizo povezanosti med ravnjo kortizolov in
izbranimi demografskimi in drugimi vprašanji smo uporabili Hi-kvadrat test. Uporabimo
ga, ko želimo preveriti, ali sta dve spremenljivki soodvisni oz. ali se med seboj povezujeta.
Povezanost med nespečnostjo in izbranimi demografskimi, ostalimi vprašanji in ravnjo
kortizola (zjutraj, opoldan in razlika) je predstavljena s tabelaričnim zapisom.

Povezanost med kortizolom (zjutraj, opoldan in razlika) in izbranimi demografskimi in
ostalimi vprašanji je predstavljena s tabelaričnim zapisom.
Za analizo povezanosti opazovanih spremenljivk smo uporabili statistični program SPSS
različice 21.0.
Končni rezultat v analizi povezanosti smo vrednotili glede na njihovo statistično značilnost
(p ≤ 0,05).
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5 REZULTATI
V prvem delu so predstavljeni podatki o spanju, ravneh kortizola v slini ter demografiji in
drugih izbranih podatkih. V drugem delu so predstavljeni podatki o statistični analizi
povezanosti med nespečnostjo in izbranimi demografskimi in ostalimi vprašanji, statistični
analizi povezanosti med nespečnostjo in različnimi stopnjami kortizola ter statistični
analizi povezanosti med kortizolom in izbranimi demografskimi in ostalimi vprašanji.

5.1 Odzivnost ankete
Predhodne podatke smo pridobili v okviru doktorskega dela. Anketiranih je bilo 420 oseb
iz vrtcev osrednje slovenske regije. V našo vrsto raziskave smo vključili vzgojno osebje, ki
se je v svojem življenju počutilo zdravo (brez zdravil). Izbrane so podpisale pristanek k
sodelovanju. Naš končni vzorec je zajemal 89 oseb vzgojnega osebja.

5.2 Opis podatkov
5.2.1 Podatki o nespečnosti
Na Sliki 4 so prikazani podatki o spanju vključenih anketirancev v analizo. Več kot
polovica teh je zadnjo noč dobro spalo, 29 % pa jih navaja, da zadnjo noč niso dobro spali.
Ali so zadnjo noč dobro spali?
da
ne

29%

71%

Slika 4: Ali so zadnjo noč dobro spali anketiranci, ki so bili vključeni v analizo.
(N = 89)
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Na Sliki 5 so prikazani podatki o spanju v zadnjem mesecu. Zadnji mesec ni dobro spalo
37 % anketirancev, kar predstavlja 8 % več kot zadnjo noč.

Ali so zadnji mesec dobro spali?

da
ne

37%

63%

Slika 5: Ali so zadnji mesec dobro spali anketiranci, ki so bili vključeni v analizo.
(N = 89)

5.2.2 Podatki o ravneh kortizola
Na Sliki 6 so prikazani podatki o ravneh kortizola na dan merjenja zjutraj ter označena
mejna vrednost kortizola zjutraj. Pod mejno vrednostjo 2,999 µg/L je raven kortizola
zjutraj prenizka, nad 3 µg/L pa je raven kortizola ustrezna. Rezultati kažejo, da ima
vzgojno osebje na delovni dan zjutraj v 32,6 % prenizko raven kortizola v slini, kot je v
priporočeni vrednosti.
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Raven kortizola (µg/L)

Ravni kortizola zjutraj
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

kortizol zjutraj
mejna vrednost

Osebe

Slika 6: Raven kortizola zjutraj pri vključenih v analizo.
(N = 89)

Na Sliki 7 so prikazani podatki o merjenju kortizola na delovni dan opoldan ter označena
mejna vrednost kortizola za opoldan. Raven kortizola za opoldan je pod 1,099 µg/L
prenizka, od 1,100 do 6,900 µg/L pa je ustrezna. Rezultati kažejo, da ima vzgojno osebje
na delovni dan opoldan v 31,5 % prenizko raven kortizola v slini.

Ravni kortizola opoldan
8
Raven kortizola (µg/L)

7
6
5

kortizol opoldan

4
3

mejna vrednost

2
1
0

Osebe

Slika 7: Raven kortizola opoldan pri vključenih v analizo.
(N = 89)

Na Sliki 8 so prikazani podatki za razliko ravni kortizola zjutraj in opoldan. Mejno
vrednost za razliko kortizolov smo določili na podlagi povprečne vrednosti, ki znaša 3,442
µg/L. Pod 3,441 µg/L je raven kortizola neustrezna. V razliki kortizolov (zjutraj in
opoldan) je imelo vzgojno osebje v 41,6 % neustrezno raven kortizola v slini.
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Raven kortizola (µg/L)

Ravni kortizola razlika
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4

Kortizol razlika
mejna vrednost

Osebe

Slika 8: Raven kortizola razlika (razlika kortizola zjutraj in kortizola opoldan) pri vključenih v analizo.
(N = 89)

Na Sliki 9 so prikazani podatki za zjutraj, opoldan in razliko teh dveh ravni kortizola glede
na posamezno osebo, ki smo ji odvzeli vzorce sline na delovni dan. Podatki so razvrščeni
na naraščanje jutranjega kortizola. Štiri osebe, ki so bile vključene v analizo, so imele
opoldan večjo raven kortizola v slini kot v jutranjem vzorcu.

Raven kortizola (µg/L)

Ravni kortizola na delovni dan
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

Zjutraj
Opoldan
Razlika

Osebe

Slika 9: Prikaz nihanja ravni kortizola na delovni dan pri vključenih v analizo.
(N = 89)
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5.2.3 Demografski in drugi podatki
V nadaljevanju so predstavljeni podatki o starosti, zaposlitvi, izobrazbi, nazivu, delovni
dobi na tem delovnem mestu, skupni delovni dobi ter drugi podatki o delu s skupino otrok,
delu s starši, število otrok v skupini in število problematičnih otrok v skupini.

5.2.3.1 Starost
Slika 10 prikazuje starostno razporeditev v štirih kategorijah. Največji delež anketiranih
predstavlja starostna skupina od 41 do 50 let.

Starost
50
45
38,2

40
Delež (%)

35
30
23,6

25

20,2

18

20
15
10
5
0

do 30 let

31 do 40 let

41 do 50 let

več kot 51 let

Slika 10: Starostna razporeditev anketirancev, vključenih v analizo.
(N= 89)

5.2.3.2 Zaposlitev
Za analizo smo izbrali zaposleno vzgojno osebje v naključno izbranih vrtcih iz osrednje
Slovenije. Naš vzorec je zajemal 50,6 % vzgojiteljev/ic in 49,4 % pomočnikov/ic
vzgojiteljev/ic.
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5.2.3.3 Delovna doba na tem delovnem mestu
Slika 11 predstavlja število let na delovnem mestu, ki ga anketiranci opravljajo. Največji
delež predstavlja kategorija, kjer so anketirani zaposleni do 10 let delovne dobe. Povprečna
delovna doba na tem delovnem mestu je 16 let.
Delovna doba na tem delovnem mestu
50
45

41,6

40

34,8

Delež (%)

35
30

23,6

25
20
15
10
5
0
do 10 let

od 11 do 29 let

od 30 let naprej

Slika 11: Število let delovne dobe na delovnem mestu, kjer so zaposleni v času izvedbe ankete.
(N = 89)

5.2.3.4 Izobrazba
Na Sliki 12 je prikazan delež dosežene izobrazbe med anketiranci. Največji delež (60 %)
predstavlja zaposlene z doseženo srednjo šolo. Med anketiranci ni bilo nobenega z
doseženo osnovno šolo ali doktoratom.
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Izobrazba
srednja šola
višja ali visoka šola ter
magisterij

40%
60%

Slika 12: Dosežena stopnja izobrazbe vključenih v analizo.
(N = 89)

5.2.3.5 Naziv
Na Sliki 13 so prikazani podatki o deležu anketirancev brez službenega naziva in z
nazivom (mentor, svetovalec ali svetnik). Brez naziva je 61 % anketiranega vzgojnega
osebja.

Naziv

brez naziva
39%

61%

z nazivom (mentor,
svetovalec ali
svetnik)

Slika 13: Službeni naziv vključenih v analizo.
(N = 89)
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5.2.3.6 Skupna delovna doba

Slika 14 prikazuje deleže skupne delovne dobe po letih. Največji delež s 44,9 %
predstavlja od 11 do 29 let skupne delovne dobe.

Delež (%)

Skupna delovna doba
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

44,9

30,3
24,7

do 10 let

od 11 do 29 let

nad 30 let

Slika 14: Število let skupne delovne dobe vključenih v analizo.
(N = 89)

5.2.3.7 Delo s skupino otrok
Na Sliki 15 so prikazani podatki, kako poteka delo z otroki v skupini (preveč otrok v
skupini, nemirni otroci, nasilje med otroki). Rezultati kažejo, da poteka delo s skupino
otrok pogosto težavno v kar 51 %. Pogosto imajo težave, ker je v skupino vključenih
preveč otrok in zaradi prisotnosti nasilja ter nemira med otroki. Nobeden od vključenih
anketirancev ni odgovoril, da poteka delo s skupino otrok brez težav.
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Delo s skupino otrok

da, pogosto
da, redko

49%
51%

Slika 15: Delo s skupino otrok (preveč otrok v skupini, nemirni otroci, nasilje med otroki), vključenih v
analizo.
(N = 89)

5.2.3.8 Delo s starši
Slika 16 prikazuje podatke o deležu, kako poteka delo s starši otrok, na kar je 54,7 %
anketiranih odgovorilo, da ima občasne probleme z delom s starši. To predstavlja težke
pogovore s starši, konflikte, njihovo vpletanje v pedagoški proces in pomanjkanje njihove
podpore.

Delež (%)

Delo s starši
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

54,7

22,1

da, pogosto

23,3

da, občasno

ne, redko

Slika 16: Kako poteka delo s starši otrok (težki pogovori, konflikti, njihovo vmešavanje v pedagoški proces
in pomanjkanje njihove podpore), vključenih v analizo.
(N=86)
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5.2.3.9 Število otrok v skupini
Na Sliki 17 je prikazan delež števila otrok v skupini. Največji delež predstavlja kategorija
od 23 in 24 otrok v skupini. Največje število otrok v drugi starostni skupini je lahko 24.

Število otrok v skupini
50

42,7

Delež (%)

40
30

27

30,3

17 do 19

20 do 22

20
10
0
23 in 24

Slika 17: Število otrok v skupini.
(N = 89)

5.2.3.10 Število problematičnih otrok v skupini
Na Sliki 18 so prikazani podatki o številu problematičnih otrok v skupini. Največji delež
predstavlja več kot tri problematične otroke v skupini ‒ 27 %.

Število problematičnih otrok
40
35
Delež (%)

30
25

27

25,8
23,6

23,6

20
15
10
5
0
nič problematičnih
otrok

1 problematični
otrok

2 problematična
otroka

več kot 3
problematični otroci

Slika 18: Število problematičnih otrok v skupini.
(N= 89)
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5.2.4 Statistične analize povezanosti med nespečnostjo in
izbranimi demografskimi in ostalimi vprašanji
V nadaljevanju so v Tabeli 2 in 3 prikazani rezultati povezanosti med nespečnostjo in
demografskimi in ostalimi podatki.
Tabela 2: Statistična analiza povezanosti med nespečnostjo in starostjo, zaposlitvijo,
delovno dobo na tem delovnem mestu, izobrazbo, nazivom ter skupno delovno dobo (N =
89).
Demografija

Starost

Zaposlitev

Kategorije

Nespečnost (%)
Ne

Da

do 30 let

50,0

50,0

31 do 40 let

57,1

42,9

41 do 50 let

58,8

41,2

nad 51 let

33,3

66,7

vzgojiteljica

64,4

35,6

38,6

61,4

pomočnica
vzgojiteljice

Delovna doba

do 10 let

51,4

48,6

na tem

od 11 do 29 let

58,1

41,9

od 30 let naprej

42,9

57,1

srednja šola

41,5

58,5

66,7

33,3

44,4

55,6

62,9

37,1

do 10 let

50,0

50,0

od 11 do 29 let

62,5

37,5

od 30 let naprej

37,0

63,0

delovnem
mestu

Izobrazba

višja ali visoka šola ter
magisterij
brez naziva

Naziv

z nazivom (mentor,
svetovalec ali svetnik)

Skupna
delovna doba

p- vrednost

0,3352

0,015

0,559

0,020

0,090

0,121
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V Tabeli 2 se je pokazala statistična značilnost povezanosti pri spremenljivkah zaposlitev
in izobrazba vzgojnega osebja.
Tabela 3: Statistična analiza povezanosti med nespečnostjo in delo z otroki, delo s starši,
število otrok v skupini in število problematičnih otrok v skupini (N = 89).
Druga ostala
vprašanja
Delo z otroki

Delo s starši

Število otrok v
skupini

Kategorije

Nespečnost (%)
Ne

Da

da, pogosto

54,8

45,2

da, redko

45,0

55,0

da, pogosto

57,9

42,1

da, občasno

46,8

53,2

ne, redko

60,0

40,0

17 do 19

41,7

58,3

20 do 22

44,4

55,6

23 in 24

63,2

36,8

42,9

57,1

nič problematičnih
Število

otrok

problematičnih

1 problematični otrok

47,8

52,2

otrok v skupini

2 problematična otroka

71,4

28,6

več kot 3

45,8

54,2

p- vrednost

0,377

0,527

0,171

0,221

V Tabeli 3, kjer so prikazani drugi ostali podatki, se ni pokazala nobena statistična
značilnost.
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5.2.5

Statistična

analiza

povezanosti

nespečnosti

s

tremi

spremenljivkami kortizola
V nadaljevanju so v Tabeli 4 prikazani rezultati povezanosti med nespečnostjo in tremi
spremenljivkami kortizola (zjutraj, opoldan in razlika).
Tabela 4: Statistična analiza povezanosti med nespečnostjo in tremi spremenljivkami
kortizola (zjutraj, opoldan in razlika) (N = 89).
Kortizol

Zjutraj

Opoldan

Razlika

Kategorije

Nespečnost (%)
Ne

Da

prenizka

55,2

44,8

ustrezna

50,0

50,0

prenizka

53,6

46,4

ustrezna

50,8

49,2

neustrezna

53,8

46,2

ustrezna

48,6

51,4

p-vrednost

0,647

0,809

0,629

V Tabeli 4, kjer so prikazani rezultati statistične analize povezanosti nespečnosti s
kortizolom zjutraj, opoldan in razlika, se ni pokazala nobena statistična značilnost.
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5.2.6 Statistične analize povezanosti med kortizolom in izbranimi demografskimi in ostalimi vprašanji
V Tabeli 5 in 6 so prikazani rezultati povezanosti med kortizolom (zjutraj, opoldan in razlika) in demografskimi ter ostalimi podatki.
Tabela 5: Statistična analiza povezanosti med kortizolom (zjutraj, opoldan in razlika) in demografskimi podatki (N = 89).
Kortizol zjutraj
Demografija

Prenizka(%)

Ustrezna (%)

do 30 let

25

75

31 do 40 let

42,9

57,1

Starost

Zaposlitev

Kortizol opoldan

Kortizol razlika

Kategorije
p- vrednost Prenizka (%) Ustrezna (%)
37,5

62,5

42,9

57,1

0,662

p- vrednost

Neustrezna (%)

Ustrezna (%)

43,8

56,3

57,1

42,9

29,4

70,6

20,6

79,4

61,8

38,2

nad 51 let

33,3

66,7

33,3

66,7

66,7

33,3

vzgojiteljica

33,3

66,7

33,3

66,7

60

40

0,879

0,7

0,761

pomočnica vzg.

31,8

68,2

29,5

70,5

56,8

43,2

Delovna doba na

do 10 let

35,1

64,9

37,8

62,2

51,4

48,6

tem delovnem

od 11 do 29 let

25,8

74,2

32,3

67,7

58,1

41,9

mestu

od 30 let naprej

38,1

61,9

19

81

71,4

28,6

srednja šola

32,1

67,9

30,2

69,8

54,7

54,3

33,3

66,7

33,3

66,7

63,9

36,1

31,5

68,5

29,6

70,4

55,6

44,4

Izobrazba

Višja, visoka šola,
magisterij
brez naziva

0,901

Naziv

Skupna delovna
doba

0,332

0,754

0,783

0,644

0,495

34,3

65,7

34,3

65,7

62,9

37,1

do 10 let

31,8

68,2

36,4

63,6

50

50

od 11 do 29 let

30

70

30

70

57,5

42,5

od 30 let naprej

37

63

31,5

68,5

66,7

33,3

0,849

0,329

0,389

z nazivom

0,831

0,553

0,336

41 do 50 let

0,592

p- vrednost

0,494

41

V Tabeli 5 se med rezultati statistične analize povezanosti kortizolov (zjutraj, opoldan in razlika) z demografskimi podatki ni pokazala nobena
statistična značilnost.
Tabela 6: Statistična analiza povezanosti med kortizolom (zjutraj, opoldan in razlika) in delo z otroki, delo s starši, število otrok v skupini in
število problematičnih otrok v skupini (N = 89).
Druga ostala
vprašanja

Delo z otroki

Delo s starši

Število otrok v
skupini

Število
problematičnih
otrok v skupini

Kortizol opoldan

Kortizol zjutraj
Kategorije

Prenizka
(%)

Ustrezna
(%)

Prenizka
(%)

Ustrezna
(%)

da, pogosto

21,4

78,6

33,3

66,7

da, redko

40

60

30

da, pogosto

26,3

73,7

da, občasno

36,2

63,8

ne, redko

35

17 do 19

Kortizol razlika
Neustrezna
(%)

Ustrezna
(%)

52,4

47,6

70

57,5

42,5

42,1

57,9

57,9

42,1

29,8

70,2

57,4

42,6

65

30

70

65

35

25

75

33,3

66,7

54,2

45,8

20 do 22

40,7

59,3

33,3

66,7

63

37

23 in 24
nič problematičnih
otrok

31,6

68,4

28,9

71,1

57,9

42,1

38,1

61,9

42,9

57,1

61,9

38,1

1 problematični otrok

43,5

56,5

52,2

47,8

73,9

26,1

p- vrednost
0,099

0,548

0,481

0,362

p- vrednost
0,746

0,603

0,907

p- vrednost
0,641

0,839

0,814

0,235

0,003

2 problematična
otroka

28,6

71,4

28,6

71,4

52,4

47,6

več kot 3

20,8

79,2

4,2

95,8

54,8

54,2

V Tabeli 6, kjer smo preverjali statistično analizo povezanosti med kortizolom in ostalimi vprašanji, so rezultati pokazali statistično značilnost
povezanosti med kortizolom opoldan s številom problematičnih otrok v skupini (p = 0,003). Pri drugih ostalih vprašanjih rezultati niso
pokazali nobene značilne statistične povezanosti.
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5.3 Povzetek rezultatov
-

Podatki o demografiji so pokazali, da največji delež anketirancev predstavlja od 41
do 50 let starosti, njihova delovna doba na tem delovnem mestu je z največjim
odstotkom predstavljala do 10 let. Največji odstotek je predstavljala izobrazba z
doseženo srednjo šolo ter večji del odstotka je predstavljalo vzgojno osebje, ki je
brez službenega naziva.

-

Podatki o drugih vprašanjih so pokazali, da ima vzgojno osebje pogosto težave z
delo s skupino otrok in občasno težave z delom s starši. V skupini je z največ
odstotki 23 in 24 otrok in v kar 27 % so več kot trije problematični otroci.

-

Pri statistični analizi povezanosti med nespečnostjo in izbranimi demografskimi
podatki so rezultati pokazali statistično povezanost pri spremenljivkah zaposlitve in
izobrazbe vzgojnega osebja.

-

Pri statistični analizi povezanosti med nespečnostjo in ostalimi drugimi vprašanji se
ni pokazala nobena statistična značilnost.

-

Rezultati statistične analize povezanosti nespečnosti s tremi spremenljivkami
kortizola niso pokazali nobene statistične značilnosti.

-

Rezultati so pokazali statistično značilnost povezanosti med kortizolom opoldan s
številom problematičnih otrok v skupini (p = 0,003).
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6 RAZPRAVA
V poglavju razprava so predstavljeni ključni rezultati glede na namen, ki smo si ga
zastavili »povezava med izpostavljenostjo stresu pri vzgojnem osebju in nespečnostjo«.
Predstavljeni so ključni rezultati o nespečnosti, izpostavljenost stresu in dejavnikih stresa,
ki lahko vplivajo na povezanost med nespečnostjo in stresom v delovnem okolju
vzgojnega osebja. Naše rezultate smo primerjali z ugotovitvami drugih raziskav, ki so bile
narejene na različnih področjih nespečnosti in stresa. Pri pregledu literature nismo
ugotovili nobene raziskave, ki bi bila narejena v povezavi med nespečnostjo in stresom pri
vzgojnem osebju. V nadaljevanju je predstavljen pomen magistrske naloge za stroko
sanitarnega inženirstva ter možnosti nadaljnjega raziskovanja na tem področju.

6.1 Problem nespečnosti pri vzgojnem osebju
Rezultati naše analize so pokazali, da 37% izbranega vzgojnega osebja ni dobro spalo
zadnji mesec, 29% pa zadnjo noč. Raziskave kažejo, da težave s spanjem lahko vodijo do
simptomov nespečnosti. Pomanjkanje spanja pomembno vpliva na kognitivne, motorične
sposobnosti, imunski sistem, metabolizem in termo regulacijo. Na to pomembno vpliva
zdrava in uravnotežena prehrana ter redna telesna aktivnost (Jones, 2013; Williamson,
2000). V različnih raziskavah slabše speči ljudje pogosto poročajo o težave, kot so
utrujenost, prekomerna zaspanost in težave s koncentracijo (Dolenc, 1997; Kyger in sod.,
2000; Lešek, 2004; Hamblin, 2007). Slabše spanje lahko vpliva predvsem na opravljanje
vsakodnevnih nalog v delovnem okolju. Ameriška raziskava je pokazala, da je prekomerna
dnevna zaspanost znatno vplivala na njihove dnevne aktivnosti (Chilcott, in Shapiro, 1996;
Skomro in sod., 2001). Avtor Lavie (1981) povezuje dobro kvaliteto spanja s
posameznikovim zadovoljstvom pri delu. Študija o nespečnosti avtorja Leger je pokazala,
da je nespečnost povezana s slabšim zdravstvenim, socialnim in poslovnim statusom v
primerjavi z ljudmi, ki dobro spijo (Léger in sod., 2002). Daley in sodelavci so v svoji
študiji ocenili neposredne in posredne stroške, ki so povezani z nespečnostjo. Rezultati so
pokazali, da je nespečnost zelo veliko breme za gospodarstvo, kjer največji delež
predstavlja produktivnost s 75% vseh stroškov (Daley in sod., 2009). V raziskavi, kjer so
ocenjevali razširjenost simptomov nespečnosti in z njimi povezane dejavnike, so ugotovili,
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da imajo ženske več težav s spanjem kot moški ter da se težave povečujejo s starostjo.
Tudi naši rezultati kažejo, da se je odstotek nespečnosti pri starejšem vzgojnem osebju,
starem nad 51 let, povečal za 16,7 %. V raziskavi so ugotovili, da imajo težave z začetkom
spanja pogosteje osebe, ki so ovdovele, brezposelne in upokojene. Rezultati študije so
pokazali, da se simptomi nespečnosti pojavljajo vsaj štirikrat na teden ali več ter da je bila
v raziskavi prizadeta skoraj tretjina udeležencev (Ohayon in Bader, 2010). Pri naših
rezultatih smo ugotovili, da predstavlja večji odstotek nespečnosti vzgojno osebje, ki ima
več delovne dobe - od 30 let naprej, vzgojno osebje, ki je brez naziva, osebje s srednješolsko izobrazbo ter nižjim delovnim mestom.
Resne težave z nespečnostjo se kažejo predvsem v kakovosti življenja prizadetega
posameznika, njihovih bližnjih ter visokem tveganju za razvoj drugih bolezni. Študije
kažejo, da imajo posamezniki s primarno nespečnostjo povečano tveganje za razvoj
duševnih motenj in drugih bolezni (Štukovnik in Dolenc Grošelj, 2013; Ohayon, 2002).
Študija kaže, da je bila pri mladoletnikih, ki so poročali o simptomih nespečnosti,
pomemben dejavnik tveganja za zlorabo drog in depresije (Roane in Taylor, 2008;
Štukovnik in Dolenc Grošelj, 2013). Nespečnost je bila povezana tudi z manj učinkovitim
delovanjem imunskega sistema. V prihodnosti je zato poseben izziv razširiti podprte
terapije z dokazi ter povečati njihovo rutinsko uporabo v praksi (Štukovnik in Dolenc
Grošelj, 2013).
Vzgojnemu osebju in osebam, ki imajo težave s spanjem, priporočamo, da izberejo
ustrezno tehniko sproščanja, redno dnevno vadbo, prevzamejo nadzor nad spancem in
nadzor nad dražljaji, ki jih obdajajo.
V naši raziskavi bi bilo za bolj natančno analizo nespečnosti potrebno pridobiti bolj
natančne podatke o njihovih navadah ter motnjah spanja, ki bi nam podale bolj natančne
rezultate o težavah z nespečnostjo pri vzgojnem osebju. Pomembno pomanjkljivost naših
podatkov predstavlja subjektivna ocena nespečnosti.
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6.2 Izpostavljenost stresu pri vzgojnem osebju
V naši raziskavi je analiza sline v laboratoriju pokazala različne ravni kortizola pri
vzgojnem osebju. Vzgojno osebje je imelo na delovni dan zjutraj v 32,6% prenizko raven
kortizola v slini , kot je v priporočeni vrednosti, ki ga navajajo strokovnjaki, ki znaša od 3
do 22 µg/L za raven kortizola zjutraj; na delovni dan opoldan je imelo vzgojno osebje v
31,5% prenizko raven kortizola v slini. Po priporočilih strokovnjakov je ustrezna raven
kortizola za opoldan med 1,100 do 6,900 µg/L (Kreiger, 1975; Hyams in Carey, 1988;
Migeon in Lanes, 1990; Aardal in Holm, 1995). Raziskave navajajo, da je najnižja
koncentracija kortizola zvečer, najvišja pa v zgodnjih jutranjih urah (Hoffis in sod., 1970).
Posluževali smo se najbolj enostavnega načina za določanje koncentracije kortizola pri
ljudeh z vzorci sline, ki je dokaj preprost, neivaziven in malo stresen.
Naši rezultati vzorčenja kažejo na prenizke ravni kortizola v slini zjutraj in opoldan.
Raziskave navajajo težave, ki jih lahko imajo osebe z nizko ravnjo kortizola, kot so
utrujenost, izguba telesne mase, oslabljenost mišic, nizek krvni tlak, bolečine v trebuhu in
temne lise na koži. Nizka raven kortizola lahko v kombinaciji s stresom povzroči nenaden
pojav hude bolečine v spodnjem delu trupa, nogah, trebuhu, bruhanje, drisko in posledično
dehidracijo, nizek krvni tlak, vidne spremembe na brazgotinah, komolcih, kolenih, prstih
ter izgubo zavesti. Nizka raven kortizola povzroča izčrpanost nadledvične žleze, kar
pomeni, da je nadledvična žleza tako izčrpana, da ne zmore več proizvajati dovolj
kortizola. Takšno stanje na dolgi rok vodi v Addisonovo bolezen. Pri intenzivni in
dolgotrajni kronični stresni obremenitvi nadledvična žleza zaradi oksidativnega stresa in
pomanjkanje gradbenih elementov ne more več sintetizirati dovolj kortizola, kar pa je
povezano s simptomov izgorelosti. Nizko raven kortizola imajo lahko osebe s premajhnim
delovanjem nadledvične žleze ter pacienti z diagnosticirano boleznijo prirojena adrenalna
hiperplazija (Koščak, 2015).
Burke je v svoji raziskavi ugotovil, da se moški in ženske statistično pomembno
razlikujejo v nekaterih pogledih doživljanja stresnih situacij ter simptomih stresa. Rezultati
so pokazali, da ženske doživljajo pri svojem delu statistično značilno višjo stopnjo stresa
kot moški ter da se pri ženskah statistično značilno pogosteje pojavljajo psihološki
simptomi (Burke, 2002).
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Študija, ki jo je izvedel Slivar v letu 2009, je pokazala, da večina pomočnic in vzgojiteljic
v vrtcih doživlja svoj poklic kot močno stresen. Ena tretjina strokovnih delavk ocenjuje, da
so pod močnim stresom. V raziskavi so se pokazale razlike med pomočnicami vzgojiteljic
in vzgojiteljicami. Vzgojiteljice so ocenile svojo stresnost višje kot pomočnice. Možni
vzroki za razlike so najverjetneje v različnih delovnih obremenitvah in stopnjah
odgovornosti. Po rezultatih je za vzgojno osebje najbolj stresno pedagoško delo z
nemirnimi otroki, ukvarjanje z nedisciplino v skupini, motiviranje otrok za dejavnosti,
sodelovanje s starši in spoprijemanje z njihovim vmešavanjem v pedagoški proces ter
neustrezni odnosi na delovnem mestu (Slivar, 2009).
Naši rezultati so pokazali statistično značilnost povezanosti kortizola opoldan s številom
problematičnih otrok v skupini. Tudi Slivar je v svoji raziskavi prišel do zaključkov, da na
stres pri vzgojnem osebju vpliva problematičnost otrok.
Naši rezultati o ravneh kortizola so pokazali, da imajo štiri osebe v opoldanskem času višji
nivo kortizola kot v jutranjem času, to pa predstavlja negativno vrednost v razliki
kortizolov (zjutraj in opoldan).

Vzgojnemu osebju z visoko ravnjo kortizola priporočamo, da se izognejo dejavnikom
stresa, uživanju zdravil, ki vsebujejo kortizol, zmanjšajo vnos kofeina, vključijo dovolj
sproščanja ter zdrave prehrane. Vzgojnemu osebju z nizko ravnjo kortizola priporočamo,
da prilagodijo svoje obremenitve svojemu počutju, si vzamejo čas za sprostitev in
rekreacijo ter delo prilagodijo svojim zmožnostim.
Ukrepi za zmanjševanje stresa na delovnem mestu s strani delovne organizacije:
-

delavcu omogočiti dovolj časa, da lahko izpolni svoje delovne naloge,

-

delavcu nuditi strokovna izpolnjevanja in možnost dodatnega izobraževanja za
osebno rast,

-

delavec mora poznati njegove delovne naloge in obveznosti,

-

omogočiti delavcu, da poda svoje pripombe in pritožbe, katere se tudi obravnava,

-

delavca nadgraditi za dobro opravljeno delo,

-

delavcu omogočiti zdravje in varstvo pri delu,

-

dobra komunikacija med sodelavci in vodstvom,
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-

omogočiti delavcu ugodno delovno klimo (zaščita pred hrupom, osebna varovalna
oprema…),

-

omogočiti delavcu, da pokaže svoje znanje in sposobnosti.

Pri naših rezultatih, ko se raven kortizola ne izloča normalno, lahko to pogosto povzroča
nespečnost in motnje razpoloženja pri ljudeh. V nadaljevanju raziskovanja bi morali od
preiskovancev pridobiti podatke o njihovi telesni teži, nivo krvnega tlaka, načinu življenja,
stresnih dejavnikih na delovnem mestu ter izvesti večkratno merjenje kortizola čez dan. Na
ta način bi tudi izboljšali oceno izpostavljenosti proučevanemu dejavniku tveganja v naši
raziskavi.

6.3

Dejavniki

tveganja,

ki

vplivajo

na

povezanost

med

nespečnostjo in stresom na delovnem mestu vzgojnega osebja
Potencialni dejavniki tveganja, ki lahko vplivajo na povezanost med nespečnostjo in
stresom na delovnem mestu , je starejše vzgojno osebje, položaj zaposlitve (pomočniki/ce
vzgojiteljic), daljša delovna doba na tem delovnem mestu, nižja izobrazba, vzgojno osebje
brez naziva, daljša skupna delovna doba, večje število problematičnih otrok v skupini
(Dolenc, 1997; Smith in sod., 2000; Hasselhorn in Nübling, 2004; Akerstedt, 2006).
Rezultati naše raziskave so pokazali statistično značilno povezanost nespečnosti z
izobrazbo in zaposlitvijo na delovnem mestu vzgojnega osebja. Pri izobrazbi predstavlja
58,5% nespečnosti nižje izobraženo vzgojno osebje s pridobljeno osnovno ali srednjo šolo
ter pri zaposlitvi pomočniki/ce vzgojiteljic, ki predstavlja nespečnost v 61,4%.
V podobnih raziskavah navajajo, da nespečnost s starostjo narašča, vendar je prisotna v
vseh starostnih skupinah (Dolenc, 1997; Kryger in sod., 2000; Lešek, 2004; Hamblin,
2007). V raziskavi na Norveškem so preučevali povezanosti nespečnosti z izbranimi
demografskimi podatki, fiziološkimi in duševnimi simptomi. Rezultati so pokazali, da je
simptome nespečnosti imelo 13,5% populacije, izmed katerih so bili ti pogostejši pri
ženskah, starejših in tistih, ki so imeli nižjo izobrazbo. Literatura navaja, da obstaja
obojestranska povezava med stresom in nespečnostjo, saj tako stres povzroča nespečnost,
kot je tudi nespečnost vrednotena kot stres (Akerstedt, 2006). Študije poročajo o številnih
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dejavnikih tveganja, ki lahko povzročajo nastanek nespečnosti in stresa pri delavno
aktivnih ljudeh. Najpogostejši dejavniki tveganja so spol, starost, zakonski stan, prihodek,
stopnja izobrazbe, rasa, etičnost, slabše zdravstveno stanje, izčrpanost, duševne motnje,
odvisnost od alkohola in drugih substanc, spremembe življenjskega sloga, pomanjkanje
družbene podpore, stres pri delu in izmenski delovni čas (Bilban, 2007; Sivertsen in sod.,
2009; Lopes in sod., 2012; Bernardič, 2015; Bilban in Kukec, 2015).
Pri dejavnikih tveganja, ki vplivajo na povezanost med nespečnostjo in stresom pri
vzgojnem osebju , je potreben sistematičen in celostni pristop, ki zajame vse udeležence:
zaposlene, delodajalce, otroke v vrtcih in njihove starše.
Evropski sindikat učiteljev je izvedel anketo, v kateri je opredelil pet najpogostejših
dejavnikov stresa. To so: preveč obremenjujoče naloge, preveliko število otrok, slaba
podpora vodij in intenzivnost dela (Petrič, 2012).
V naši magistrski nalogi smo statistično preverili še ostale dejavnike tveganja, ki lahko
vplivajo na povezanost nespečnosti in delo s skupino otrok, delo s starši, ki pogosto
predstavljajo težavo v delovnem procesu, število otrok v skupini ter število problematičnih
otrok. Iz naših rezultatov se ni pokazala nobena statistična značilnost za te dejavnike
tveganja.
V nadaljevanju raziskovanja bi lahko preverili še ostale dejavnike tveganja, ki vplivajo na
povezanost med nespečnostjo in stresom na delovnem mestu vzgojnega osebja (delo v
organizaciji, odnosi med sodelavci).
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Hipoteze:
1. Hipotezo 1, kjer smo pričakovali, da bodo na povezanost med nespečnostjo in stresom
na delovnem mestu vplivali naslednji potencialni dejavniki: starejše vzgojno osebje,
položaj zaposlitve (pomočnica vzgojiteljice), daljša delovna doba na tem delovnem
mestu, nižja izobrazba, vzgojno osebje brez naziva, daljša skupna delovna doba, večje
število problematičnih otrok v skupini, v zadnjem mesecu in zadnjem dnevu niso dobro
spali. Hipotezo 1 smo preverjali z Hi-kvadrat testom in jo potrdimo, saj so rezultati
pokazali, da na povezanost med nespečnostjo in stresom na delovnem mestu vzgojnega
osebja vplivata naslednja potencialna dejavnika: položaj zaposlitve (pomočnica
vzgojiteljice) in nižja izobrazba (osnovna šola in srednja šola).
2. Pri hipotezi 2 smo pričakovali, da vzgojno osebje, ki ima povišane vrednosti kortizola
v slini samoocenjuje, da ima težave s spanjem (nespečnostjo). Hipotezo 2 smo
preverjali s pomočjo statistične analize povezanosti med nespečnostjo in tremi
spremenljivkami kortizola (zjutraj, opoldan in razlika). Hipotezo 2 ne potrdimo, saj
rezultati niso pokazali nobene značilne statistične povezave med nespečnostjo in tremi
spremenljivkami kortizola. Vzgojno osebje, ki je bilo vključeno v analizo, ima
prenizke vrednosti kortizola v slini.
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6.4 Pomen magistrske naloge za stroko sanitarnega inženirstva
Magistrska naloga ima za razvoj sanitarnega inženirstva z vidika delovnega mesta
vzgojnega osebja velik in izjemen pomen. V magistrskem delu smo prikazali rezultate
nespečnosti, stresa in dejavnikov tveganja, ki lahko vplivajo na povezanost med
nespečnostjo in stresom pri vzgojnem osebju v vrtcih. V pregledu literature smo opisali,
kaj lahko vpliva na stres in nespečnost ter raziskave, ki so bile narejene na tem področju.
Stres in nespečnost predstavljata velik javnozdravstveni problem med različnimi
skupinami ljudmi v sodobnem času in potrebujeta tako zdravstveni kot inženirski pristop
za obravnavo.
V magistrskem delu smo pregledali domačo in tujo literaturo ter probleme, povezane s
stresom in nespečnostjo v delovnem okolju. V različnih raziskavah navajajo probleme in
težave, ki jih prinaša stres in nespečnost pri ljudeh v različnih delovnih okoljih.
Pomanjkljivosti v različnih raziskavah se kažejo predvsem v netočnih podatkih, ljudje
pogosto ne poročajo, da so pod stresom ter da imajo težave s spanjem.

V magistrskem delu smo se spoznali s pridobivanjem podatkov na terenu: odvzemom
sline, pridobivanjem podatkov s pomočjo anketnega vprašalnika ter obdelavo podatkov o
demografiji, kortizolu in nespečnosti.

Znanstveni doprinos magistrske naloge je, da je to prva raziskava v Sloveniji, ki povezuje
nespečnost in stres na delovnem mestu vzgojnega osebja. Postavili smo metodologijo
ocene izpostavljenosti stresu na delovnem mestu vzgojnega osebja, pridobili podatke o
ravneh kortizola, demografiji in ostalih vprašanjih vzgojnega osebja. Za nadaljnje
raziskave na tem področju smo pripravili dobra izhodišča, ki jih lahko povežemo tudi z
drugimi delovnimi področji.
Pridobljeni podatki so v statistični analizi povezanosti med izpostavljenostjo stresu pri
vzgojnem

osebju

in

nespečnostjo

pokazali,

da

sta

zaposlitev

(pomočniki/ice

vzgojiteljev/ic) in nizka stopnja izobrazbe pomembna dejavnika tveganja pri vzgojnem
osebju. Rezultati so pokazali tudi statistično značilnost povezanosti med kortizolom
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opoldan s številom problematičnih otrok v skupini ter prenizke ravni kortizola v slini pri
vzgojnem osebju.

6.5 Nadaljnje raziskovanje
Iz pregledanih raziskav (Akerstedt, 2006) in naših rezultatov, ki smo jih pridobili, lahko
ugotovimo, da obstaja povezava med izpostavljenostjo stresu pri vzgojnem osebju in
nespečnostjo.
Za bolj natančno oceno povezanosti bi bilo v prihodnje smiselno razširiti raziskavo na
večji vzorec vzgojnega osebja. V vzorec bi lahko vključili vzgojno osebje iz vseh regij
Slovenije. Za bolj zanesljive podatke, kako niha raven kortizola čez dan, bi izvedli
večkratno vzorčenje sline skozi dan (4 do 5 krat dnevno).
Za oceno nespečnosti bi bilo potrebno v nadaljevanju izbrati bolj objektiven pristop.
Vključili bi vprašalnik za oceno stopnje nespečnosti pri izbranem vzgojnem osebju. Izbrani
vprašalnik bi bilo v nadaljnjih raziskavah potrebno dopolniti z vprašanji o zdravstvenem
stanju in ostalimi potencialnimi motečimi dejavniki tveganja. Prav tako bi bilo potrebno
nadgraditi statistične metode analiz povezanosti z multivariantnimi modeli.
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7 SKLEP
Nespečnost in stres sta pomembna javnozdravstvena problema, saj prizadeneta veliko
število splošne populacije v vseh delovnih okoljih in sta v veliki meri povezana s
kakovostjo

življenja,

daljšo

bolniško

odsotnostjo,

zapletenim

zdravljenjem

in

ekonomskimi stroški. Številna vprašanja so še neodgovorjena in številni mehanizmi
neodkriti, saj sta obravnavani temi izjemno kompleksni. Magistrska naloga je prva
raziskava v Sloveniji, ki povezuje nespečnost in stres na delovnem mestu vzgojnega
osebja.
Najpomembnejši

rezultati

magistrske

naloge

ugotavljanja

povezanosti

med

izpostavljenostjo stresu pri vzgojnem osebju in nespečnostjo so pokazali, da sta zaposlitev
(pomočniki/ice vzgojiteljev/ic) in nizka stopnja izobrazbe pomembna dejavnika tveganja
pri vzgojnem osebju.

Sklepi magistrske naloge po posameznih ciljih:
1. Problem nespečnosti pri vzgojnem osebju je v sodobnem času in tempu velik
javnozdravstveni problem. Naši rezultati kažejo na pomanjkanje spanja pri
vzgojnem osebju, kar lahko vodi do začetkov pojava nespečnosti. Za bolj natančno
analizo nespečnosti pa bi bila potrebna objektivna ocena s pomočjo dodatno
izbranih podatkov o nespečnosti.
2. Pri izpostavljenosti stresu pri vzgojnem osebju smo s pomočjo analiz vzorcev sline
ugotovili, da ima vzgojno osebje prenizko raven kortizola v času merjenja (zjutraj
in opoldan) ter da je značilna statistična povezanost kortizola opoldan s številom
problematičnih otrok v skupini.

3. Potencialna dejavnika tveganja, ki vplivata na povezanost med nespečnostjo in
stresom na delovnem mestu, sta nižja zaposlitev (pomočniki/ice vzgojiteljev/ic) in
nižja izobrazba vzgojnega osebja. V drugih raziskavah se je pokazalo, da lahko
vpliva na povezavo tudi višja starost zaposlenih, vzgojno osebje brez naziva, večja
delovna doba in večje število problematičnih otrok v skupini.
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Vzgojnemu osebju z nizko ravnjo kortizola ter znaki nespečnosti priporočamo, da
preverijo svoje obremenitve in jih po potrebi spremenijo oziroma zmanjšajo, poskrbijo za
zadostno mero rekreacije, sprostitve, regeneracije ter poskrbijo za zdravo prehranjevanje.
Ključna naloga delovne organizacije je prepoznati, obvladovati in preprečevati določene
stresorje, ki so prisotni v različnih delovnih okoljih. V delovni organizaciji je potrebno
narediti primerno oceno tveganja ter izvajati ukrepe, ki vplivajo na izboljšanje delovnih
pogojev. Za nadzor nad preprečevanjem dejavnikov tveganja, ki lahko vplivajo na stres in
nespečnost na delovnem mestu, je potrebno poučiti zaposlene, kako se spopasti z dejavniki
stresa in nespečnosti, identificirati in izločiti dejavnike tveganja ter nuditi strokovno
podporo zaposlenemu, ki je že bil izpostavljen stresu ali nespečnosti.
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V Ljubljani, dne _______________
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PRILOGA 3 PREGLED RAZISKOVALNEGA PODROČJA
RAZISKAVA

NAMEN

VRSTA

OBDOBJE IN

RAZISKAVE

OBMOČJE

METODA DELA

STATISTIČNA

UGOTOVITVE

ANALIZA

(POPULACIJA)
(Skomro in sod.,

Ugotoviti razširjenost in

Študija

V raziskavo so bili

Pridobivanje informacije, ki se

Uporaba T-testa (za

Rezultati: Diabetična skupina je

2001)

značilnosti motnje spanja ter

primera in

vključeni bolniki s

nanašajo na diabetes iz

primerjavo).

imela visoke vrednosti makro in

sindrom nemirnih nog pri

kontrol

sladkorno boleznijo

bolnikovih kartotek, in

bolnikih s sladkorno

(kontrola so

(diabetes tipa 2) od 18

intervjuji.

boleznijo tipa 2.

bile osebe brez

do 48 let.

sladkorne
bolezni).

Nosečnice in bolniki z

Razširjenost motenj

Povprečno trajanje sladkorne

spanja in sindroma

bolezni je bilo 10 let. Pri

Intervjuji z bolniki in

nemirnih nog je bila pri

sladkornih bolnikih je bilo

kontrolnimi skupinami.

diabetikih določena z

ugotovljeno, da imajo bolj

Chi-square analizo.

pogoste motnje spanja kot pri

drugimi boleznimi so
bili izključeni.

mikrovaskularnih zapletov.

Kartoteka oseb s sladkorno

kontrolni skupini.

boleznijo: trajanje slad. bolezni,

Dejavniki, s katerimi so

Obe skupini obiskujeta

tip sladkorne bolezni, prisotnost

napovedali sindrom

O nespečnosti poročajo kar

enako bolnišnico v

morebitnih zapletov, diagnoza,

nemirnih nog pri

trikrat tedensko (diabetiki).

Kanadi.

uporabljena zdravila.

diabetikih ‒ starost,
indeks telesne mase,

Pritožbe spanja so pogostejše

Primeri: Vzorec: 58

Intervjuji z osebami (primeri in

trajanje sladkorne

pri odraslih, obolelih za diabetis

oseb z sladkorno

kontrole): vprašanja o

bolezni, ravni kreatina in

tipa 2.

boleznijo tipa 2.

prisotnosti, pogostosti in

feritina.

značilnosti pritožb o spanju,

Simptomi sindroma nemirnih

Kontrole: Vzorec: 48

nespečnosti. Motnjami dihanja

nog ni mogoče pripisati

oseb, brez sladkorne

(smrčanje) in sindromom

zdravilom.

67

RAZISKAVA

NAMEN

VRSTA

OBDOBJE IN

RAZISKAVE

OBMOČJE

METODA DELA

STATISTIČNA

UGOTOVITVE

ANALIZA

(POPULACIJA)
bolezni. Ujemala se je

nemirnih nog. Vprašanje o

po spolu in starosti.

nespečnosti, ki se pojavlja vsaj

Sindrom nemirnih nog je

trikrat na teden.

pogost vzrok nespečnosti v tej
skupini bolnikov (diabetes 2),

Preiskovancem je bil odvzet

kot je v splošni populaciji, saj

vzorec krvi (določanje krvne

predstavlja ozdravljiv vzrok

slike; hemoglobin, elektroliti,

nespečnosti.

železo, sečnina, kreatin).
Diabetiki: Skoraj polovica jih
poroča o zgodnjem zbujanju.
(Smith in sod.,

Raziskati razširjenost

Udeleženci so bili

Vprašalnik in dnevnik spanja (2

Analizo podatkov so

Ugotovitve kažejo, da lahko

2004)

nespečnosti in OSAHS

odrasli bolniki.

tedna). Vprašalnik je vključeval

naredili v programu

povežemo nespečnosti pri

(the Survey Screen for the

SPSS in v Windows

bolnikih z OSAHS.

V vzorec je bilo

Prediction of

(verzija 11).

Bolnike z nespečnostjo in

vključenih 105

Apnea (SSPA), the Insomnia

udeležencev.

Severity Index (ISI),

Vsi statistični testi so bili

povežemo z več simptomi, ki se

Depression Anxiety and Stress

signifikantno izračunani

nanašajo na depresijo, tesnobo

na ravni alfa 0,05.

in stres.

(Obstructive Sleep Apnoea
Hypopnea Syndrome).

Oceniti vpliv dejavnikov na
nespečnost in OSAHS.
Raziskati posledice OSAHS-

73 moških ‒ povprečna

Scales (DASS) and the

nespečnosti.

starost 53 let od 18 do

Dysfunctional Beliefs and

87 let. Motnje spanja

Attitudes Scale).

Oceniti znake in simptome

so bile prisotne

nespečnosti in OSAHS.

povprečno 11 let.

OSAHS boleznijo lahko

Bolniki z OSAHS-nespečnostjo
imajo bistveno slabši spanec

Dnevnik spanja: izpolnijo 14

kot bolniki z OSAHS brez
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dni vsako jutro in zvečer (meri

nespečnosti.

se tudi čas zajtrka, kosila,
večerje, alkohol, kofein, tobak,
zdravila, vadba, prebujanje,
kakovost spanca).

(Benfield in

Pregled problemov s

Deskriptivna

Pregled literature na

Pregled člankov različnih

Kortizol se povečuje med

sod., 2014)

fiziološkimi in

raziskava.

področju nosečniške

avtorjev.

nosečnostjo. Kortizol, ki ga

metodološkimi vprašanji,

populacije.

merimo v plazmi med

kadar se uporablja kortizol

Metodološka vprašanja in

nosečnostjo, ni relevanten za

kot biomarker pri porodu.

priporočila.

merjenje stresa.

Fiziološka in metodološka

Predlagajo mešane metode, pri

vprašanja, ki sodelujejo pri

katerih zmanjšajo (fiziološke in

uporabi kortizola kot

metodološke) probleme.

biomarkerja stresa pri
porodu.

Pojasniti odnose med
psihofiziološkimi stresorji
kortizol pri normalnem
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napredku.

Uporaba ravni kortizola v
plazmi kot biomarkerja za
zmanjševanje stresa pri
porodu.
(Léger in sod.,

Nespečnost je zelo razširjena

Splošna Francoska

Vsak posameznik je prejel

Bistvenih razlik med

Študija je pokazala, da je

2002)

bolezen z neposrednimi in

Študija

populacija.

vprašalnik 1, na katerem je

spoloma v skupinah ni

nespečnost povezana s slabšim

posrednimi ekonomskimi

primera in

Dve skupini: skupina s

moral opredeliti kriterije.

bilo.

zdravstvenim in socialnim-

posledicami. Posledice

kontrol.

hudimi simptomi

Skupine so bile razdeljene že v

Ni bilo bistvenih razlik

poslovnim statusom v

vplivajo na dnevno

nespečnosti in ljudje, ki

prejšnji epidemiološki raziskavi,

med skupinami v

primerjavi z dobro spečimi

obnašanje in delovanje

dobro spijo.

kjer so posamezniki navedli

starosti, zakonskem stanu

ljudmi.

ter na kakovost življenja.

Ljudje z psihiatričnimi

težave s spanjem (zgodnje

in sociološko-poklicnem

Številne študije so pokazale,

motnjami (anksioznost

zbujanje, težave z ohranjanjem

statusu

Ljudje, ki so nespeči, so bolj

da nespečnost vpliva na delo

in depresija) niso bili

spanja). Težave imajo vsaj

(vključno s položajem

pogosto koristili zdravniško

in je povezana s povečanim

vključeni v raziskavo.

trikrat na teden, skupaj en

glave družine,

oskrbo, jemali več zdravil in bili

tveganjem za

Po presejanju je bilo v

mesec. V skupini, v kateri

stanovanjem

večkrat hospitalizirani.

nesreče. Nespečnost lahko

raziskavo vključenih

nimajo težav s spanjem, so bili

in življenjskimi pogoji).

Nasveti za zdravnike, ki

prav tako igra pomembno

240 oseb z

razvrščeni po starosti, spolu,

vlogo pri drugih obolenjih.

nespečnostjo in 391

zakonskem statusu, lokaciji,

Uporabljena je bila

iskati morajo še ožje in bolj

Študija želi oceniti

oseb, ki dobro spijo.

poklicu.

»metoda kvot« (“method

podrobne zdravstvene težave

strokovno družbeno

Nato so skupine

of quotas”).

(vzroke).

pregledujejo nespeče ljudi:
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korelacijo med nespečneži in
dobro spečimi ljudmi.

primerjali.

Vsak anketiranec je sodeloval

Statistične analize so bile

tudi v drugem vprašalniku.

narejene z uporabo t-

Vprašalnik je zajemal

testa, hi-kvadrata in s

informacije o spolu, starosti,

stopnjo pomembnosti.

zakonskem stanu, demografske
informacije. Vprašanja so bila
usmerjena na odkrivanje
psihiatričnih motenj (depresija
in anksioznost). V drugem
vprašalniku se raziščejo
socialno strokovne in
zdravstvene posledice
nespečnosti. Vprašanja o
delovnem urniku (krajši delovni
čas, delo podnevi/ponoči,
premik na drugo delovno mesto)
in poročanje o
poškodbah/nesrečah na
delovnem mestu in odsotnosti z
dela v zadnjih 12 mesecih. Za
odsotnost z dela so osebe
poročale o vzrokih in trajanju.
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Beleženje napak pri delu. V
vprašalniku so poročali o
zdravilih (odmerkih, trajanju,
vnosu vsakega zdravila),
obiskih pri zdravniku,
hospitalizacijah. Zadnji del
vprašalnika je zajemal vožnjo z
avtomobilom (letni kilometri,
morebitne avtomobilske nesreče
v zadnjih 12 mesecih).
Vprašalniki so bili zasnovani s
strokovnjaki iz zdravstvenega,
ekonomskega, socialnega
področja. Bil je testiran na
splošni populaciji.
(Daley in sod.,

Nespečnost je zelo razširjena

Končni vzorec je

Začetek študije je potekal z

Za oceno stroškov so bile

Študija prikazuje, da je

2009)

težava, ki

zajemal naključno

naključno izbranimi

odvisne spremenljivke

gospodarsko breme nespečnosti

je povezana z večjo uporabo

izbrane odrasle (948

telefonskimi intervjuji.

obračunane zaradi

do družbe zelo velik. Celotni

zdravstvenih storitev. V

oseb). Povprečne

Vprašalnik je vseboval vsebine

posvetovanj z

letni strošek za nespečnost je

študiji so ocenjeni

starosti 43 let (60 %

iz spanja, o zdravju, uporabi

nespečnostjo, prevoz,

6,5 milijarde dolarja, kar

neposredni in posredni

žensk).

zdravstvenega varstva,

zdravila na recept.

predstavlja 1 % BDP celotnih

nesrečah, delovni odsotnosti in

Proizvodi kot pomoč pri

provinc. Strošek, povezan z

stroški nespečnosti.
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Študija je potekala v

zmanjšani produktivnosti.

spanju, alkohol, nesreče

izgubljanjem

Kanadi, provinci

Vprašalnik je bil poslan po

in hospitalizacije,

produktivnosti, obsega največji

Québec.

pošti.

povezane z nespečnostjo,

delež (76 %) vseh stroškov.

Podatki so bili pridobljeni tudi

zmanjšana

iz vlade Québec, zdravstvenega

produktivnost.

odbora glede zdravljenja in

Kljub svoji visoki razširjenosti
in gospodarskim bremenom,

hospitalizacije. Morala je biti

Analiza variance

ostaja nespečnost večinoma

potrjena diagnoza o motnji

(ANOVA) je bila

neobdelana. Študije kažejo, da

spanja.

uporabljena za

je nespečnost bistveno večja od

Udeleženci so bili kategorizirani

primerjavo

neposrednih stroškov,

v skupino, ki ima sindrom

skupin (Games-Howell

povezanih z njenim

nespečnosti, simptome

post hoc tests).

zdravljenjem, zavesti in

nespečnosti ali kot dobro speči

učinkovitosti, razpoložljivosti

udeleženci. Udeleženci v

njenega zdravljenja.

raziskavi so dobili za

Nadaljnje študije o

sodelovanje denar.

ekonomskem bremenu

Vključeni so bili vprašalniki:

nespečnosti bi morale poskušati

The Pittsburgh Sleep Quality, ki

razlikovati primarno nespečnost

ocenjuje kvaliteto spanja, The

od psihičnih motenj.

Insomnia Severity (vzdrževanje
spanja, nastop spanja…), Health

Omejitve pri študiji:

Care Service Use and Insomnia

-ženske bolj pogosto obiskujejo
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Impact (informacije o stroških,

zdravnika,

povezanih z zdravstvenim

- moški popijejo več alkohola,

varstvom ‒ alkohol kot pomoč

-moški imajo višje plače kot

pri spanju, produktivnost,

ženske.

hospitalizacija, nesreče).
Udeleženci so morali poročati o

Vse to je lahko vplivalo na

odsotnosti z dela za zadnje 3

rezultat raziskave.

mesece, pojavu zmanjšane
produktivnosti (bolezen,
utrujenost, stres, nespečnost).
(Maggio in sod.,

Pregledni članek o stresnem

Pregled člankov za

Pregled člankov preko baze

Stresni dogodki povzročajo

2013)

hormonu in pomanjkanju

obdobje od leta 2000

podatkov PUBMED in

spremembe v hormonskem

spanja pri starejših osebah.

do leta 2013.

International Library of

ravnovesju z akutnimi in

Medicine. Izbranih je bilo 871

kroničnimi spremembami, kot

člankov, od tega 112

so povečanje ravni kortizola in

relevantnih. Ključne besede pri

ščitničnih hormonov.

iskanju: pomanjkanje spanja,
stresni hormon, starejši odrasli.
(Slivar, 2009)

Namen študije je bil

Raziskava je potekala

Vprašalnik, ki je vseboval

Študija, ki jo je izvedel Slivar v

ugotoviti razširjenost in

2008.

vprašanja iz demografije, šole in

letu 2009, je pokazala, da večina

vzroke stresa, raziskati

V raziskavi so

vrtca kot vir stresa, počutja na

pomočnic in vzgojiteljic v vrtcih

nekatere vidike njegovega

sodelovale učiteljice in

delovnem mestu, zadovoljstva z

doživlja svoj poklic kot močno
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vpliva na učitelje in

strokovne delavke

delom.

stresen. Ena tretjina strokovnih

strokovne delavke ter

(vzgojiteljice) iz

V osnovne šole je bilo poslanih

delavk ocenjuje, da so pod

ponuditi možne ukrepe za

osnovnih in srednjih

2000 vprašalnikov, vrnjenih je

močnim stresom. V raziskavi so

zmanjšanje negativnih

šol ter vrtcev.

bilo 900.

se pokazale razlike med

učinkov stresa in izboljšanje

V vrtce je bilo poslanih 1900

pomočnicami in vzgojiteljicami.

dela.

vprašalnikov, vrnjenih je bilo

Vzgojiteljice so ocenile svojo

776.

stresnost višje kot pomočnice.
Možni vzroki za razlike so
najverjetneje v različnih
delovnih obremenitvah in
stopnjah odgovornosti. Za
strokovne delavke je po
intenzivnosti najbolj stresno
pedagoško delo z nemirnimi
otroki, ukvarjanje z nedisciplino
v skupini, motiviranje otrok za
dejavnosti, sodelovanje s starši
ter spoprijemanje z njihovim
vmešavanjem v strokovne
zadeve in neustrezni odnosi na
delovnem mestu. Posledica
delovanja stresa se kaže tudi v
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stopnji izgorelosti. Večina
delavk (72 %) izraža nizko
izgorelost, 24,5 % izraža
zmerno izgorelost in 3,5 %
strokovnih delavk izraža visoko
izgorelost.
(Ohayon in

Oceniti razširjenost

Raziskava je bila

Podatki o udeležencih so bili

Podatki analizirani glede

O začetnih težavah s spanjem

Bader, 2010)

simptomov nespečnosti in z

izvedena v obdobju od

pridobljeni preko nacionalnega

na starost, spol in

poroča 6,3 % anketirancev.

njimi povezane dejavnike.

marca do junija 2001.

registra podatkov (udeleženci so

zakonski stan.

O težavah z vzdrževanjem

bili registrirani kot državljani
V raziskavo je bila

Švedske).

vključena splošna

spanca je poročalo 14, 5 %
Statistika je bila narejena

anketirancev. Več je žensk kot

s programom SPSS.

moških, s starostjo se veča.

populacija Švedske,

Vprašalnik je bil poslan po pošti

Spremenljivke so bile

Nekrepčilni spanec je navedlo

starih med 19 in 75 let.

vsem naključno izbranim

analizirane s Hi-

18 % anketirancev.

Skupno 1209 od 1705

udeležencem. Stopnja udeležbe

kvadratom.

32,1 % jih je poročalo, da imajo

naključno izbranih

je bila 71 % (skupaj 1209

od enega do treh simptomov

udeležencev.

udeležencev). Od tega je bilo

nespečnosti (pri ženskah večja

58,7 % moških in 41,3 % žensk.

kot pri moških).

Vprašalnik je bil sestavljen iz

Težave z začetkom spanja imajo

157 vprašanj, ki pokrivanjo

pogosteje osebe, ki so ovdovele,

sociodemografske značilnosti,

brezposelni in upokojeni, tisti,
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spalne navade, okolje, kakovost

ki imajo simptome nemirnih

spanja, simptome spanja in

nog, dihalne premore med

zdravstveno stanje. Spraševali

spanjem, depresivni in

so jih po simptomih nespečnosti

razdražljivi.

(dnevna zaspanost, utrujenost:
kateri del dneva so se počutili

Dnevni simptomi: več kot 75 %

najbolj utrujeni). Spraševali so

jih poroča o enem ali več

jih po utrujenosti (fizična,

simptomih nespečnosti, ki se

psihična utrujenost).

pojavljajo 4-krat na teden ali

Spraševali so jih, ali se čutijo

več. Najpogostejši dnevni

depresivni, zaskrbljeni, hitro

simptomi so bili duševna in

razdraženi.

telesna utrujenost.

Vprašanje: težavnost s spanjem

Osebe s simptomi nespečnosti

vsaj 4 dni v tednu (ali se zbudijo

so poročale o jemanju uspaval,

vsaj trikrat na noč ali samo

homeopatskih in zeliščnih

enkrat na noč).

zdravil, ki bi jim pomagale
spati.

O prekomerni dnevni zaspanosti
je poročalo 20 % tistih, ki imajo
simptome nespečnosti. 20 %
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ljudi je med tistimi, ki nimajo
simptomov nespečnosti.
Ločili so simptome nespečnosti
ponoči in podnevi.
Rezultati študije kažejo, da se
simptomi nespečnosti pojavljajo
vsaj štirikrat na teden ter da
prizadene skoraj tretjino
udeležencev.
Na dan uživanja alkohola
udeleženci niso imeli problemov
s spanjem. Študije so pokazale,
da ima alkohol dolgoročno vpliv
na kvaliteto in količino spanja.
(Pšeničny,

Želeli so preveriti, ali se

Med januarjem in

82 oseb je izpolnilo tiskano

Rezultati t-testa so

Raziskava je potrdila močno

2007)

različne demografske

aprilom 2006 smo

različico Vprašalnika SAI in

pokazali, da med

negativno povezanost med

skupine oseb med seboj

testirali hipoteze na

Vprašalnika ZP (študenti,

srednjima stopnjama

zadovoljenostjo potreb

razlikujejo po stopnji

priložnostnem vzorcu

oskrbovalci starejših, zaposleni

izgorelosti med

in stopnjo izgorelosti.
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izgorelosti in ali izgorelost,

225 oseb. Med

v podjetjih),

obema skupinama

zlasti adrenalni

testiranimi osebami je

zlom, lahko pripelje do

bilo 150 žensk in 75

143 oseb je enaka vprašalnika

sprememb v osebnostnih

moških.

izpolnilo na spletni strani.

značilnostih, vrednotah in

*5 oseb (3 ženske in 2

samopodobi.

moška), ki so jim

Vprašalnik: izguba notranje

povezava obstaja med

V raziskavi jih je še

psihiatri postavili

motivacije, storilnostno

izgorelostjo ter telesnimi in

zanimalo, ali prihaja do

diagnozo izgorelosti.

pogojena samopodoba, telesna

čustvenimi potrebami, potrebo

razlik med razredi

*21 oskrbovalcev

izčrpanost, kognitivna

po varnosti in spoštovanju,

izgorelosti tudi pri poročanju

starejših oseb na domu.

izčrpanost, izguba nadzora in

močna je tudi povezava s

testiranih oseb o znakih

*14 študentov

varnosti. Zadovoljenost

socialnimi in intelektualnimi

zvišane in znižane ravni

podiplomskegaštudija

materialnih potreb, telesnih

potrebami ter potrebami po

kortizola.

psihologije.

potreb, zadovoljenost potrebe

osebni rasti.

*42 zaposlenih iz dveh

po varnosti, čustvenih potreb,

V raziskavi se je pokazalo, da so

podjetij

zadovoljenost socialnih potreb,

pri dobri polovici vzorca

*143 oseb, ki so

potrebe po spoštovanju,

prisotni znaki izgorelosti, 9 %

vprašalnik izpolnili na

intelektualnih potreb, potrebe po

jih kaže

spletni strani (pisna

osebni rasti in razvoju.

znake adrenalne izgorelosti,

testirancev ni statistično

Na izgorevanje najmanj vpliva

pomembnih razlik.

nezadovoljenost materialnih
potreb.

Test asimetričnosti.

Najmočnejša negativna

tretjina od njih (3 %) jih je

navodila)
Ker v Sloveniji pri osebah z

preživela adrenalni zlom.

diagnozo izgorelosti ne testirajo

Izgorelost najmočneje prizadene

ravni bazičnega kortizola,

kognitivno področje, nato
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(POPULACIJA)
so skušali preko poročanja

čustveno in telesno.

testiranih oseb o spremembah

Znaki izgorelosti so enako

srčno-žilnih znakov, ki so

pogosti pri moških in ženskah

jih opazile (zvišan srčni utrip in

vseh starostnih skupinah in pri

krvni tlak dva izmed znakov

vseh stopnjah izobrazbe.

povišanega kortizola), posredno
preveriti, ali je raven kortizola
pri njih zvišana.
Znake znižanja ravni kortizola
so preverjali preko poročanja
oseb o močnem upadu energije
(kar kaže na znižanje presnove
ogljikovih hidratov) in otekanju
telesa.
(Rodenbeck,

V raziskavi so želeli

Študija

Študija je bila izvedena

Moški z nespečnostjo so bili

Podatki so bili izračunani

Večkratna analiza varianca je

2002)

raziskali večerno in nočno

primera in

na Centru za motnje

testirani zato, da so lahko

na 4-urnih intervalih

pokazala, da so bile plazemske

raven kortizola v plazmi pri

kontrol.

spanja v oddelku za

izključili ostale možne bolezni.

skozi noč (4 ure preden

koncentracije kortizola

moški populaciji s hudo

psihiatrijo in

Zdravi moški so bili pregledani,

ko so se luči ugasnile,

povečane pri bolnikih v

kronično primarno

psihoterapijo, Univerza

da niso bili zdravljeni za katero

med spanjem in 4 ure

primerjavi s kontrolno skupino

nespečnostjo.

v Göttingenu.

od nevroloških, psihičnih

pred bujenjem).

(povečan je večerni in nočni

Populacija je bila

motenj, alkoholizma, depresije,

Uporabljen je bil t-Test.

kortizol).

sestavljena iz 7 moških

pomirjeval.

Ugotovljena je bila povezava s
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(POPULACIJA)
s hudo kronično
nespečnostjo in 7

Raziskava je potekala 42 h.

moških, ki so zdravi.

V obeh nočeh so stanje budnosti

Izračun večkratne analize

povečano ravnjo kortizola in s

variance.

pogostejšim zbujanjem ponoči.

in spanja spremljali s

Skupni čas spanja je bila pri

polisomnografijo. Udeleženci so

bolnikih občutno zmanjšana kot

spali tako dolgo kolikor so

v kontrolni skupini.

želeli, zbudili so se spontano ob
času. Odvzem krvi je potekal 4

Zbujanje pri bolnikih je bilo

ure preden so se luči ugasnile za

večkrat med nočjo kot v

spanje.

kontrolni skupini, učinkovitost

Koncentracija kortizola v

spanja je bila pri bolnikih

plazmi je bila merjena z

zmanjšana.

scintillation- proximityradioimmunoassay using anti-

Povezava z povišanim

rabbit-IGGcoated

kortizolom in nemirnim

fluoro-microspheres

spanjem je bila ugotovljena

(Amersham).

predvsem v prvi polovici noči.
Nespečnost, povezana s
čustvenim nemirom in stresom.
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