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IZVLEČEK

V Evropi vsako leto zaradi srčnega zastoja zunaj bolnišnic umre 350.000 ljudi, kar
pomeni približno 1.000 ljudi na dan. (1) Najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji so
bolezni srca in ožilja, pri čemer srčni zastoj doživi povprečno deset ljudi na dan.
Polovica jih takoj umre, kar pomeni, da zaradi nenadnega srčnega zastoja umre kar
5 do 6 oseb na dan. (2) Prve minute reševanja so v takih primerih zelo pomembne.
Zanimalo nas je, na kakšen način (poleg klica na številko za nujno medicinsko
pomoč) lahko ponesrečencu pomagamo v čim krajšem času. Na spletnih mestih in v
Googlu Play smo pregledali ponudbo mobilnih aplikacij, ki omogočajo hitrejše
reševanje v nujnih primerih na različne načine. Iz nabora večjega števila aplikacij
smo izbrali štiri in jih primerjali z mobilno aplikacijo iHELP.
Mobilna aplikacija iHELP je slovenski razvojni izdelek, namenjen hitrejšemu
reševanju. Način sprožitve alarma SOS v mobilni aplikaciji iHELP je patentiran. Cilj
diplomske naloge je bil preveriti, v čem se aplikacija iHELP razlikuje od naslednjih
primerljivih mobilnih aplikacij na tržišču: iTriage, bSafe, St. John Ambulance First Aid
in Prva pomoč. Zato smo opravili primerjalno metodo izbranih mobilnih aplikacij in
izvedli spletno anketo o mobilni aplikaciji iHELP. Anketa je bila razdeljena v pet
sklopov, s katerimi smo zajeli želene podatke (osebni podatki anketirancev, nudenje
in izvajanje prve pomoči, vnos podatkov v mobilno aplikacijo iHELP, komentar
navodilom v aplikaciji ter mnenje o vizualni preglednosti in prepoznavanju grafičnih
simbolov uporabljenih v mobilni aplikaciji iHELP). Cilj raziskave je bil izdelati vizualno
in vsebinsko primerjavo izbranih aplikacij ter z analizo rezultatov spletne ankete
oblikovati priporočila za izboljšavo mobilne aplikacije iHELP.

Ključne besede: iHELP, mobilna aplikacija, nujna medicinska pomoč (NMP), prva
pomoč
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ABSTRACT

More than 350.000 people die each year in Europe outside hospitals due to the
sudden cardiac arrest, which means more than 1.000 per day (1). In Slovenia,
cardiovascular diseases are the most common cause of death and there are ten
people experiencing sudden cardiac arrest each day. Half of those people die
immediately, meaning that 5 to 6 people per day die due to sudden cardiac arrest (2).
The first few minutes of rescuing are extremely important ones in such cases.
We wanted to know how to provide assistance to the victim in the shortest possible
time (apart from calling the emergency medical assistance). We have searched the
web pages and Google Play app store for the available mobile applications offering
faster help in cases of emergency. From a pool of several applications we have
chosen four and compared them with the iHELP mobile application.
The iHELP mobile application is a product developed in Slovenia, aiming at providing
fast help in cases of emergency. The mode of triggering an SOS alarm in the iHELP
mobile application is patented. The purpose of the thesis was to examine the
difference between the iHELP mobile application and other selected comparable
mobile applications available on the market - iTriage, bSafe, St. John Ambulance
First Aid and »Prva pomoč«. For this purpose, we have performed a comparative
method among selected mobile applications and conducted an online survey about
the iHELP mobile application. The survey was divided into five sections through
which we gained the desired data (personal data of respondents, administering first
aid, entering data in the iHELP mobile application, review of the instructions in the
application and the opinion on the visual transparency and recognition of symbols
used in the iHELP mobile application). The aim of the study was to conduct the visual
and

substantive

comparison

of

selected

applications

and

to

provide

recommendations for the improvement of the iHELP mobile application on the basis
of the analysis of the obtained results of an online survey.

Key words: iHELP, mobile application, emergency medical treatment (EMC), first aid
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1

UVOD

V zdravstvenih primerih, v katerih je potrebna hitra pomoč, sta zelo pomembna čas in
ustrezno nudenje prve pomoči. Mobilni ali pametni telefon je danes pogost
spremljevalec človeka, zato ga lahko v številnih primerih uporabimo tudi kot
nepogrešljivo sredstvo za povečanje učinkovitosti pri aktivaciji vseh vrst pomoči zlasti
takrat, ko potrebujemo čimprejšnjo pomoč pri reševanju življenja.
V povezavi z navedenim nas je zanimalo, katere mobilne aplikacije za hitrejše
nudenje prve pomoči obstajajo na trgu in kako se take aplikacije med seboj
razlikujejo (npr. glede na način delovanja, v vsebini, v grafični obliki itd.). V spletnih
trgovinah je mogoče najti veliko mobilnih aplikacij za nudenje hitre pomoči v nujnih
primerih, vendar so pogosto zasnovane tako, da ponujajo le določen del nudenja
prve pomoči: vidna je na primer le lokacija defibrilatorjev, omogočena je le aktivacija
alarma SOS SOS, možna je le uporaba navodil za prvo pomoč, nekatere pa celo
omogočajo vnos zdravstvenih podatkov. Mobilna aplikacija iHELP zagotavlja vse
zgoraj navedene možnosti, zato smo jo želeli primerjati z mobilnimi aplikacijami, ki so
prosto dostopne v Googlu Play – iTriage, bSafe, St. John Ambulance First Aid in TS
Prva Pomoč (Slika 1).

St. John
iHELP

iTriage

bSafe

Ambulance First

TS Prva Pomoč

Aid

Slika 1: Logotipi izbranih mobilnih aplikacij za nudenje prve pomoči

V diplomskem delu so predstavljene posamezne mobilne aplikacije, ki omogočajo
podporo pri nudenju prve pomoči. Na podlagi podatkov, dostopnih na spletu, smo
preučili njihove značilnosti in uporabnost (število uporabnikov, uporabniške ocene
aplikacije), podatke o različicah in času posodobitve. Podrobneje so opisani razvoj in
15

delovanje mobilne aplikacije iHELP ter postopek patentirane aktivacije alarma SOS
(slika 2).

Slika 2: Časovni prikaz reševanja (po običajni poti) brez uporabe mobilne aplikacije iHELP in
z uporabo mobilne aplikacije iHELP (3)

Za namen ugotovitve učinkovitosti uporabe mobilne aplikacije iHELP za nudenje prve
pomoči in njene primerjave z drugimi izbranimi spletno dostopnimi aplikacijami smo
poleg primerjave opravili tudi spletno anketo. V anketi so sodelovali predvsem
obstoječimi uporabniki mobilne aplikacije iHELP. Nekaj je bilo tudi novih uporabnikov,
ki so bili pozvani, da si aplikacijo iHELP namestijo, jo preskusijo in ocenijo oziroma
komentirajo. Želeli smo dobiti čim več odgovorov na zastavljena vprašanja, s katerimi
bi lahko izdelali priporočila za aplikacijo, zato smo anketo razdelili v pet sklopov.
Dobljeni rezultati so bili preverjeni in ovrednoteni, preučeni pa so bili tudi vsi
komentarji in predlogi, ki so jih navedli anketiranci.
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2

TEORETIČNI DEL

Mobilne aplikacije, ki so povezane s človeškim zdravjem in njegovim ohranjanjem,
omogočajo zelo različne stvari, kot so beleženje zdravstvenih podatkov o srčnem
utripu, dihanju, času spanja, porabi ali vnosu kalorij, spodbujanje tempa gibanja itd.
Nekatere lahko celo opominjajo, kdaj je treba vzeti zdravilo in podobno. Število
takšnih mobilnih aplikacij čedalje bolj narašča. V raziskavi podjetja Research 2
Guidance, v kateri so leta 2014 sodelovale največje farmacevtske družbe
(Johnson&Johnson, Bayer, MSD, Pfizer, Novartis itd.), je bilo ugotovljeno, da se je v
zadnjih dveh letih in pol število mobilnih aplikacij, namenjenih reševanju zdravstvenih
težav in življenj ter nudenju prve pomoči, podvojilo na več kot 100.000. (4)
Mobilne aplikacije so običajno zasnovane za dva operacijska sistema – iOS in
Android, pri čemer lahko v oba operacijska sistema uspešno namestimo le nekatere
od njih. Osnovna logika delovanja posameznih operacijskih sistemov je različna, zato
je drugačno tudi delovanje mobilnih aplikacij, nameščenih v take sisteme. Android je
operacijski sistem za pametne telefone in prenosne naprave, ki temelji na Linuxovem
jedru. (5) iOS (včasih poimenovan kot iPhone OS) je Applov operacijski sistem, ki je
bil zasnovan predvsem za iPhone, danes pa ga uporabljajo tudi različne druge
naprave, kot so iPad, iPod Touch in Apple TV. (6)

2.1

OPERACIJSKI SISTEMI ZA DELOVANJE APLIKACIJ

Mobilni operacijski sistem Android je v svetu bolj razširjen kot operacijski sistem iOS.
Za razvoj Androida je najzaslužnejši Google, medtem ko je iOS razvilo podjetje
Apple. Po mnenju razvijalcev Androida je večja razširjenost tega sistema povezana z
odprto kodo, ki omogoča cenejše in lažje razvijanje programov (proizvajalcem ni
treba razvijati operacijskih sistemov, lahko pa razvijajo posamezne komponente
sistema), ter možnost, da se samodejno sinhronizira z Googlovimi storitvami. (7)
Zadnja različica operacijskega sistema Android je Android 6.0 Marshmallow, zadnja
različica operacijskega sistema iOS pa je 9.3.
137

Za delovanje mobilne aplikacije iHELP v napravi Android je potrebna različica
sistema Android 3.0. ali novejša. Za naprave iOS je potrebna različica sistema iOS
9.1. ali novejša. Če ima uporabnik katero koli starejšo različico, namestitev ni možna.

2.2

MOBILNE APLIKACIJE ZA NUDENJE PRVE POMOČI

Danes je uporabnikom na voljo več različnih mobilnih aplikacij za hitrejše nudenje
prve pomoči. Te je možno uporabljati v različnih elektronskih napravah, kot so
mobilni telefoni, tablični računalniki, pametne ure itd. Logotipi izbranih mobilnih
aplikacij so prikazani na sliki 3. Mobilne aplikacije so v spletu na voljo v plačljivi in
brezplačni različici.
Posamezne mobilne aplikacije za nudenje prve pomoči se razlikujejo po obsegu
vsebine navodil, slikovnem gradivu, načinu delovanja, načinu sproženja alarma SOS,
količini podatkov, potrebnih za registracijo, možnosti vnosa dodatnih podatkov (npr.
redna raba zdravil, podatki o alergijah itd.). Mobilne aplikacije lahko uporabniku
pomagajo na različne načine – uporabnika usmerjajo npr. do zdravstvenega doma
(prek navigacije ali povezave GPS), najbližjega defibrilatorja, lekarne itd., omogočajo
branje ali poslušanje navodil nudenja različnih vrst pomoči ob poškodbah in
nesrečah, omogočajo ogled videovsebin nudenja pravilne prve pomoči, zagotavljajo
takojšnjo povezavo z zdravnikom ali specialistom itd.
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Slika 3: Videz logotipov izbranih mobilnih aplikacij za nudenje prve pomoči v pametnem
telefonu

Cilj raziskave v okviru diplomskega dela je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike med
izbranimi brezplačnimi mobilnimi aplikacijami nudenja prve pomoči in če obstajajo,
kakšne so te razlike. Pri tem smo se osredotočili na razlike oziroma podobnosti v
vsebinskem in grafičnem smislu. V nadaljevanju so na kratko predstavljene osnovne
značilnosti posameznih izbranih aplikacij, medtem ko je podrobnejša analiza na voljo
v eksperimentalnem delu.

2.2.1

iTriage

Mobilno aplikacijo iTriage je izdelalo podjetje iTriage (Kolorado, ZDA) leta 2010. Leto
pozneje so ustvarjalci mobilno aplikacijo prodali in od takrat z njo upravlja podjetje
Aetna (ZDA). (8) Po podatkih iz Googla Play to mobilno aplikacijo uporablja med 5 in
10 milijonov uporabnikov. Aplikacijo je 92.224 uporabnikov ocenilo z oceno 4,5, kar
159

je zelo visoko (5 je najvišja ocena). Zadnja posodobitev različice 5,67 mobilne
aplikacije je bila objavljena 7. marca 2016. Logotip mobilne aplikacije iTriage je viden
na sliki 4.

Slika 4: Logotip mobilne aplikacije iTriage. (9)

iTriage omogoča celosten vpogled v zdravniški karton uporabnika, pregled nad vsemi
ustanovami in zdravniki, pri katerih se je zdravil posameznik, sledenje terminov
pregledov itd. Za razliko od ostalih je mogoče to aplikacijo povezati z izbrano
zavarovalnico, s čimer je možen dostop do podatkov o možnostih zdravljenja, ki jih
pokrivajo posamezne zavarovalne police, doplačilih in drugih možnostih. Mobilna
aplikacija omogoča tudi shranjevanje posameznih podatkov o delovanju različnih
funkcij telesa, postopkih in predpisanih zdravilih. Poleg navedenega vsebuje tudi opis
in slikovni prikaz postopkov nudenja prve pomoči ob različnih poškodbah in nesrečah
ter številne druge koristne napotke.

2.2.2

bSafe

Prva različica mobilne aplikacije bSafe je bila izdelana jeseni leta 2011 na
Norveškem, zasnovala pa jo je Silje Vallestad. (10) Po podatkih iz Googla Play ima
aplikacijo bSafe nameščenih med 500.000 in 1 milijonom uporabnikov. Oceno
aplikacije je prispevalo malo uporabnikov (le 7.004), ocenili pa so jo s povprečno
oceno 4,1. Zadnja različica 3.3.90 je bila nazadnje posodobljena 21. aprila 2015. Na
sliki 5 je prikazan logotip mobilne aplikacije bSafe.
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Slika 5: Logotip mobilne aplikacije bSafe (11)

Mobilna aplikacija bSafe je namenjena predvsem večji osebni varnosti. bSafe v
primerjavi z ostalimi štirimi primerljivimi aplikacijami ne vsebuje navodil za prvo
pomoč. To aplikacijo smo v nabor za primerjavo z ostalimi aplikacijami izbrali
predvsem zaradi edinstvenega aktiviranja alarma SOS v različnih položajih, ki
zahtevajo takojšen odziv. Pri tej aplikaciji je treba izbrati družinskega člana ali
prijatelja, ki v primeru ogroženosti poleg SMS-a prejme tudi telefonski poziv. S tem,
ko sprejmemo novega uporabnika v našo mrežo bSafe, lahko vidimo tudi natančno
lokacijo in sledljivost tega uporabnika. Če smo v stiku z neznano osebo in se
počutimo ogrožene, imamo možnost aktivicije navideznega alarma z različnim
časovnim zamikom ali takojšnjo izvedbo telefonskega klica.

2.2.3

St. John Ambulance First Aid

Mobilna aplikacija za prvo pomoč St. John Ambulance First Aid je bila razvita leta
2010 v Angliji. V organizacijo St. John First Aid so vključeni prostovoljci, reševalci in
zdravniki iz Anglije, Kanade, Avstralije in Nemčiji. (12) Po podatkih iz Googla Play
ima to aplikacijo nameščenih med 100.000 in 500.000 uporabnikov. Povprečno
oceno 4,5 je izbralo 2.379 uporabnikov. Zadnja posodobitev aplikacije 1.6.5 je bila
izvedena 7. oktobra 2015. Na sliki 6 je prikazan logotip mobilne aplikacije St. John
Ambulance First Aid.
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Slika 6: Logotip mobilne aplikacije St. John Ambulance First Aid (13)

Mobilna aplikacija St. John Ambulance First Aid zagotavlja predvsem izobraževalno
vsebino za prvo pomoč. Prek povezave v mobilni aplikaciji je mogoče odpreti njihovo
spletno mesto. Poudarjajo, da navodila za prvo pomoč, ki so opisana v mobilni
aplikaciji, niso nadomestilo za znanje iz prve pomoči, ki ga dobimo na tečaju. Zato
svetujejo obisk tečajev o nudenju prve pomoči, ki jih organizira in izvaja organizacija
St. John Ambulance First Aid. Mobilna aplikacija je podobna vsebini, ki jo ta
organizacija objavlja na svojem spletnem mestu.

2.2.4

TS – Prva Pomoč

Aplikacijo TS – Prva Pomoč je razvil Telekom Slovenije v letu 2013. (14) Strokovno
vsebino so sooblikovali z Rdečim Križem Slovenije, Univerzitetnim kliničnim centrom
(UKC) v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani in Laboratorijem za
ergonomijo ter Fakulteto za organizacijske vede, Univerzo v Mariboru. Po podatkih iz
Googla Play je aplikacijo namestilo med 10.000 in 50.000 uporabnikov. Aplikacijo je
696 ocenjevalcev ocenilo s povprečno oceno 4,5. Zadnja posodobitev aplikacije (1.7)
je bila nazadnje objavljena 4. oktobra 2013. Na sliki 7 je prikazan logotip mobilne
aplikacije TS Prva Pomoč.
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Slika 7: Logotip mobilne aplikacije TS Prva Pomoč (15)

Na spletnem mestu aplikacije je navedeno, da mobilna aplikacija pokriva dva
usklajena sklopa izobraževalno-informacijskih vsebin: pomoč uporabnikom za
učinkovito nudenje prve pomoči v primeru nastanka poškodb in najpogostejših
nenadnih obolenj ter večja raven ravni znanja prve pomoči med splošno populacijo.
Strokovne vsebine aplikacije temeljijo na smernicah Evropskega referenčnega centra
za prvo pomoč in Strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije. (15)
Pozitivna možnost v aplikaciji je, da aplikacija ob branju navodil za pomoč ob srčni
kapi ali infarktu predlaga tudi preusmeritev na navodila za nudenje prve pomoči
negibni osebi. Telekom Slovenija v osnovnem meniju aplikacije TS Prva Pomoč
ponuja tudi druge lastne aplikacije, kot so SiOl BOX Dalinec, Dogaja, Itak itd., ki v
nobenem vidiku niso povezane z aplikacijo Prva Pomoč, namenjeno izobraževanju in
reševanju v nujnih zdravstvenih primerih.

2.2.5

iHELP

Prva različica mobilne aplikacije iHELP je bila objavljena leta 2011 v Ljubljani.
Podjetje MIDS, d. o. o, je lastnik aplikacije iHELP. Idejni vodja in lastnik podjetja je
Andraž Ogorevc. Aplikacijo je po podatkih iz Googla Play namestilo med 10.000 in
50.000 uporabnikov. Po podatkih na spletnem mestu iHELP je imelo mobilno
aplikacijo iHELP v aprilu 2016 nameščenih 22.000 uporabnikov. (16) Povprečna
ocena 182 ocenjevalcev aplikacije je 4,5. Zadnja različica aplikacije iHELP (tj. 2.7.4)
je bila objavljena 12. aprila 2016. (17) Logotip mobilne aplikacije iHELP je prikazan
na sliki 8.
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Slika 8: Logotip mobilne aplikacije iHELP (17)

Podrobnosti mobilne aplikacije so natančneje predstavljene v naslednjih poglavjih
(2.2.5.1-2.2.5.3).

2.2.5.1

Razvoj mobilne aplikacije iHELP

Na trgu so na voljo različne mobilne aplikacije za hitrejše in učinkovitejše reševanje v
nujnih zdravstvenih primerih. Avtor zamisli o mobilni aplikaciji iHELP je Andraž
Ogorevc. Oblikoval jo je po dogodku, ko je njegov brat doživel hudo reakcijo na
zdravila in je na reševalce nujne medicinske pomoči na 12 km oddaljeni lokaciji od
središča Ljubljane čakal 42 minut. Ogorevc je začel iskati rešitev, kako bi lahko
reševanje pospešili in kdo bi lahko hitreje pomagal. Ugotovil je, da bi lahko prek
mobilnega telefona aktivirali prijatelje, uporabnike aplikacije, družinske člane,
reševalce oziroma vse, ki želijo pomagati (slika 9).

Slika 9: Gradniki varnostne mreže mobilne aplikacije iHELP (18)
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Od nastanka mobilne aplikacije iHELP v letu 2012 do leta 2015 so bile razvite tri
različne rešitve, ki so se razlikovale v načinu delovanja ter grafični in vsebinski
podobi (Slika 10).

Različica 2012

Različica 2013

Različica 2014

Slika 10: Različice mobilne aplikacije iHELP (19)

Na začetku je bila glavna težava delovanja mobilne aplikacije iHELP prepočasen
prenos podatkov zaradi slabe pokritosti omrežja z mobilnim signalom. Težavo so
odpravili z optimizacijo strežnika ter prenovo aplikacije z višjo funkcionalnostjo in
manjšo zapletenostjo programske kode. Z aktualno tretjo različico so dosegli
preprostejšo registracijo, boljšo lokalizacijo podatkov, hitrejše in robustnejše
delovanje sistema v strežniku in aplikaciji, večjo varnost podatkov, optimizacijo klicev
v strežnik ter hitrejše pošiljanje sporočil SMS in notifikacij SMS. Poleg tega je
uporabniku omogočen tudi statističen podatek, tj. verjetnostni izračun varnosti v
okolju, kjer se nahaja.
Prva in druga različica aplikacije iHELP sta delovali v programskem jeziku HTML5,
uporabnem za sistema Android in iOS. Uporaba programskega jezika HTML5 je
negativno vplivala na hitrost delovanja in robustnost aplikacije. Obe različici sta bili
dostopni le v slovenskem jeziku, medtem ko je najnovejša različica dostopna tudi v
angleščini, bolgarščini, hrvaščini in nemščini.
Način delovanja aplikacije je bil najprej prilagojen le za novejše mobilne telefone,
zato aplikacije ni bilo možno kakovostno uporabljati v starejših napravah. Ena od
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funkcij je bila obveščanje SMS, ki jo je bilo treba je bilo razviti na novo in vključiti v
posodobljeno različico. Analiza je pokazala, da je bilo obveščanje prek SMS-ov
najzanesljivejši način komunikacije v primeru obveščanja SOS, saj uporabnik za
delovanje ni potreboval internetne povezave. Ker se je izkazalo, da starejši različici
aplikacije nista delovali brezhibno in da je bila njuna odzivnost prepočasna, so se
odločili vložiti v povsem novo hitreje delujočo aplikacijo z večjo funkcionalnostjo
(različica 2014).
To zadnjo različico so razvili kot izvorno različico (angl. Native format), pri kateri je
bilo za uporabnike sistema iOS izvedeno objektno programiranje v jeziku C, za
uporabnike sistema Android pa v Javi. Tako je bila izboljšana robustnost aplikacije,
dosežena je bila hitrejša odzivnost aplikacije med postopkom brskanja po
posameznih straneh, hitrejši je bil vnos podatkov, zagotovljen pa je bil tudi
preprostejši postopek alarma SOS.

2.2.5.2

Podatkovna baza mobilne aplikacije iHELP

Za večjo uporabnost aplikacije je treba v bazo vnesti nekatere osebne in zdravstvene
podatke, pri čemer je za njihovo varnost ustrezno poskrbljeno. Arhitektura spletnega
vmesnika za administracijo (ang. Backend) oziroma strežniški del, ki omogoča
komunikacijo s podatki v sistemu, se je od nastanka aplikacije spremenila. V začetni
razvojni fazi aplikacije je bil postopek registracije novega uporabnika dolgotrajen in
zapleten, saj je bilo treba vnesti številne podatke za posameznega uporabnika (ime
in priimek, e-naslov in geslo računa iHELP, mobilno telefonsko številko, točen naslov
(ulica, mesto in država), težo in spol itd.). Prav tako je bilo treba navesti nujne
kontaktne osebe, dodati prednastavljene lokacije (najbolj pogosto obiskane lokacije,
kot so dom, služba, starši itd.) ter navesti vlogo uporabnika (reševalec, uporabnik,
prostovoljni reševalec). Od leta 2015 novi uporabnik mobilne aplikacije iHELP za
registracijo vnese le podatke o imenu in priimku, e-naslov in geslo računa iHELP ter
mobilno telefonsko številko.
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V bazo aplikacije iHELP se poleg že predstavljenih osebnih podatkov uporabnika
dodatno beležijo tudi podatki, ki predstavljajo dodano vrednost pri reševanju življenj
ter omogočajo lažje in uspešnejše nudenje prve pomoči. Baza tako vsebuje tudi
podrobne podatke in slikovno gradivo o defibrilatorjih (v bazo iHELP je vnesenih
2.354 defibrilatorjev, od česar jih je 1.151 v Sloveniji). (20) Podatek o številu
vnesenih defibrilatorjev je iz aprila 2016. V bazi so tudi podatki o točni lokaciji
defibrilatorja (na prostem ali v objektu), času dostopnosti (24 ur ali v delovnem času),
skrbnikih ali kontaktni osebi itd. Med podatki lahko najdemo tudi informacije o lokaciji
bolnišnic, zdravstvenih domovih in lekarn, lokacije bližnjih policijskih in gasilskih
postaj, v njej je naveden tudi seznam zdravil, seznam bolezni in alergij.

2.2.5.3

Delovanje mobilne aplikacije iHELP

Mobilna aplikacija iHELP je dosegljiva v različnih paketnih možnostih (varnostni
paket 100, 300, 500 ali varnostni paket 1000). Podrobna predstavitev posameznega
paketa je predstavljena v šestem poglavju v prilogi 1 in prilogi 2. Osnovna različica
mobilne aplikacije iHELP je brezplačna in je namenjena hitremu obveščanju SOS v
primeru nujnih zdravstvenih stanj (srčni zastoj, oživljanje, krvavitev itd.). Najnovejšo
različico je mogoče uporabljati le v mobilnih telefonih s sistemom Android, medtem
ko je v napravah iOS dosegljiva starejša različica aplikacije iHELP.

Slika 11: Aktivacija pomoči ob sprožitvi alarma SOS (3)
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iHELP je mobilna aplikacija za hitro pomoč v različnih nujnih zdravstvenih primerih.
Deluje kot dopolnilni člen v procesu reševanja tako, da povezuje ljudi, ki potrebujejo
nujno pomoč, in ljudi, ki želijo pomagati (slika 11).
Postopek obveščanja, alarmiranja in nudenja pomoči prek mobilnega telefona in/ali
spletnega vmesnika je patentiran. (21) Postopek omogoča ustrezno obveščanje oseb
(npr. sorodnikov, prijateljev, naključnih mimoidočih itd.) in/ali ustanov (npr. centra
nujne medicinske pomoči, skupine za interventno posredovanje, bolnišnice itd.), ki so
v neposredni bližini ponesrečenca. Poleg tega sporoči, kdo potrebuje pomoč, kje se
nahaja ponesrečenec in kateri so osnovni podatki o nesreči. Za zagotavljanje
nudenja prve pomoči ponesrečencu vsebuje aplikacija izobraževalno vsebino,
prikazuje lokacije defibrilatorjev, bolnišnic, urgenc, policijskih in gasilskih postaj,
lekarn ter zagotavlja strokovno zdravniško pomoč na daljavo. Ta se izvaja z uporabo
video- in avdiokonference ob aktivaciji kamere v mobilnem telefonu, kar
zdravstvenemu osebju omogoča vpogled v zdravstveno stanje ponesrečenca na
terenu in zagotovi koristne informacije reševalcem, ki so se odzvali na pomoč in so
na poti. Tako se bistveno skrajša čas, ki je potreben za ugotavljanje lokacije osebe,
ki potrebuje nujno medicinsko pomoč, ter za uspešno in hitro posredovanje prave
pomoči ponesrečencu. Slika 12 prikazuje postopek izvedbe alarma SOS.

Slika 12: Prikaz postopka izvedbe alarma SOS (22)
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

V raziskavi diplomskega dela je bilo preučenih pet različnih mobilnih aplikacij za
nudenje prve pomoči. Ker je v Googlu Play in drugje v spletu na voljo zelo veliko
tovrstnih aplikacij, smo aplikacije iTriage, bSafe, St. John First Aid, TS Prva Pomoč in
iHELP izbrali na podlagi primerjalnih meril, pri katerih smo upoštevali število
uporabnikov, povprečno oceno mnenja uporabnikov, priporočila raziskav, mnenja
nekaterih spletnih forumov. Hkrati smo zajeli izbor aplikacij, ki so bile razvite v
različnih državah: ZDA (iTriage), Norveška (bSafe), Anglija (St. John Ambulance First
Aid) in Slovenija (TS Prva Pomoč in iHELP). Za potrebe raziskave smo se omejili na
primerjavo mobilnih aplikacij prve pomoči, ki so namenjene uporabi v sistemu
Android. Testiranja in delovanja smo preverili z namestitvijo mobilne aplikacije v
pametni telefon.
V raziskovalnem delu diplomske naloge je bila izdelana primerjalna metoda izbranih
mobilnih aplikacij za nudenje prve pomoči, poleg pa je bila izvedena tudi spletna
anketa, v kateri smo uporabnike mobilne aplikacije iHELP in ljudi, ki si jo želijo
preskusiti, prosili za mnenje. Na podlagi rezultatov ankete smo pripravili predloge in
priporočila za nadaljnji razvoj mobilne aplikacije iHELP.

3.1

METODE

Za izdelavo raziskovalnega dela naloge sta bili uporabljeni naslednji metodi analize:


primerjalna metoda izbranih mobilnih aplikacij za nudenje prve pomoči
in



raziskava prek spletne ankete.
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3.1.1

Primerjalna metoda

Z namenom ugotovitve razlik izbranih mobilnih aplikacij smo uporabili primerjalno
metodo, pri kateri smo na podlagi posamezne lastnosti izbrali parametre za
primerjavo in ugotavljali, ali je taka lastnost v mobilni aplikaciji prisotna. Z analizo
smo želeli preveriti, katere so prednosti in slabosti posamezne aplikacije.
Izbrane mobilne aplikacije smo primerjali po različnih parametrih. Najprej smo
primerjali njihove tehnične značilnosti ter grafične in vizualne lastnosti. Nato smo
preverjali, kakšne so zahteve za programsko namestitev aplikacije, in podrobneje
preučili posamezne značilnosti, ki jih omogoča posamezna mobilna aplikacija. Tako
smo primerjali, na kakšen način so obveščene kontaktne osebe na seznamu in kako
poteka takšno obveščanje, kdo in kdaj je poleg kontaktnih oseb obveščen, na kakšen
način so omogočena in izvedena navodila za nudenje prve pomoči (le v obliki
besedila ali tudi glasovno) itd. Rezultati primerjalne analize so predstavljeni v
nadaljevanju.

3.1.2

Spletna anketa

Cilj spletne ankete je bil ugotoviti, kako so uporabniki mobilne aplikacije iHELP
zadovoljni z njenim vsebinskim in vizualnim ter uporabniškim delom. Zanimalo nas je,
kakšen odnos oziroma izkušnjo imajo anketiranci bodisi do prejemanja bodisi do
izvajanja prve pomoči. Če anketiranci niso poznali mobilne aplikacije iHELP, so imeli
možnost brezplačne namestitve prek Googla Play ali spletnega mesta iHELP. Na
podlagi rezultatov ankete in primerjalne metode ter opravljenih analiz smo pripravili
predloge za nadaljnji razvoj aplikacije iHELP.
Spletna anketa je bila objavljena na spletnih straneh http://www.ihelp.si/, https://slsi.facebook.com/ihelp.slovenija, https://www.facebook.com/sus.eurofitness.ilirija in
https://www.dnevnik.si/. V spletni anketi je sodelovalo 127 anketirancev. V
vprašalniku smo uporabili izbirna vprašanja zaprtega in polodprtega tipa z enim ali
več možnimi odgovori. Anketa je bila zasnovana tako, da je imel anketiranec
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možnost dopisati komentar k vsakemu odgovoru (pri vseh vprašanjih). Glede na
izbrani odgovor se je vprašalnik smiselno nadaljeval z naslednjim vprašanjem.
Vprašanja so bila strukturirana v pet sklopov, pri čemer je posamezni sklop zajemal
več vprašanj. Ti sklopi so predstavljeni v nadaljevanju.
Sklop 1: Osebni podatki anketirancev
V prvem sklopu so nas zanimali osnovni podatki anketirancev. Anketiranci so morali
izbrati spol, starostno skupino (na voljo so bili štirje možni izbori: do 20 let, od 21
do 40 let, od 41 do 60 let ter od 61 in več let), status (možnih je bilo šest odgovorov:
šolajoči (dijak ali študent), zaposlen, samozaposlen, brezposeln, upokojenec ali polje
»drugo«, v katero je anketiranec vpisal poljuben komentar) ter stopnja formalne
izobrazbe (možni so bili štirje odgovori: osnovna šola ali manj, poklicna ali strokovna
šola, srednja šola in višja, visoka šola ali več).
Sklop 2: Nudenje in izvajanje prve pomoči
V drugem sklopu smo anketirancem zastavili vprašanje »Ali ste že kdaj doživeli
primer izvajanja nujne prve pomoči, bodisi da ste jo izvajali (ali pomagali)
bodisi da ste bili prejemnik te pomoči?« Na voljo so bili trije možni odgovori (da,
ne in ne vem). Če je anketiranec navedel, da nikoli ni izvajal ali bil prejemnik prve
pomoči, je anketa ponudila vprašanje »Zakaj niste nudili prve pomoči?« Možni so
bili štirje odgovori (1. ker se nikoli nisem znašel v situaciji, ki bi zahtevala nudenje
prve pomoči, 2. nisem še čutil dovolj usposobljenega in zato raje nisem izvajal, 3.
izvajanje prve pomoči sem rajši prepustil strokovnjakom ali 4. možnost »drugo«, pri
kateri je anketiranec vnesel komentar). Anketiranci, ki so bili udeleženi pri izvajanju
prva pomoči ali bili prejemniki te pomoči, so nadaljevali z vprašanjem »Ali bi nudili
prvo pomoč, če bi imeli na voljo aplikacijo, ki bi vas vodila?« Možni odgovori so
bili »da«, »ne« ali »morda«. Če anketiranec ne bi nudil prve pomoči z vodenjem
mobilne aplikacije, je bilo zastavljeno podvprašanje »Zakaj ne bi nudil prve
pomoči?« Možni odgovori so bili: 1. Ker me je preveč strah, da bi šlo kaj narobe. in
to raje prepustim strokovnjakom, 2. ker se ne želim vpletati v takšne situacije, 3. kljub
pomoči aplikacije, si tega nikakor ne želim izvajati, 4. reševal bi, če bi imela aplikacija
zvočna in ne le besedilna in slikovna navodila ali 5. odgovor »drugo«, pri katerem so
anketiranci vpisali želeni komentar. Naslednje vprašanje se je glasilo: »Ali poznate
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aplikacijo za izvajanje prve pomoči iHELP?« Izbrali so lahko odgovor »da« ali
»ne«. Če so odgovorili z »ne«, potem se je naslednje vprašanje glasilo: »Ali bi jo
želeli preskusiti?« Kdor je na to vprašanje odgovoril z »ne«, je bil preusmerjen na
konec ankete. Če je bi odgovor »da«, je bil anketiranec preusmerjen na navodila za
namestitev aplikacije v Googlu Play ali na spletnem mestu www.ihelp.si. Tako smo
ugotovili, kateri anketiranci so pridobili uporabniško izkušnjo o mobilni aplikaciji
iHELP.
Sklop 3: Vnos podatkov v mobilno aplikacijo iHELP
Prvo vprašanje v tretjem sklopu je bilo »Kaj menite o količini podatkov, ki jih je
treba vnesti ob registraciji?« Na voljo so bile tri možnosti odgovora: 1. Količina
podatkov je ustrezna, 2. Vnesti je treba preveč podatkov ali 3. Nekateri podatki še
manjkajo. Če je anketiranec odgovoril, da je količina podatkov pomanjkljiva, je bilo
zastavljeno podvprašanje »Podatkov iz katerega od naslednjih sklopov je po
vašem mnenju premalo?« Možni odgovori so bili: 1. iz področja osebnih podatkov,
2. zdravstvenih podatkov, 3. nujnih kontaktov, 4. določanja mojih lokacij ali 5. vpis v
možnost »drugo«. Če je anketiranec odgovoril, da je podatkov preveč, je bilo
zastavljeno podvprašanje »Iz katerega področja je podatkov preveč?« Možnosti
izbire odgovorov in dopolnitev so bile enake, kot pri prejšnjem vprašanju. Če je
anketiranec odgovoril, da je količina podatkov ob registraciji ustrezna, ga je anketa
vodila na vprašanje »Ali se vam zdijo navodila za nudenje prve pomoči dovolj
jasna?« Če anketirancu navodila za nudenje prve pomoči niso bila dovolj jasna, je
imel možnost vpisati komentar v okviru vprašanja »Katere informacije bi po vašem
mnenju še bilo potrebno vnesti?« Če je bil odgovor pritrdilen, je sledil naslednji
sklop vprašanj.
Sklop 4: Komentar navodilom v aplikaciji
Četrti sklop se je začel z vprašanjem »Ali menite, da je pomembno vedeti, kje se
nahaja najbližji defibrilator?« Izbirati je bil možno le med dvema odgovoroma
(»da« ali »ne«). Naslednje vprašanje je bilo »Ali se vam zdijo temeljni postopki
oživljanja (TPO) dovolj natančno opisani?« Če je bil odgovor negativen, je sledilo
vprašanje »Katere informacije so po vašem mnenju premalo natančno
opisane?« V posebno okence je lahko anketiranec vpisal želeni komentar. Če je
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anketiranec odgovoril pritrdilno, ga je anketa vodila na vprašanje »Ali so po vašem
mnenju postopki reševanja posameznih nezgod dovolj natančno opisani?« V
primeru negativnega odgovora je imel anketiranec možnost navesti komentar v
okence pri vprašanju »Kateri opisi manjkajo?«. Naslednje vprašanje je bilo »Ali
menite, da bi bila aplikacija uporabnejša, če bi aplikacija poleg pisnih navodil
reševanja posameznih nezgod zagotovila tudi zvočno vodenje, oziroma ali bi
bilo po vašem mnenju bolje, da bi bilo bolje, da bi se prek aplikacije povezali s
centrom za reševanje in bi vas oni vodili?« Predlagani so bili trije odgovori: 1.
uporabnejše bi bilo zvočno vodilo, 2. uporabnejša bi bila povezava s centrom za
reševanje in 3. ne vem.
Sklop 5: Mnenje o vizualni preglednosti in prepoznavanju grafičnih simbolov,
uporabljenih v mobilni aplikaciji iHELP
Peti sklop vprašanj je vseboval vprašanja, povezana z vizualno preglednostjo in
prepoznavanjem grafičnih simbolov, uporabljenih v mobilni aplikaciji iHELP. Prvo
vprašanje v tem sklopu je bilo »Ali se vam zdi, da je vizualna podoba aplikacije
iHELP dovolj pregledna?« Ponujeni so bili trije odgovori (»da«, »ne« in »ne vem«).
Če je anketiranec odgovoril z »ne«, je sledilo vprašanje »Kaj od navedenega vas je
zmotilo?« Možnih je bilo šest predlogov in okence, v katerega je anketiranec vnesel
svoj odgovor: 1. besedilo je premajhno, 2. ikone niso razumljive, 3. barva grafičnih
ikon ni ustrezna, 4. barva pisave ni ustrezna, 5. oblika pisave ni ustrezna, 6. možnost
»drugo« (vpisal je svoj komentar). V primeru pritrdilnega odgovora je bilo zastavljeno
naslednje vprašanje »Ali se vam zdijo naslednji grafični simboli ali ikone
prepoznavne tako, da ste ob njihovem ogledu ugotovili, kaj ponazarjajo
(defibrilator, zdravstveni dom, bolnišnica, temeljni postopki oživljanja)?« V
primeru odgovora, da grafični simboli ali ikone niso nazorno prikazani, je sledilo
vprašanje »Zakaj se vam izbrana ikona ne zdi prepoznavna?« Poleg vprašanja je
bil dodan tudi grafični simbol, da je lahko anketiranec lahko dejansko podobo ikone in
napisal mnenje.
Naslednje vprašanje je bilo »Ali se vam zdijo barve naslednjih grafičnih simbolov
primerne?«, pri čemer so bile pod vprašanjem prikazane posamezne ikone za
defibrilator, zdravstveni dom, lekarno, bolnišnico in TPO. Odgovoriti je bilo možno z
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»da«, »ne« ali »ne vem«. Če je anketiranec odgovoril, da katera koli od navedenih
ikon ni ustrezno obarvana, je imel v polju možnost navesti predlog in v njem
opredeliti, katera barva bo po njegovem mnenju ustreznejša. Naslednje vprašanje je
bilo »Ali se vam zdijo oblike naslednjih grafičnih simbolov primerne?« (pod
vprašanjem pa so bile upodobljene posamezne ikone za defibrilator, zdravstveni
dom, lekarno, bolnišnico in TPO). Če se je anketirancu zdela oblika posamezne
ikone neprimerna, je imel podobno kot pri prejšnjem vprašanju možnost navesti,
katera oblika se mu zdi ustreznejša. To je bilo zadnje vprašanje v petem sklopu
vprašanj.
Po zadnjem vprašanju je bila anketirancu prikazano besedilo z zahvalo in povabilom
k nagradni igri.

3.2

REZULTATI Z RAZPRAVO

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati primerjalne analize posameznih izbranih
mobilnih aplikacij in rezultati ankete.
3.2.1

Primerjalna metoda

Pri primerjavi izbranih mobilnih aplikacij nas je zanimalo, katere so dobre in slabe
lastnosti posamezne aplikacije, kako se razlikujejo na vsebinskem in vizualnem
področju, na podlagi analize pa smo izpostavili tudi prednosti in slabosti.

3.2.1.1

Osnovne značilnosti mobilnih aplikacij za nudenje prve pomoči

Primerjane mobilne aplikacije za nudenje prve pomoči se razlikujejo po vsebini in
možnostih, ki jih ponujajo uporabniku, ter tudi po grafični podobi. Vsaka od njih ima
drugačen logotip (slika 1), poleg tega pa so pri njih uporabljene druge osnovne barve
in črkovne vrste za zapis vsebine.
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Analiza je pokazala, da so besedila pri mobilnih aplikacijah iTriage, iHELP in St. John
Ambulance First Aid zapisana v črni barvi, njihova barvna podlaga oz. ozadje pa je
bele barve. Tem trem aplikacijam je skupno tudi to, da se besedila ne da povečati.
V nadaljevanju bodo podrobneje opisane posamezne značilnosti izbranih mobilnih
aplikacij za nudenje prve pomoči.
iTriage
Mobilna aplikacija iTriage omogoča branje navodil za nudenje prve pomoči ob
različnih boleznih in poškodbah (slika 13.). Ogledati si je mogoče videoposnetke,
fotografije, nasvete zdravnikov, stroške zdravljenja v ZDA, ponujene pa so tudi
kontaktne številke in drugi podatki različnih strokovnjakov. Zelo pregledno in
podrobno je objavljen tudi slovar medicinskih izrazov. Vsebina na spletnem mestu je
posodobljena, saj stalno dodajajo nova vprašanja in odgovore, izpostavljajo težave,
ponujajo rešitve.
iTriage deluje tako, da za nudenje pomoči označimo mesto bolečine ali poškodbe na
sliki moškega ali ženske (npr. sprednja ali zadnja stran telesa), nato pa nam
aplikacija ponudi nabor navedenih morebitnih poškodb ali bolezni za izbrani predel. S
klikom na določeno poškodbo oz. bolezen se nam odpre način oziroma opis nudenja
prve pomoči. V reševanje ali nudenje pomoči so lahko vključeni le zdravniki in
specialisti in ne prostovoljci.
Pomanjkljivost mobilne aplikacije iTriage je, da mora uporabnik sam določiti mesto ali
lokacijo, kjer se nahaja, nato pa aplikacija sporoči, kje se nahaja najbližji zdravnik,
zdravstveni dom, prva pomoč. Aplikacija je narejena le za ameriško tržišče, pokriva
pa območje do 25 milj (ok. 40,2 km).
Navodila za prvo pomoč so obarvana v temno sivi barvi, ozadje je sivo, kar oteži
branje in preglednost besedila. Velikost črk je majhna, tekstovnih navodil je veliko,
zato je vsebina pogosto težko berljiva. Z uporabniškega vidika spletna vsebina zelo
dobro dopolnjuje vsebino v mobilni aplikaciji. Na uvodni strani je besedilo obarvano v
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črni barvi, ozadje pa je belo. Ikone so sestavljene iz oranžne, bele in črne barve, kot
je razvidno na sliki 13.
Javnosti je bila 2. marca 2016 na spletni strani aplikacije predstavljena nova (testna)
različica aplikacije iTriage Essentials, za katero lahko uporabniki sporočijo svoje
mnenje prek obrazca na spletnem mestu. (23)

Slika 13: Slikovni in vsebinski prikaz mobilne aplikacije iTriage (9)

bSafe
Osnovni namen aplikacije je sledljivost uporabniku v primeru osebne ali zdravstvene
varnosti. Aplikacija nima navodil za prvo pomoč kot ostale primerljive aplikacije,
omogoča pa aktiviranje ikone SOS ob predhodno nastavljenem zamiku sprožitve
alarma od 0 do 10 sekund. Z aktivacijo alarma SOS prejmejo obvestilo vsi, ki so
vključeni v uporabnikovo mrežo za pomoč (slika 14). Na zemljevidu aplikacije je
sprožitelju alarma in skrbniku omogočen natančen ogled lokacije nahajanja in
sledenja. Vidna je tudi zgodovina prejetih in poslanih alarmov SOS. Zraven je
omogočen tudi vklop funkcije »Alarm Video Recording«, ki npr. ob nezgodi omogoča
snemanje dogodka.
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Namesto navodil se za nudenje pomoči uporabljajo štiri različne ikone (v kombinaciji
rdeče in vijolične ali bele in vijolične barve), ki omogočajo dodajanje kontaktov, vklop
ali izklop zvoka SOS, vklop ali izklop povezave naše lokacije nahajanja z našimi
dodanimi kontakti in ogled naše lokacije na zemljevidu. Pod ikonami ni navedeno, kaj
naj bi te predstavljale, zato lahko ima uporabnik v primeru iskanja pomoči težave, saj
ne ve, katero ikono je treba izbrati. Šele z izbiro ikone (ob kliku nanjo) se izpiše
podatek o tem, kakšna vrsta pomoči bo nudena, oziroma nas aplikacija preusmeri v
naslednji meni.
Aplikacija omogoča vnos (dodajanje) kontaktov, shranjenih v telefon (zadnje klicane
telefonske številke), in izvedbo navideznega klica. To pomeni, da najprej nastavimo
časovni zamik klica in nato začne uporabnikov telefon zvoniti. Ta funkcija je
uporabna, kadar je uporabnik v stiku z neznano osebo.
Ikone v aplikaciji so pregledne in obarvane v rdeči, vijolični in beli barvi. Aplikacijo bi
lahko izboljšali z vnosom navodil za hitro ukrepanje v različnih primerih osebne ali
zdravstvene varnosti. Prednost aplikacije je, da v nujnem primeru alarm sprožimo
takoj, čeprav se lahko hitro sproži tudi po pomoti (ko pomoči ne potrebujemo).

Slika 14: Slikovni in vsebinski prikaz mobilne aplikacije bSafe (11)
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St. John First Aid Ambulance
Na začetni strani mobilne aplikacije so spodnje ikone v svetlo in temno sivi barvi.
Zaradi kombinacije svetlo sive in temno sive barve ikon in besedila jih uporabnik
težje opazi oziroma prebere. Poleg tega so napisi pod ikonami premajhni in težko
berljivi (slika 15). Na naslovni strani mobilne aplikacije so navodila za nudenje prve
pomoči ob različnih poškodbah in zdravstvenih težavah. Besedilo in vsebina sta
pregledna, pri branju navodil je koristno, da je viden podatek o trenutni strani (strani
so označene s številčnim kazalom npr. stran 1 od 3 ali stran 3 od 3). Posamezna
poglavja imajo poleg besedilnih navodil tudi zvočno spremljavo. Oblika, velikost in
kontrast pisave (črno ali zeleno besedilo na beli podlagi) zagotavljajo, da je besedilo
dobro vidno.
V aplikaciji ni ikone za sprožitev alarma SOS v primeru nezgode, s katero aktiviramo
zdravnike ali bližnje uporabnike. Če je potrebna nujna pomoč, zagotavlja aplikacija le
klic na telefonsko številko 999 ali 112.

Slika 15: Slikovni in vsebinski prikaz mobilne aplikacije St John Ambulance First Aid (13)
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Prva Pomoč
Mobilna aplikacija Prva Pomoč zagotavlja izobraževalno vsebino za prvo pomoč.
Vsebuje fotografije, videoposnetke prikaza pomoči ter glasovno in besedilno vsebino
(slika 16). Ob prikazih posameznih nezgod so tudi vprašanja in odgovori. Poleg tega
aplikacija ponuja tudi klic na številko 112 (NMP). Zelo dobro je zasnovana vsebina
videopomoči, saj sta poleg predvajanja videa na voljo tudi besedilni del in glasovna
spremljava. Videoposnetki in fotografije so zelo pregledni.
Velikost in barve besedila z navodili za nudenje prve pomoči so ustrezne
(uporabljene so črna, rdeča in modra barva). Velikost besedila v sklopu vprašanj in
odgovorov je premajhna in težko berljiva. Kontrast med črno barvo besedila in belim
ozadjem v aplikaciji TS Prva Pomoč je ustrezen in primerljiv z mobilnimi aplikacijami
iTriage, St. John Ambulance First Aid, in iHELP. To je opazno predvsem pri
odgovorih na vprašanja. V aplikaciji TS Prva Pomoč so fotografije zelo ostre in
odlične kakovosti. V aplikacijah iTriage, iHELP in St. John Ambulance First Aid so
namesto fotografij ljudi uporabljene skice ponesrečenca. V primerjavi z ostalimi
petimi aplikacijami omogoča aplikacija TS Prva Pomoč najmanj možnosti znotraj
vsebine aplikacije, zato so tudi predstavitev aplikacije in uporabljene ugotovitve
krajše od tistih v drugih aplikacijah.

Slika 16: Primer grafične in besedilne vsebine mobilne aplikacije TS – Prva Pomoč (15)
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iHELP
Mobilna aplikacija iHELP zagotavlja izobraževalno vsebino za prvo pomoč, dodajanje
in prikaz defibrilatorjev, dodajanje nujnih kontaktov, podatek o tem, koliko
uporabnikov v bližini lahko pride na pomoč ponesrečencu, sprožitev alarma pri nujnih
kontaktih, klic na 112 itd. (slika 17).
V mobilni aplikaciji iHELP so ikone ustrezno velike. Obarvanost med črnim besedilom
in belim ozadjem pri izobraževalnih vsebinah je odlična. Izbira barve in ozadja
besedila je ustrezna tudi na zaslonu za vnos osebnih podatkov v aplikacijo. Na
modrem ozadju se vnaša besedilo, ki je obarvan oranžno. Pri navodilih za prvo
pomoč in navodilih za temeljne postopke oživljanja ter tudi pri vnosu osebnih in
zdravstvenih podatkov je velikost črk dovolj velika. Pozitivno izstopa predvsem izbira
rdeče barve za sprožitev alarma SOS na naslovni strani aplikacije.
Prednost mobilne aplikacije iHELP v primerjavi z ostalimi podobnimi aplikacijami je
ta, da zagotavlja vse navedene funkcije, zato lahko različne zdravstvene primere
rešujemo na več načinov: npr. sprožimo alarm SOS, aktiviramo mrežo bližnjih
uporabnikov, pokličemo NMP ter si ogledamo, kje je najbližji zdravstveni dom,
lekarna, defibrilator. Zaradi velika števila funkcij je upravljanje aplikacije nekoliko
zahtevnejše kot pri ostalih aplikacijah. V začetni fazi je treba izpolniti tudi več osebnih
in zdravstvenih podatkov o uporabniku.
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Slika 17: Primer grafične in besedilne vsebine mobilne aplikacije iHELP (17)

3.2.1.2

Vsebinske značilnosti mobilnih aplikacij za nudenje prve pomoči

V preglednici 1 so predstavljene vsebinske značilnosti posameznih aplikacij.
Preglednica 1: Primerjava mobilnih aplikacij po posameznih značilnostih

Mobilna aplikacija

iHELP

iTriage

bSafe

St. John
First Aid

TS –
Prva
Pomoč

Storitev/Značilnosti
OBVEŠČANJE DRUŽINSKIH ČLANOV

-

VSEBINA PRVE POMOČI
LOKACIJE DEFIBRILTORJEV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LOKACIJE BOLNIŠNIC
DODAJANJE NUJNIH KONTAKTOV

-

-

KLIC V SILI:
NMP 112, 911, 999 …

-

Prednastavljena SOS številka države

-

-

-

-

-

-

PREDNASTAVLJENE LOKACIJE

-

OBVEŠČANJE SOS (ALARM SOS):
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Nadaljevanje Preglednice 1, s strani 27.
Mobilna aplikacija

iHELP

iTriage

bSafe

St. John
First Aid

TS –
Prva
Pomoč

Storitev/Značilnosti
Alarm SMS - »Nujni kontakti (ICE)«

-

-

-

Obveščanje »uporabnikov aplikacije«

-

-

-

-

Reševalci (gasilci, zdravniki, policisti)

-

-

-

-

Prvi posredovalci in laiki

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AKTIVIRANJE:

POROČILO (odziv uporabnikov na alarm)
ZGODOVINA ALARMOV

-

DEŽURNI REŠEVALCI
% VARNOSTI LOKACIJE (oddaljenost od
AED, bolnišnice, lekarne, št. uporabnikov)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KLIC ZDRAVNIKA 24/7

-

POŠILJANJE SPOROČILA (klepet)

-

-

GLASOVNA NAVODILA

-

-

-

VIDEOKLIC PREK TELEFONA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZDRAVSTVENA KARTOTEKA
REGISTRACIJA UPORABNIKA
PROFIL UPORABNIKOV - STOPNJA
ZNANJA (policist, gasilec, zdravnik,

-

-

-

-

-

-

-

-

medicinska sestra)
INTEGRACIJA PARTNERSKIH
STORITEV

Iz primerjanih podatkov v preglednici 1 je mogoče razbrati, da se mobilne aplikacije
za nudenje prve pomoči med seboj zelo razlikujejo. Izbrane aplikacije imajo največ
skupnega na področju zagotavljajo vsebine prve pomoči. Nobena od aplikacij nima
funkcije videoklica prek telefona. Največ različnih področij omogoča mobilna
aplikacija iHELP, sledita ji iTriage in bSafe ter TS Prva Pomoč in St. John First Aid.
Vsem štirim aplikacijam, ki zagotavljajo vsebino prve pomoči (iTriage, St. John
Ambulance First Aid, TS Prva Pomoč in iHELP), je skupno to, da besedila navodil v
posamezni aplikaciji ni mogoče povečati. Peta mobilna aplikacija (bSafe) ne
zagotavlja nobene vsebine prve pomoči, temveč je namenjena predvsem alarmu
SOS v nujnih primerih.
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3.2.1.3

Zahteve za namestitev mobilnih aplikacij

V preglednici 2 so predstavljeni zahteve za namestitev mobilnih aplikacij za nudenje
prve pomoči iHELP (17), iTriage (9), bSafe (11), St. John Ambulance First Aid (13) in
TS – Prva Pomoč (15). Primerjava temelji na podatkih, objavljenih v Googlu Play.
Razlike med posameznimi primerjanimi mobilnimi aplikacijami za nudenje prve
pomoči so odvisne od obsega storitev/možnosti, ki jih aplikacija zagotavlja.
Zapletenejše aplikacije ponujajo več. Iz preglednice 1 je razvidno, da največ
omogoča mobilna aplikacija iHELP. Najmanj zahtev za namestitev je treba izpolniti
za aplikaciji St. John First Aid in TS Prvo Pomoč, sledi jima iTriage, medtem ko je
treba največ zahtev za namestitev izpolniti za aplikaciji iHELP in bSafe. Z
namestitvijo izbranih mobilnih aplikacij v pametni telefon HTC Desire 500 ni bilo
težav.
Preglednica 2: Prikaz zahtevanih pogojev za namestitev mobilnih aplikacij
iHELP

iTriage

bSafe

-

-

Zahtevana dovoljenja za namestitev

Zgodovina naprave in aplikacij
Identiteta
Stiki

-

Lokacija

St. John

TS – Prva

First Aid

Pomoč

-

-

-

-

-

-

-

-

SMS

-

-

-

Telefon

-

-

-

Fotografije/predstavnost/datoteke
ID naprave in podatki o klicu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Drugo
Nakupi v aplikaciji

-

Koledar

-

Fotoaparat

-

Podatki o povezavi Wi-Fi

-

Mikrofon

-

Podatki o povezavi Bluetooth

-

-

-

-
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3.2.2

Spletna anketa

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati spletne ankete po posameznih sklopih, z
analizo in razpravo.

3.2.2.1

Osebni podatki anketirancev

Na spletno anketo je odgovarjalo 127 anketirancev, od katerih je bilo 72 moških
(57 %) in 53 žensk (42 %), kar je prikazano na sliki 18.

Delež anketirancev po spolu

Ženski 43 %
Moški 57 %

Slika 18: Spol anketirancev

Dobra desetina anketirancev (12 %) je mlajša od 20 let, 58 % jih spada v starostno
skupino med 21 do 40 let, 27 % jih je starih med 41 in 60 let, 3 % anketirancev pa so
starejši od 60 let. Slikovni prikaz posameznih starostnih skupin je prikazan na
sliki 19.
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V katero starostno skupino spadate?
60%

58 %

50%
40%
27 %

30%
20%

12 %

10%
0%

3%
21 - 40 let

41 - 60 let

do 20 let

61 let ali več

Starost

Slika 19: Porazdelitev anketirancev glede na starostno skupino

Več kot polovica (65 %) sodelujočih v anketi je zaposlenih, skoraj 20 % jih je bilo
šolajočih dijakov ali študentov, 10 % je bilo brezposelnih in 5 % upokojenih (slika 20).
Pod možnost »drugo« je en anketiranec vpisal, da ima za opravljanje dela sklenjeno
avtorsko pogodbo.
Kakšen je vaš trenutni status ?
Odstotek

60%

60 %

50%
40%
30%
16 %

20%
10%
0%

Zaposlen

Šolajoči dijak,
študent

10 %

Brezposeln

8%
Samozaposlen

5%
Upokojenec

2%
Drugo

Izobrazba

Slika 20: Porazdelitev anketirancev glede na trenutni status
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Dobra polovica (57 %) anketirancev ima višjo ali visoko izobrazbo, 23 % jih ima
končano

srednješolsko

izobrazbo,

17 %

poklicno

ali

strokovno

šolo,

4%

anketirancev pa imajo končano osnovnošolsko izobrazbo ali manj (slika 21).

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba ?

Odstotek

60%

57 %

50%
40%
30%

23 %

20%

17 %

10%
0%

4%
Višja, visoka
šola ali več

Srednja šola

Poklicna ali Osnovna šola ali
strokovna šola
manj

Izobrazba

Slika 21: Delež odgovorov na vprašanje: »Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna
izobrazba?«

3.2.2.2

Nudenje in izvajanje prve pomoči

V spletni anketi nas je zanimalo, ali so bili anketiranci udeleženi pri izvajanju ali
prejemu prve pomoči. Izkazalo se je, da več kot polovica anketirancev (skoraj 60 %)
ni nikoli nudila prve pomoči. Kar 40 % od 127 vprašanih je izjavilo, da so bili priča
vsaj enemu primeru izvajanja ali prejema nujne prve pomoči (slika 22).
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Ali ste že kdaj doživeli primer izvajanja nujne prve pomoči,
bodisi, da ste jo izvajali
(ali pomagali) bodisi, da ste bili prejemnik te pomoči ?
Ne vem
3%

Da
40 %
Ne
57 %

Slika 22: Delež odgovorov na vprašanje: »Ali ste že kdaj doživeli primer izvajanja nujne prve
pomoči, bodisi da ste jo izvajali (ali pomagali) bodisi da ste bili prejemnik te pomoči?«

Vsi vprašani (96 %), ki nikoli niso nudili prve pomoči, so kot razlog za to navedli, da
nikoli niso bili v položaju, v katerem bi bila potrebna taka pomoč. Ena od anketirank
je isti razlog navedla v polju za komentar v okviru možnosti »drugo«. Drugih dveh
možnih odgovorov ni izbral nihče (slika 23).
Odstotek
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

96 %

Ker se nikoli nisem
znašel v situaciji, ki bi
zahtevala nudenje
prve pomoči

Zakaj niste nudili prve pomoči ?

4%
Drugo

0%

0%

Nisem se čutil dovolj Izvajanje prve pomoči
usposobljenega in je sem rajši prepustil Vzrok
zato raje nisem izvajal
strokovnjakom

Slika 23: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zakaj niste nudili prve pomoči?«
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Od 127 sodelujočih je 97 anketirancev (več kot 76 %) odgovorilo, da bi nudili prvo
pomoč ponesrečencu, če bi imeli na voljo aplikacijo za vodenje skozi postopek
reševanja, 23 % bi jih »morda« nudilo prvo pomoč ponesrečencu, le eden od
vprašanih pa je navedel, da take pomoči ne bi nudil (slika 24). Razlog za tako veliko
pripravljenost za pomoč so morda tudi vrednote anketirancev. Več kot tri četrtine
anketirancev bi tako nudilo prvo pomoč ponesrečencu, če bi imeli na voljo aplikacijo
za vodenje skozi postopek reševanja.

Ali bi nudili prvo pomoč, če bi imeli na voljo aplikacijo, ki bi
vas vodila?

Morda
23 %

Ne
1%

Da
76 %

Slika 24: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Ali bi nudili prvo pomoč, če bi imeli na voljo
aplikacijo, ki bi vas vodila?«

Med vprašanimi, ki še niso bili vključeni v izvajanje prve pomoči, jih je 67 % navedlo,
da bi nudili prvo pomoč, če bi imeli na voljo ustrezno aplikacijo, 33 % pa bi jih
pomagalo pogojno. Glede na spol ni razlik pri deležu pritrdilnih odgovorov, obstajajo
pa razlike glede na starost: 81 % mlajših od 40 let je odgovorilo, da bi pomoč nudili,
medtem ko je delež takšnih pri starejših od 40 let manjši – le slabih 66 % (slika 25).
Predvidevamo, da je skupina anketirancev, mlajših od 40 let, bolj spretna pri uporabi
telefona (digitalni pismenosti) kot skupina starejših anketirancev, zato obstaja pri
mlajši skupini večja pripravljenost na reševanje prek mobilne aplikacije, ki bi jih
vodila.
34
48

Odstotek

Zakaj ne bi nudili prve pomoči ?

100 %

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0%
Ker se ne želim vpletati v
takšne situacije

0%

0%

Ker me je preveč strah, da bi Kljub pomoči aplikacije, si tega
Reševal bi, če bi imela
Vzrok
šlo kaj narobe in to raje
nikakor ne želim izvajati
aplikacija zvočna in ne le
prepustim strokovnjakom
tekstovna in slikovna navodila

Slika 25: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Zakaj ne bi nudili prve pomoči?«

Le eden anketiranec je odgovoril, da ne bi nudil prve pomoči, čeprav bi imel mobilno
aplikacijo, ki bi ga vodila. Anketiranci, ki aplikacije iHELP niso poznali, so imeli
možnost, da jo namestijo prek spletnega mesta http://www.ihelp.si/ ali Googla Play in
jo preskusijo.

Ali poznate aplikacijo za izvajanje prve pomoči IHELP?

Ne
42 %
Da
58 %

Slika 26: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Ali poznate aplikacijo za izvajanje prve
pomoči iHELP?«
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Od skupno 123 anketirancev jih je 52 (42 %) odgovorilo, da mobilne aplikacije iHELP
ne pozna (slika 26). Od 52 anketirancev, ki aplikacije iHELP niso poznali, jih je želelo
83 % (43 anketirancev) preskusiti aplikacijo iHELP (slika 27). Devet anketirancev
(17 %) je odgovorilo, da aplikacije ne želi preskusiti, zato so bili preusmerjeni
neposredno na konec ankete.

Ali bi jo želeli preizkusiti ?
Ne
17 %

Da
83 %

Slika 27: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Ali bi jo želeli preskusiti?«

3.2.2.3

Vnos podatkov

V drugem delu ankete je sodelovalo 93 vprašanih, ki aplikacijo dobro ali vsaj delno
poznajo. Ti so navedli mnenje o mobilni aplikaciji iHELP in njeni uporabi.
Izkazalo se je, da 75 vprašanih (81 %) meni, da je količina podatkov ob prvi
registraciji za uporabo aplikacije ustrezna. Po mnenju 14 anketirancev (15 %) je
podatkov preveč, medtem ko so štirje (4 %) navedli, da jih je premalo oziroma da
nekateri podatki še vedno manjkajo (slika 28).
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Kaj menite o količini podatkov, ki jih je treba vnesti ob
registraciji?
Odstotek
90%
80%

81 %

70%
60%
50%
40%
30%

15 %

20%
10%
0%

4%
Količina podatkov je ustrezna

Vnesti je potrebno preveč
podatkov

Nekateri podatki še manjkajo
Podatki

Slika 28: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Kaj menite o količini podatkov, ki jih je treba
vnesti ob registraciji?«

Le štirje od 93 anketirancev menijo, da je treba pri registraciji vnesti premalo
zdravstvenih podatkov. Predlagali so, da bi lahko uporabnik ob registraciji vnesel tudi
podatke o osebnem zdravniku,

osnovne podatke o bolezni in zdravilih ter tudi

oznako vrste invalidnosti.
Na vprašanje »Katerih podatkov iz posameznega sklopa je po vašem mnenju
preveč?« so odgovarjali le tisti, ki so navedli, da je treba pri registraciji navesti preveč
podatkov, tj. 15 % anketirancev (slika 29). Večina od vprašanih je navedla, da je
treba vnesti preveč osebnih in zdravstvenih podatkov. Skoraj polovica je navedla, da
je treba vnesti tudi preveč podatkov o lokaciji.
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Odstotek

90%

Podatkov iz katerega od naslednjih sklopov je po vašem
mnenju preveč ?
85 %

80%
70%

62 %

60%

46 %

50%
40%
30%
20%

8%

10%
0%

Osebnih podatkov

Zdravstvenih
podatkov

Določanja mojih
lokacij

Nujnih kontaktov
Sklop

Slika 29: Delež odgovorov na vprašanje: »Podatkov iz katerega od naslednjih sklopov je po
vašem mnenju preveč?«

Na vprašanje, katerih podatkov se jim zdi premalo, so trije anketiranci odgovorili, da
predlagajo vnos več podatkov s področja baze (nabora) zdravil, bolezni in vrste
invalidnosti ter podatkov za osebnega zdravnika (slika 30).

Odstotek
80%

Podatkov iz katerega od naslednjih sklopov je po vašem
mnenju premalo ?
75 %

70%
60%

50 %

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Drugo

Zdravstvenih
podatkov

0%

0%

Osebnih
podatkov

Nujnih kontaktov

0%
Določanja mojih Sklop
lokacij

Slika 30: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Podatkov iz katerega od naslednjih sklopov
je po vašem mnenju premalo?«
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Večina vprašanih (88 %) meni, da so navodila za nudenje prve pomoči dovolj jasna.
Le dva vprašana sta menila, da navodila niso dovolj jasna (slika 31). Eden od njiju je
navedel, da bi moralo biti v aplikaciji več praktičnih predstavitev.
Ali se vam zdijo navodila za nudenje prve pomoči dovolj
jasna ?

Ne vem
10 %

Ne
2%

Da
88 %

Slika 31: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Ali se vam zdijo navodila za nudenje prve
pomoči dovolj jasna?«

Ali menite, da je pomembno vedeti, kje se nahaja
najbližji defibrilator ?
Ne
Ne vem
1% 1%

Da 98 %

Slika 32: Delež odgovorov na vprašanje: »Ali menite, da je pomembno vedeti, kje se nahaja
najbližji defibrilator?«
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Praktično vsem se zdi pomembno vedeti, kje se nahaja najbližji defibrilator. To je
podatek, ki je vključen v vsebino mobilne aplikacija iHELP (slika 32).

3.2.2.4

Komentarji k navodilom

Zanimalo nas je mnenje uporabnikov o tem, kako natančno je v mobilni aplikaciji
predstavljena vsebina temeljnih postopkov oživljanja (TPO). Večina vprašanih (86 %)
meni, da so temeljni postopki oživljanja (TPO) dovolj natančno opisani (slika 33).

Ali se vam zdijo temeljni postopki oživljanja (TPO) dovolj
natančno opisani ?
Ne vem
11 %

Ne
4%

Da
86 %

Slika 33: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Ali se vam zdijo temeljni postopki oživljanja
(TPO) dovolj natančno opisani? «

Večina vprašanih prav tako meni, da so dovolj natančno opisani tudi postopki
reševanja posameznih nezgod (slika 34). Eden od njih je predlagal, da bi bili koristni
videoposnetki, drugi pa je izrazil dvom, da bi bilo mogoče izvesti ustrezno nudenje
pomoči brez praktičnega usposabljanja.
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Ali so po vašem mnenju postopki reševanja posameznih
nezgod dovolj natančno opisani ?

Drugo Ne
4% 2%
Ne vem
18 %

Da
76 %

Slika 34: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Ali so po vašem mnenju postopki reševanja
posameznih nezgod dovolj natančno opisani?«

Večina anketirancev (52 %) meni, da bi bila povezava s klicnim centrom za reševanje
ustreznejša izbira kot zvočna navodila prek aplikacije (41 %) (slika 35). Da bi bila
uporabnejša zvočna navodila, meni 45 % anketirancev, mlajših od 40 let, in le 28 %
anketirancev, starejših od 40 let.
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Ali menite, da bi bila aplikacija uporabnejša, če bi aplikacija
poleg pisnih navodil reševanja posameznih nezgod zagotovila
tudi zvočno vodenje, oziroma ali bi bilo po vašem mnenju
bolje, da bi se prek aplikacije povezali s centrom za reševanje in
bi v
Ne vem
6%

Uporabnejše bi
bilo zvočno
vodilo
41 %

Uporabnejša bi
bila povezava s
centrom za
reševanje
52 %

Slika 35: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Ali menite, da bi bila aplikacija uporabnejša,
če bi aplikacija poleg pisnih navodil reševanja posameznih nezgod zagotovila tudi zvočno
vodenje, oziroma ali bi bilo po vašem mnenju bolje, da bi se prek aplikacije povezali s
centrom za reševanje in bi vas oni vodili?«

3.2.2.5

Mnenje o vizualni preglednosti in prepoznavanju grafičnih simbolov

Večini anketirancem se zdi vizualna podoba aplikacije iHELP dovolj pregledna
(slika 36).
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Ali se vam zdi, da je vizualna podoba aplikacije iHELP dovolj
pregledna ?
Ne vem
11 %

Ne
2%

Da
87 %

Slika 36: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Ali se vam zdi, da je vizualna podoba
aplikacije iHELP dovolj pregledna?«

Po mnenju 87 % anketirancev je vizualna podoba mobilne aplikacije iHELP
pregledna, medtem ko je aplikacija po mnenju 2 % nepregledna. Ostalih 11 %
anketirancev ni izrazilo mnenja (slika 37).
Grafični simboli oziroma ikone, ki so že dalj časa v uporabi (bolnišnica, lekarna,
zdravstveni dom), so večini prepoznavni, medtem ko so novejši simboli v aplikaciji
(defibrilator, temeljni postopki oživljanja) manj prepoznavni (slika 38).
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Kaj od navedenega vas je zmotilo ?

Odstotek
60%
50%

50 %

50 %

50 %

40%
30%
20%
10%
0%

0%
Ikone niso
razumljive

Barva grafičnih
ikon ni ustrezna

Barva pisave ni
ustrezna

0%

Tekst je
premajhen

Font pisave ni
ustrezen
Vzrok

Slika 37: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Kaj od navedenega vas je zmotilo?«

Ali se vam zdijo naslednji grafični simboli ali ikone prepoznavne, pri
čemer se osredotočite na to, ali ste ob ogledu ikone ugotovili kaj
ponazarjajo ?
Grafični simbol
2%

98 %

Bolnišnica

93 %

Lekarna

5 %2 %
8% 2%

89 %

Zdravstveni dom

81 %

Defibrilator

13 %

59 %

Temeljni postopki oživljanja
0%

10%

20%

30%

30 %
40%

Da

50%

Ne

60%

70%

Ne vem

6%

11 %
80%

90%

100%
Odstotek

Slika 38: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Ali se vam zdijo naslednji grafični simboli ali
ikone prepoznavne, pri čemer se osredotočite na to, ali ste ob ogledu ikone ugotovili kaj
ponazarjajo?«
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Navedbe anketirancev glede razlogov, zakaj ikona za defibrilator ni prepoznavna:
Premalo je oglaševana; ni asociacije na srce; ikona je videti kot simbol za elektriko;
prvič jo vidim; ne spominja na defibrilator; dodal bi napis defi; bolje bi bila rdeča; ne
ponazarja bistva defibrilatorja; drugačna, tj. bolj učinkovita bi morala biti; ker je do
zdaj premalo oglaševana, da bi ljudje vedeli, kaj ta znak sploh pomeni, ne pove mi
nič.
Navedbe anketirancev glede razlogov, zakaj ikona za zdravstveni dom ni
prepoznavna:
Nejasna oblika zaradi preveč elementov; bolje bi bilo, če bi bil uporabljen rdeč križ;
ker je posplošena; ker je to simbol za nujno medicinsko pomoč in bi bilo bolje
označeno z rdečim križem; ker so zdravstveni domovi drugače označeni; premajhen
simbol in zato nejasen, vendar znan; ne vidim vseh elementov v znaku; ker jo imajo
tudi urgentna vozila; ne spominja na ikono, ki jo imajo zdravstveni domovi na svojih
tablah oz. ambulantnih vozilih.
Navedba anketiranca glede razlogov,, zakaj ikona za lekarno ni prepoznavna:
Ni vidnih vseh elementov v znaku.
Navedbe anketirancev glede razlogov, zakaj se jim ikona za lekarno ne zdi
prepoznavna:
Če ne poznaš simbola, ti nič ne pomeni; ne vidim vseh elementov v znaku;
posplošena.
Navedba anketiranca glede razlogov, zakaj se mu ikona za bolnišnico ne zdi
prepoznavna:
Namreč to je bolj primeren simbol za ustanovo, kjer ti nudijo prvo pomoč, bolnišnice
pa ti nudijo pomoč šele po prvi oskrbi.
Navedbe anketirancev glede razlogov, zakaj se jim ikona za TPO ne zdi
prepoznavna:
Prvič jo vidim in je očitno nisem navajena; če ne poznaš TPO, bi lahko rekel, da gre
za znak »daj mi petko«; bolj spominja na znak nevarnosti in prepovedanega območja
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kot na znak navodil o izvajanju pomoči; ne vem, kaj mi hoče povedati; na prvi pogled
ni jasno, kaj bi to bilo; šele ko vsebino poznaš, je razumljiva; premalo nazoren; ne
asociira me na oživljanje; roka v roki ... tak simbol uporabljajo že drugod; morda zato,
ker jo redkeje vidim; spominja me na športni simbol; jaz jo vidim prvič; ker je videti
kot otroška dlan v odrasli dlani in me ne spominja na oživljanje; ker me ikona ne
asociira na oživljanje; to je pomoč otrokom; zgleda kot znak prijateljstva.
Večina meni, da so najmanj primerne barve za simbol TPO (12 %) in defibrilator
(13 %), medtem ko so barve za bolnišnico, lekarno in zdravstveni dom skoraj vsem
(96 %) zdijo ustrezne (slika 39). Podobni rezultati so tudi pri ustreznosti barv za
grafične simbole.
Ali se vam zdijo barve naslednjih grafičnih simbolov
primerne?

Grafični simbol

100 %

Bolnišnica

3

96 %

Lekarna

1%

1%

93 %

Zdravstveni dom

5%

Barva ni
primerna

83 %

Defibrilator
Temeljni postopki
oživljanja

13 %

69 %
0%

20%

40%

Barva je
primerna

12 %

60%

80%

4%

Ne vem

19 %

100% Odstotek

Slika 39: Delež odgovorov na vprašanje: »Ali se vam zdijo barve naslednjih grafičnih
simbolov primerne?«

Navedbe anketirancev glede razlogov, zakaj se jim barva ikone za defibrilator ne zdi
primerna:
ni opozorilna; menim, da bi morala biti bolj vpadljiva v oči; bolj fluorescentne barve,
da se hitreje vidi; ko pomislimo na srce, pomislimo na rdečo barvo; ni dovolj vidna;
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zelena barva običajno pomeni, da je nekaj ok; barva in oblika bi morali biti povezani s
srcem, tako da bi takoj prepoznal srce.
Navedbe anketirancev glede razlogov, zakaj se jim barva ikone za temeljne postopke
oživljanja (TPO) ne zdi primerna:
ker me ikona ne asociira na oživljanje; bleda; oranžne ne povezujem z oživljanjem,
pomočjo.
Na vprašanje, kaj anketiranci menijo o obliki posameznih grafičnih simbolov, smo
dobili večinoma pozitivne odgovore glede na obstoječo obliko (slika 40). Vendar so
nekateri anketiranci navedli komentar glede oblike ikon.
Ali se vam zdijo oblike naslednjih grafičnih simbolov
primerne?
Grafični simbol
95 %

Bolnišnica

5%

Zdravstveni dom

92 %

5% 3%

Lekarna

90 %

10 %

Oblika je
primerna
Oblika ni
primerna

80 %

Defibrilator
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postopki oživljanja

15 % 5 %

72 %
0%
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12 %
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80%

Ne vem
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Slika 40: Delež odgovorov na vprašanje: »Ali se vam zdijo oblike naslednjih grafičnih
simbolov primerne?«

Navedbe anketirancev glede razlogov, zakaj se jim oblika ikone za defibrilator ne zdi
primerna?
Barva in oblika bi morali biti povezani s srcem, tako da bi takoj prepoznal srce;
mislim, da bi moralo biti srce; oblika ni pomembna, pomembna je vsebina; spominja
me na električni transformator; defibrilator ima drugačno mednarodno razpoznavno
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ikono; spominja sicer na električno napetost, vendar bi moral znak dati jasno
sporočilo, da gre za defibrilator, tj. za pomoč.
Navedba anketiranca glede razlogov, zakaj se mu ne zdi primerna oblika ikone za
zdravstveni dom.
Ni dovolj dobro viden simbol v sredini, premajhen znak v znaku in ne vidim vseh
elementov.
Navedbe anketirancev glede razlogov, zakaj se jim oblika ikone za lekarno ne zdi
primerna:
Ker je znak precej majhen in ni takoj vidno, kaj bi to sploh bilo na njem; lekarne imajo
v mednarodnem merilu drugačne znake oz. ikone; ikona ima preveč podrobnosti;
ikona se mi ne zdi dovolj dobro vidna, ni pregledna, lahko bi bila bolj opazna.
Navedba anketiranca glede razlogov, zakaj se mu oblika ikone za bolnišnico ne zdi
primerna:
Ta se mi zdi primerna, sam rdeč križ dovolj jasno simbolizira bolnišnico, zato ker so
vse enake.
Navedba anketiranca glede razlogov, zakaj se mu oblika ikone za TPO ne zdi
primerna:
Ker me ikona ne asociira na oživljanje, na prvi pogled me spominja na znak stop,
nevarnost, ne veš, kaj predstavlja.
Na podlagi rezultatov ankete je bilo ugotovljeno, da obstaja največ dvomov o
ustreznosti grafičnih simbolov defibrilatorja in TPO, ki sta del vsebine mobilne
aplikacije iHELP.

3.2.2.6

Priporočila in predlogi za nadaljnji razvoj mobilne aplikacije iHELP

Uporabniki mobilne aplikacije iHELP v spletni anketi niso imeli pripomb glede
delovanja in predstavitve vsebine (nudenje prve pomoči, opis postopkov reševanja),
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pri čemer so večinoma izrazili zadovoljstvo z aplikacijo. Navdušeni so bili nad tem, da
bi jih mobilna aplikacija vodila pri ustreznem nudenju prve pomoči oziroma da bi se
prek nje vzpostavila povezava s centrom za reševanje. Poleg tega bi razvojnikom
mobilne aplikacije priporočili več povezav s spletnim mestom iHELP in drugimi
koristnimi mesti. Tako bi lahko uporabniki na teh spletnih mestih poiskali
izobraževalno in dodatno vsebino, ki v mobilni aplikaciji iHELP morda ni vključena.
Del projekta iHELP je tudi praktično izobraževanje vseh, ki se želijo obnoviti naučiti
nudenja prve pomoči ali obnoviti znanje o tem, zato je potrebno, da okrepimo
izobraževanje in uporabo mobilne aplikacije iHELP, saj oboje pripomore h končnemu
cilju, tj. reševanju življenj.
Količina podatkov, ki jih je treba vnesti ob registraciji, se zdi več kot 80 %
anketirancem ustrezna. Tisti, ki menijo, da vizualna podoba aplikacije ni dovolj
pregledna, so kot vzrok za to izpostavili nerazumljivost in obarvanost dveh ikon.
Na podlagi rezultatov spletne ankete smo ugotovili, da sta po mnenju anketirancev
manj primerni predvsem ikoni za defibrilator in temeljne postopke oživljanja
predvsem z oblikovnega in barvnega vidika, saj sta najmanj prepoznavni. Glede na
rezultate spletne ankete predlagamo, da je ikona za defibrilator rdeče barve, poleg
tega naj bo v ikoni upodobljena podoba strele (el. sunek) ali srca (slika 41 b in c).

a.

b.

c.

Slika 41: Obstoječa ikona v mobilni aplikaciji iHELP za defibrilator (a) ter predlagani novi
ikoni (b in c)
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Oranžna barva za ikono TPO se je anketirancem zdela manj primerna, prav tako tudi
grafični simbol. Predlagamo, da je ikona za TPO v rdeči barvi, pri čemer naj boi
znotraj ikone prikazana drža rok, ki ponazarja izvajanje masaže srca (slika 42).

a.

b.

c.

Slika 42: Obstoječa ikona v mobilni aplikaciji iHELP za TPO (a) ter predlagani novi ikoni (b in
c)
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4

ZAKLJUČKI

V eksperimentalnem delu diplomske naloge sta bili uporabljeni dve metodi. V prvi
primerjalni metodi so nas zanimale osnovne značilnosti mobilnih aplikacij za
nudenje prve pomoči. Pri mobilnih aplikacijah iTriage, St. John Ambulance First Aid,
TS – Prva Pomoč in iHELP je bilo ugotovljeno, da so besedila za nudenje prve
pomoči zapisana v črni barvi, njihova barvna podlaga oziroma ozadje pa je bele
barve. Omenjenim aplikacijam je skupno tudi to, da besedila navodil v mobilni
aplikaciji ni mogoče povečati.
Pri vsebinskih značilnosti smo izbrali štiriindvajset različnih značilnosti, pri katerih
smo ugotovili, da ni v vseh pet izbranih mobilnih aplikacij vključena nobena od
izpostavljenih značilnosti.
Količina zahtev za namestitev aplikacije je povezana z obsegom možnosti, ki jih
aplikacija ponuja. Veliko zahtev je treba sprejeti za namestitev aplikacij iHELP,
iTriage in bSafe, medtem ko je treba za aplikacija St. John First Aid in TS – Prva
Pomoč sprejeti manj pogojev za namestitev.
V raziskavi o primerljivosti izbranih mobilnih aplikacij za nudenje prve pomoči je bila
opravljena tudi spletna anketa, ki smo jo razdelili v pet sklopov. V prvem sklopu so
nas zanimali osebni podatki anketirancev. V anketi je sodelovalo skupno 127
anketirancev, od katerih je bilo približno 60 % moških in 40 % žensk. Največ
anketirancev je spadalo v mlajšo starostno skupino (21 do 24 let), nekoliko manj jih je
spadalo v srednjo starostno skupino (41 do 60 let), najmanj pa v starostni skupini
zelo mladih in zelo starih. Predvidevamo, da so rezultati takšne starostne udeležbe,
zelo povezani z dejstvom načina uporabe modernih tehnologij in zavedanja
pomembnosti življenja. Udeleženci so bili vsi večinoma zaposleni in višje ali visoko
izobraženi.
Na področju nudenja in izvajanja prve pomoči je 76 % anketirancev odgovorilo, da
bi nudili prvo pomoč ponesrečencu, če bi imeli na voljo aplikacijo za vodenje skozi
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postopek reševanja. To verjetno pomeni, da bi bilo pomoč pripravljeno nuditi več
ljudi, če bi bili bolj prepričani v svoje znanje s področja nudenja prve pomoči.
Glede vnosa podatkov v mobilno aplikacijo iHELP jih večina meni, da je količina
vnesenih podatkov ob prvi registraciji ustrezna.
V zvezi s komentarji k navodilom večina anketirancev meni, da so temeljni postopki
oživljanja in postopki reševanja posameznih nezgod v mobilni aplikaciji iHELP dovolj
natančno opisani.
Anketiranci so izrazili tudi mnenje o vizualni preglednosti in prepoznavanju
grafičnih simbolov v mobilni aplikaciji iHELP. Večina anketirancev je menili, da
so najmanj primerne barve za simbol TPO in defibrilator. Večina je prav tako menila,
da so barve za bolnišnico, lekarno in zdravstveni dom ustrezne. Poleg tega
anketiranci ocenjujejo, da je oblika za lekarno, zdravstveni dom in bolnišnico
ustreznejša kot oblika za TPO in defibrilator. To pomeni, da so elementi OBLIKA,
BARVE in PREPOZNAVNOST bolj sprejeti pri tistih grafičnih simbolih ali ikonah, ki
so že dlje časa v uporabi. Največ dvomov so imeli anketiranci o ustreznosti oblike in
barve ikone za defibrilator in TPO. Zato smo predlagali dva nova grafična simbola za
defibrilator in dva nova grafična simbola za TPO.
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PRILOGE

PRILOGA 1 – Opis razpoložljivih možnosti brezplačne različice »Osnovni paket«
iHELP
Brezplačni (osnovni) paket mobilne aplikacije iHELP omogoča:


obveščanje o tem, koliko ljudi lahko pride na pomoč;



obveščanje nujnih kontaktov, uporabnikov iHELP in reševalcev ali jim
pošlje alarm;



sprožitev klica na številko reševalne službe (številka 112);



vodenje skozi temeljne postopke oživljanja (TPO);



iskanje najbližje lokacije defibrilatorja (AED), lekarne in bolnišnice ali
zdravstvenega doma;



zagotavlja splošne izobraževalne vsebine prve pomoči;



izračun varnosti glede na lokacijo;



preskus alarma SOS ali postopka pošiljanja alarma;



urejanje zdravstvene kartoteke;



obveščanje o obstoječih defibrilatorjih in omogoča dodajanje novih;



pomoč, pri okvari vozila na primer sproži klic na številko AMZS, pri hitrih
klicih (npr. 112, 113, pomoč v družini, anonimni klic na policijo itd.);



nasvete za večjo varnost.

Slika 43: Možnosti uporabe različnih vsebin mobilne aplikacije iHELP (24)
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