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POVZETEK
Utemeljitev: S povečanjem števila ljudi, ki živijo v mestih, so postali pogoji življenja v
urbanem okolju zelo pomembni za zdravje svetovne populacije. Raziskovalnih orodij, ki bi
bile prilagojene problematiki urbanega okolja in ugotavljale razlike v zdravju prebivalcev
znotraj urbanih območij v Sloveniji, do sedaj nismo imeli.
Namen in cilji: Namen naloge je bil, na podlagi preverjanja nove metodologije za
ugotavljanje in spremljanje zdravja znotraj urbanega okolja, predlagati smer nadaljnjega
raziskovanja oziroma vzpostavitev rednega monitoringa ter tako zagotoviti natančnejše
oziroma dostopnejše in hitrejše informacije tako za javnozdravstveno stroko kot tudi za
odločevalce, na podlagi ugotovljenega pa tudi predlagati javnozdravstvene ukrepe za odpravo
oziroma zmanjšanje neenakosti v zdravju prebivalcev v slovenskem urbanem okolju.
Cilji naloge so bili (1) Razviti raziskovalno orodje za ugotavljanje in spremljanje zdravja
znotraj urbanega okolja, preveriti ustreznost raziskovalnega orodja za raziskovanje zdravja v
slovenskem urbanem okolju ter njegovo uporabnost za zaznavanje razlik v zdravju znotraj
slovenskega urbanega okolja; (2) Pri prebivalcih v slovenskem urbanem okolju izmeriti
njihovo socialno-ekonomsko stanje (SES), vedenjski slog in zdravje, na podlagi tega pa
definirati najbolj ogrožene skupine prebivalstva; (3) Izračunati povezanost socialnoekonomskega stanja in vedenjskega sloga z zdravjem prebivalcev v slovenskem urbanem
okolju; (4) Preveriti, kako posamezne determinante vplivajo na zdravje prebivalstva v
urbanem okolju Slovenije.
Metode: S presečno raziskavo, narejeno na stratificiranem vzorcu 3.200 prebivalcev, v
starosti 19 let in več širšega urbanega območja Maribora in Ljubljane, sem pridobila podatke
o socialno-ekonomskem stanju, vedenjskem slogu, indikatorjih fizičnega okolja ter zdravju
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(samoporočanje zdravstvenega stanja in samoporočanje ocene zdravja). Ustreznost
metodologije EURO-URHIS 2 v slovenskem urbanem okolju sem testirala skozi ugotavljanje
povezanosti posamezne determinante zdravja s samooceno zdravja ter skozi ugotavljanje
prispevka posamezne determinante zdravja na zdravstveni izid/neenakosti v zdravstvenih
izidih. Hipoteze sem testirala s pomočjo univariatne in multiple logistične regresije. Multipla
statistična analiza je obsegala preverjanje statističnega modela, s katerim so bile identificirane
najpomembnejše determinante zdravja in razlike v zdravju med prebivalci širšega urbanega
okolja.
Rezultati: Ključne determinante slabše samoocene zdravja v urbanem okolju Slovenije so:
nizek socialno-ekonomski status (SES), neaktivnost v poklicu, kronična bolezen, ki ovira
opravljanje

vsakdanjih

aktivnosti,

neustrezna

telesna

dejavnost,

slabše

duševno

zdravje/počutje in višja starost. Nezdrav vedenjski slog je statistično značilno povezan z
nižjim SES posameznika, ne pa tudi okolja. Z zgoraj omenjenimi ugotovitvami sem dosegla
vse štiri cilje naloge in potrdila vse tri hipoteze (dve delno in eno v celoti).
Zaključki: Kvantitativna metodologija kot je EUROURHIS, v kombinaciji z rutinskimi
statistični podatki, na relativno enostaven način ponuja dober vpogled v stanje determinant
zdravja in neenakosti v zdravju med odraslo populacijo tudi v urbanem okolju Slovenije.
Predstavlja dragocen vir informacij, tako za strokovnjake s področja javnega zdravja in
kliničnih strok kot tudi za oblikovalce politik ter odločevalce, ne le na lokalni, temveč tudi na
državni ravni. Sočasna analiza medsebojnih povezav determinant zdravja in zdravstvenega
stanja lahko prispeva k širši integrirani perspektivi pri političnem ukrepanju.
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APPLICABILITY OF EURO-URHIS METHODOLOGY FOR
ASSESSMENT OF HEALTH INEQUALITIES INSIDE SLOVENIAN
URBAN AREAS
ABSTRACT
Background: With the increasing number of people living in the cities, life conditions in the
urban areas have become much more important for the population health worldwide.
Methodologies (research tools), adapted to reveal the problems of the urban areas and identify
health inequalities in the Slovenian urban population, we haven’t had so far.
Aims and objectives: The aim of the thesis was, through validation of a new methodology for
identification and health monitoring within the urban area, to propose a direction for further
research, to propose regular monitoring and, thus provide more accurate, accessible and faster
information for public health professionals and decision-makers, and on that base to propose
public health measures to eliminate or reduce health inequalities in the Slovenian urban areas.
The objectives of the thesis were: (1) to develop a research tool for the identification of health
status and health monitoring within the urban areas, examine the adequacy of research tools to
explore health in Slovenian urban area and its applicability for detecting health differences
within the Slovenian urban areas; (2) to measure population socio-economic status (SES),
life-style and health, and on that basis, to define the most vulnerable population groups in the
Slovenian urban areas; (3) to calculate the relationship of the socioeconomic status and lifestyle of the population with health in Slovenian urban areas; (4) to validate how single
determinants of health affect population health in the Slovenian urban areas.
Methods: With the cross-sectional study, performed on the stratified sample of 3200
inhabitants over 19 years old in the larger urban area of Maribor and Ljubljana, data on
socioeconomic status, life-style, indicators of physical environment and health (self-reported
health status and self-assessed health) were obtained. Adequacy of the methodology EURO7

URHIS 2 in Slovenian urban areas was tested through the assessment of the inflence of the
single determinants of health on health outcomes (self-assessed health) and through the
assessment of the contribution of the single determinants of health on health outcome/
inequalities in health outcomes. It was necessary to merge single variables or to create new
variables, pre-define the level of the socio-economic position, healthy and unhealthy life-style
and health. Hypotheses were tested using bivariate and multiple logistic regression. Multiple
statistical analysis included the validation of the statistical model which previously identified
the most important determinants of health and health inequalities between populations of the
larger urban area.
Results: The most important determinants of poor self-assessed health in the Slovenian urban
area are: low socio-economic status (SES), professional inactivity/retirement, a chronic
disease that obstructs daily activities, inadequate physical activity, poor mental health and
older age. Unhealthy life-style is statistically significantly associated with the lower SES of
the individual, but this does not hold for the lower SES of the urban area. With abovementioned conclusions all four objectives were reached and all three hypotheses were
confirmed (first two partly, and third one in whole).
Conclusions: Quantitative methodology as EURO-URHIS, in combination with routine
statistics, is a relatively easy way to obtain good insight into the determinants of health and
health inequalities in adult population in Slovenian urban areas. It represents a valuable
source of information, both for experts in the field of public health and clinical disciplines, as
well as a policy-makers and decision-makers, not only at local but also at national level.
Simultaneous analysis of the interconnections between health determinants and health status
may contribute to the broader integrated perspective in a political action.
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1. UVOD
S povečanjem števila ljudi, ki živijo v mestih, so postali pogoji urbanega življenja zelo
pomembni za zdravje svetovne populacije. Približno polovica svetovne populacije namreč
trenutno živi v urbanem okolju. Do leta 2030 se pričakuje, da bo v mestih živelo 75 %
svetovne

populacije.

Mesta

praviloma

ponujajo

možnost

boljšega

zaposlovanja,

izobraževanja, zdravstvenega varstva in kulturnega življenja, zato veliko prispevajo k
nacionalnim ekonomijam (1). Hitra in nenačrtovana urbanizacija je pogosto povezana z
revščino, uničevanjem okolja ter zahtevami prebivalstva, ki presegajo zmogljivosti storitev,
kot so pitna voda, higiena, odlaganje odpadkov in zdravljenje (2). Posledica so lahko
neenakosti v zdravju. Te so povsod po svetu naraščajoč problem ter velik izziv tako za
zdravstveni sistem in za družbo, kot tudi za raziskovalce (1).
Statistični podatki, ki kažejo na naraščanje razlik v zdravju med premožnejši in revnejši,
predstavljajo po Fogelu boljši kazalec sprememb v ekonomski enakopravnosti kot
konvencionalni ekonomski kazalniki (3).
Za zmanjševanje družbenih neenakosti v zdravju je najprej potrebno vložiti velike napore v
obvladovanje bolezni, ki so vodilni vzroki umrljivosti ter temu ustrezno prilagoditi
zdravstveni sistem. Drug način ukrepanja je soočenje z revščino. Tretji pomembni udarec
neenakostim je uspešno ukrepanje na področju socialnih determinant zdravja (4), kamor sodi
tudi socialno-ekonomsko stanje.

1.1 Koncept socialno-ekonomskega stanja in mehanizmi vpliva na zdravje
Naraščanje družbenih neenakosti v zdravju, skupaj z naraščajočimi neenakostmi v dohodku in
blaginji, je preusmerilo pozornost na socialni razred kot ključno determinanto zdravja
populacije (5).
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Socialni razred je družbena kategorija, ki se nanaša na socialno skupino, oblikovano z
medsebojnimi ekonomski in zakonodajnimi odnosi, na osnovi pozicije v ekonomski strukturi
družbe. Razred sam po sebi ni lastnost posameznika, temveč predstavlja socialno razmerje, ki
ga oblikuje družba. Na ta način razumljen pojem razreda pomaga pojasniti generiranje,
porazdelitev in obstoj neštetih specifičnih vzorcev, pa tudi njihove medsebojne povezave, ki
vodijo do socialnih neenakosti v dohodku, blaginji ter zdravju (5).
Socialno-ekonomski položaj je agregiran koncept, ki vključuje tako materialne vire (dohodek,
blaginja, izobrazbene prednosti) kot tudi elitizem (položaj v družbeni hierarhiji, ki se
ponavadi nanaša na dostop do dobrin, storitev in znanja, pa tudi na njihovo potrošnjo).
Znanstveniki družboslovnih ved uporabljajo termin »socialna struktura«, ki ga praviloma
opredeljujejo kot sistem položajev, v katerem pripadnost položaju nudi različne nagrade, vire
in priložnosti pripadnikom. Te nagrade so lahko ali socialni status, življenjske priložnosti,
ekonomski položaj, poklicni prestiž ali pa (v splošnem) kontrola nad redkimi viri, bodisi
materialnimi bodisi nematerialnimi (6). Položaj v socialni strukturi vključuje ekonomsko
aktivnost, zaposlitveni status in poklic, pa tudi dodatne informacije o značilnostih trga
dela/industrijske panoge.
Wright (7) je pojasnil, kako razumeti socialno-ekonomsko stanje (SES) v kontekstu odnosa do
zdravja:
a) Družbeni in strukturni odnosi med skupinami določenega prebivalstva imajo široko
definirano materialno osnovo, ki je določena s produktivnimi odnosi do ekonomije. Za te
odnose je značilna učinkovita kontrola resursov in izvajanje te kontrole bodisi dominira nad
ali pa odtujuje bodisi izključuje manj privilegirane skupine.
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b) Eksploatacija vsiljuje prioritete, neodvisne od posameznikov, ki izvajajo svoje vloge. Zato
bi morali SES, medtem ko ga opazujemo na posamezniku, razumeti in upoštevati tudi kot
koncept izven posameznika.
c) Produktivni odnosi so pomembni pri določanju vedenjskega sloga in se odražajo v
socialno-ekonomskih vzorcih dejavnikov tveganja, obnašanja v zdravju in psihosocialnih
značilnostih (8).
Učinkovita kontrola materialnih, ekonomskih, družbenih, političnih, simboličnih in kulturnih
virov je različno razporejena med posameznimi populacijami, torej imajo izključeni,
izkoriščani in podrejeni manj virov in manj kontrole nad njimi.
Ta splošni okvir zahtev, izpostavljenost tako škodljivim vplivom kot tudi zdravju varovalnih
virov, je koristen za razumevanje odnosov med SES in zdravjem (9, 10). Tako načini
izpostavljenosti kot viri se lahko stopnjujejo in nalagajo skozi celotno življenjsko dobo, zato
lahko kasneje v življenju vplivajo na zdravje (11 - 15).
Izobrazba predvsem kaže na nematerialne vire, kot so znanje, veščine in sposobnosti (5, 16).
Višja stopnja izobrazbe praviloma napoveduje boljšo zaposlitev, višje dohodke, boljše
stanovanje, bolj elitno soseščino in boljše delovne pogoje.
Delo, ki ga človek opravlja, je najpomembnejša strukturna povezava med izobrazbo in
poklicem. Ne moremo razumeti SES in njegovih posledic za zdravje brez razumevanja, kako
delo ali pomanjkanje dela strukturira življenja ljudi. Karasek in Theorell (17) sta domnevala,
da psihosocialne zahteve, širina odločanja in socialna podpora na delovnem mestu oblikujejo
tri vodilne razsežnosti, pomembne za razumevanje vpliva psihosocialnega delovnega okolja
na zdravje. Na podlagi tega modela so drugi raziskovalci pokazali, da so pogoji visokih
psihosocialnih zahtev z nizkim nivojem odločanja in nizko podporo sodelavcev pogosto
povezani z najslabšimi zdravstvenimi izidi (18).
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Dohodek je uporabno merilo SES, ker se nanaša neposredno na materialne pogoje, ki lahko
vplivajo na zdravje. Ustrezni dohodki imajo pomembne implikacije za paleto materialnih
okoliščin, ki neposredno vplivajo na zdravje: kvaliteta, tip in lokacija gospodinjstva, hrana,
oblačila, transport, zdravstvena nega, možnosti za kulturno udejstvovanje, rekreacijo in
telesno dejavnost, otroško varstvo ter izpostavljenost množici strupov iz okolja (7). Pa vendar
obstaja potreba po dodatni neo-materialni interpretaciji dohodka. Številni so prispevali
dokaze, da sta zdravje in umrljivost dovzetna za drobna stopnjevanja neo-materialnih
pogojev, kar se kaže npr. v dostopnosti do avtomobilov, nepremičnin v lastništvu in bolj
zdravemu prehranjevanju. Ti pogoji imajo lahko takojšnje ali pa poznejše učinke v
življenjskem ciklu in lahko vplivajo tudi na zdravstveno stanje bodoče generacije (19-21). Če
dohodek predstavlja po eni strani splošni vir za boljše neo-materialne pogoje in lahko blaži
posledice stresa, je po drugi strani možno, da nakopičeno premoženje širi ta vir tudi v
prihodnje. Raziskave so pokazale, da moč povezave med dohodkom in zdravjem upada po 64.
letu (9, 22), kar lahko odraža dejanske trende ali pomeni, da je dohodek morda manj občutljiv
kazalec SES po 64. letu.

1.2 Povezava socialno-ekonomskega položaja posameznika z zdravjem
V osnovi temeljijo teorije o povezanosti socialno-ekonomskega položaja in zdravja na treh
mehanizmih. Prvi je materialni, kar pomeni, da imajo tisti z višjimi dohodki boljšo dostopnost
do zdrave hrane, zdravega bivalnega okolja, varnejšega okolja ter zdravstvenega varstva.
Drugi mehanizem poudarja dejavnike vedenjskega sloga, ki so odvisni od kognitivnih veščin
in dostopa do informacij. Tretji mehanizem temelji na psihosocialnih dejavnikih, kot so
opolnomočenost, relativni socialni status in socialna povezanost, vključujoč izpostavljenost
stresu (23).
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Osebe z nizko izobrazbo imajo praviloma nizke dohodke, pasiven odnos do lastnega zdravja
in slabše zdravstvene izide (24). Brezposelnost ali grožnja brezposelnosti imata v času
ekonomske krize neposredne negativne socialne, psihološke in zdravstvene posledice (25).
Raziskave so pokazale, da so neenakosti v umrljivosti najpogosteje povezane z razlikami v
pojavnosti srčno-žilnih bolezni (predvsem ishemične bolezni srca), pogostejših oblik raka,
sladkorne bolezni, KOPB in zunanjih vzrokov smrti (26- 29), ki so že same po sebi povezane
s socialno-ekonomskim položajem.
Delež prekomerno prehranjenih in debelih se je v zadnjem desetletju povečal v vseh SES,
najmanj pa v skupini z najvišjim SES. Delež debelih je višji pri nižjih stopnjah izobrazbe, pri
starostnikih pa izobrazba ne kaže več povezanosti s stanjem prehranjenosti (30). V urbanem
okolju Kanade so pokazali močno povezavo med indeksom telesne mase (ITM) in socialnim
statusom posameznika, medtem ko je imel socialni položaj skupnosti dodatni vpliv na
povprečje ITM njenih prebivalcev. Niso pa ugotovili povezav ITM z gostoto poselitve (31). V
vseh raziskovanih urbanih področjih v Peruju so odkrili najvišje breme kroničnih
nenalezljivih bolezni pri najnižjem socialno-ekonomskem položaju, ki se je pokazal kot
neodvisen dejavnik za vse vključene kazalce (krvni tlak, HDL holesterol, celotni holesterol,
indeks telesne mase, sladkorna bolezen) (32).
Prevalenca zvišanega krvnega tlaka in prevalenca bolezni srca (srčni infarkt, angina pektoris,
srčno popuščanje) sta najvišji v skupini z najnižjo stopnjo izobrazbe in pri osebah delavskega
oz. nižjega sloja (33). Enako velja za prevalenco sladkorne bolezni tipa 2, pri čemer so tudi
zapleti bolezni pogostejši pri osebah z nizko izobrazbo, predvsem zaradi slabšega nadzora
bolezni (34, 35). Slabše telesno zdravje je, z izjemo depresije in anksioznosti, povezano z
nižjo izobrazbo in z nekoliko višjo starostjo (36).
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Ženske z nizko izobrazbo imajo večjo verjetnost za razvoj bolezni dihal in zmanjšano pljučno
funkcijo. Povezava med socialno-ekonomskim položajem in boleznimi dihal se lahko samo
delno pojasni s pogoji življenja, ki jih opredeljujejo: poklic, kajenje ter onesnaženost zraka
bivalnega prostora (37).
Socialno-ekonomski dejavniki, ki jih najpogosteje povezujejo z duševnimi motnjami, so:
slabe socialne mreže, brezposelnost, slabši delovni pogoji in ekonomske težave (38- 40). V
Sloveniji je pojavnost depresije značilno povezana s stopnjo izobrazbe pri osebah v starostnih
skupinah 25–44 in 45–64 let. Razlike glede na izobrazbo so višje pri ženskah (33). Pogostejšo
prisotnost depresije najdemo med pacienti s kroničnimi somatskimi motnjami ali kronično
bolečino ter pri tistih z nižjo izobrazbo (41, 42).
Osebe z nizkim SES v povprečju pogosteje kadijo tobak in pijejo alkoholne pijače, se manj
kakovostno prehranjujejo, pogosteje se okužijo s kancerogenimi mikroorganizmi in tudi
pogosteje zbolijo za rakom kot osebe z visokim SES (43, 44). Nasprotno pa imajo osebe z
visokim SES v povprečju manj ugodne reproduktivne dejavnike, kot so: pozno rojstvo prvega
otroka in manjše število nosečnosti, pogosteje pa tudi zbolevajo za tistimi vrstami raka, ki so
povezane z reproduktivnimi dejavniki (npr. rak dojke). Nevarnostni dejavniki iz okolja se v
povprečju med posameznimi SES ne razlikujejo.
Kostno-mišične težave so značilno pogostejše pri nižje izobraženih, pri osebah z nižjim
dohodkom na družinskega člana in pri osebah nižjega družbenega položaja. Razlika v deležih
bolezni gibal med najnižjo in najvišjo izobrazbo je v slovenskem prostoru kar 52 % (45).

1.3 Povezava socialno-ekonomskega stanja okolja/skupnosti z zdravjem
Socialno-ekonomske razlike v zdravju so lahko posledica razlik v strukturi populacije ali
okoljskih razlik (46, 47). Obstajata dve razlagi za razlike med področji v umrljivosti, zdravju,
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tveganjih za zdravje in zdravstvenih vedenjih. Kompleksna razlaga je, da področja vključujejo
različne tipe posameznikov in da te razlike med posamezniki pojasnjujejo razlike med
področji. Kontekstualna razlaga je, da obstajajo značilnosti družbenega in fizičnega okolja, ki
vplivajo na zdravje tistih, ki so izpostavljeni (ali dodatno ali v interakciji z značilnostmi
posameznika). Problem je, da je ta dva vpliva včasih težko razločiti (7).
Večina raziskav je pokazala, da razlike v zdravju na ravni skupnosti ostanejo tudi po
upoštevanju populacijskih razlik (48, 49). Nekatere raziskave pa so pokazale, da SES
skupnosti ni neodvisen dejavnik tveganja za umrljivost, če ne upoštevamo SES posameznika
(50, 51).
Razlike v zdravju med skupnostmi in prispevek značilnosti posameznikov oz. kazalcev
skupnosti so primerjali v Londonu in v Helsinkih. Pokazali so povezavo stopnje
brezposelnosti v skupnosti z deležem poklicnih delavcev in deležem samskih gospodinjstev z
zdravjem, ki je bila neodvisna od socialno-ekonomskega položaja posameznika (52).
Ob pomanjkanju kazalcev socialno-ekonomskega stanja posameznika je veliko raziskav
raziskovalo povezavo med kazalci SES skupnosti in zdravjem prebivalstva, ki tam živi (53,
54). Mere vključujejo dohodek na glavo prebivalca, stopnjo deprivacije, delež revščine,
izobrazbo in stopnjo brezposelnosti. Tovrstne analize so pokazale močno in stopnjevalno
povezavo med navedenimi kazalci in zdravstvenimi izidi, ponazarjajoč povezave, ki obstajajo
na nivoju posameznika. Te raziskave so izhajale iz domneve, da je SES skupnosti približek za
SES posameznikov, ki tam živijo. Alternativno stališče je, da so razlike v SES skupnosti več
kot samo različna porazdelitev posameznikov z različnimi značilnostmi, ki živijo v teh
skupnostih. Model Kaplana in sod. (10, 55, 56) opisuje razporeditev virov in izpostavljenosti
na nivoju skupnosti. SES dejavniki izven posameznika, ki so močno povezani s fizično in
socialno infrastrukturo skupnosti, vplivajo na zdravje neodvisno od značilnosti posameznika.
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Povezava neenake razporeditve dohodka v skupnosti (ki se lahko zbira le na agregiran način)
s pričakovanim trajanjem življenja in umrljivostjo daje dodatno podporo temu modelu (5759).
V raziskavi francoskih avtorjev o kratkoročnih vplivih onesnaženja okolja na pojavnost
astmatičnih napadov, so bili napadi astme pozitivno, vendar ne statistično značilno povezani z
delci PM10, sulfur-dioksidom in nitrogen-oksidom, medtem ko povezava z ozonom ni bila
ugotovljena. Socialno-ekonomska deprivacija ni imela značilnega vpliva na te ugotovitve
(60).

1.4 Povezava vedenjskega sloga s socialno-ekonomskim položajem in z zdravjem
V številnih raziskavah so ugotovili, da je vedenjski slog povezan s socialno-ekonomskim
stanjem. Na splošno imajo osebe z nižjim SES večjo verjetnost za izpostavljenost dejavnikom
tveganja, kot so: kajenje, prekomerno pitje alkohola, telesna nedejavnost, nezdrava prehrana,
kronični stres ter neuporabljanje zdravstvenega varstva v preventivne namene (61- 66).
Prehranski in gibalni dejavniki tveganja so pogostejši pri skupinah z nižjo izobrazbo in z
nižjim socialno-ekonomskim stanjem (67- 69), kar velja tudi za Slovenijo (70- 72). Državni
programi presejanja lahko, če niso ustrezno načrtovani in izpeljani, neenakosti v zdravju celo
povečajo, saj se na tovrstne programe praviloma bolje odzivajo ljudje z boljšimi socialnoekonomskimi determinantami zdravja (30).
Socialno-ekološki modeli ugotavljajo, da tako kompleksni kot konstektualni dejavniki
prispevajo h krepitvi telesne dejavnosti (73).
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1.5 Povezava psihosocialnih dejavnikov z zdravjem
Za zdravje najpomembnejši elementi socialnega sistema skupnosti so: fizična struktura
skupnosti (izpostavljenost tveganjem, lastnosti okolja), socialna struktura skupnosti (obstoj
zbiralnih točk, možnost interakcij, delovanje mehanizmov za prerazporeditev dohodka) in
socialna kohezija. Socialna kohezija v bistvu pomeni ustreznost prvih dveh omenjenih
struktur v skupnosti, pri čemer je potrebno upoštevati tudi kulturno in socialno homogenost
skupnosti (74).
Socialna kohezija in vanjo umeščeni socialni kapital lahko izboljšata možnosti uveljavitve ali
krepitve družbenih norm za pozitivne vzorce zdravstvenega vedenja (75) in sta
najpomembnejša posredna dejavnika v povezavi med socialno-ekonomskim statusom in
zdravjem (76, 77). Oba sta kolektivni lastnosti družbe, za razliko od socialnih omrežjih in
socialne podpore, ki sta značilnosti posameznika (78).
Po socialno-kohezijski teoriji se socialni kapital odraža v virih (kot so: zaupanje, norme,
izvajanje sankcij), ki so dostopni članom konkretne socialne skupine, in se obravnava kot
lastnost skupine (75). Znotraj le-te lahko posameznik pridobi korist zase, kljub lastni
nezaupljivosti, nedejavnosti ali nasprotovanju aktivnostim. Lahko pa pripadnost zanj
predstavlja vir stresa. To so kontekstualni vplivi kolektivnega, ki jih lahko uporabimo na
posamezniku, pri čemer so potrebni posebni modeli raziskovanja in analitičnih tehnik. Po
teoriji socialnih omrežij je socialni kapital niz virov, kot so socialna opora, informacijski
kanali, priporočila ali pooblastila, ki so globoko zasidrani v socialnih omrežjih. Ta koncept
obravnava in meri socialni kapital kot lastnost posameznika in tudi družbe – kolektiva (75).
Večina analiz sicer ne ocenjuje socialnega kapitala na obeh ravneh hkrati. Po nekaterih
avtorjih je socialni kapital lahko sicer lastnost družbene strukture skupnosti, vendar je
nagnjenost k delovanju lastnost posameznika (75).
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Po Kawachiju socialni kapital skupnosti najprej vpliva na vedenjske vzorce zdravja s pomočjo
intenzivnejše promocije zdravja, s povečanjem verjetnosti, da bodo zdravi vzorci obnašanja
privzeti in na upoštevanje družbenih norm pri obvladovanju deviantnega obnašanja. Inovacije
(npr. kampanje, presejanja, preventivni pregledi) se hitreje širijo v skupnostih z visoko
stopnjo socialne kohezije. Nadalje lahko socialni kapital skupnosti vpliva na zdravje prek
boljšega dostopa do lokalnih služb in ugodnosti (prevoz, zdravstvene ustanove, rekreacijske
priložnosti). Končno pa lahko lahko socialni kapital skupnosti vpliva tudi na zdravje s
pomočjo psihosocialnih procesov, z nudenjem čustvene opore in deluje kot vir samozaupanja
ter medsebojnega spoštovanja (79).
Socialni kapital lahko na makro ravni pospeši nudenje zdravstvene nege in podpira preventivo
(80). Na mezo in mikro ravni lahko izboljšuje zdravje skozi spremembe družbenih norm.
Strukturni vidiki socialnega kapitala omogočajo dostop do inštitucij, tako formalnih kot tudi
neformalnih, kar zmanjšuje negativne vplive življenjskih dogodkov in nudi dodatno oporo.
Kognitivni vidiki, kot so zaupanje in skupne norme, lahko izboljšajo občutke varnosti ter
samospoštovanja tako znotraj kot zunaj skupnosti (81, 82).
Vzajemnost med sosedi prispeva k prehranski varnosti v gospodinjstvu (83), medtem ko je
socialna izolacija pri starejših povezana s povečanim prehranskim tveganjem (84). Slaba ali
omejena socialna omrežja z bližnjimi povečujejo tveganje za pojav demence za 60 %.
Pogostost stikov s konkretnim socialnim omrežjem nima vpliva na pojav demence, če je ta
socialna mreža zadovoljiva (85).
Slaba socialna omrežja, redko vključevanje v aktivnosti skupnosti in družbena neangažiranost
so napovedni dejavniki upada kognitivne funkcije pri starejših (86), pri čemer je razsežnost
vključevanja pomembnejši napovedni dejavnik kognitivne funkcije od različnosti socialnih
mrež (86, 87).
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Socialna opora in pomanjkanje konfliktov z najbližjimi so povezani z nižjo prevalenco
depresije tako v urbanih kot v ruralnih območjih (88).

1.6 Značilnosti urbanega okolja, ki vplivajo na zdravje
Po Galei in Vlahovu (89) so ključne determinante zdravja v urbanem okolju naslednja tri
področja: fizično okolje, socialno okolje ter dostop do zdravstvenih in socialnih storitev.
Urbano fizično okolje vključuje način gradnje, pitno vodo, kakovost zraka, hrup, prisotnost in
dostopnost zelenih površin ter klimatske razmere v okolju. Način gradnje lahko vpliva na
telesno in duševno zdravje; povezuje se z astmo ter z ostalimi respiratornimi stanji, s
poškodbami, s psihološkim stresom, z depresijo in s počutjem na sploh. Lahko spodbuja ali
zavira tako telesno dejavnost ter druge oblike zdravstvenega vedenja, kot tudi nasilje in
kriminal (89).
Klub izboljšanju stanja, urbana okolja še vedno proizvajajo približno 80 % globalne emisije
CO2 in prispevajo ¾ uporabe celotne svetovne lesne industrije. Notranja in zunanja
onesnaženost zraka prispevata k 3 milijonom smrti na leto v svetu, pri čemer je 90 % vseh
smrti v manj razvitih državah (89). Visoka onesnaženost zraka, hrup ter pomanjkanje zelenih
površin so značilnosti industrijskih območij in je možno pričakovati slabše kazalce zdravja,
zlasti v visoko industrializiranih območjih (90).
Zelene površine izboljšujejo telesno in duševno zdravje ter počutje preko zvišanja telesne
dejavnosti, zmanjševanja onesnaženosti zraka, hrupa in temperature okolja, zviševanja
socialnih stikov in blaženja simptomov stresa (91). Dostopnost zelenih površin zvišuje
verjetnost telesne dejavnosti, boljše funkcioniranje, zmanjševanje tveganja za srčno-žilne
bolezni, bolezni dihal, depresivno in anksiozno motnjo, dolgoživost starejših, neodvisno od
osebnih lastnosti (89, 92). Zelene površine pripomorejo k zmanjševanju stresa in izboljšanju
razpoloženja (93), tudi sicer je okrevanje zaradi skrbi in kroničnega stresa na priljubljenih
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lokacijah v naravi, ki vključujejo tudi vodne vire, uspešnejše kot na priljubljenih lokacijah
znotraj urbanega okolja (parki, zelenice) (94). Dostopnost zelenih površin, ki je praviloma
nižja v urbanem okolju, lahko posredno vpliva na zdravje skozi npr. višjo telesno nedejavnost
(95). Nekateri avtorji pa niso našli povezave med dostopnostjo do zelenih površin in telesno
dejavnostjo, če se kontrolira vpliv SES posameznika in skupnosti ter tip (urbanost/ruralnost)
okolja (96). Preverjali so razporejanje bolezni v skupine (t.i. grozdenje), ki so jih ugotovili
zdravniki, z oddaljenostjo od zelenih površin in ugotovili, da je prevalenca bolezni nižja v
območjih z zelenimi površinami v radiusu od enega kilometra. Predvsem je povezava močna
pri anksioznih in depresivnih motnjah, pri otrocih in osebah z nižjim SES ter v manj urbanih
območjih (97). Obstajajo številni dokazi, da tako zelen način bivanja (učinkovita raba
energije, virov ter zdravo hišno/notranje okolje) kot tudi zelene površine močno vplivajo na
zdravstvene izide od astme do dolgoživosti. Za starejše sta v smislu izboljšanja telesne
dejavnosti, pomembna dva vidika zelenega okolja, in sicer bližina oz. dostopnost ter
uporabnost za hojo (98).
Izpostavljenost hrupu, pogost problem v urbanem okolju, lahko prispeva k poškodbam sluha,
zvišanemu krvnemu tlaku in koronarni bolezni srca (89).
Pokazalo se je, da vlaga v bivalnih prostorih povečuje tveganje za respiratorne simptome kot
so suh kašelj, piskanje, alergije in za pojav astme (99, 73). Opisana je pojavnost ekcema,
navadnega prehlada, vnetja ušes, pljučnice in celo TBC (100).
Urbano socialno okolje lahko vpliva na zdravje večplastno, kajti vključuje ekonomske, tržne,
socialne, zdravstvene, politične, kulturne in verske razmere ter prakse v mestu. Galea in
Vlahov razlikujeta pet oblik socialnega urbanega okolja, ki lahko vplivajo na zdravje:
socialno breme/pritisk (red, stabilnost, povezanost), socialni viri (socialna omrežja in socialni
kapital), socialna okužba (norme in obnašanja drugih), socialna osamitev (zgodovinske,
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logistične in kulturne ovire) ter neenakost. Neenakosti v razporeditvi dohodka prispevajo
razlikam v zdravju med državami in mesti. Zagovorniki te teorije domnevajo, da zaznana in
dejanska neenakost v razporeditvi dohodka, razjedata družbeno zaupanje ter zmanjšujeta
socialni kapital, ki oblikuje tako družbeno blaginjo kot zdravje posameznika. Potemtakem
neenakost lahko pomembno (pri)kroji druge omenjene oblike socialnega urbanega okolja
(89). Razmerje med dejavniki urbanega okolja in zdravjem lahko ublažijo zdravstvene in
socialne storitve, ki so bolj prisotne in pogostejše v urbanem okolju, vendar to ne pomeni, da
bodo imeli vsi prebivalci priložnost njihovega koriščenja, predvsem zaradi pripadnosti
različnim socialnim razredom (89). V raziskavi urbanega okolja na Japonskem so bili ločitev,
zaposlitev žensk, nižji položaj v poklicu in nižji dohodek v gospodinjstvu povezani z večjo
verjetnostjo tveganega vedenja za zdravje. Razlike znotraj urbanih okolij in razlike v tveganih
vedenjih so bile večje pri ženskah. Nižji socialno-ekonomski položaj posameznika se je v
urbanem okolju na Japonskem pokazal kot pomemben napovedni dejavnik tveganega vedenja
pri obeh spolih, medtem ko se je izrazit lokalni vpliv področja pokazal le pri ženskah (101).
Območja z večjim številom enočlanskih gospodinjstev, samskih oseb in s pogostim gibanjem
prebivalstva imajo višje stopnje samomorilnosti (102- 105).
Socialna integracija skozi aktivno vključevanje v skupnosti je močno povezana z nizko
stopnjo depresije v urbanem okolju (88).
Debelost ter kronične bolezni in stanja povezana z debelostjo, so imele višjo prevalenco v
manj razvitih območjih urbanega okolja, z omejenim dostopom do zdrave hrane (posebej to
velja za etnične manjšine). Na teh območjih dejavniki iz okolja povečujejo razpoložljivost in
dostopnost visoko energijske hrane ter hitre hrane, očitno na račun preskrbljenosti in
sprejemljivosti bolj zdravih alternativ (106).
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1.7 Zdravje starostnikov v urbanem okolju
Naraščanje prevalence starostnikov znotraj urbanih območij so, pred nekaj desetletji, najprej
opazili v razvitih državah, sedaj pa gre za globalni pojav (107).
Svetovna zdravstvena organizacija je v sodelovanju s predstavniki petintridesetih urbanih
okolij tako v razvitih državah kot državah v razvoju opredelila osem najpomembnejših
področij, ki se nanašajo na zdravo staranje v urbanem okolju: zunanje okolje in stavbe,
transport, stanovanje, socialno vključevanje, spoštovanje in vključenost, civilno udejstvovanje
in zaposlitev, komuniciranje in informiranje ter podpora skupnosti in zdravstvene storitve
(108). Fizična dostopnost, bližina služb, varnost, preskrbljenost in vključenost so se pokazali
kot pomembni dejavniki ne glede na razvitost države, medtem ko so bile bistvene podobe
zdravega staranja pogostejše v razvitih državah.
Kanadska raziskava je pokazala, da je prevalenca depresije pri starostnikih višja v urbanih in
ruralnih okoljih kot v metropoli. Socialna opora in nekonfliktne čustvene vezi so bile
povezane z nižjo prevalenco depresije, kar je konsistentno z drugimi raziskavami (88).
Kitajski avtorji so ugotovili, da depresivni simptomi značilno korelirajo s socialno podporo,
finančno močjo ter sposobnostjo samostojnega življenja starostnikov. Pokazalo se je tudi, da
imajo starostniki, živeči v depriviranih delih kitajskih starih mest, kjer ni tradicionalne opore
družinskih članov, slabše duševno zdravje, kar je bilo povezano tudi s stanovanjskimi pogoji,
dostopnostjo pomoči in finančnim stanjem (109).
Promocija zdravja tudi pri starejših lahko zniža zbolevnost, izboljša kvaliteto življenja ter
preloži ali prepreči pojav odvisnosti. Kljub manjši verjetnosti, da bodo imeli starostniki več
razvad v primerjavi s srednjo generacijo, se tudi manj zavedajo škodljivih posledic
neustreznega vedenjskega sloga na zdravje. Pokazalo se je, da se različna presejanja in
svetovanja nudijo starostnikom manj pogosto, kar predstavlja diskriminatorno ravnanje (110).
22

Kvalitativna raziskava na Tajvanu je pokazala da je hoja najpogostejša telesna aktivnost pri
starejših v prostem času. Starost, spol, življenjske razmere, čustveno počutje in obvladovanje
okolja so se pokazali kot pomembni dejavniki telesne dejavnosti (111).
Starostniki so bolj dovzetni za škodljive vplive toksičnih substanc zaradi oslabljenega
imunskega sistema, obstoječih bolezni ter akumulacije toksinov v telesu. V razviti zahodni
družbi je vpliv onesnaženja zraka na zdravje prebivalcev večji v manj razvitih področjih, kar
se lahko pripiše višji izpostavljenosti onesnaževalcem zraka, slabšim dostopom do
zdravstvenega varstva ter večji dovzetnosti za škodljive vplive onesnaženja. Na Kitajskem pa
se je pokazalo, da so starostniki, ki živijo v razvitejših urbanih področjih, bolj dovzetni za
učinke onesnaženja zraka kot njihovi sovrstniki v manj razvitih področjih (112).
V slovenskem prostoru podatki kažejo na bistveno višjo stopnjo samomorilnosti starejših v
primerjavi s celotno populacijo (113). Višje stopnje samomorilnosti imajo ločeni in ovdoveli,
moški pa so bolj ogroženi. Prav tako so po podatkih Statističnega Urada RS o stopnji tveganja
revščine upokojenci v najslabšem položaju, takoj za brezposelnimi. Stopnja tveganja revščine
je bila višja tudi za ženske po 64. letu starosti (114).

1.8 Koncept samoocene zdravja
Doživljanje zdravja je rezultat številnih in kompleksnih interakcij spremenljivk, ki ga
kadarkoli določajo (ob vsakem času). Ta pristop je zasnovan na teoriji sistemov in izhaja iz
psihosocialnega modela zdravja. Obstaja veliko dokazov, da je doživljanje lastnega zdravja
pomemben, neodvisen napovedni dejavnik obolevnosti, umrljivosti ter razvoja nezmožnosti,
ki vpliva na osnovne telesne in instrumentalne vsakdanje življenjske aktivnosti (115).
Longitudinalne raziskave so pokazale, da pričakovano trajanje življenja močneje korelira s
subjektivnim doživljanjem zdravja, kot z objektivnim statusom zdravja (115). Kazalci
polimorbidnosti in nezmožnosti, ki so rezultat kopičenja dejavnikov življenjskega sloga ter
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družbenih dejavnikov, so pokazatelji pomembnih vodilnih determinant pričakovanega trajanja
življenja pri starostnikih (116).
Pri posameznikih potek staranja lahko vodi v postopno slabšanje telesnega in duševnega
zdravja ter v pomembno poslabšanje kakovosti življenja. Družbi staranje nalaga dodatne
finančne obremenitve za socialni in zdravstveni sektor. To je tudi razlog, da so raziskovalci
javnega zdravja iskali enostavne in veljavne mere za vrednotenje ter napoved zdravstvenega
stanja pri posameznikih in v populaciji. Samoocena zdravja se kot kazalec zdravja
prebivalstva široko uporablja v obsežnih/celostnih meritvah zdravja, za masovno uporabo pa
ga priporoča tudi Svetovna zdravstvena organizacija (117).
Od polovice dvajsetega stoletja, ko se je začela ideja samoocene zdravja, je postala široko
sprejeta kot zanesljiva mera zdravstvenega stanja, napovedni dejavnik uporabe zdravstvene
službe ter umrljivosti (118). Samoocena zdravja je subjektivna mera, ki združuje biološke,
duševne, socialne in funkcionalne vidike posameznika (115), vključujoč osebna in kulturna
prepričanja ter vedenjski slog (119).
Na samooceno zdravja vplivajo demografski kazalci kot sta spol in starost, socialni kot so
izobrazba, socialne mreže in delovanje družine, biološki, kot so prisotnost bolezni in uživanje
zdravil, kazalci duševnega zdravja, kot so tesnoba, potrtost/depresija, demenca ali žalost,
funkcionalni kazalci, ki odražajo spremembe telesnih funkcij ter instrumentalnih vsakdanjih
življenjskih aktivnosti (115, 120, 121). Različne komponente samoocene zdravja kažejo
različne stopnje stabilnosti skozi čas (119).
Razlike med subjektivno oceno zdravja in njegovimi objektivnimi merami, so pogosto
povezane s socialnimi in demografskimi dejavniki, kar pomeni, da na dojemanje zdravja
pogosto vpliva socialni položaj posameznika; ti dokazi pa kažejo na pomembnost vpliva
psihosocialnih dejavnikov pri oceni zdravja (122-124).
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Odrasli z nižjo izobrazbo konsistentno verjetneje poročajo o slabšem zdravju kot tisti z višjo
izobrazbo, neodvisno od ekonomske razvitosti države ali geografskih posebnosti področja
(125), kar velja tudi za Slovenijo. Slaba samoocena zdravja pri čisto spodnjem in delavskem
razredu približno 4,6-krat pogostejša kot pri višjem srednjem in zgornjem sloju (126).
Vsaka posamezna komponenta SES je neodvisno povezana s samooceno zdravja, kar
poudarja pomen upoštevanja vseh teh komponent pri merjenju neenakosti v zdravju.
Italijanska raziskava je pokazala, da je ocena zdravja močno povezana s pomanjkanjem
socialnih omrežij ter kontekstom okolja (127).
Slabša samoocena zdravja je povezana z višjo starostjo, samskim zakonskim stanom, nižjimi
dohodki, nižjo socialno podporo, s potrebo po pomoči pri vsakdanjih življenjskih aktivnosti,
čustvenimi problemi (128, 129) in slabo samooceno lastnega finančnega stanja (130).
Obstajajo pomembni dokazi, da lahko ob absolutni in relativni neenakosti (nižji socioekonomski status) tudi občutek neenakosti vpliva na telesno in duševno zdravje (131).
Telesna vadba in tip soseščine, v kateri živijo, tudi pomembno vplivata na samooceno zdravja
(starostnikov) (120).
Nekaj raziskav je pokazalo razlike med spoloma v samooceni zdravja (132), kar velja tudi za
Slovenijo (126). Ženske se bolj zavedajo telesnih težav in bi njihova samoocena zdravja lahko
bila natančnejša, bolj celostna, občutljivejša na širši spekter zdravstvenih problemov ter se
bolj nanaša na negativne vplive, ki odražajo širši razpon življenjskih okoliščin (133). Vendar,
če se upoštevata zdravstveno stanje in SES, močno upade vpliv razlik med spoloma na
samooceno zdravja, zlasti pri ovdovelih (134).
Številne kronične bolezni imajo neposreden vpliv na SRH, neodvisno od obstoja invalidnosti
ali funkcionalnih omejitev (120). Lammi in sodelavci so ugotovili, da je prisotnost kroničnih
bolezni močnejši napovedni dejavnik nezmožnosti kot nezdrav življenjski slog. Predvsem
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starostniki ocenjujejo svojo kakovost življenja in zdravstveno stanje v veliki meri glede lastne
sposobnosti samostojnega izvajanja vsakdanjih aktivnosti (115).
Povezanost ITM s funkcionalnim statusom in samooceno zdravja se značilno spreminja po
starosti in spolu. Čeprav sta nizka telesna teža in močna debelost povezani z naraščanjem
invalidnosti in slabšim zdravstvenim stanjem, prekomerna prehranjenost in zmerna debelost
kažeta povezave, ki se spreminjajo glede na starost in spol (135). Pri Mehičanih so bili telesna
dejavnost, uživanje več sadja in zelenjave ter manj gledanja televizije povezani z dobro
samooceno zdravja, medtem ko povezava z ITM ni bila ugotovljena (136). V švedski
raziskavi je bila samoocena zdravja povezana z debelostjo, pa tudi nizek SES, ni pa
ugotovljena sinergija med debelostjo in nizkim SES v povezavi s SRH. Še posebej slabša
samoocena zdravja, vendar tudi nizek SES in debelost, neodvisno napovedujejo invalidsko
upokojitev/nezmožnost (137).
V raziskavi SENECA je bil zdrav vedenjski slog povezan z boljšo samooceno zdravja (138).
Telesno nedejavni moški, bivši ali sedanji kadilci, so značilno pogosteje ocenjevali lastno
zdravje kot slabo ali zelo slabo v primerjavi z moškimi z ustrezno telesno dejavnostjo in
nekadilci (139, 140). Nedejavni odrasli so pogosteje poročali o povprečni ali slabi kakovosti
življenja kot telesno dejavni (141). Samoocena zdravja je povezana s telesno dejavnostjo in
uživanjem alkohola pri starostnikih nižje starosti (120): pitje z nižjo stopnjo tveganja, bodisi
ni imelo vpliva (142) bodisi je bilo povezano z boljšo samooceno zdravja (143).
Starejši z zdravim načinom prehranjevanja so živeli dlje in v boljšem zdravju, tisti, ki so
uživali več alkohola so imeli manj srčnožilnih dogodkov. Nezdrav način prehranjevanja je
imel najslabše zdravstvene izide (144).
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Povečanje uživanja sadja in zelenjave ter ravni vitaminov v krvi, lahko povzroči koristne
učinke na telesno zdravje ter poveča delež oseb z dobro samooceno zdravja na depriviranih
območjih (145).
Švedska raziskava je pokazala, da breme dejavnikov tveganja za srčnožilne bolezni in delež
oseb, ki poročajo o slabi samooceni zdravja naraščata z naraščanjem pojava motnje
metabolizma glukoze, tako pri moških kot pri ženskah v starostnih skupinah 57 do 69 let ter
70 do 86 let. V povprečju so ženske in starejše osebe obeh spolov pogosteje poročale o
slabšem zdravju. Razlike so bile statistično značilne med skupinami mlajših in starejših
moških, medtem ko ni bilo značilnih razlik med starostnimi skupinami žensk. Posledično je
bil trend samoocene zdravja močnejši pri mlajših kot pri starejših moških, medtem ko pri
ženskah ni bilo večjih razlik. Ugotovitve nakazujejo večji pomen naraščanja motnje
metabolizma glukoze za slabšo samooceno zdravja pri starejših ženskah kot pri starejših
moških (146).
Pogostnost socialnih stikov, ali z družinskim člani in sorodniki ali s prijatelji, ni statistično
značilno povezana s samooceno zdravja (147). Socialna izključenost, pomanjkanje
vključevanja ter občutek izoliranosti/izključenosti so neodvisni pomembni dejavniki slabe
samoocene zdravja (148).
Pomanjkanje vzajemnosti pri ženskah in nezaupanje pri moških sta povezana s slabšim
zdravjem (75, 149), medtem ko sta višji ravni individualnega in socialnega kapitala skupnosti
povezani z boljšo kvaliteto življenja (75). Družbeno aktivni ljudje z visokim nivojem
zaupanja v druge in z visokim nivojem vključevanja v skupnosti, pogosteje ocenjujejo svoje
zdravje kot dobro v državah z visokim nivojem socialnega kapitala. Ocena dobrega zdravja je
pri osebah z enakimi lastnostmi precej manj verjetna v državah z nizkim nivojem socialnega
kapitala (150).
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Vključenost v družbo in dostop do pomoči (kot kazalca socialnega kapitala) sta se pokazala
kot pomembna pri samooceni zdravja starostnikov, posebno v urbanih okoljih in redko
naseljenih ruralnih okoljih. Zaupanje se je pokazalo kot statistično značilno povezano z
dobrim zdravjem le v urbanih okoljih (147).
Socialno-ekonomski dejavniki imajo neodvisen in močnejši vpliv na zdravje starostnikov kot
socialni kapital skupnosti (151- 153, 81).
Dojemanje fizičnega okolja skupnosti se je za oceno zdravja izkazalo pomembnejše kot
doživljanje socialnega okolja skupnosti in dostopnosti do storitev (154). Med percepcijo
varnosti v soseščini ter občutkom zaupanja ljudem in samooceno zdravja ter psihološkim
distresom, je bila ugotovljena značilna povezava (155).
Danska raziskava je pokazala povezavo med oddaljenostjo od zelenih površin in samooceno
zdravja ter z zdravjem povezano kvaliteto življenja. Vrednosti vseh osem dimenzij SF-36 so
bile nižje pri tistih, ki živjo v bližini zelenih površin – manj kot 1 km (156).
Stanovanjske razmere ter prenovitvene aktivnosti lahko nudijo ključne priložnosti za
izboljšanje zdravja prebivalstva in zmanjšanje neenakosti v zdravju. Izboljšanje stanovanjskih
razmer z insolacijo/sončnim ogrevanjem starih hiš in povečanjem notranje temperature, lahko
izboljša oceno zdravja in dobro počutje (157).

1.9 Spremljanje in merjenje tveganj za zdravje ter merjenje zdravja v urbanem okolju
Pomembni podatki o zdravju kot kaže izvirajo iz pregleda nevarnosti oz. tveganj in z njimi
povezanih morebitnih zdravstvenih izidov. Tako raziskovanje kot spremljanje zdravja,
vključujoč vitalno statistiko in javnozdravstveni nadzor Ministrstva ter organizacij, kot je
SZO, so viri pomembnih podatkov o zdravju (2).
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Zdi se, da tradicionalni merili zdravja, kot sta zbolevnost in umrljivost, potrebujeta dopolnitve
z bolj subjektivnimi ocenami potreb (kot je npr. samoocena zdravja), kar bi lahko prispevalo k
bolj realnemu vpogledu v stanje in potrebe skupnosti (158).
V raziskavah »Social cultural planning« so že leta 1974 razvili vsesplošno orodje za
monitoring in sicer Indeks pogojev življenja (living condition index - LCI), ki vključuje:
gospodinjstvo, kupno moč, prostočasne aktivnosti, mobilnost, socialno vključevanje, športnogibalne aktivnosti, počitnice in zdravje (6). Izobrazba, dohodek in zaposlitev so viri, ki
prispevajo k uresničevanju priložnosti in hkrati opisujejo ozadje, zato so izločeni iz LCI.
Pomembno je, da v indeksu ni subjektivnih mnenj posameznikov, kajti analiziramo pogoje
življenja kot kazalce, pomembne za načrtovalce politike. Zdravje je, po eni strani predpogoj,
po drugi pa izid različnih (vladnih) politik ali drugih dejavnikov, ki omogočajo optimalne
življenjske razmere. Zaradi očitne povezave se ponavadi preučuje razmerje med LCI in
zadovoljstvom, s subjektivno oceno zdravja ter z občutkom sreče.
Japonski avtorji so na podlagi obstoječih statističnih podatkov v urbanih okoljih oblikovali
indeks zdravja ter indeks determinant zdravja (159). Razsežnost vpliva determinant zdravja na
indeks zdravja so preverjali z regresijsko analizo, medsebojne vplive pa s korelacijo. Pokazalo
se je, da devet indeksov determinant zdravja (zdravstveno varstvo (človeški in materialni
viri), preventivne zdravstvene aktivnosti, kvaliteta okolja, stanovanje, hrup iz okolja, lokalna
ekonomija, zaposlenost, dohodek ter izobrazba) pojasnjuje 51,6 % variance indeksa zdravja
kot celote v urbanem okolju. Indeksi determinant zdravja so bili med seboj povezani in ne
nazadnje so indeksi determinant zdravja posameznika korelirali z indeksom zdravja
populacije. Avtorji so pokazali, da sočasna analiza medsebojnih povezav determinant zdravja
in zdravstvenega stanja lahko prispeva k širši integrirani perspektivi pri političnem ukrepanju.
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Nemški avtorji so s pomočjo NRW's (North Rhine Westphalia) seta kazalcev, ki vsebuje več
kot 70 regionalnih zdravstvenih kazalcev, dostopnih za poročanje za vseh 54 skupnosti in
urbanih območij, glede na opažene razlike v zbolevnosti in umrljivosti poskušali pojasniti
povezavo med socialnim statusom in zdravstvenim stanjem. Pred leti so zastavili
multivariatno analizo z namenom opredelitve socialno-ekonomsko različnih tipov regij. To je
pripeljalo do oblikovanja šestih tipov regij, ki se lahko povežejo z zdravstvenimi kazalci.
Najprej so kazalce socialne strukture grupirali s pojavi in dejavniki, ki jasno odražajo razlike
v pogojih življenja. Kot rezultat sta bila izluščena dva dejavnika, in sicer dejavnik
ekonomskega razvoja, določen z razpoložljivim dohodkom, in t. i. A-dejavnik, ki opisuje
dejstvo, da revnejši, brezposelni in starejši ter skupine tujcev živijo koncentrirano v območjih
z upadajočo populacijo, vendar z visoko populacijsko gostoto. Naslednji korak je bila
»cluster« analiza, katere cilj je bil opredeliti 54 skupnosti in urbanih območij, kot tudi
drugačnih tipov regij. Naslednji korak je bil s »cluster« metodo pojasniti regionalne razlike
glede na izbrane zdravstvene kazalce. Štirje zdravstveni kazalci so se pokazali kot posebno
pomembni za analizo povezave med socialnim statusom in zdravstvenim stanjem:
pričakovano trajanje življenja za moške in ženske, delež nizke porodne teže, umrljivost
dojenčkov in preprečljive smrti. Značilno višje pričakovano trajanje življenja za živorojene
moške je bilo opisano v skupnostih/območjih z visokim razpoložljivim dohodkom (160).
Analiza je pokazala, da ima intenzivno kopičenje problemov v enem urbanem območju ali
njegovem delu lahko značilno močnejši negativen vpliv na zdravstveno stanje, kot je lahko
pozitiven vpliv razvitih urbanih območij ali njegovih okoliških delov.
Pogosta metodologija za prikaz trenutnega stanja zdravja in dejavnikov tveganja ter
neenakosti v zdravju so ekološke raziskave, ki se jih izvede v dveh različnih obdobjih in se
primerja stanje. Predpogoj za ustreznost te metodologije je, da se uporabljajo enaki načini
ocenjevanja zdravja oz. dejavniki tveganja, ter da se struktura populacije bistveno ne
30

spreminja v času, npr. vpliv priseljencev (161). Raziskava »Tvegana vedenja, povezana z
zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih Slovenije« iz 2001 je
pokazala večjo obremenjenost z dejavniki tveganja oz. slabše zdravje v ruralnih področjih v
primerjavi s primestnim in mestnim ter pri večini dejavnikov ugotovila povezanost z nižjo
izobrazbo oziroma nižjim socialno-ekonomskim statusom (162).
Osnovni podatki, na katerih so osnovane politične odločitve, bi morali biti lahko dostopni,
predvsem iz rednih virov spremljanja in ne le iz raziskav, ki se praviloma izvajajo presečno
ter zahtevajo dobro organizacijo in čas. Rutinski zdravstveni statistični podatki o urbanih
območjih kot celoti so lahko nezanesljivi in so praviloma nepopolni. Kar pa je še bolj
pomembno, lahko s povprečjem zavajajo, oziroma zakrijejo probleme, ki obstajajo znotraj
urbanega območja.
Ocena zdravja v slovenskem urbanem okolju
V Sloveniji obstaja le malo kazalcev, ki merijo izide in vpliv politike na revščino, ekonomske
dejavnike ali zdravje oz. njihov učinek na socialni gradient (163). Veliko kazalcev odraža
populacijska povprečja ter enostavno samo meri uporabo posameznih storitev.
Podatki za posamezna področja znotraj urbanih območij so praviloma redko dostopni ali pa
niso pravočasno dostopni (2), kar velja tudi za Slovenijo. To je pokazal tudi nabor obstoječih
podatkov rutinske statistike, v okviru EUROURHIS projekta, v fazi pred raziskavo (164,
165).
Povezovanje pričakovanega trajanja življenja (preračunanega iz rutinskih podatkov o umrlih
za posamezno urbano okolje) in odgovorov o samooceni zdravja iz vprašalnika, je prineslo
ocene pričakovanega trajanja življenja v zdravju za prebivalce urbanih okolij, udeležene v
projektu EUROURHIS 2, vključno s Slovenijo. Pričakovano trajanje življenja moških,
ocenjeno v starosti 15 kot 60 let let, je tako v Mariboru kot Ljubljani, približno 4 leta krajše
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kot pričakovano trajanje življenja žensk. Več let v dobrem zdravju pa preživijo moški kot
ženske, zlasti v starosti 60 let. Kazalci so bili slabši v slovenskih urbanih okoljih v primerjavi
s severno in zahodno-evropskimi urbanimi okolji, boljši pa od nekaterih urbanih okolij
vzhodne Evrope, predvsem pri moških (164, 165).
Potrebujemo bolj poglobljeno in neprekinjeno spremljanje zdravja, ki bo temeljilo tudi na
individualnih podatkih. Dostopnost podatkov na individualni ravni s povezavami med
socialno-ekonomskimi in zdravstvenimi podatki ter razvoj novih virov podatkov sta nujna za
sistematično spremljanje, analiziranje in vrednotenje neenakosti v zdravju v urbanem okolju
ter vrednotenje zastavljenih ciljev (30).

2. NAMEN NALOGE, CILJI, HIPOTEZE

2.1 Namen
Namen naloge je na podlagi preverjanja nove metodologije za ugotavljanje in spremljanje
zdravja znotraj urbanega okolja predlagati nadaljnje oblike raziskovanja oziroma vzpostavitev
rednega monitoringa in na ta način zagotoviti natančnejše, oziroma dostopnejše in hitrejše
informacije za javnozdravstveno stroko in odločevalce ter na podlagi ugotovljenega predlagati
javnozdravstvene ukrepe za odpravo oz. zmanjšanje razlik v zdravju v slovenskem urbanem
okolju.

2.2 Cilji
Cilji naloge so:
1. Razviti raziskovalno orodje za ugotavljanje in spremljanje zdravja znotraj urbanega
okolja, preveriti ustreznost raziskovalnega orodja za raziskovanje zdravja v

32

slovenskem urbanem okolju ter njegovo uporabnost za zaznavanje neenakosti/razlik v
zdravju znotraj slovenskega urbanega okolja;
2. Pri prebivalcih v slovenskem urbanem okolju izmeriti njihovo socialno-ekonomsko
stanje (SES), vedenjski slog in zdravje, na podlagi tega pa definirati najbolj ogrožene
skupine prebivalstva;
3. Izračunati povezanost socialno-ekonomskega stanja in vedenjskega sloga z zdravjem
prebivalcev v slovenskem urbanem okolju;
4. Preveriti pomen in prispevek posameznih determinant na zdravje prebivalstva v
urbanem okolju Slovenije.

2.3 Hipoteze
1. Socialno-ekonomsko stanje (izobrazba in dohodek) je z zdravjem prebivalcev
urbanih okolij v Sloveniji močneje povezano, kot vedenjski slog (prehrana, telesna
dejavnost, pitje alkohola in kajenje tobaka) in fizično okolje (izpostavljenost hrupu,
dostopnost zelenih površin, pogoji bivanja).
2. Nezdrav vedenjski slog je pogostejši v urbanih okoljih/njihovih delih z nizkim
socialno-ekonomskim stanjem posameznikov (kompleksni vplivi) in tudi z nizkim
socialno-ekonomskim

stanjem

celotnega

urbanega

okolja/njegovega

dela

(kontekstualni vplivi).
3. Starostniki imajo v urbanih okoljih v Sloveniji slabše zdravstveno stanje kot drugi
prebivalci v teh okoljih, kar je predvsem v povezavi s slabšim socialno-ekonomskim
stanjem z večjo omejenostjo zaradi bolezni ter v povezavi s slabšimi socialnimi
omrežji.
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3. METODE

3.1 Opis vzorca preiskovancev
Vzorec prebivalcev urbanega okolja širšega mariborskega in ljubljanskega področja
(naključen, stratificiran za skupno območje UE Maribor, UE Pesnica in UE Ruše ter
naključen, stratificiran za skupno območje UE Ljubljana, UE Domžale, UE Litija, UE
Kamnik, UE Grosuplje, UE Logatec in UE Vrhnika) je bil izdelan na Statističnem uradu RS.
Podatki so pridobljeni iz Centralnega registra prebivalstva. Slovenija se je vključila v projekt
EURO-URHIS skupaj z drugimi dvanajstimi evropskimi državami in sicer z vključitvijo
širšega urbanega območja Ljubljane (Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin,
Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Šmartno pri Litiji,
Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Ljubljana, Medvode, Škofljica,
Velike Lašče, Vodice, Horjul, Logatec, Borovnica, Vrhnika, Log - Dragomer) in Maribora
(Duplek, Maribor, Rače - Fram, Starše, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju,
Kungota, Pesnica, Šentilj, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi). Vključenih je 1.600
naključno izbranih odraslih prebivalcev za posamezno širše urbano območje; 800 prebivalcev
v starosti od 19 do 64 let ter 800 prebivalcev v starosti 65 let in več; v vsaki starostni skupini
po 400 moških in 400 žensk. Cilj je bil dobiti po 400 odgovorov iz vsakega urbanega
območja, sodelujočega v raziskavi, kar predstavlja 50 % odgovorov.
V analizi sem starost omejila na 75 let. Kot starostniki so upoštevani anketiranci stari več kot
64 in manj kot 76 let.
3.1.1 Uteževanje vzorca

Porazdelitev po starosti in spolu se v vzorcu lahko razlikuje od populacije, ki jo predstavlja.
Namen postopka uteževanja je, da popravi ocene za urbana okolja ali podskupine znotraj
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urbanih okoljih, ki se lahko posplošijo. S tem vzorec lahko prezrcalimo nazaj na nepristransko
predstavitev anketne populacije (166).
V EURO-URHIS 2, kot tudi v nalogi, so bili podatki uteženi na obeh spremenljivkah, ki sta
uporabljeni za stratifikacijo vzorca: spol in starost. Kot referenčna je uporabljena populacija
urbanega okolja. Postopek je natančno opisan v nadaljevanju; uporabljene so “velike uteži”
(Wi) za izračune reprezentativnih ocen urbanega okolja. Te uteži nakazujejo število
prebivalcev urbanega območja, ki jih predstavlja sodelujoči. Ekstremne vrednosti so bile
klestene. Za klestenje so bile uporabljene “majhne uteži” (wi).
 Zgornja in spodnja meja majhnih uteži je postavljena na wi=0.2 and wi=5.
 Vse uteži manjše kot 0.2 so povišane na 0.2.
 Vse vrednosti večje kot 5 so znižane na 5.
Končne uteži so bile prerazporejene po klestenju in zviševanju ekstremnih vrednosti, da bi
zagotovili enako število sodelujočih pred in po uteževanju. Velike uteži so se spreminjale
usklajeno. Sodelujoči, ki so imeli manjkajoče vrednosti na uteženih spremenljivkah, so bili
izločeni iz analize (167).

3.2 Zasnova raziskave
EURO-URHIS 2 je evropski raziskovalni projekt, katerega cilj je razvoj metod, ki omogočajo
ugotavljanje stanja ter primerjanje zdravja prebivalcev različnih urbanih okolij v evropskem
prostoru, posredno ugotavljanje neenakosti v zdravju znotraj posameznih urbanih okolij, s
končnim ciljem izboljšati kvaliteto življenja v urbanem okolju (168).
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3.2.1 Vprašalnik in potek raziskave

Vprašalnik je nastal s skupnim delom vseh partnerjev v EUROURHIS 2 projektu.
Uporabljena so tako standardizirana in veljavna vprašanja iz drugih raziskav (viri le-teh so
navedeni v nadaljevanju pri posameznem sklopu), kot tudi nova, oblikovana s skupnim delom
partnerjev v projektu ter validirana. Izhodišče za oblikovanje vprašalnika je bila obstoječa
baza rutinskih podatkov posameznega urbanega okolja oziroma države partnerice. Ta je
predhodno pregledana in ugotovljeno je, kateri kazalci so na voljo, katere so njihove definicije
v posameznih državah in ali so te definicije primerljive. Kazalci, ki niso bili na voljo v večini
držav partneric, so bili izločeni iz skupnega nabora rutinskih podatkov. Tiste, ki so ključnega
pomena za zdravje v urbanem okolju, a jih ni moč pridobiti iz rutinske baze podatkov, smo
vključili v raziskavo.
Vprašalnik je bil po dokončnem oblikovanju preveden iz izvirnika v angleščini v slovenščino
s strani strokovnjaka s področja javnega zdravja in nato nazaj v angleščino s strani
neodvisnega strokovnjaka, ki ni s področja javnega zdravja. Vse razlike, ki so pri prevodu
nastale, so bile analizirane in prilagojene v slovenski različici vprašalnika le tam, kjer je bil
pomen besedila spremenjen. Večjih odstopanj ni bilo.
Vprašalnik je bil nato pilotno testiran pri odrasli populaciji, z namenom preveriti razumljivost
vprašanj. Posebnih problemov pri razumevanju vprašanj ni bilo.
Vsebina vprašalnika je razdeljena na šest sklopov. Sklop A: osnovni podatki o osebi – spol,
starost, zakonski stan, izobrazba, poklic, država rojstva (169-173). Sklop B: zdravstveno
stanje, težave in počutje ter odnos do okolice in socialnega omrežja (174-178). Sklop C:
vedenjski slog – telesna dejavnost, uživanje alkohola, tobaka, prepovedanih drog, način
prehranjevanja (170, 179-184). Sklop D: doživljanje okolja (hrup, zelene površine, kvaliteta
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stanovanja) (185, 175). Sklop E: koriščenje zdravstvene službe ter preventivne aktivnosti.
Sklop F (samo za ženske): obnašanje v nosečnosti in dojenje.
Naključno izbrani prebivalci so vprašalnik skupaj s spremnim pismom o raziskavi prejeli po
pošti. V primeru, da na vprašalnik niso odgovorili v dveh tednih, jim je bil poslan opomnik in
če ponovno niso odgovorili, jim je bil še enkrat poslan vprašalnik. Zagotovljena je bila
zaupnost odgovorov.
Vnašanje rezultatov vprašalnikov je potekalo v skupno bazo z masko v angleščini, in sicer v
obdobju treh mesecev. Po kontroli, čiščenju in preverjanju morebitnih napak, kar je potekalo
pri nizozemskih partnerjih, je bila baza podatkov zaključena in pripravljena za analizo.
Vsaka država partnerica je lahko prejela (po vnaprej določenem protokolu za iskanje
podatkov) podatke za lastno urbano okolje.
Primernost kriterijev za raziskavo je osnovana na tistih iz European Health Interview Survey
(EHIS), vendar prilagojena bolj strogim kriterijem iz EURO-URHIS 2.
3.2.2 Primernost sodelujočih

Vprašalnik je bil veljaven, če:
- ne smeta manjkati spremenljivki, ki se jih utežujeta (datum rojstva in spol)
- je vsaj 75 % ključnih vprašanj odgovorjenih (npr. vprašanja, na katera so bili odgovori
zaželjeni).
- so vprašalnik izpolnjevali tisti, ki so izbrani v vzorec, v starosti 19 do 75 let v času začetka
raziskave
- ga je izpolnjeval sodelujoči, ki ima bivališče v predhodno definiranemu urbanemu okolju.
(Ostali, ki so odgovorili, a imajo bivališče zunaj teh meja, se izključijo.)

37

- je izpolnjen resno oz. zanesljivo (“face validity”)
o Zasnovano na ocenah raziskovalca oz. osebe, ki je podatke vnašala
o Kakovost odgovorov na t.i. odprta vprašanja
o Kakovost odgovorov na občutljiva vprašanja (npr. alkohol, droge, ipd.)
3.2.3 Primernost urbanega območja

V okviru delovne skupine 4 (Work Package 4) EUROURHIS 2 so bili oblikovani protokoli za
zbiranje podatkov. Nekateri so rahlo prilagojeni lokalnim situacijam z namenom doseči
reprezentativnost. Vsi partnerji so po zaključenem zbiranju podatkov poročali o morebitnih
spemembah protokola.
Stopnja odgovora je definirana kot število veljavnih vrnjenih vprašalnikov, deljeno s številom
primernega vzorca.
Primeren vzorec je definiran, če se od izvirnega vzorca odšteje:
- Osebe, ki niso del populacije predhodno definiranega urbanega okolja
- Osebe, ki so izven starostnih meja (odrasli mlajši od 19 in starostniki nad 75 let)
- Osebe z napačnim naslovom bivanja
- Umrle osebe v času trajanja raziskave
- Osebe, ki niso bile sposobne izpolniti vprašalnik

Zadostno veliki vzorci udeležencev, ki so reprezentativni za ciljno populacijo, so bili vzorci:
- Sodelujočih, ki so vrnili veljaven vprašalnik in so del primernega vzorca
- Imajo najmanj 75, vendar raje prek 100 sodelujočih po stratumih spola in starosti
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3.2.4 Primernost kazalcev

Kazalci so primerni, kadar nanj ne vplivajo sezonskost ali odkloni od pomena besedila v
vprašanju ter kadar je odgovor za posamezen kazalec vsaj 75 % .
Stopnja odgovora pri posameznem kazalcu je definirana kot število sodelujočih, ki so izpolnili
vprašalnik pri specifičnem vprašanju ali kombinaciji vprašanj, ki potrebnih za izračun kazalca
v veljavnem vprašalniku, deljeno s skupnim številom veljavnih vprašalnikov. Primeren
kazalec ima stopnjo odgovora vsaj 75 % v bazi, ki vključuje vsa urbana območja. Upošteva se
tudi pri posameznem urbanem območju.
Tudi pri odgovorih na posamezna vprašanja je potrebno upoštevati vsaj 75 % odgovor.
Število sodelujočih, ki so odgovorili (ali niso primerni) na posamezno vprašanje, je deljeno s
skupnim številom veljavnih vrnjenih vprašalnikov.

3.3. Metode – podrobnejši opis kazalcev
Ustreznost metodologije EURO-URHIS 2 v slovenskem urbanem okolju sem preverila skozi
ugotavljanje povezanosti posamezne determinante zdravja z zdravstvenim izidom (samooceno
zdravja), ter skozi ugotavljanje pomena/prispevka posamezne determinante zdravja na
zdravstveni izid/neenakosti v zdravstvenih izidih. Potrebno je bilo združevanje posameznih
oz. oblikovanje novih spremenljivk, predhodno definiranje ravni socialno-ekonomskega
položaja, zdravega in nezdravega vedenjskega sloga ter zdravja.
3.3.1 Opredelitev socialno-ekonomskega položaja

SES sem v tej nalogi ocenjevala kot samoporočano raven izobrazbe z vrednostmi 1 – brez
formalne izobrazbe, 2 – osnovnošolska izobrazba, 3 – srednješolska izobrazba, 4 – višje in
visokošolska izobrazba. Prav tako sem v oceno SES vključila odgovor na vprašanje ali ima
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oz. nima oseba dovolj finančnih sredstev za osnovne dnevne potrebe (bivanje, prevoz,
oblačila, hrana). Anketiranci so bili razvrščeni v skupine glede na SES po metodi "latent class
analysis".
3.3.2 Opredelitev zdravega/nezdravega vedenjskega sloga

Izkoristila sem možnosti, ki jih nudi vprašalnik ter predhodne analize s področja vedenjskega
sloga (76).
Zdrav vedenjski slog sem definirala kot: redna zmerna telesna dejavnost (30 min na dan vsaj
en dan v tednu) + nekajenje + manj tvegano pitje alkohola + zdravo prehranjevanje (redni
zajtrk + ena enota in več sadja na dan + ena enota in več zelenjave na dan + mleko z nizko
vsebnostjo maščob, torej 1,6 % in manj).
Nezdrav vedenjski slog sem definirala kot: telesna nedejavnost + redno/občasno kajenje +
tvegano pitje alkohola kar pomeni: čezmerno dnevno pitje alkohola (3 enote vina ali piva ali
žganih pijač na dan za moške ter 2 enoti vina ali piva ali žganih pijač na dan za ženske) in/ali
uživanje šest ali več enot alkohola v nizu vsaj enkrat na teden za moške oziroma enkrat na
mesec za ženske (opomba: pri starostnikih je kot čezmerno pitje opredeljeno dnevno pitje
vina, piva ali žganih pijač) + nezdravo prehranjevanje (zajtrk manj kot 4-krat na teden,
uživanje manj kot ene enote sadja na dan + uživanje manj kot ene enote zelenjave na dan +
uživanje mleka z deležem maščob večjim od 1,6 % in/ali neuživanje mleka + uživanje masla
in trdih margarin).
Opredelitev zdravega/nezdravega prehranjevanja
Vsak od kriterijev prehranjevanja je bil ovrednoten kot 1 - drži in 0 - ne drži. Tvorili smo
novo mero ustreznosti prehranjevalnih navad kot vsoto točk na postavljenih kriterijih. Višje
vrednosti so tako odražale manj ustrezne prehranjevalne navade.
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Opredelitev telesne dejavnosti/nedejavnosti
Upoštevali smo odgovor na vprašanje »Kako pogosto v prostem času vadite vsaj 30 minut,
tako da postanete rahlo zadihani ali spoteni?« Ustrezna telesna aktivnost je bila opredeljena
kot telesna aktivnost štiri do šestkrat na teden ali več, manj ustrezna telesna aktivnost je bila
opredeljena kot aktivnost enkrat do trikrat na teden. Neustrezna telesna dejavnost pa je bila
opredeljena kot aktivnost trikrat na mesec ali manj – to je manj kot enkrat na teden.
Opredelitev kajenja tobaka/nekajenja
Kot kadilci so opredeljeni sodelujoči, ki so na vprašanje o kajenju odgovorili, da kadijo
dnevno ali občasno. Vsi ostali so opredeljeni kot nekadilci.
Opredelitev tveganega pitja alkohola
Kot tvegano pitje alkohola smo opredelili pitje šest enot ali več, vsaj enkrat na teden pri
odraslih moških oz. pitje šest enot ali več, vsaj enkrat na mesec pri odraslih ženskah in/ali
pitje dveh različnih alkoholnih pijač (žganih pijač/vina/piva ) dnevno za ženske oz. pitje treh
različnih alkoholnih pijač (žganih pijač/vina/piva) dnevno za moške. Pri tem smo kombinirali
odgovore na vprašanje o pogostosti pitja in odgovor na vprašanje o pitju večjih količin
katerekoli alkoholne pijače ob eni priložnosti. Pri osebah nad 64 let smo kot tvegano
opredelili dnevno pitje katerekoli alkoholne pijače (žganih pijač, vina ali piva).
3.3.3 Opredelitev zdravja in bolezni

V pričujoči nalogi je odvisna spremenljivka samoocena zdravja. Samoocena zdravja je
evalvirana z vprašanjem: “Kako ocenjujete vaše zdravje na splošno?” in merjena na
petstopenjski lestvici od 1 (zelo dobro) do 5 (zelo slabo). Za potrebe multivariatne logistične
analize so bili odgovori združeni v dve kategoriji: 0 - dobro (združuje “zelo dobro” in
“dobro”) in 1 – zadovoljivo in slabo (združuje “zadovoljivo”, “slabo” in “zelo slabo”).
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Iz vprašanj »Ali imate kakšno kronično bolezen, kronično posledico poškodbe, nezmožnost
ali drugo kronično stanje?« in »Ali vas ta bolezen/poškodba/stanje omejuje pri vsakodnevnem
delu/aktivnostih?«, smo tvorili novo spremenljivko z naslednjimi oznakami: 0 - brez kronične
bolezni, 1 - kronična bolezen, ki ne ovira pri vsakdanjih opravilih, 2 - kronična bolezen malo
ovira pri vsakdanjih opravilih, 3 - kronična bolezen, ki zelo ovira pri vsakdanjih opravilih.
Upoštevan je samoporočan podatek o diagnozi ali zdravljenju v zadnjem letu, za sledeča
stanja: zvišan krvni tlak, zvišan holesterol v krvi, zvišan krvni sladkor, prebolena srčna ali
možganska kap, prisotnost angine pektoris, srčno popuščanje, sklepna revma, obraba sklepov,
bronhialna astma, kronični bronhitis, gastritis ali rana na želodcu, katerakoli maligna bolezen,
depresija, anksioznost (napadi strahu, panike) ter stres.
3.3.4 Opredelitev psihosocialnih dejavnikov

Opredelitev psihološkega statusa
Psihološki status posameznika je bil evalviran z General Health Questionnaire (GHQ-12)
(186). Višje število točk v vprašalniku pomeni slabši psihološki status anketiranca.
Porazdelitev spremenljivke duševno zdravje statistično značilno odstopa od normalne, zato za
preverjanje razlik med skupinami v duševnem zdravju uporabimo neparametrične teste:
Mann-Whitneyev test in Kruskal-Wallisov test.
Opredelitev socialnih omrežij
Če je posameznik navedel, da se srečuje ali kontaktira družino ali prijatelje vsaj enkrat na
teden, sem to opredelila kot močno (ustrezno) socialno omrežje, v nasprotnem primeru (manj
kot enkrat na teden) pa kot šibko (neustrezno) socialno omrežje.
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Opredelitev socialnega kapitala
Posamezniki, ki so odgovorili, da imajo zelo močan ali zadovoljivo močan občutek
pripadnosti neposredni soseščini in se povsem ali precej strinjajo s trditvijo, da so ljudje v
njihovi soseščini pripravljeni pomagati sosedom, so opredeljeni kot osebe z močnim
socialnim kapitalom. Posamezniki, ki so odgovorili, da nimajo močnega občutka pripadnosti
neposredni soseščini in se precej ali sploh ne strinjajo s trditvijo, da so ljudje v njihovi
soseščini pripravljeni pomagati sosedom, so opredeljeni kot osebe s šibkim socialnim
kapitalom.
3.3.5 Opredelitev fizičnega okolja

Kot determinante iz okolja smo zajeli hrup, zelene površine ter vlago v stanovanju/hiši.
Upoštevan je zunanji hrup. Izpostavljenost posameznikov smo opredelili kot delno in kot
močno izpostavljeni.
Pri zelenih površinah (vključujejo javne parke, podeželje v bližini doma, steze ob rekah in
kanalih) smo ocenjevali bližino (zelene površine v moji soseščini so dosegljive peš) in
možnost (rekreativne) aktivnosti na njih (na zelenih površinah v moji soseščini se lahko
aktivno rekreiram – hoja, sprehod s psom, športi, igre…). Upoštevani so odgovori »se
strinjam« oz. »se ne strinjam« in »niso dosegljive/primerne«.
Prisotnost ali odsotnost mokrih ali vlažnih madežev oz. plesni smo ocenjevali z upoštevanjem
odgovorov »da« oz. »ne« na vprašanje »Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih v vaši hiši/bloku,
razen v kleti (npr.na stenah, tapetah, stropih ali preprogah) kaj od spodaj navedenega?«
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3.4 Statistična analiza podatkov
Zbrane podatke sem analizirala s statističnim paketom SPSS, verzija 21.0. Nominalne
spremenljivke sem opisala s frekvencami in deleži, intervalne pa z najmanjšo in največjo
vrednostjo, aritmetično sredino, mediano in standardnim odklonom. Hipoteze sem testirala s
pomočjo univariatne in multiple logistične analize.
Skupine SES sem dobila s pomočjo latentne analize razredov (187) s pomočjo programa R
verzija 2.12.0. Vse hipoteze so testirane pri stopnji značilnosti α=0.05. Z latentno analizo
razredov smo iskali latentno kategorialno spremenljivko, ki bi najbolje pojasnila naše
manifestne spremenljivke (izobrazba, dovolj denarja za vsakdanje stroške). V konkretnem
primeru je bilo število razredov latentne kategorialne spremenljivke vnaprej določeno na tri,
kajti želeli smo kategorizacijo v tri razrede in upali da le-te dobimo dovolj jasno razmejene;
nižji, srednji in višji socialno-ekonomski razred (glede na dva zgoraj omenjena kriterija).
Vsaka enota je bila uvrščena v eno izmed skupin. Narejena je opisna statistika za vsako
posamezno kategorijo: »izobrazba« in »dovolj denarja za vsakdanje stroške«. Glede na
opisno statistiko so bile skupine tudi poimenovane in so bile (zelo) jasne. V kolikor
razmejitev ne bi bila smiselna, bi upoštevali drugačno število (manj ali več) razredov
latentne spremenljivke.
Test χ-kvadrat sem uporabila za ugotavljanje razlik pri nominalnih in ordinalnih
spremenljivkah. Uporabila sem Yatesov popravek v primeru, ko je bila vsaj ena frekvenca
manjša od 5 ali če so bili podatki le za eno samo stopnjo prostosti.
V univariatni analizi sem uporabila Studentov test t za primerjavo pri zveznih spremenljivkah,
pri spremenljivkah, ki so porazdeljene normalno, oz. neparametrični Mann-Whitneyev test,
pri spremenljivkah, ki niso porazdeljene normalno.
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Porazdelitev spremenljivke duševno zdravje statistično značilno odstopa od normalne
porazdelitve, zato sta za preverjanje razlik med skupinami v duševnem zdravju uporabljena
neparametrična testa: Mann-Whitneyev test in Kruskal-Wallisov test.
V multiplo logistično analizo sem vključila vse spremenljivke, ne le tiste, ki so se pri
univariatni analizi pokazale kot statistično značilne (stopnja značilnosti manjša od 0,05). Z
multiplo logistično analizo sem izdelala in preverila statistični model, ki pojasnjuje
najmočnejše determinante zdravja in razlike v zdravju med prebivalci širšega urbanega
okolja.
V okviru validacije regresijskega modela (188) smo vzorec razdelili na dva seta, vzorec za
učenje (približno 75 % celotnega vzorca) in vzorec za preverjanje modela (približno 25 %
celotnega vzorca). Enote so bile v vsakega od vzorcev umeščene slučajno (številka semena je
bila 15092015). Vzorec za učenje je bil sestavljen iz n=1170 enot, vzorec za preverjanje pa iz
n=368 enot. Multiplo logistično analizo smo izvedli na vzorcu za učenje in primerjali
rezultate s tistimi na celotnem vzorcu. Ker je delež pravilno razvrščenih enot močno odvisen
od izbranega vzorca, smo naredili dodatno 1.000 krat ponovljeno 10-kratno navzkrižno
validacijo regresijskega modela.

3.5 Odobritev raziskave
Raziskava je prejela pozitivno mnenje Komisije za medicinsko etiko RS (KME 105/05/10,
95/07/11).
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4. REZULTATI

4.1 Opis vzorca
Ustrezno izpolnjen oziroma veljaven vprašalnik je vrnilo 53,1 % vključenih v urbanem okolju
Maribora (55,1 % odraslih in 51 % starostnikov) in 50 % vključenih v urbanem okolju
Ljubljane (49,4 % odraslih in 50,6 % starostnikov).
V analizo je bilo po pregledu in čiščenju podatkov vključenih 1.539 oseb. Najnižja starost je
bila 19, najvišja pa 75 let. Povprečna starost je bila 46,1 let, mediana pa 45 let (standardni
odklon 15,3). 73 % sodelujočih živi v urbanem okolju Ljubljane, medtem ko jih v urbanem
območju Maribora živi 27 %. Med sodelujočimi je bilo (po uteževanju podatkov) 49 % starih
med 19 in 44 let, 37 % v starosti 45-64 let ter 15 % starostnikov.
V tabeli 1 so prikazani podatki o zakonskem stanu, sledita tabeli s podatki o sestavi
gospodinjstva ter doseženi izobrazbi (tabela 2 in 3).
Tabela 1: Število in delež anketirancev glede na zakonski stan.

Poročen
Partnerstvo
Živi v paru
Samski
Živita narazen
Ločen
Ovdovel
Brez partnerja
Skupaj
Brez odgovora
Skupaj

Število
844
249
7
210
78
68
68
4
1.528
11
1.539

Delež
54,8 %
16,2 %
0,45 %
13,6 %
5,1 %
4,4 %
4,4 %
0,3 %
99,3 %
0,7 %
100 %
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Tabela 2: Število in delež anketirancev glede na sestavo gospodinjstva.

Družina brez otrok
Družina z otroki
Samski brez otrok
Samski z otroki
Skupaj
Brez odgovora
Skupaj

Število
624
475
306
63
1.468
71
1.539

Delež
40,5 %
30,9 %
19,9 %
4,1 %
95,4 %
4,6 %
100 %

Tabela 3: Število in delež anketirancev glede na najvišjo doseženo izobrazbo

Brez formalne izobrazbe
Dokončana osnovna šola
Srednješolska izobrazba
Vsaj višješolska
Skupaj
Brez odgovora
Skupaj

Število
28
164
905
441
1.538
1
1.539

Delež
1,8 %
10,7 %
58,8 %
28,6 %
100 %
0,1 %
100 %

17 % sodelujočih po lastni izjavi nima dovolj denarja za dnevne stroške, medtem ko jih 83 %
ima. 1 % ni odgovoril na vprašanje.

4.2 Samoocena zdravja
Tabela 4: Število in delež anketirancev glede na samooceno zdravja

Zelo dobro
Dobro
Zadovoljivo
Slabo
Zelo slabo
Skupaj
Brez odgovora
Skupaj

Število
260
678
421
132
34
1.525
14
1.539

Delež
16,9 %
44 %
27,4 %
8,6 %
2,2 %
99 %
1%
100 %
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Kot dobro in zelo dobro zdravje ga je ocenilo 938 (61,5 %) anketiranih, povprečno in (zelo)
slabo pa 586 (38,4 %). Najnižja vrednost samoocene zdravja je bila ena (zelo dobro), najvišja
pa pet (zelo slabo). Povprečje je znašalo 2,34 (standardni odklon = 0,935).
Tabela 5: Število in stolpični deleži anketirancev uvrščenih v posamezno skupino SES
glede na dohodek in izobrazbo
Skupine
Nizek
Dovolj denarja za
dnevne stroške
Da
Ne
Brez odgovora
Izobrazba
Brez formalne izobr.
Dokončana OŠ
Srednješolska izobr.
Vsaj višješolska
Brez odgovora
Skupaj

Srednji

Visok

Brez
odgovora

Skupaj

117 (60,42 %) 721 (80,74 %) 423 (96,14 %)
75 (39,06 %) 172 (19,26 %)
17 (3,86 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

0 (0 %) 1261 (81,9 %)
0 (0 %) 264 (17,22 %)
14 (100 %)
14 (0,91 %)

28 (14,58 %)
164 (85,42 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
192 (100 %)

0 (0 %)
28 (1,82 %)
0 (0 %) 164 (10,66 %)
12 (85,7 %) 905 (58,8 %)
1 (7,14 %) 441 (28,65 %)
1 (7,14 %)
1 (0,06 %)
14 (100 %) 1.539 (100 %)

0 (0 %)
0 (0 %)
893 (100 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
893 (100 %)

0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
440 (100 %)
0 (0 %)
440 (100 %)

Razvrstili smo anketirance v skupine glede na socialno-ekonomski položaj (rezultati "latent
class analysis"). Razvrščenih je bilo n = 1.524 (99 %) anketirancev, ki so imeli podatke na
obeh merjenih spremenljivkah. Anketiranci, ki niso odgovorili na vprašanja, na podlagi
katerih je bila narejena razvrstitev v skupine, so bili vključeni v skupino »brez odgovora«.

4.3 Povezanost posameznih determinant zdravja s samooceno zdravja

4.3.1 SES in samoocena zdravja
Tabela 6: Samoocena zdravja (število in delež anketiranih) po skupinah glede na SES
SES

Samoocena zdravja
(Zelo) dobro
Povprečno in (zelo)
slabo
Brez odgovora
Skupaj

Nizek
Srednji
52 (27,08 %) 547 (61,25 %)
135 (70,31 %) 340 (38,07 %)
5 (2,6 %)
6 (0,67 %)
192 (100 %) 893 (100 %)
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Brez
Visok
odgovora
337 (76,6 %) 3 (21,43 %)
102 (23,2 %)
1 (0,23 %)
440 (100 %)

Skupaj
939 (61,0 %)

9 (64,3 %) 586 (38,08 %)
2 (14,3 %)
14 (0,91 %)
14 (100 %) 1.539 (100 %)

Obeti za povprečno in (zelo) slabo zdravje so bili statistično značilno (p<0,001) višji pri tistih
z nizkim SES v primerjavi s tistimi z visokim SES (razmerje obetov =8,5; 95-odstotni interval
zaupanja je 5,13-14,18), pa tudi pri tistih s srednjim SES v primerjavi s tistimi z visokim SES
(razmerje obetov = 2,1; 95-odstotni interval zaupanja je 1,48-2,87).
4.3.2 Spol in samoocena zdravja
Tabela 7: Samoocena zdravja (število in delež anketiranih) po skupinah glede na spol

Samoocena zdravja
(Zelo) dobro
Povprečno in (zelo)
slabo
Brez odgovora
Skupaj

Spol
Moški
Ženski
Brez odgovora
474 (61,88 %) 465 (60,15 %)
0 (0 %)
284 (37,08 %) 302 (39,06 %)
8 (1,04 %)
6 (0,13 %)
766 (100 %) 773 (100 %)

Skupaj
939 (61.0 %)

0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

586 (38,08 %)
14 (0,91 %)
1.539 (100 %)

Približno enak delež moških in žensk v vzorcu je ocenil svoje zdravje kot povprečno in (zelo)
slabo. Obeti za povprečno in (zelo) slabo zdravje so bili neznačilno (p=0,527) višji pri
ženskah v primerjavi z moškimi (razmerje obetov je 0,92; 95-odstotni interval zaupanja je
0,72-1,18)
4.3.3 Starost in samoocena zdravja
Najnižja starost v vzorcu je bila 19 let (opomba: v skupini s povprečnim in zelo slabim
zdravjem, je bila najnižja starost 20 let), najvišja pa 75 let. Povprečna starost v skupini, ki je
svoje zdravje ocenila kot (zelo) dobro je bila 40,70 let (mediana 39 let); standardni odklon =
13,84, medtem ko je bila povprečna starost v skupini, ki je svoje zdravje označila kot
povprečno in (zelo) slabo 54,48 let (mediana 56 let); standardni odklon= 13,48.
Obeti za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja so z vsakim letom starosti statistično
značilno (p<0,0001) višji (razmerje obetov je 1,07; 95-odstotni interval zaupanja je 1,061,08).
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4.3.4 Zakonski stan in samoocena zdravja
Tabela 8: Samoocena zdravja (število in delež anketiranih) po skupinah glede na skupno
bivanje (s partnerjem).

Samoocena zdravja
(Zelo) dobro
Povprečno in (zelo)
slabo
Brez odgovora
Skupaj

Da
661 (60,2 %)
427 (38,89 %)
10 (0,91 %)
1.098 (100 %)

Skupno bivanje
Ne
Brez odgovora
271 (63,76 %)
7 (43,75 %)

Skupaj
939 (61,01 %)

154 (36,24 %)
0 (0 %)
425 (100 %)

590 (38,34 %)
10 (0,65 %)
1.539 (100 %)

9 (56,25 %)
0 (0 %)
16 (100 %)

Obeti za povprečno in (zelo) slabo zdravje so bili statistično neznačilno nižji (p=0,405) pri
tistih, ki živijo sami, v primerjavi s tistimi, ki živijo v paru (razmerje obetov je 0,88; 95odstotni interval zaupanja je 0,65-1,19)
4.3.5 Poklic in samoocena zdravja
Tabela 9: Samoocena zdravja (število in delež anketiranih) po skupinah glede na
poklicni status.
Poklic

Samoocena
zdravja

Nezaposl
Javni
/ne more Upokoje- Gospodi- GospoBrez
sektor
delati
nec
nja
darstvo odgovora Skupaj
197
54
121
(77,56
(51,45
(30,25
7 (35,0 454 (71,6 5 (33,34 939 (61,0
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
57
48
273
177
586
(22,44
(45,71
(68,25 13 (65,0
(27,87
9 (60,0
(38,08
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
3 (2,86
6 (1,50
1 (6,67 14 (0,91
0 (0 %)
%)
%) 0 (0 %) 4 (0,7 %)
%)
%)

Študent
101
(91,82
%)
(Zelo) dobro
9
(8,18
Povprečno in
%)
(zelo) slabo
Brez
0 (0 %)
odgovora
110
(100 254 (100 105 (100 400 (100
%)
%)
%)
%)
Skupaj

20 (100 635 (100
%)
%)

15 (100
%)

1.539
(100 %)

Največji delež anketirancev z (zelo) slabim zdravjem je med upokojenci, gospodinjami,
brezposelnimi in nezmožnimi za delo. Velik delež zaposlenih in študentov ocenjuje svoje
zdravje kot (zelo) dobro.
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Tabela 10: Povezanost med povprečnim in (zelo) slabim zdravjem in različnimi poklici*
Referenčna kategorija: (zelo) dobro zdravje
RO** (95 % IZ***)
študent vs. gospodarstvo
0,23 (0,08; 0,64)
javni sektor vs. gospodarstvo
0,73 (0,46; 1,17)
nezaposlen/ne more delati vs. gospodarstvo
2,25 (1,22; 4,15)
upokojenec vs. gospodarstvo
5,76 (4,11; 8,07)
gospodinja vs. gospodarstvo
5,18 (1,66; 16,22)
*Univariatna logistična regresija. **RO: razmerje obetov ***IZ: interval zaupanja

Vrednost p
0,005
0,196
0,009
< 0,001
0,005

Zaposleni v javnem sektorju in v gospodarstvu so približno enako ocenili svoje zdravje,
obstaja pa statistično značilna razlika v obetih za slabo samooceno zdravja med ostalimi
skupinami glede na poklicni status in zaposlenimi v gospodarstvu.

4.3.6 Indeks telesne mase (ITM) in samoocena zdravja

Tabela 11: Samoocena zdravja (število in delež anketiranih) po skupinah glede na ITM
Indeks telesne mase
Samoocena
zdravja
(Zelo) dobro
Povprečno in
(zelo) slabo
Brez odgovora
Skupaj

18 - 24
25 - 29
30 in več
371 (71,9 %) 410 (61,75 %) 154 (43,87 %)
145 (28,1 %)
0 (0 %)
516 (100 %)

245 (36,9 %) 194 (55,27 %)
9 (1,35 %)
3 (0,85 %)
664 (100 %) 351 (100 %)

brez
odgovora
4 (50,0 %)

Skupaj
939 (61,0 %)

2 (25,0 %) 586 (38,08 %)
2 (25,0 %)
14 (0,91 %)
8 (100 %) 1.539 (100 %)

Delež anketiranih z (zelo) dobro samooceno zdravja z višjimi kategorijami ITM pada. Obeti
za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja so bili statistično značilno (p<0,001) višji pri
debelih (ITM 30 in več) v primerjavi s tistimi z ustrezno telesno težo (ITM 18-24) (razmerje
obetov =3,24; 95-odstotni interval zaupanja =2,2-4,77), ter statistično značilno (p=0,01) višji
pri prekomerno prehranjenih (ITM med 25 in 29) v primerjavi s tistimi z ustrezno telesno težo
(ITM 18-24) (razmerje obetov je 1,53; 95-odstotni interval zaupanja je 1,11– 2,12). Med
ženskami (46,2 %) je statistično značilno višji delež (χ2 = 111,02; p<0,001) z ustreznim ITM v
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primerjavi z moškimi (21 %). Statistično značilno višji (χ2 = 20,16; p<0,001) delež odraslih
(35,9 %) ima ustrezen ITM v primerjavi s starostniki (20,6 %). Z višanjem SES se delež
sodelujočih z ustreznim ITM povečuje. Razlika je statistično značilna ( χ2 = 31,66; p<0,001)
4.3.7 Kronične bolezni in samoocena zdravja

Tabela 12: Samoocena zdravja (število in delež anketiranih) po skupinah glede na
oviranost zaradi kronične bolezni
Samoocena
zdravja
(Zelo) dobro
Povprečno in
(zelo) slabo
Brez
odgovora
Skupaj

Oviranost zaradi kronične bolezni (KB)
brez KB
KB ne ovira KB malo ovira KB zelo ovira
720 (78,26 %) 75 (73,53 %)
78 (33,91 %)
15 (8,5 %)

Skupaj
888 (62,1 %)

194 (21,1 %)

27 (26,47 %)

149 (64,78 %)

162 (91,5 %)

532 (37,23 %)

6 (0,65 %)
920 (100 %)

0 (0 %)
102 (100 %)

3 (1,30 %)
230 (100 %)

0 (0 %)
177 (100 %)

9 (0,63 %)
1.429 (100 %)

Razmerje obetov (RO) med sodelujočimi brez kronične bolezni s povprečnim in (zelo) slabim
zdravjem ter sodelujočimi s povprečnim in (zelo) slabim zdravjem s kronično boleznijo, ki jih
zelo ovira pri vsakdanjih opravilih, je znašalo 40,97; 95-odstotni IZ je 18,12-92,63, je bilo
statistično značilno (p <0,001). Obeti za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja so bili
statistično značilno višji (p<0,001) pri anketirancih s kronično boleznijo, ki jih malo omejuje
pri vsakdanjih opravilih, v primerjavi z anketiranci brez kronične bolezni (RO je 7,08; 95odstotni IZ je 4,69-10,69).
Obeti za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja se statistično neznačilno razlikujejo
(p=0,384) med tistimi s kronično boleznijo, ki jih ne ovira pri vsakdanjih opravilih in tistimi,
ki kronične bolezni nimajo (RO je 1,32; 95 % IZ je 0,71-2,46).
V nadaljevanju so prikazana števila in deleži za posamezno kronično bolezen ter razmerja
obetov (z intervali zaupanja in s p-vrednostmi) za slabo samooceno zdravja pri osebah z
boleznijo in brez bolezni.
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Tabela 13: Samoocena zdravja glede na posamezne kronične bolezni in stanja.
Kronična bolezen ali stanje
Zvišan krvni
tlak

Ne
Da
Ne
Zvišan
holesterol
Da
Ne
Krvni sladkor
Da
Preboleta srčna Ne
kap
Da
Ne
Angina pektoris
Da
Ne
Srčno
popuščanje
Da
Ne
Revmatoidni
artritis
Da
Ne
Obraba sklepov
Da
Ne
Bronhialna
astma
Da
Ne
Kronični
bronhitis
Da
Gastritis/ulkus Ne
na želodcu
Da
Ne
Preboleta
možganska kap Da
Ne
Rakava bolezen
Da
Ne
Depresija
Da
Ne
Anksioznost
Da
Ne
Stres
Da
Skupaj

(Zelo) dobro
816 (68,40 %)
123 (35,55 %)
830 (66,13 %)
109 (38,38 %)
916 (63,65 %)
23 (23 %)
936 (61,66 %)
3 (14,29 %)
930 (62 %)
9 (23,08 %)
932 (62,89 %)
7 (12,28 %)
917 (63,81 %)
22 (21,57 %)
912 (65,42 %)
27 (18,62 %)
917 (61,75 %)
22 (40,74 %)
931 (61,41 %)
8 (34,78 %)
917 (62,94 %)
22 (26,83 %)
932 (61,72 %)
7 (24,14 %)
936 (61,78 %)
3 (12,5 %)
918 (63,27 %)
21 (23,86 %)
922 (61,14 %)
17 (54,84 %)
891 (62,66 %)
48 (41,02 %)
939 (61,01 %)

Samoocena zdravja
Povprečno in
(zelo) slabo
Brez odgovora
367 (30,76 %)
10 (0,84 %)
219 (63,29 %)
4 (1,16 %)
416 (33,15 %)
9 (0,72 %)
170 (59,86 %)
5 (1,76 %)
512 (35,58 %)
11 (0,76 %)
74 (74 %)
3 (2,99 %)
568 (37,42 %)
14 (0,92 %)
18 (85,71 %)
0 (0 %)
556 (37,06 %)
14 (0,93 %)
30 (76,92 %)
0 (0 %)
536 (36,17 %)
14 (0,95 %)
50 (87,72 %)
0 (0 %)
506 (35,21 %)
14 (0,97 %)
80 (78,43 %)
0 (0 %)
468 (33,57 %)
14 (0,97 %)
118 (81,38 %)
0 (0 %)
554 (37,31 %)
14 (0,94 %)
32 (59,26 %)
0 (0 %)
571 (37,66 %)
14 (0,92 %)
15 (65,22 %)
0 (0 %)
526 (36,10 %)
14 (0,96 %)
60 (73,17 %)
0 (0 %)
564 (37,35 %)
14 (0,93 %)
22 (75,86 %)
0 (0 %)
565 (37,29 %)
14 (0,92 %)
21 (87,5 %)
0 (0 %)
519 (35,77 %)
14 (0,96 %)
67 (76,14 %)
0 (0 %)
572 (37,93 %)
14 (0,93 %)
14 (45,16 %)
0 (0 %)
519 (36,50 %)
12 (0,84 %)
67 (57,26 %)
2 (1,71 %)
586 (38,08 %)
14 (0,91 %)

Skupaj
1193 (100 %)
346 (100 %)
1255 (100 %)
283 (100 %)
1439 (100 %)
100 (100 %)
1518 (100 %)
21 (100 %)
1500 (100 %)
39 (100 %)
1482 (100 %)
57 (100 %)
1437 (100 %)
102 (100 %)
1394 (100 %)
145 (100 %)
1485 (100 %)
54 (100 %)
1516 (100 %)
23 (100 %)
1457 (100 %)
82 (100 %)
1510 (100 %)
29 (100 %)
1515 (100 %)
24 (100 %)
1451 (100 %)
88 (100 %)
1508 (100 %)
31 (100 %)
1422 (100 %)
117 (100 %)
1.539 (100 %)

Obeti za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja pri tistih, ki nimajo zvišanega krvnega
tlaka (RO=0,25; 95-odstotni IZ=0,18-0,35), zvišanega holesterola (RO=0,32; 95-odstotni
IZ=0,22-0,46), zvišanega krvnega sladkorja (RO=0,17; 95-odstotni IZ=0,09-0,31), angine
pectoris/tiščanje v prsih (RO=0,19; 95-odstotni IZ=0,07-0,52), srčnega popuščanja (RO=0,07;
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95-odstotni IZ=0,03-0,17) ter niso preboleli srčne kapi (RO=0,07; 95-odstotni IZ=0,02-0,23),
in možganske kapi (RO=0,16; 95-odstotni IZ=0,05-0,56) so statistično značilno nižji
(p<0,001) kot obeti za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja pri tistih, ki kronično
bolezen/stanje imajo.
Obeti za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja pri tistih, ki nimajo rakave bolezni
(RO=0,08; 95-odstotni IZ=0,03-0,23), bronhialne astme (RO=0,39; 95-odstotni IZ=0,190,84), rane na želodcu (RO=0,2; 95-odstotni IZ=0,11-0,38), obrabe sklepov (RO=0,11; 95odstotni IZ=0,07-0,19), revmatoidnega artritisa (RO=0,14; 95-odstotni IZ=0,08-0,26),
depresije (RO=0,18; 95-odstotni IZ=0,09-0,34) ter kroničnega stresa (RO=0,41; 95-odstotni
IZ=0,25-0,68) so bili statistično značilno nižji (p<0,001) kot obeti za povprečno in (zelo)
slabo samooceno zdravja pri tistih, ki to bolezen/stanje imajo.
Obeti za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja pri anksioznih osebah se niso
statistično značilno razlikovali (p=0,442) od obetov tistih, ki anksioznosti nimajo (RO=0,71;
95-odstotni IZ=0,29-1,72). Na podlagi dodatne analize smo ugotovili, da je statistično
značilno več samoporočanega zvišanega krvnega tlaka (χ2 = 42,48; p<0,001), bronhialne
astme (χ2 = 9,52; p=0,009), depresije (χ2 = 13,26; p=0,001) in stresa (χ2 = 12,54; p=0,002) med
sodelujočimi z nizkim SES v primerjavi s tistimi z visokim SES.
4.3.8 Počutje/duševno zdravje in samoocena zdravja
Tabela 14: Opisne statistike počutja/duševnega zdravja glede na samooceno zdravja.
Najmanjša
Največja PovprečStandardni
vrednost vrednost
je
Mediana
odklon
duševno
zdravje

Samoocena
zdravja

(zelo)
dobro
povprečno
in (zelo)
slabo
Skupaj

n

4,00

44,00

21,290

20,00

4,141

12,00
4,00

48,00
48,00

24,625
22,572

24,00
21,00

5,969
586
5,183 1.524

54

938

Anketiranci s slabšo samooceno zdravja so slabše ocenjevali tudi svoje duševno zdravje.
Obeti za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja so bili statistično značilno višji
(p<0,001) pri anketirancih s slabšim duševnim zdravjem, v primerjavi z anketiranci z boljšim
duševnim zdravjem (RO je 1,15; 95-odstotni IZ je 1,11-1,19).
Slika 1: Porazdelitev točk GHQ glede na samooceno zdravja

Za vsako točko več (slabše duševno zdravje) v vprašalniku o duševnem zdravju, so bili obeti
za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja višji.
Tabela 15: Opisne statistike doseženih točk v GHQ glede na spol
Najmanj. Največja
MediStandardVrednost
Spol
vrednost vrednost Povpreč. ana
ni odklon n
U*
p
moški
8
48
22,180
21
5,27 765 247.592,000
< 0,001
ženski
4
48
23,047
22
5,13 773
Skupaj
4
48
22,616
21
5,22 1538
*Mann-Whitneyev test.

Tabela 16: Opisne statistike doseženih točk v GHQ glede na starost
Najmanj. Največja
Starost vrednost vrednost Povprečje Mediana
19-64
65-75
Skupaj

4
12

4
*Mann-Whitneyev U test

48
48

22,525
23,145

21
22

48

22,616

21
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Standard
odklon

Vrednost
n
U*
p
1.31
5,24
3
66.736
0,01
5,06 226
1.53
5,22
8

Tabela 17: Opisne statistike doseženih točk v GHQ glede na SES
Najmanj. Največja
SES
vrednost vrednost Povprečje
nizek
12,00
48,00
24,4549
srednji
4,00
48,00
22,6816
visok
14,00
44,00
21,6229
Skupaj
4,00
48,00
22,5973
**Kruskal-Wallisov test

Medi- Standard
ana
odklon
n
χ2**
23
6,42 190 32,511
22
5,16 893
21
4,47 440
21
5,22 1523

Vrednost
sp
p
2
< 0,001

Glede na vrednost GHQ, so značilno višje rezultate (slabše psihično počutje) dosegale ženske
v primerjavi z moškimi (p<0,001), starostniki v primerjavi z odraslimi (p=0,01) ter osebe z
nizkim SES, v primerjavi z osebami s srednjim in visokim SES (p<0,001).
4.3.9 Socialna omrežja in samoocena zdravja

Tabela 18: Samoocena zdravja (število in delež anketiranih) po skupinah glede na moč
socialnega omrežja

Samoocena zdravja
(Zelo) dobro
Povprečno in (zelo)
slabo
Brez odgovora
Skupaj

Socialno omrežje
Šibko
Močno
Brez odgovora
528 (57,22 %) 408 (66,45 %)
3 (100 %)
383 (41,5 %) 203 (33,06 %)
11 (1,19 %)
3 (0,49 %)
922 (100 %) 614 (100 %)

0 (0 %)
0 (0 %)
3 (100 %)

Skupaj
939 (61,01 %)
586 (38,08 %)
14 (0,91 %)
1.539 (100 %)

Obeti za povprečno in (zelo) slabo zdravje so bili statistično značilno (p=0,01) višji pri tistih s
šibkim socialnim omrežjem v primerjavi s tistimi z močnim socialnim omrežjem (razmerje
obetov je 1,45; 95-odstotni interval zaupanja je 1,09-1,93).
V nadaljevanju so narejene dodatne analize socialnih omrežij po starosti, spolu, SES in glede
na prisotnost depresije, saj me je zanimalo, kateri od teh (v literaturi opisanih) dejavnikov
posredno prispevajo k povezanosti šibkih socialnih omrežij s samooceno zdravja.
Statistično značilno (χ2 = 6,09; p=0,014) višji delež moških (43,1 %) kot žensk (36,8 %) ima
močno socialno omrežje (p=0,014). Prav tako značilno višji (χ2 = 11,22; p=0,001) delež
odraslih (41,7 %) kot starostnikov (29,6 %) ima močno socialno omrežje (p=0,001). Razlike v
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moči socialnega omrežja glede na različen SES so bile neznačilne (χ2 = 0,47; p=0,79), kot tudi
glede na prisotnost depresije (χ2 = 0,19; p=0,66).
Obeti za prisotnost depresije se statistično značilno ne razlikujejo (p=0,343) med šibkim in
močnim socialnim omrežjem (RO je 0,76; 95-odstotni interval zaupanja je 0,43-1,34), če
kontroliramo starost (RO je 1,03; 95-odstotni interval zaupanja je 1,02-1,05) (p<0,001).
4.3.10 Socialni kapital in samoocena zdravja

Tabela 19: Samoocena zdravja (število in delež anketiranih) po skupinah glede na moč
socialnega kapitala
Šibek

Samoocena zdravja
(Zelo) dobro
Povprečno in (zelo) slabo
Brez odgovora
Skupaj

424 (64,63 %)
224 (34,14 %)
8 (1,22 %)
656 (100 %)

Močan

Brez odgovora
Socialni kapital
408 (59,79 %)
107 (53,2 %)
272 (39,98 %)
90 (44,8 %)
2 (0,29 %)
4 (1,99 %)
682 (100 %)
201 (100 %)

Skupaj
939 (61,01 %)
586 (38,08 %)
14 (0,91 %)
1.539 (100 %)

Obeti za povprečno in (zelo) slabo zdravje so bili statistično neznačilno višji (p=0,116) pri
tistih z močnim socialnim kapitalom v primerjavi s tistimi s šibkim socialnim kapitalom
(razmerje obetov je 0,79; 95-odstotni interval zaupanja je 0,59-1,06).
Med spoloma (52,5% moških in 49,5% žensk) v moči socialnega kapitala razlike niso bile
statistično značilne (χ2 =1,075; p=0,300). Med sodelujočimi starostniki (58,8 %) je statistično
značilno višji delež (χ2= 5,053; p=0.025) tistih z močnim socialnim kapitalom v primerjavi z
odraslimi (49,6 %). Med sodelujočimi z visokim SES je najnižji delež (51,1 %) tistih z
močnim socialnim kapitalom, v primerjavi s tistimi s srednjim (55,9 %) in nizkim SES (57,6
%). Razlika je bila statistično značilna (χ2= 31,135; p<0.001).
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4.3.11 Prehranske navade in samoocena zdravja

Najnižja vrednost ocene prehranskih navad v vzorcu je bila 0, najvišja pa 4. Povprečje je bilo
pri sodelujočih s povprečnim in (zelo) slabim zdravjem nižje (1,16; standardni odklon=0,94) v
primerjavi s sodelujočimi z (zelo) dobro samooceno zdravja (1,26; standardni odklon=0,92).
Mediana je bila enaka (1,0).
Obeti za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja so bili podobni (p=0,129) obetom za
(zelo) dobro samooceno zdravja tudi, če se mera prehranskih navad poveča za eno enoto, kar
pomeni slabše prehranjevalne navade (razmerje obetov=0,89; 95-odstotni IZ=0,76-1,03).
Statistično značilnih razlik v prehranskih navadah med spoloma nismo ugotovili (χ2 = 6,079;
p=0.193). Porazdelitev odgovorov je med spoloma podobna. Ustrezno (vrednost 0) se
prehranjuje enak delež (24%) moških in žensk. Manj ustrezne prehranske navade ima 8,5%
moških in 9,1% žensk. S slabšanjem prehranskih navad se delež starostnikov v vzorcu
zmanjšuje. Večji delež starostnikov (31,7 %) ima zdrave prehranske navade (vrednost =0) v
primerjavi z odraslimi (22,7 %). Razlika je statistično značilna (χ2 = 10,59; p=0.032). Med
sodelujočimi s srednjim (24,2 % ) in z visokim SES (26,1 %) je višji delež tistih, ki se
prehranjujejo zdravo, v primerjavi s tistimi z nizkim SES (19%). Razlika v porazdelitvi
ustreznosti prehrane je statistično značilna (χ2 = 20,29; p=0.009).
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PREHRANSKE NAVADE PO POSAMEZNEM KRITERIJU

V nadaljevanju so prikazani deleži sodelujočih po izbranih prehranskih navadah in
pripadajoča samoocena zdravja.
Tabela 20: Samoocena zdravja glede na posamezne komponente prehranjevanja.

Prehranske navade
Ne
Redno
Da
zajtrkovanje
Brez odgovora
Ne
Uživanje
Da
masla
Brez odgovora
Ne
Uživanje
polnomastnega Da
mleka
Brez odgovora
Uživanje manj Ne
kot ene enote Da
sadja dnevno Brez odgovora
Uživanje manj Ne
kot ene enote Da
zelenjave
dnevno
Brez odgovora
Skupaj

(Zelo) dobro
527 (56,1 %)
401 (42,7 %)
11 (1,2 %)
680 (72,41 %)
245 (26,16 %)
14 (1,49 %)
439 (46,75 %)
488 (52 %)
12 (1,32 %)
887 (94,46 %)
19 (2,04 %)
33 (3,55 %)
879 (93,6 %)
25 (2,62 %)
35 (3,78 %)
939 (100 %)

Samoocena zdravja
Povprečno in
Brez
(zelo) slabo
odgovora
305 (52,04 %)
7 (50.0 %)
278 (47,34 %)
7 (50,0 %)
3 (0,46 %)
0 (0 %)
447 (76,35 %) 11 (78,57 %)
115 (19,54 %) 2 (14,28 %)
24 (4,11 %)
1 (7,14 %)
309 (52,68 %) 6 (39,57 %)
265 (45,2 %) 8 (55,72 %)
12 (2,13 %)
1 (4,72 %)
535 (91,31 %)
14 (100 %)
18 (3,04 %)
0 (0 %)
33 (5,66 %)
0 (0 %)
546 (93,12 %) 12 (85,71 %)
5 (0,85 %) 2 (14,28 %)
35 (6,04 %)
586 (100 %)

0 (0 %)
14 (100 %)

Skupaj
839 (54,53 %)
686 (44,56 %)
14 (0,91 %)
1.138 (73,94 %)
362 (23,51 %)
39 (2,53 %)
754 (49,0 %)
761 (49,45 %)
24 (1,55 %)
1.436 (93,3 %)
37 (2,42 %)
66 (4,28 %)
1.437 (93,37 %)
32 (2,08 %)
70 (4,55 %)
1.539 (100 %)

Tabela 21: Povezanost med povprečnim in (zelo) slabim zdravjem in posameznimi
kriteriji prehranskih navad *
Referenčna kategorija: (zelo) dobro zdravje
manj kot 4-krattedensko zajtrk ne vs. da

RO** (95 % IZ***)
0,84 (0,64; 1,11)
1,41 (1,01; 1,97)
1,3 (0,98; 1,71)
0,65 (0,25; 1,66)
3,08 (0,87; 10,98)

maslo ne vs. da
polnomastno mleko ne vs. da
manj kot ena enota sadja dnevno ne vs. da
manj kot ena enota zelenjave dnevno ne vs. da
*Univariatna logistična regresija.
**RO: razmerje obetov
***IZ: interval zaupanja

Vrednost p
0,214
0,042
0,064
0,368
0,082

Obeti za slabšo samooceno zdravstvenega stanja pri tistih, ki ne uživajo masla ali trde
margarine, so statistično značilno višji (p=0,042) v primerjavi s tistimi, ki ju uživajo (razmerje
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obetov=1,41; 95-odstotni IZ=1,01-1,07). Obeti za slabšo samooceno zdravstvenega stanja se
niso statistično značilno razlikovali pri ostalih prehranskih navadah (p=0,214, p=0,064,
p=0,368, p=0,082).
Med tistimi, ki uživajo maslo ali trdo margarino je statistično značilno višji delež (χ2 = 11,54;
p=0,003) tistih z ITM pod 25 (41,3 %) v primerjavi s tistimi, ki masla ne uživajo (31,8 %),
statistično značilno (χ2 = 19,44; p<0,001) višji delež tistih z vrednostmi holesterola v mejah
normale (89,5 %) kot tistih z zvišanim holesterolom (79,2 %) ter statistično neznačilno manj
(χ2 = 0,99; p=0,32) kronično bolnih (36,2% med tistimi, ki masla/trde margarine ne uživajo in
33,2% med tistimi, ki maslo/trdo margarino uživajo.
4.3.12 Telesna dejavnost in samoocena zdravja

Delež anketiranih s slabo samooceno zdravja se niža glede na pogostost telesne dejavnosti.
Tabela 22: Samoocena zdravja (število in delež anketiranih) po skupinah glede na
telesno dejavnost.
Samoocena
zdravja

Telesna dejavnost
Manj
Neustrezna
ustrezna
Ustrezna
Ni odgovora
273 (54,71 %) 440 (63,31 %) 214 (66,05 %) 12 (56,14 %)

(Zelo) dobro
Povprečno in (zelo)
218 (43,69 %)
slabo
8 (1,6 %)
Brez odgovora
499 (100 %)
Skupaj

251 (36,1 %) 108 (33,34 %)
4 (0,58 %)
2 (0,62 %)
695 (100 %) 324 (100 %)

Skupaj
939 (61,0 %)

9 (42,86 %) 586 (38,08 %)
0 (0 %)
14 (0,91 %)
21 (100 %) 1.539 (100 %)

Obeti za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja so statistično značilno višji (p=0,014)
pri tistih, ki so nezadostno telesno dejavni v primerjavi s tistimi, ki imajo ustrezno telesno
dejavnost (RO=1,58; 95-odstotni IZ=1,1-2,29). V obetih za slabšo samooceno zdravja ni
statistično značilnih razlik (p=0,480) pri tistih, ki so telesno dejavni manj ustrezno in tistih, ki
so ustrezno telesno dejavni (RO=1,13; 95-odstotni IZ=0,8-1,61).
Čeprav se med sodelujočimi neustrezno rekreira nekoliko višji delež žensk (34,3 %) kot
moških (31,3 %), razlika ni bila statistično značilna (χ2= 1,76; p=0,415). Višji delež
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starostnikov (33,3 %) v primerjavi z odraslimi (19,3 %) se ustrezno rekreira, medtem ko se
47,4 % odraslih v primerjavi s 36,5 % starostnikov neustrezno rekreira. Razlike so statistično
značilne (χ2 = 22,88; p<0,001).
Neustrezno telesno dejaven je značilno višji delež sodelujočih z nizkim SES (48,6 %) v
primerjavi s srednjim (32,7 %) in visokim SES (25,5 %). Med anketiranci s srednjim in
visokim SES je približno 50 % takih, ki se jih manj ustrezno rekreira, medtem ko je pri
anketirancih z nizkim SES takih 28,4 %. Razlike so statistično značilne (χ2 = 38,45; p<0,001).
4.3.13 Tvegano pitje alkohola in samoocena zdravja

Tabela 23: Samoocena zdravja (število in delež anketiranih) po skupinah glede na pitje
alkohola

Samoocena zdravja

Tvegano pitje alkohola*
Ne
Da
Ni odgovora
794 (62,17 %) 111 (54,68 %) 33 (55,93 %)

(Zelo) dobro
Povprečno in (zelo)
473 (37,04 %)
slabo
10 (0,78 %)
Brez odgovora
1.277 (100 %)
Skupaj
*vključuje čezmerno pitje

88 (43,35 %) 26 (44,07 %)
4 (1,97 %)
0 (0 %)
203 (100 %)
59 (100 %)

Skupaj
939 (61,0 %)
586 (38,08 %)
14 (0,91 %)
1.539 (100 %)

Obeti za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja se statistično značilno ne razlikujejo
(p=0,308) med tistimi, ki alkohol uživajo tvegano in tistimi, ki ga ne uživajo tvegano
(RO=0,82; 95-odstotni IZ=0,56-1,2).
Statistično značilno višji delež starostnikov (24,3 %) čezmerno pije alkoholne pijače v
primerjavi z odraslimi (10,8 %) (χ2 = 30,38; p<0,001). Statistično značilnih razlik v
čezmernem pitju alkohola med spoloma (14,2% moških in 11,4% žensk) ni bilo (χ2 = 2,54;
p=0,111)., prav tako jih ni bilo glede na SES (χ2 = 0,24; p=0,885). Čezmerno pije 12,6%
anketiranih z nizkim, 13,2% s srednjim in 12,3% z visokim SES).
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4.3.14 Kajenje tobaka in samoocena zdravja

Tabela 24: Samoocena zdravja (število in delež anketiranih) po skupinah glede na
kajenje

Samoocena zdravja
(Zelo) dobro
Povprečno in (zelo)
slabo
Brez odgovora
Skupaj

Kajenje
Ne
Da
Ni odgovora
690 (61,55 %) 245 (60,64 %) 4 (28,57 %)

Skupaj
939 (61,01 %)

420 (37,47 %) 156 (38,61 %) 10 (71,43 %)
11 (0,98 %)
3 (0,74 %)
0 (0 %)
1.121 (100 %)
404 (100 %)
14 (100 %)

586 (38,08 %)
14 (0,91 %)
1.539 (100 %)

Obeti za povprečno in (zelo) slabo zdravje se statistično značilno ne razlikujejo (p=0,766) pri
kadilcih v primerjavi z nekadilci (razmerje obetov =0,95; 95-odstotni interval zaupanja =0,691,31).
Med starostniki je statistično višji delež (χ2= 30,77; p<0,001) nekadilcev (88,8%) v primerjavi
z odraslimi (70,9 %). Statistično značilno več (χ2 = 15,65; p<0,001) nekadilcev kot kadilcev je
pri sodelujočih z visokim SES (80,5 %) v primerjavi s tistimi s srednjim (70,3 %) in z nizkim
SES (71,7 %). Med spoloma (28% kadilcev in 25% kadilk) ni statistično značilnih razlik
glede kajenja (χ2 = 1,58; p=0,209).
4.3.15 Okoljski dejavniki in samoocena zdravja

HRUP

Tabela 25: Samoocena zdravja (število in delež anketiranih) po skupinah glede na
izpostavljenost hrupu.
Samoocena
zdravja

Izpostavljenost hrupu
Do določene
Ne
mere
Zelo
Ni odgovora
300 (66,08 %) 489 (59,35 %) 142 (57,03 %)
8 (66,67 %)

(Zelo) dobro
Povprečno in (zelo)
147 (32,38 %) 329 (39,93 %) 106 (42,57 %)
slabo
7 (1,54 %)
6 (0,73 %)
1 (0,40 %)
Brez odgovora
454 (100 %) 824 (100 %) 249 (100 %)
Skupaj
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Skupaj
939 (61,0 %)

4 (33,34 %) 586 (38,08 %)
0 (0 %)
14 (0,91 %)
12 (100 %) 1.539 (100 %)

Sodelujoči, ki hrupu niso izpostavljeni, imajo statistično značilno (p=0,048) nižje obete za
slabšo samooceno zdravja v primerjavi s tistimi, ki so hrupu zelo izpostavljeni (RO=0,66; 95odstotni IZ=0,43-1,00).
Obeti za slabšo samooceno zdravja se statistično značilno ne razlikujejo (p=0,582) med
tistimi, ki so hrupu zelo izpostavljeni v primerjavi s tistimi, ki so hrupu izpostavljeni do
določene mere (RO=0,9; 95-odstotni IZ=0,62-1,31).
Med sodelujočimi ni bilo statistično značilnih razlik v izpostavljenosti hrupu med odraslimi in
starostniki (χ2=0,496; p=0,780), prav tako ni bilo statistično značilnih razlik v izpostavljenosti
hrupu glede na SES (χ2 = 4,091; p=0,394). Zelo izpostavljenih hrupu je 16,4% odraslih in
15,6% starostnikov, medtem ko je nekoliko izpostavljenih 54,2% odraslih in 52,7%
starostnikov. Hrupu je zelo izpostavljenih 17,5% anketiranih z nizkim, 14,9% s srednjim in
18,9% z visokim SES, medtem ko je nekoliko izpostavljenih hrupu 51,3% anketiranih z
nizkim, 54,7% s srednjim in 53,1% z visokim SES.
Med močno izpostavljenimi hrupu (36,5%) je statistično značilno višji delež sodelujočih s
povišanim krvnim tlakom v primerjavi z neizpostavljenimi (20,5%), oziroma zmerno (19,4%)
izpostavljenimi (χ2 = 33,69; p<0,001).
ZELENE POVRŠINE

Tabela 26: Samoocena zdravja (število in delež anketiranih) po skupinah glede na
možnost rekreativnih aktivnosti na bližnjih zelenih površinah

Samoocena
zdravja
(Zelo) dobro
Povprečno in
(zelo) slabo
Brez odgovora
Skupaj

Možnost aktivnosti (sprehodi, šport) na zelenih površinah v soseščini
Ne more
Da
Ne
odgovoriti
Ni odgovora
Skupaj
788 (63,65 %) 104 (60,46 %)
21 (50,0 %)
26 (29,9 %)
939 (61,0 %)
441 (35,62 %)
9 (0,73 %)
1.238 (100 %)

67 (38,95 %)
1 (0,58 %)
172 (100 %)
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21 (50,0 %)
0 (0 %)
42 (100 %)

57 (65,51 %)
4 (4,60 %)
87 (100 %)

586 (38,08 %)
14 (0,91 %)
1.539 (100 %)

Obeti za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja se statistično značilno ne razlikujejo
(p=0,489) po skupinah glede na možnost rekreativnih aktivnosti na zelenih površinah
(razmerje obetov=0,86; 95-odstotni IZ=0,57-1,31).
Možnost aktivnosti na zelenih površinah v neposredni soseščini ima 88,8 % žensk in 86,9 %
moških. Razlike niso statistično značilne (χ2= 1,027; p=0,311). Prav tako ni statistično
značilnih razlik (χ2= 0 p=1) glede na starost sodelujočih (12,1% odraslih in 12,4%
starostnikov). Nekoliko višji delež tistih s srednjim (89,2 %) in z visokim SES (86,9 %) ima
možnost rekreativne aktivnosti na zelenih površinah v okolici, v primerjavi s tistimi z nizkim
SES (83,1 %), vendar razlike niso statistično značilne. (χ2 = 4,84; p=0,089),
Tabela 27: Samoocena zdravja (število in delež anketiranih) po skupinah glede na
dosegljivost zelenih površin peš

Samoocena
zdravja
(Zelo) dobro
Povprečno in
(zelo) slabo
Brez odgovora
Skupaj

Da
894 (63,18 %)
512 (36,18 %)
9 (0,64 %)
1415 (100 %)

Dosegljivost zelenih površin peš
Ne more
Ne
odgovoriti
Ni odgovora
17 (62,96 %)
3 (21,43 %) 25 (30,12 %)
9 (33,34 %)
1 (3,7 %)
27 (100 %)

11 (78,57 %)
0 (0 %)
14 (100 %)

54 (65,06 %)
4 (4,82 %)
83 (100 %)

Skupaj
939 (61,0 %)
586 (38,08 %)
14 (0,91 %)
1.539 (100 %)

Najvišji delež anketirancev s slabo samooceno zdravja je med tistimi, ki do zelenih površin ne
morejo dostopati peš, a je število anketirancev, ki so podali ta odgovor zelo majhno. Delež
anketirancev s slabim zdravjem je približno enak med tistimi, ki so jim zelene površine
dostopne in tistimi, ki jim niso dostopne peš. Obeti za povprečno in (zelo) slabo samooceno
zdravja se statistično neznačilno razlikujejo (p=0,915) po skupinah glede na dosegljivost
zelenih površin (razmerje obetov=1,05; 95-odstotni IZ=0,42-2,62).
Glede na dosegljivost zelenih površin peš, med sodelujočimi ni bilo ugotovljenih razlik po
spolu (χ2= 0,14; p=0,708), starosti (χ2 = 0,925; p=0,336) in glede na SES (χ2 = 1,05; p=0,591).
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Zelene površine so peš dosegljive 98,3% moškim in 97,9% ženskam, 98,3% odraslim in 97%
starostnikom ter 98,7% tistim z nizkim SES, 98,3% s srednjim in 97,7% z visokim SES. Med
tistimi, ki so neustrezno telesno dejavni, je statistično značilno višji delež sodelujočih, ki
nimajo možnosti rekreacije na bližnjih zelenih površinah (χ2 = 12,49; p=0,002), pa tudi
statistično značilno višji delež sodelujočih, ki nimajo peš dostopa do zelenih površin (χ2=
7,908; p=0,019).
Tabeli v nadaljevanju pokažeta, da ob kontroliranem vplivu SES, ni statistično značilne
povezanosti med telesno dejavnostjo in možnostjo aktivnosti na zelenih površinah in ravno
tako ne med telesno dejavnostjo ter dosegljivostjo zelenih površin peš.
Tabela 28: Povezanost med telesno dejavnostjo (TD) in možnostjo aktivnosti na zelenih
površinah s kontrolo za SES
Referenčna kategorija: možnost
aktivnosti na zelenih površinah
SES: nizek vs. visok
SES: srednji vs. visok
TD: neustrezna vs. ustrezna
TD: manj ustrezna vs. ustrezna
**RO: razmerje obetov
***IZ: interval zaupanja

RO (95 % IZ)

Vrednost p

1.2 (0.6; 2.39)
0.81 (0.5; 1.32)
1.44 (0.8; 2.59)
0.75 (0.42; 1.35)

0,599
0,403
0,225
0,341

Tabela 29: Povezanost med telesno dejavnostjo (TD) in dostopnostjo zelenih površin peš
s kontrolo za SES
Referenčna kategorija: dosegljivost
zelenih površin peš

RO (95 % IZ)
0.2 (0.03; 1.22)
0.61 (0.22; 1.73)
1.88 (0.47; 7.55)
0.4 (0.09; 1.78)

SES: nizek vs. visok
SES: srednji vs. visok
TD: neustrezna vs. ustrezna
TD: manj ustrezna vs. ustrezna
**RO: razmerje obetov
***IZ: interval zaupanja
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Vrednost p
0,082
0,354
0,372
0,23

VLAŽNI MADEŽI IN PLESEN

Tabela 30: Samoocena zdravja (število in delež anketiranih) po skupinah glede na
prisotnost mokrih ali vlažnih madežev oz. plesni v hiši/stanovanju.
Vlažni, mokri madeži

Samoocena zdravja
(Zelo) dobro
Povprečno in (zelo)
slabo
Brez odgovora
Skupaj

Da
Ne
Ni odgovora
140 (52,43 %) 743 (62,97 %) 56 (60,9 %)

Skupaj
939 (61,0 %)

126 (47,2 %) 427 (36,19 %) 33 (35,87 %)
1 (0,37 %)
10 (0,85 %)
3 (3,26 %)
267 (100 %) 1180 (100 %)
92 (100 %)

586 (38,08 %)
14 (0,91 %)
1.539 (100 %)

Obeti za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja so statistično značilno višji (p=0,018)
med tistimi, ki imajo v hiši prisotne vlažne ali mokre madeže v primerjavi z ostalimi
(razmerje obetov=1,56; 95-odstotni IZ=1,08-2,25). Med bronhialno astmo in prisotnostjo
vlažnih madežev ni statistično značilne povezanosti. (χ2= 1,61; p=0,204). Med anketiranimi,
pri katerih so vlažni madeži prisotni, ima 1,9% bronhialno astmo, med ostalimi pa 3,6%.
Tabela 31: Samoocena zdravja (število in delež anketiranih) po skupinah glede na
prisotnost umazanije ali plesni v hiši/stanovanju

Samoocena zdravja
(Zelo) dobro
Povprečno in (zelo)
slabo
Brez odgovora
Skupaj

Plesen
Da
Ne
Ni odgovora
192 (63,16 %) 713 (62,54 %) 34 (35,8 %)

Skupaj
939 (61,01 %)

109 (35,85 %) 417 (36,58 %) 60 (63,16 %)
3 (0,99 %)
10 (0,89 %)
1 (1,05 %)
304 (100 %) 1140 (100 %)
95 (100 %)

586 (38,08 %)
14 (0,91 %)
1539 (100 %)

Približno enak delež anketirancev, ki imajo v hiši plesen ali umazanijo in tistih, ki umazanije
ali plesni nimajo, je označil svoje zdravje kot povprečno ali (zelo) slabo. Razlika ni bila
statistično značilna (p=0,895). To se odraža tudi iz razmerja obetov, ki je blizu vrednosti 1.
(razmerje obetov=0,98; 95-odstotni IZ=0,68-1,40).
4.4 Preverjanje prve hipoteze - Multipla logistična analiza

66

Tabela 32: Povezanost med povprečnim in (zelo) slabom zdravjem in različnimi
determinantami zdravja
Referenčna kategorija: (zelo) dobro zdravje
RO (95 % IZ)
Vrednost p
spol
moški vs. ženski
1,01 (0,62; 1,64)
0,964
bivanje v paru
da vs. ne
0,98 (0,57; 1,67)
0,936
poklic
študent vs. zaposlen v gospodarstvu
0,28 (0,05; 1,58)
0,148
zaposlen v javnem sektorju vs. zaposlen v
gospodarstvu
1,42 (0,69; 2,92)
0,345
nezaposlen, nezmožen za delo vs. zaposlen v
gospodarstvu
0,83 (0,34; 2,05)
0,69
upokojenec vs. zaposlen v gospodarstvu
3,04 (1,42; 6,48)
0,004
gospodinja vs. zaposlen v gospodarstvu
6,16 (0,89; 42,73)
0,066
SES
nizek vs. visok
2,07 (0,87; 4,94)
0,101
srednji vs. visok
2,42 (1,41; 4,14)
0,001
1,03 (1,004; 1,06)
starost
0,026
ITM
30 in več vs. 18-24
1,27 (0,67; 2,41)
0,458
25-29 vs. 18-24
0,92 (0,52; 1,62)
0,767
2,53 (2,03; 3,16)
kronična bolezen*
< 0,001
1,1 (1,04; 1,17)
duševno zdravje**
0,001
kajenje
ne vs. da
1,04 (0,62; 1,75)
0,879
prekomerno uživanje alkohola
ne vs. da
1,61 (0,81; 3,2)
0,176
telesna dejavnost
neustrezna vs. ustrezna
2,18 (1,12; 4,25)
0,022
manj ustreza vs. ustrezna
1,8 (0,96; 3,36)
0,065
0,8 (0,61; 1,06)
0,117
prehranske navade***
socialni kapital
šibek vs. močan
0,92 (0,57; 1,49)
0,74
socialno omrežje
šibko vs. močno
0,9 (0,56; 1,44)
0,646
izpostavljenost hrupu
neizpostavljen vs. zelo izpostavljen
1,24 (0,57; 2,69)
0,586
izpostavljen do določene mere vs. zelo izpostavljen
1,98 (1; 3,93)
0,051
možnost aktivnosti na zelenih površinah v
bližini
da vs.ne
1,02 (0,53; 1,95)
0,957
dosegljivost zelenih površin peš
da vs.ne
1,17 (0,22; 6,08)
0,852
mokri ali vlažni madeži v hiši
da vs. ne
0,91 (0,35; 2,41)
0,856
umazanija ali plesen v hiši
da vs. ne
1,22 (0,49; 3,04)
0,669
* višje ocene pri kronični bolezni pomenijo večjo oviranost zaradi nje, medtem ko 0 pomeni odsotnost
kronične bolezni
** višje vrednosti = slabše duševno zdravje
*** višje vrednosti = slabše prehranske navade
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Upokojenci imajo slabšo samooceno zdravja kot zaposleni v gospodarstvu. Prav tako imajo
slabšo samooceno zdravja osebe s srednjim SES v primerjavi s tistimi z visokim SES. S
staranjem se obeti za slabšo samooceno zdravja višajo, prav tako s prisotnostjo kronične
bolezni, ki ovira vsakdanje aktivnosti. Obeti za slabšo samooceno zdravja so višji s
slabšanjem duševnega zdravja/počutja in pri tistih z neustrezno telesno dejavnostjo.

4.5 Preverjanje druge hipoteze
Obeti za bivanje v mestni periferiji se niso statistično značilno razlikovali (p=0,142) pri tistih,
ki imajo nezdrav vedenjski slog v primerjavi s tistimi, ki imajo zdrav vedenjski slog (razmerje
obetov=0,88; 95-odstotni IZ=0,65-1,19). Vedenjski slog je podoben v mestu in na mestni
periferiji. Obeti za nezdrav vedenjski slog so statistično značilno višji (p=0,011) pri tistih z
nizkim SES v primerjavi s tistimi z visokim SES (razmerje obetov=1,9; 95-odstotni IZ=1,163,12), ter statistično značilno višji (p=0,032) pri tistih s srednjim SES v primerjavi s tistimi z
visokim SES (razmerje obetov=1,45; 95-odstotni IZ=1,03-2,02).
Obeti za bivanje v mestni periferiji so statistično značilno višji (p=0,017) pri tistih, ki imajo
nizek SES v primerjavi s tistimi z visokim SES (razmerje obetov=1,72; 95-odstotni IZ=1,12,68), in statistično značilno višji (p=0,003) pri tistih, ki imajo srednji SES v primerjavi s
tistimi, ki imajo visok SES (razmerje obetov=1,63; 95-odstotni IZ=1,17-2,26).

4.5.1 Preverjanje hipoteze po posameznih determinantah vedenjskega sloga –
multipla logistična analiza
Obeti za pripadnost vrsti mestnega okolja se statistično značilno ne razlikujejo (p=0,504;
0,529; 0,129, 0,585) glede na posamezne kazalnike vedenjskega sloga . Ta je v centru in na
periferiji podoben.
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Tabela 33: Povezanost med bivanjem v mestni periferiji in vedenjskim slogom
Referenčna kategorija: center mesta
kajenje
ne vs. da
prekomerno uživanje alkohola
ne vs. da
telesna dejavnost
neustrezna vs. ustrezna
manj ustrezna vs. ustrezna
prehranske navade*
*višje vrednosti = slabše prehranske navade

RO (95 % IZ)

Vrednost p

1,12 (0,81; 1,56)

0,504

0,88 (0,60; 1,30

0,529

1,35 (0,92; 1,98)
1,14 (0,80; 1,64)
0,96 (0,82; 1,12)

0,129
0,464
0,585

Obeti za pripadnost visokemu SES v primerjavi z nizkim SES so statistično značilno nižji
(p=0,031) pri tistih z neustrezno telesno dejavnostjo v primerjavi s tistimi z ustrezno telesno
dejavnostjo (razmerje obetov=0,52; 95-odstotni IZ=0,29-0,94) ter mejno statistično značilno
višji (p=0,053) pri tistih z manj ustrezno telesno dejavnostjo v primerjavi s tistimi z ustrezno
telesno dejavnostjo (razmerje obetov=1,82; 95-odstotni IZ=0,99-3,33).
Tabela 34: Povezanost med nizkim SES in vedenjskim slogom (rezultat večkratne
multinomske logistične regresije)
Referenčna kategorija: nizek SES
srednji SES vs. nizek SES

RO (95 % IZ)

kajenje
ne vs. da
prekomerno uživanje alkohola
ne vs. da
telesna dejavnost
neustrezna vs. ustrezna
manj ustreza vs. ustrezna
prehranske navade*
visok SES vs. nizek SES
kajenje
ne vs. da
prekomerno uživanje alkohola
ne vs. da
telesna dejavnost
neustrezna vs. ustrezna
manj ustreza vs. ustrezna
prehranske navade*
*višje vrednosti = slabše prehranske navade
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Vrednost p

0,94 (0,58; 1,52)

0,803

1,05 (0,57; 1,92)

0,883

0,64 (0,37; 1,08)
1,54 (0,87; 2,72)
1,01 (0,82; 1,24)

0,097
0,14
0,926

1,57 (0,91; 2,72)

0,103

1,09 (0,57; 2,07)

0,794

0,52 (0,29; 0,94)
1,82 (0,99; 3,33)
0,94 (0,75; 1,18)

0,031
0,053
0,617

4.6 Preverjanje tretje hipoteze
Obeti za povprečno ali (zelo) slabo samooceno zdravja so statistično značilno nižji (p<0,001)
pri odraslih, mlajših od 65 let v primerjavi s starostniki (razmerje obetov=0,21; 95-odstotni
IZ=0,16-0,27).
Multipla logistična analiza je že nakazala pomemben vpliv starosti na samooceno zdravja. Za
dodatno osvetlitev te ugotovitve sem naredila dodatne analize (tabela 35, 36 in 37):
Tabela 35: Opisne statistike spremenljivke starost glede na prisotnost stresa in depresije
Starost
Najmanjša
vrednost
19
24

Največja
vrednost Povprečje
75
45,82
75
49,45

Mediana
45,00
47,66

Standardni
odklon
15,302
14,336

Vrednost
n
U*
p
1422 72398,5
0,004
117

Najmanjša
Depresija vrednost
19
ne
24
da
*Mann-Whitney test.

Največja
vrednost Povprečje
75
45,70
75
52,57

Mediana
44,00
55,00

Standardni
odklon
15,305
12,877

n
1451
88

Stres
ne
da

U*
47933

Vrednost
p
< 0.001

Tabela 36: Povezanost med SES in prisotnostjo stresa ter depresije s kontrolo za starost.
Referenčna kategorija: prisotnost stresa
SES: nizek vs. visok
SES: srednji vs. visok
starost
Referenčna kategorija: prisotnost
depresije
SES: nizek vs. visok
SES: srednji vs. visok
starost
*RO: razmerje obetov
**IZ: interval zaupanja

RO* (95 % IZ**)
2.57 (1.19; 5.55)
1.95 (1.02; 3.72)
1.01 (1; 1.03)
RO* (95 % IZ**)
1.88 (0.75; 4.74)
1.03 (0.52; 2.03)
1.03 (1.01; 1.05)

Vrednost p
0,017
0,043
0,073
Vrednost p
0,18
0,927
0,008

Starostniki so statistično značilno (p=0,004) bolj izpostavljeni stresu kot odrasli, ter statistično
značilno pogosteje (p<0,001) poročajo o depresiji kot odrasli. Statistično značilno večji delež
depresije je med upokojenci (8,4 %) kot med ostalimi odraslimi (4,8 %) (χ2 = 6,43; p=0,011).
Tisti z nizkim (p=0,004) in s srednjim SES (p<0,001) imajo statistično značilno višje obete
(razmerje obetov=2,57; 95-odstotni IZ=1,19-5,55) (razmerje obetov=1,95; 95-odstotni
70

IZ=1,02-3,72) za prisotnost stresa v primerjavi s tistimi z visokim SES, pri čemer
kontroliramo vpliv starosti. Če kontroliramo vpliv starosti, ni statistično značilne povezanosti
med SES in prisotnostjo depresije.
Med starostniki je značilno višji delež (χ2 = 63,67; p<0,001) takih z nizkim SES (28,8 %) v
primerjavi z odraslimi (9,7 %). Med starostniki je značilno višji delež (χ2 = 64,20; p<0,001)
takih, ki jih kronična bolezen bodisi malo ovira (29,65 %) bodisi zelo ovira (22,11 %) ter
značilno manj takih, ki kronične bolezni nimajo (40,7 %), v primerjavi z odraslimi (13,9 %;
10,8 %; 68,3 %). Statistično značilno višji (χ2= 11,22; p=0,001) delež starostnikov (70,35 %)
kot odraslih (58,3 %) ima šibko socialno omrežje (p=0,001).
Tabela 37: Moč socialnega omrežja po starosti
Starost
Socialno
19-64
65-75
Skupaj
omrežje
šibko
764 (58,28 %) 159 (70,35 %) 923 (60,05 %)
močno
547 (41,72 %)
67 (29,65 %) 614 (39,95 %)
Skupaj
1.311 (100 %)
226 (100 %) 1.537 (100 %)
* sp - stopnje prostosti; χ2 - hi kvadrat statistika

χ2
11,224

sp
1

Vrednost p
0,001

4.7 Validacija regresijskega modela
V modelu, izdelanem na vzorcu za učenje so obeti za povprečno in (zelo) slabo samooceno
zdravja statistično značilno višji pri upokojencih kot pri zaposlenih v gospodarstvu, pri osebah
s srednjim SES v primerjavi s tistimi z visokim SES. S staranjem in s prisotnostjo kronične
bolezni, ki ovira, se obeti za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja višajo. Obeti za
povprečno in (zelo)slabo samooceno zdravja so statistično značilno višji s slabšanjem
duševnega zdravja/počutja in pri tistih z neustrezno telesno dejavnostjo. Tisti, ki so hrupu
izpostavljeni do določene mere, naj bi imeli v modelu, izdelanem na vzorcu za učenje, večje
obete za povprečno in (zelo) slabo zdravje kot tisti, ki so hrupu zelo izpostavljeni pri
nespremenjenih vrednostih ostalih spremenljivk v modelu. V vseh ostalih značilnostih (RO,
smer in statistična značilnost povezav), sta modela primerljiva.
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Tabela 38: Povezanost med povprečnim in (zelo) slabim zdravjem in različnimi
determinantami zdravja
Referenčna kategorija: (zelo) dobro zdravje
RO (95 % IZ)
Vrednost p
spol
moški vs. ženski
0,92 (0,52; 1,62)
0,769
bivanje v paru
da vs. ne
1 (0,55; 1,81)
0,997
poklic
študent vs. zaposlen v gospodarstvu
0,15 (0,02; 1,29)
0,084
zaposlen v javnem sektorju vs. zaposlen v gospodarstvu
0,98 (0,41; 2,36)
0,963
nezaposlen, nezmožen za delo vs. zaposlen v
0,65 (0,25; 1,71)
0,382
gospodarstvu
upokojenec vs. zaposlen v gospodarstvu
3,06 (1,3; 7,19)
0,011
gospodinja vs. zaposlen v gospodarstvu
2,72 (0,22; 33,79)
0,436
SES
nizek vs. visok
2,06 (0,79; 5,43)
0,141
srednji vs. visok
2,58 (1,39; 4,78)
0,003
1,04 (1; 1,07)
starost
0,031
ITM
30 in več vs. 18-24
1,26 (0,6; 2,61)
0,541
25-29 vs. 18-24
1,01 (0,51; 1,99)
0,979
2,41 (1,89; 3,08)
kronična bolezen*
<0,001
1,12 (1,04; 1,19)
duševno zdravje**
0,001
kajenje
ne vs. da
1,18 (0,65; 2,13)
0,591
prekomerno uživanje alkohola
ne vs. da
1,78 (0,81; 3,93)
0,152
telesna dejavnost
neustrezna vs. ustrezna
2,29 (1,04; 5,03)
0,040
manj ustreza vs. ustrezna
1,76 (0,86; 3,64)
0,124
0,82 (0,59; 1,14)
0,239
prehranske navade***
socialni kapital
šibek vs. močan
0,99 (0,54; 1,8)
0,976
socialno omrežje
jšibko vs. močno
0,79 (0,46; 1,38)
0,407
izpostavljenost hrupu
neizpostavljen vs. zelo izpostavljen
1,57 (0,64; 3,83)
0,321
zmerno izpostavljen vs. zelo izpostavljen
2,24 (1,04; 4,84)
0,040
možnost aktivnosti na zelenih površinah v bližini
da vs.ne
1,01 (0,46; 2,18)
0,989
dosegljivost zelenih površin peš
da vs.ne
0,98 (0,1; 9,62)
0,986
mokri ali vlažni madeži v hiši
da vs. ne
0,72 (0,23; 2,26)
0,577
umazanija ali plesen v hiši
da vs. ne
1,76 (0,59; 5,26)
0,309
* višje ocene pri kronični bolezni pomenijo večjo oviranost zaradi nje, medtem ko 0 pomeni odsotnost
kronične bolezni
** višje vrednosti = slabše duševno zdravje
*** višje vrednosti = slabše prehranske navade
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Na podlagi izdelanega modela na vzorcu za učenje je v vzorcu za preverjanje modela pravilno
razvrščenih 81,3 % enot. Delež je za dve odstotni točki nižji od deleža pravilno razvrščenih
enot znotraj vzorca za učenje, torej vzorca, na katerem je bil model izdelan in kjer se
pričakuje nekoliko precenjen delež pravilno uvrščenih enot.
Dodatno smo naredili 10-kratno navzkrižno validacijo regresijskega modela. Delež pravilno
razvrščenih enot po 1.000 ponovitvah 10-kratne navzkrižne validacije je 80,1 % [95 %
interval zaupanja: 79,1 % - 81,2 %]. Pri vseh podatkih je delež pravilno razvrščenih enot enak
82,5 %. Razlika od povprečja navzkrižnih validacij znaša približno dve odstotni točki. V
skupini s povprečnim in (zelo) slabim zdravjem je po 1.000 ponovitvah 10-kratne navzkrižne
validacije, delež pravilno razvrščenih enot enak 62,6% (95% interval zaupanja 60,5% 64,8%), v skupini z (zelo) dobrim zdravjem pa je 88,9% (95% interval zaupanja: 87,8% 89,9%). Regresijski model je bolj uporaben pri napovedovanju (zelo) dobrega kot
povprečnega in (zelo) slabega zdravja v slovenskem urbanem okolju.
Zaradi velikega števila statističnih testov smo dodatno izračunali korigirane vrednosti p za
lažno pozitivne rezultate (ang. False discovery rate), in sicer po Benjamimi in Hochbergu iz
leta 2010. Ugotovili smo, da je devet korigiranih vrednosti p, ki so bile brez korekcije nižje od
0,05, po korekciji pa višje od 0,05. Ker je vseh narejenih statističnih testov 172, predstavlja
delež lažno pozitivnih rezultatov 6%.

5. RAZPRAVA

5.1 Ustreznost metodologije
Metoda temelji na znanstvenih dokazih in predhodnih znanjih iz različnih virov podatkov,
predvsem rutinskih (redni statistični viri podatkov). Glede na vnaprej natančno postavljene

73

zahteve, je vzorec do najvišje možne stopnje reprezentativen. Zagotovljeni so bili vsi
predpogoji za izvedbo raziskave in upoštevani vsi vnaprej določeni kriteriji.
Na splošno imajo mlajše osebe (19-44) manjšo verjetnost sodelovanja v primerjavi s
starejšimi odraslimi (45-64). Prav tako se rezultati za številne kazalce, kot so telesna
dejavnost, droge, alkohol, razlikujejo med starostnimi skupinami. Če bi upoštevali celotno
skupino 19-64 v procesu uteževanja, to ne bi odražalo dejanskega stanja tako, kot če bi
upoštevali dve starostni skupini. Zatorej so podatki uteženi proti referenčnim podatkom v tri
starostne skupine: 19-44 let, 45-64 let in 65+ let. Zaradi maloštevilnih v najstarejši skupini
starih, starostna skupina 65+ ni bila dodatno razdeljena. V članku vezanem na doktorsko
nalogo (202) je proučevana samoocena zdravja le pri starostnikih starih 65 let in več, prav
tako na uteženih podatkih.
Pri odločitvi o definiciji urbanega okolja je bilo, ob upoštevanju Urban Audit (189), bistveno
upoštevati širše vidike, kot je npr. kako bo to vplivalo na odločevalce in načrtovalce
zdravstvene politike na konkretnem območju, torej na izvajanje konkretnih ukrepov. Včasih
so administrativne meje bolj ključne za načrtovanje odločitev, ki zadevajo zdravje kot
geografske. Skladno s temi predlogi, so bila v definicijo urbanega okolja Maribora in
Ljubljane vključena tudi nekatera neurbana področja, urbano področje pa je bilo zajeto v
celoti.
Pri uporabljeni metodi validacije so rezultati odvisni od izbranega vzorca. Tako se je v našem
primeru npr. zmerna izpostavljenost hrupu pokazala kot statistično značilna v povezavi s
samooceno zdravja, pri gospodinjah pa se je predhodna mejno statistično značilna povezava
izgubila. Pomanjkljivost tovrstne validacije je zato kompenzirana z dodatno večkratno
validacijo, ki je potrdila uporabnost modela z izbranimi napovednimi dejavniki.
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5.1.1 Obstoječi podatki rednih statističnih virov

V okviru EUROURHIS 2 je pred izvedbo raziskave v prvi fazi pregledana in posodobljena
baza obstoječih rutinskih statističnih podatkov; definicije so med seboj primerjane in
prilagojene, kjer je to bilo mogoče. Pregled je narejen tako za Slovenijo kot celoto, kot tudi za
nižje ravni. Za področje urbanih območij Maribora in Ljubljane ni obstoječih podatkov o
projekcijah populacije, pričakovanem trajanju življenja ob rojstvu, pričakovanem trajanju
življenja v zdravju, prevalenci nekaterih pomembnih kroničnih bolezni, kot so sladkorna
bolezen, KOPB in astma, zvišanem ITM, dostopnosti do zelenih površin, deležu populacije, ki
je izpostavljena hrupu. Podatki o presejanju za raka dojke so samo delni. Tudi nekateri podaki
iz Registra raka RS prihajajo do uporabnikov z nekajletno zamudo (od 3 do 4 let). Vsi
navedeni podatki so pomembni tako zaradi trendov, ki jih nakazujejo, kot tudi, na njihovi
podlagi predlaganih ukrepov in spremljanja njihove učinkovitosti. Nekatere izmed navedenih
podatkov, npr. projekcija prebivalstva in pričakovanje življenja ob rojstvu je težje spremljati
za nižje ravni kot je nacionalna, zaradi precej zahtevne in zamudne metodologije, medtem ko
je pomanjkanje nekaterih drugih podatkov posledica zakonom neopredeljenega zbiranja leteh; predvsem se to nanaša na ITM, ki je kazalec zdravja in vedenjskega sloga ter
napovedovalec enega največjih javnozdravstvenih problemov našega časa.
5.1.2 Omejitve vprašalnika EUROURHIS

Nekatera pomembna področja (npr. tista, ki se nanašajo na vplive fizičnega okolja) so bila po
dogovoru vseh partnerjev izvzeta iz vprašalnika, saj bi bila dolžina vprašalnika preobsežna in
moteča za udeležence ter bi vplivala na stopnjo odgovora.
Pri prevodu vprašalnika iz angleščine v slovenščino ter nazaj v angleščino ni bilo pomembnih
odstopanj. Po izvedeni raziskavi se je pokazalo kot manj ustrezno le vprašanje o finančni
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zmogljivosti gospodinjstva (»koliko znaša vaš skupni letni prihodek v vašem gospodinjstvu
(pred plačilom davka)«). To odprto vprašanje je, po vsej verjetnosti bolj občutljivo kot
nejasno in pomemben delež sodelujočih nanj ni odgovoril. Morda bi več odgovora na to
vprašanje dobili, če bi zastavili kategorije dohodka in vprašanje s tem zaprli.
Pri vprašanjih, ki se nanašajo na prehranske navade, zaradi širine področja ni bilo moč zajeti
vseh komponent prehrane. Poudarek je na sestavi prehrane, medtem ko podatkov o ritmu
prehranjevanja in številu obrokov ni. Čeprav tudi vseh podatkov o sestavi hrane ni; npr. o
uživanju rdečega mesa, vnosu soli, sladkorja ipd. Pa vendar je bilo vključeno zadostno število
komponent prehrane, za opredelitev spremenljivke zdravo oziroma nezdravo prehranjevanje.
Podobno definicijo uporablja FINBALT metodologija.
Kljub enostavni uporabi in hitri oceni vsesplošnega počutja, je z GHQ-12 (176, 186), težko
opredeliti vlogo posameznih komponent duševnega zdravja/počutja, kot so npr. slaba
samopodoba, stres, depresivna čustva ali občutek sreče na samooceno zdravja.
Definicija socialnih omrežij (169) je v pričujočem vprašalniku omejena na pogostost stikov z
družino ali prijatelji, ne glede na način stika (neposredni, posredni prek različnih medijev).
Torej, gre predvsem za omrežja socialne opore, ki so kognitivne narave. Omejitev vprašalnika
je, da ne vključuje narave in kakovosti stikov/zadovoljstva z njimi, kar je pomembno za
povezavo z zdravjem. Prav tako je vpliv socialnih omrežij na njihove pripadnike povezan tudi
s skupnimi vrednotami in normami, kar ni bilo zajeto v moji definiciji.
Socialni kapital v pričujoči raziskavi (177) opredeljujeta občutek pripadnosti neposredni
soseščini ter občutek obstoja opore s strani sosedov. Slednja komponenta je v veliki meri
povezana s potrebo po pomoči, zato ne preseneča, da sem visoke vrednosti tako definiranega
socialnega kapitala ugotovila pri starostnikih, za katere je tudi bolj značilna pripadnost
neposrednemu okolju. Vprašalnik vsebuje tudi podatek o dolžini bivanja v neposredni
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soseščini, vendar ta ni bil vključen v mojo definicijo. Ni pa podatkov o zaupanju ter aktivnem
sodelovanju v skupnosti, kajti ti dve vprašanji nista bili vključeni v vprašalnik URHIS. Kljub
temu, da pripadnost okolju po enih avtorjih odraža tako kontekstualne kot kognitivne vidike
socialnega kapitala, so v moji raziskavi v ospredju kognitivni vidiki socialnega kapitala, ki
odražajo lastnosti posameznikov, ki živijo v tem okolju, ne pa toliko kontekst okolja kot
takega.
Pri hrupu je merjena samo intenziteta izpostavljenosti, ne pa tudi dolžina oziroma kontinuiteta
te izpostavljenosti. Vprašanji o pomenu kakovosti zraka ter globalnega segrevanja nista bili
vključeni v raziskavo EUROURHIS 2, sta pa bili predmet kvalitativnega raziskovanja
(intervjuji z odločevalci) v posameznem urbanem okolju.

5.2 Prednosti in pomanjkljivosti

5.2.1 Prednosti

 Prvič je bila v evropskem prostoru oblikovana metodologija za raziskovanje zdravja v
urbanem okolju, ki je gradila na predhodnih, na dokazih temelječih znanjih ter trendih
v urbanem okolju. Zajela je tako obstoječe vire rutinske statistike, kot tudi izvirno
raziskovalno orodje.
 Metodologija se je pokazala kot zanesljiva za opredelitev determinant zdravja v
slovenskem urbanem okolju, samoocena zdravja pa kot uporaben in zanesljiv kazalec
zdravja tudi v slovenskem urbanem okolju. Omogoča hiter vpogled v najbolj ogrožene
skupine prebivalstva urbanega okolja, s čimer se zaznavajo neenakosti v zdravju.
 Raziskovanje je prispevalo nova znanja o ključnih determinantah samoocene zdravja
starostnikov v slovenskem urbanem okolju.
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 Ugotovitve so praviloma konsistentne z raziskavami drugih avtorjev, vendar je bilo
moč zaznati tudi specifičnosti slovenskega urbanega okolja.
 Orodje predstavlja dobro orientacijo načrtovalcem lokalne politike v urbanem okolju
za sprejemanje ukrepov, ki bodo izboljšali stanje. S spremljanjem trendov posameznih
determinant zdravja, omogoča tudi spremljanje učinkovitosti teh ukrepov.
5.2.2 Pomanjkljivosti

 Potrebno je opozoriti na nekatere metodološke pomanjkljivosti: V analizi je bil vzorec
utežen; v nekaterih stratumih je bilo število sodelujočih premajhno, da bi zanesljivo
sklepali, zato je tudi tukaj potrebna previdnost pri interpretaciji. Urbano okolje je
opredeljeno brez predhodne standardne in enotne definicije, saj so upoštevani bolj
administrativni vidiki kot le geografski. Zato je potrebna previdnost pri primerjanju z
drugimi urbanimi območji.
 Vzorec je bil premajhen, da bi ločeno raziskovali odrasle in starostnike.
 Regresijski model ni bil evalviran na neodvisnih podatkih, temveč na izbranem vzorcu
znotraj obstoječih podatkov. Zaradi 1000 krat ponovljene 10-kratne navzkrižne
validacije so bili izbrani vzorci dovolj različni za vpogled v povprečen delež pravilno
uvrščenih enot.
 V nalogi ni bil jasno izpostavljen prednostni cilj, to je opisati ključne determinante
samoocene zdravja v slovenskem urbanem okolju. Prav tako so izvedene dodatne
analize za boljšo pojasnitev povezanosti samoocene zdravja z drugimi dejavniki, kar je
povzročilo tudi lažno pozitivne rezultate. Delež le-teh je znašal 6%.
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 Potrebno je še poudariti splošno pomanjkljivost presečnih raziskav, to je, da ne
omogočajo ugotavljanja vzročnih povezav.

5.3 Doseganje ciljev

5.3.1 Pomen razvoja raziskovalnega orodja

S sodelovanjem drugih evropskih partnerjev mi je uspelo razviti orodje, ki omogoča
raziskovanje zdravja v urbanem okolju. Metodologija EURO-URHIS 2 je ponudila dovolj
informacij, na podlagi katerih smo lahko ocenili zdravje v slovenskem urbanem okolju in
opredelili z njimi povezane dejavnike, ugotovili najpomembnejše determinante zdravja ter
tudi zaznali neenakosti v zdravju med različnimi skupinami prebivalstva v širšem urbanem
okolju Slovenije.
Model je pokazal, da tudi v slovenskem urbanem okolju, mednarodno oblikovana
metodologija pokaže povezanost in prispevek ključnih determinant samoocene zdravja na
zdravstveni izid (samoocena zdravja), in se potemtakem lahko rutinsko uporablja za
preverjanje stanja v slovenskem urbanem okolju. Doslej namreč ni bilo standardizirane
metodologije, ki bi merila zdravje v urbanem okolju. To je pomembno predvsem iz
javnozdravstvenega vidika. S ponovljenimi raziskavami lahko spremljamo spremembe v
pomenu/prispevku ključnih determinant samoocene zdravja na samooceno zdravja in/ali
evalviramo morebitne ukrepe.
Posredno je model pokazal, tudi uporabnost samoocene zdravja v vsakdanji klinični praksi.
V ambulanti družinske medicine rutinsko vprašanje po doživljanju lastnega zdravja lahko
predstavlja hitro in enostavno presejanje. Zavedanje o pomenu ključnih determinant
samoocene zdravja pa lahko prispeva k zgodnejšem prepoznavanju in pravočasnem
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zdravljenju zdravstvenih problemov, kar bo preprečilo marsikatero posledico in izboljšalo
kakovost življenja. Slednje je še posebej pomembno pri starostnikih.
5.3.2 Opredelitev najbolj ogroženih skupin prebivalstva

Najbolj ogroženi za povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja v slovenskem urbanem
okolju so: osebe nizkega SES, neaktivni, kronični bolniki, ki jih bolezen/stanje močno ovira,
ter neustrezno telesno dejavni. Nekoliko bolj ogrožene so tudi osebe slabšega duševnega
zdravja ter starostniki. Nakazano ogrožene skupine za slabšo samooceno zdravja (brez trdnih
dokazov) so prekomerno prehranjeni/debeli, osebe s šibkimi socialnimi omrežji, ter
izpostavljeni močnemu hrupu in vlagi v bivalnem prostoru. Ženske imajo nekoliko slabše
duševno zdravje ter šibkejša socialna omrežja, medtem ko imajo moški pogosteje kot ženske
visok indeks telesne mase (ITM).
5.3.3 Povezanost vedenjskega sloga s SES in z zdravjem prebivalcev

Nezdrav vedenjski slog je, v slovenskem urbanem okolju, statistično značilno povezan z
nižjim SES posameznika, ne pa tudi z nižjim SES okolja, v katerem posameznik biva, kar
pomeni, da obstajajo kompleksni vplivi (vplivi posameznika) na vedenjski slog, medtem ko
kontekstualnih vplivov (vplivi SES urbanega okolja) ni bilo mogoče potrditi.
5.3.4 Opredelitev ključnih determinant samoocene zdravja

Ključne determinante slabše samoocene zdravja so: nizek SES, neaktivnost v poklicu,
kronična bolezen, ki ovira, neustrezna telesna dejavnost. slabše duševno zdravje/počutje in
višja starost. Glede na vrednosti regresijskega koeficienta, imajo upokojenski status, SES,
kronična bolezen, ki ovira vsakdanje dejavnosti ter neustrezna telesna dejavnost praktično
najpomembnejšo povezanost s povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja. Povezavi
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duševnega zdravja in višje starosti s povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja sta (glede
na vrednosti regresijskega koeficienta) manjšega pomena v vsakdanji praksi. To se lahko
pojasni z najpogostejšo povezanostjo duševnega zdravja/motenj z brezposelnostjo,
ekonomskimi težavami, slabšimi delovnimi pogoji – torej nizkim SES in poklicom
(upokojenec) ter tudi s šibkimi socialnimi omrežji (38-40). Moč povezanosti duševnih motenj
s samooceno zdravja lahko zmanjša prisotnost kroničnih somatskih motenj ali kronične
bolečine ter nizek SES (41, 42). Manjši pomen višje starosti na samooceno zdravja pa se
lahko pojasni z večjim pomenom poklica (upokojenskega statusa) in prav tako nižjim SES
upokojencev, ki so večinoma starostniki.
Determinante, ki so se v univariatni analizi pokazale kot tiste, ki pomembno prispevajo k
samooceni zdravja (visok ITM, šibka socialna omrežja, izpostavljenost močnemu hrupu ter
prisotnost mokrih madežev in vlage) so z vstavljanjem v multiplo logistično analizo izgubile
svoj pomen pri samooceni zdravja.
Dosedanje znanje iz literature potrjuje, da povezava indeksa telesne mase (ITM) in
samoocene zdravja značilno variira po starosti in spolu ter v različnih kulturnih kontekstih.
Medtem ko je močna debelost (in podhranjenost) ponavadi povezana s slabšo samooceno
zdravja, prekomerna prehranjenost in zmerna debelost, bodisi nista značilno povezana s
slabšo samooceno zdravja, ali ni ugotovljene sinergije med debelostjo in nizkim SES v
povezavi s samooceno zdravja. Švedski avtorji zatorej govorijo o samooceni zdravja, ITM
ter nizkem SES kot o neodvisnih napovednih dejavnikih slabše kakovosti življenja.
Nizek SES pomeni praviloma slabšo ozaveščenost populacije o pomenu ITM. Višji ITM se v
tujih raziskavah (pri starostnikih) ne kaže več v povezavi z izobrazbo, kar je v nasprotju z
našimi ugotovitvami. To lahko pojasni tudi večji pomen SES za samooceno zdravja kot ITM
v multipli logistični analizi. Močnejši vpliv SES na samooceno zdravja v primerjavi z
determinantami fizičnega okolja (hrup, vlaga) so pokazali tudi drugi avtorji. Šibka socialna
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omrežja so tudi v literaturi pogostejša pri upokojencih (starejših), ki prav tako pogosteje
poročajo o nizkem SES. To lahko pojasni izgubo pomena fizičnega okolja in šibkih socialnih
omrežij na samooceno zdravja v multipli logistični analizi.

5.4 Primerjava z dosedanjimi znanji
5.4.1 Ključne determinante slabe samoocene zdravja

Vsepovsod po svetu, z izjemo Južne Amerike, se kot najmočnejši napovedni dejavniki slabe
samoocene zdravja kaže izrazit vpliv SES, tako izobrazbe kot dohodka, bodisi dejanskega
bodisi relativno ocenjenega, pa tudi kroničnih bolezni z omejitvami ter starosti; kar zlasti
velja za države daljnjega vzhoda (130, 190, 191, 192). Kljub velikim kulturnim razlikam se
ključne determinante samoocene zdravja relativno malo razlikujejo med seboj, kar tudi govori
o pomenu tega kazalca (193). To potrjujejo tudi moje ugotovitve.
Tudi v literaturi je izobrazba konsistentno močan dejavnik samoocene zdravja, ne glede na
SES okolja ali geografske lastnosti (125), prav tako je vsaka komponentna SES neodvisno
povezana s samooceno zdravja, kar je pomebno pri merjenju neenakosti v zdravju (127).
Ne samo dejansko slabši materialni pogoji življenja, kot so nizki dohodki, temveč tudi
psihosocialni dejavniki, kot sta relativno slabši socialni status in slabša socialna povezanost,
so se pokazali statistično pomembni dejavniki za slabo samooceno zdravja v slovenskem
urbanem okolju, kar se sklada tudi s tujimi avtorji (148, 155, 194).
Hkrati so se vsi biološki dejavniki, pokazali kot pomembni, zlasti pri starostnikih. Povezave
samoocene zdravja s kroničnimi boleznimi so v literaturi konsistentne, česar ne moremo trditi
za vedenjski slog (139). Prisotnost kronične bolezni kot take, če ni bilo prisotnih ovir, se pri
nas ni pokazala pomembna za samooceno zdravja, kar je v nasprotju z nekaterimi avtorji
(120). Med posameznimi kroničnimi boleznimi in stanji imajo pri nas nekoliko močnejšo
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povezavo s povprečno in (zelo) slabo samooceno zdravja ter potemtakem nekoliko večji
pomen v klinični praksi stanje po srčni in možganski kapi, revmatoidni artritis, in rakava
bolezen - torej bolezni in stanja, ki dokazano ovirajo vsakdanje življenje. Prisotnost kronične
bolezni, ki ovira, pa je ključna pri starostnikih za oceno lastne kakovosti življenja (115), s
čimer se lahko dodatno pojasni ugotovljena slabša samoocena zdravja pri njih. Objektivni
kazalci zdravja imajo namreč bolj odločilen vpliv na samooceno zdravja pri starostnikih z
nižjim SES.
Motnje v duševnem zdravju so pogosto skrite znotraj drugih kroničnih bolezni, predvsem
tistih s telesnimi težavami, ki ovirajo vsakdanje aktivnosti. Duševne motnje so, bodisi
neprepoznane, ali zamolčane, saj še vedno v naši populaciji predstavljajo stigmo. S tem se
lahko pojasni ne tako močna povezanost slabšega duševnega zdravja/počutja s slabšo
samooceno zdravja kot bi pričakovali. Podobno smo statistično značilne razlike, sicer brez
večjega pomena v praksi, pri povezavi s slabšo samooceno zdravja, dobili pri ženskah,
starostnikih in osebah z nižjim SES, kar se sklada tudi z dosedanjimi znanji. Ciljane,
predvsem kvalitativne raziskave bi omogočile boljši vpogled v tovrstne težave, saj
uporabljena metoda (GHQ) ne omogoča podrobnejšega vpogleda v konkretne težave (stres,
depresija) z duševnim zdravjem.
Telesno nedejavni odrasli in mlajši starostniki (120) so imeli po ugotovitvah drugih avtorjev
prav tako slabšo samooceno zdravja, vendar se je to pokazalo tudi pri kadilcih (139-141),
medtem ko manj tvegano pitje alkohola, bodisi ni imelo vpliva na samooceno zdravja bodisi
je bila ta ocena boljša (142, 143), kot se je pokazalo tudi pri nas. Razlaga bi lahko bila, da
kadilci in pivci alkohola v naši raziskavi niso imeli ugotovljenih težav z zdravjem, prav tako
jim ni bilo še potrebno/svetovano spremeniti svojega načina prehranjevanja. Zatorej
dejavniki, za katere bi lahko pričakovali, da zmanjšujejo kakovost življenja, v našem primeru
ne slabšajo ocene zdravja. Še več, kajenje in še zlasti (čezmerno) pitje alkohola se v naši
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kulturi povezujeta s prijetnim druženjem in zabavo, kar tudi ima lahko vpliv na boljšo
samooceno zdravja.
Dejavniki vedenjskega sloga, kot npr. kajenje in visok ITM, zadržijo pomen za samooceno
zdravja v tuji literaturi (195). To, da se je v multipli logistični analizi zgubil vpliv visokega
ITM na samooceno zdravja, potrjujejo ugotovitve nekaterih avtorjev, da povezava ITM in
samoocene zdravja značilno varira po starosti in spolu ter v različnih kulturnih ozadjih (135,
136, 205). Razlike v prevalenci med samoporočanim ITM in dejanskim stanjem govorijo o
podcenjenih vrednosti na podlagi raziskav (196).
Šibka socialna omrežja, ki so značilno pogostejša pri starostnikih (učinek starosti na moč
socialnih omrežij je sicer šibek), so bila pomembno povezana s slabšo samooceno zdravja
(tudi pogosteje prisotna pri starostnikih). To se sklada z ugotovitvami nekaterih tujih
avtorjev (127, 148), medtem ko nekateri drugi niso dobili povezave med pogostostjo
socialnih stikov (družina in prijatelji) in samooceno zdravja (147, 154). Nizek SES v
pričujoči raziskavi ni imel statistično značilnega vpliva na moč socialnega omrežja, kar ni
konsistentno z ugotovitvami drugih avtorjev (197), medtem ko je bil hkrati povezan z višjim
socialnim kapitalom. To se lahko pojasni z dejstvom, da je bil višji socialni kapital značilno
pogosteje prisoten pri starostnikih, ki imajo v našem okolju sicer pomembno nižji SES, kar
potrjujejo tudi drugi slovenski in tuji avtorji (198, 199).
Pomanjkanje pomembne povezave med socialnim kapitalom in samooceno zdravja, kar se ne
sklada z enimi tujimi avtorji (200) sklada pa se z drugimi (81, 152, 153, 201), se lahko
poskusi pojasniti z definicijo socialnega kapitala, uporabljeni v pričujoči nalogi. Pripadnost
okolju ter občutek deležnosti opore sta pomembni, ne pa edini komponenti socialnega
kapitala. Pripadnost okolju je tudi nekoliko bolj značilna za starejše kot za ostale odrasle v
skupnosti. V urbanem območju Slovenije je veliko priseljencev med mlajšo populacijo,
medtem ko je med starostniki visok delež avtohtonega prebivalstva, kar lahko vpliva na moč
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socialnega kapitala. Lahko bi vključitev aktivnega udeleževanja v skupnosti, ki predstavlja
objektiven in bolj merljiv kazalec v definicijo socialnega kapitala, spremenila dobljeno
povezavo.
Zakonski stan (128, 129) in spol se v pričujoči raziskavi nista pokazala kot pomembna
dejavnika samoocene zdravja v slovenskem urbanem okolju, kar se tudi nekoliko razlikuje od
ugotovitev drugih raziskav (132, 133). Slabše funkcioniranje družine, ki ne prinaša več
varnega zavetja, skupaj s splošnim stanjem v družbi, ter zabrisanost razlik med spoloma tako
v socialno-ekonomskem kot psihosocialnem smislu kot tudi glede tveganih vedenj in
zdravstvenega stanja, lahko vsaj delno pojasnijo te ugotovitve pri nas. Zakonski stan se je pri
slovenskih starostnikih pokazal kot pomemben kazalec samoocene zdravja (202), kar bi se
lahko pojasnilo z bolj tradicionalnim odnosom starejših do zakonske zveze, večjo percepcijo
osamljenosti ter večjo finančno ogroženostjo samskih starostnikov.
To, da značilnih razlik med spoloma v samooceni zdravja nisem ugotovila, lahko pomeni
višjo ogroženost moških v slovenskem urbanem okolju, kar je lahko v povezavi s številom
kroničnih bolezni, ki ovirajo, slabšim duševnim zdravjem, visokim ITM, pa tudi s socialnoekonomskimi dejavniki, kot je nižji SES. Ocene pričakovanega trajanja življenja v
slovenskem urbanem okolju (164, 165) kažejo na večjo ogroženost moških; moški živijo v
povprečju štiri leta manj kot ženske, po 60. letu pa dve leti manj. Ko pa gre za oceno
pričakovanega trajanja življenja v dobrem zdravju (upoštevana je samoocena zdravja), imajo
moški verjetnost, da preživijo od 5 do 8 let v slabem zdravju, glede na pričakovano trajanje
življenja ob 15. letu, ter 4 leta glede na pričakovano trajanje življenja ob 60. letu starosti. Pri
ženskah je to razmerje nekoliko bolj neugodno in je ocena, da bodo preživele od 7 do 9 let v
slabem zdravju glede na pričakovano trajanje življenja ob 15. letu ter od 4 do 6 let, glede na
pričakovano trajanje življenja ob 60. letu starosti. To govori v prid realnejši samooceni
zdravja pri ženskah kot pri moških, hkrati pa je dejansko stanje (iz kazalcev umrljivosti)
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slabše pri moških. Potrebno je upoštevati tudi dejavnike delovnega mesta, kot so fizične
obremenitve, nizka kontrola nad delom in organizacijske dejavnike, ki zlasti pri odraslih
moških prispevajo k oceni zdravja.
5.4.2 Kompleksni in kontekstualni vplivi na vedenjski slog in samooceno zdravja

Pri nas se ni pokazal neodvisni vpliv konteksta okolja na slabo samooceno zdravja kot v
drugih okoljih (203) niti močan neodvisni vpliv visoke stopnje brezposelnosti v okolju na
slabšo samooceno zdravja (204), ne glede na ostale individualne ali kontekstualne dejavnike.
To bi lahko pomenilo, da značilnosti slovenskega urbanega okolja v Sloveniji bodisi dejansko
niso pomembne, ali niso prepoznane kot bolj pomembne v primerjavi

z ostalimi

determinantami zdravja. Močnejši vpliv SES na samooceno zdravja v primerjavi z
determinantami fizičnega okolja so pokazali tudi drugi avtorji (154, 133).
Najnovejši empirični dokazi domnevajo, da neenakosti v razporeditvi dohodka prispevajo k
razlikam v zdravju med državami in tudi mesti (205). Vodilni zagovorniki te hipoteze
domnevajo, da tako dejanska kot zaznana neenakost v dohodku, spodkopavata zaupanje in
zmanjšujeta socialni kapital, ki oblikuje družbeno blaginjo in zdravje posameznika. Zatorej
lahko neenakosti v urbanih okoljih pomembno spremenijo vloge ostalih podob urbanega
socialnega okolja in sicer družbenega reda in varnosti, družbene opore, družbene norme
(vključno s socialnimi omrežji) ter družbene ovire med različnimi skupinami (diskriminacija)
(89).
Države z nizko stopnjo socialnega kapitala, imajo praviloma tudi višji delež prebivalcev, ki
ocenjujejo svoje zdravje kot povprečno ali slabo. Slovenija sodi med države s srednjo stopnjo
socialnega kapitala (206), vendar so tendence poslabšanja stanja. Zadnja leta smo priče
poglabljanju neenakosti v dohodkih prebivalstva, naraščanju deleža revnih ter stopnje
brezposelnosti, in nenazadnje vse večjem nezaupanju v državo in politični (ter druge) sistem.
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Slovenski sociologi družbe opozarjajo na upadanje stopnje socialnega kapitala, ki bi lahko v
času krize varoval zdravje (207, 208).
Nezdravi vzorci prehranjevanja, neustrezna telesna dejavnost in kajenje so tudi pri nas
pokazali značilno povezavo z nizkim SES posameznika. Kronični stres pri starostnikih
zmanjšuje verjetnost telesne aktivnosti (209), kar se je pokazalo tudi pri nas. Višji SES je
drugi predpogoj za ustrezno telesno dejavnost v slovenskem urbanem okolju. Urbano okolje
lahko spodbuja ali zavira telesno dejavnost, kar je povezano z načinom gradnje (89).
Pomembne za telesno dejavnost so tudi socialne norme, ki se jih ljudje (pri)učijo. Nordijska
hoja je tako v zadnjem času, z intenzivnejšo promocijo telesne dejavnosti, postala popularna
tudi v slovenskem urbanem okolju, zlasti pri starejših. Pomemben vpliv na spremembe norm
imajo tudi dostopni preventivni programi, ki se izvajajo v zdravstvenih domovih s cilji
spodbujanja telesne dejavnosti, dviga motivacije za gibanje ter posledično širitve socialnih
omrežij. Kaže, da je to prispevalo k povezavi TD s samooceno zdravja pri nas.
Povezave z nizkim SES posameznika ni bilo pri tveganem pitju alkohola (43, 44), kar se
nekoliko razlikuje od drugih avtorjev (143). To lahko pojasnita ohlapna zakonodaja in visoka
dostopnost alkohola v naši družbi, ki ni povezana s finančno zmogljivostjo posameznika.
Tukaj lahko govorimo o vplivu družbenega konteksta.
Nižji SES starostnika močneje prispeva k slabi samooceni zdravja kot socialni kontekst
okolja. Kaže, da dohodki pomembno vplivajo na samooceno zdravja pri nas tudi po 64. letu,
kar se razlikuje od ugotovitev drugih avtorjev (9, 22). Znano je, da sta revščina in deprivacija
pri starostnikih v slovenskem prostoru pogostejši (198). Po upokojitvi se gmotno stanje
praviloma poslabša, možnosti dodatnega zaslužka so minimalne, obenem pa starejši
zagotavljajo finančno pomoč lastnim otrokom.
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Uporaba samoocene zdravja v klinični praksi (210) in zavedanje o pomenu ključnih
determinant lahko prispevata k zgodnejšem prepoznavanju in pravočasnem zdravljenju
zdravstvenih problemov, kar bo preprečilo marsikatero posledico ter zmanjšalo nepotrebno
trpljenje, pa tudi stroške družbe kot celote. Prav tako bi lahko izboljšalo kakovost življenja,
zlasti pri starostnikih (115).
V javnozdravstvenem smislu je zelo pomembno ugotoviti, katere lastnosti okolja se lahko
spreminjajo in pod kakšnimi pogoji, kaj je potrebno storiti na državni in kaj na lokalni ravni.
Pa vendar premalo vemo o procesih s katerimi urbano okolje vpliva na zdravje in njihovi
nadaljnji pojasnitvi. Široka raba večnivojskih (»multilevel«) metod raziskovanja v zadnjem
času omogoča boljše preverjanje hipotez o urbanih lastnosti ter povezanost z zdravstvenimi
problemi (89). To bo načrtovalcem politik in odločevalcem zagotovilo boljše razumevanje
ključnih problemov urbanega okolja in prepletenost dejavnikov, ki k njim prispevajo. Sočasna
analiza medsebojnih povezav determinant zdravja in zdravstvenega stanja lahko prispeva k
širši integrirani perspektivi pri (političnem) ukrepanju.

6. SKLEPI IN PREDLOGI UKREPOV

6.1 Sklepi
Odločilen vpliv na samooceno zdravja v slovenskem urbanem okolju imajo ekonomski
dejavniki iz okolja (nizek SES, neaktivnost v poklicu) ter biološki dejavniki (kronična
bolezen, ki ovira vsakdanje življenje). Med dejavniki vedenjskega sloga ima podobno
pomemben vpliv na samooceno zdravja le neustrezna telesna dejavnost. Psihosocialni (slabše
duševno zdravje/počutje) in demografski dejavniki (višja starost), kljub dokazani povezavi
nimajo tako močnega pomena v vsakdanji praksi. Kompleksni dejavniki imajo večji pomen v
samooceni zdravja v primerjavi s kontekstualnimi. Starostniki so v slovenskem urbanem

88

okolju nekoliko bolj ogrožena skupina prebivalstva kot ostali odrasli prebivalci. Šibka
socialna omrežja ob slabem SES, prispevajo k socialni izoliranosti te populacije, kar prispeva
k slabši samooceni zdravja.
Z zgoraj omenjenimi ugotovitvami sem dosegla vse štiri cilje naloge, delno potrdila prvo i
drugo hipotezo ter v celoti potrdila tretjo hipotezo.
PRISPEVEK ZNANOSTI: Z mednarodnim sodelovanjem je sedaj prvič v evropskem
prostoru oblikovana metodologija za raziskovanje zdravja v urbanem okolju, ki je gradila na
dokazih temelječih znanjih. Preverjanje metodologije je pokazalo, da gre za ustrezno orodje
za raziskovanje zdravja in zaznavanje neenakosti v zdravju tudi v slovenskem urbanem okolju
ter so nakazane potrebe po določenih prilagoditvah, ki bodo orodje še izboljšale. Na podlagi
metodologije so prvič v slovenskem urbanem okolju opisane ključne determinante zdravja
odrasle populacije, vključno s starostniki. Opredeljene so ogrožene skupine prebivalstva ter
ugotovljene posebnosti slovenskega urbanega okolja, ki nakazujejo nadaljnjo smer
raziskovanja, tako kvantitativnega kot kvalitativnega.

6.2 Predlogi ukrepov in nadaljnjih raziskovanj
Moje ugotovitve potrjujejo potrebe po izboljšanju socialno-ekonomskega stanja prebivalstva,
vključno z zmanjšanjem neenakosti v dohodku ter potrebe po intenzivnem preprečevanju in
zgodnjem odkrivanju kroničnih bolezni (vključno z duševnimi motnjami), ki prinašajo slabše
možnosti ali nezmožnosti za samostojno vsakdanje življenje. Pri (samskih) starostnikih je
nujno izboljšati aktivno vključevanje v skupnosti, medtem ko je pri odraslih moških nizkega
SES potrebno izboljšati pogoje dela.
 Nakazane so potrebe po nadaljnjem raziskovanju tako vzrokov za slabo samooceno
zdravja pri moških, kot bi sicer pričakovali, kot tudi nepomembne vloge življenja v
paru/zakona pri odraslih v slovenskem urbanem okolju.
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 Potrebno bo raziskati vplive strukturnih oblik socialnega kapitala ter zadovoljstva s
socialnimi omrežji/omrežji socialne opore na samooceno zdravja.
 Primanjkuje raziskav o vplivih hrupa in vlage v bivalnih prostorih na samooceno
zdravja, predvsem kvalitativnih.
 Potrebno je dodatno kvalitativno raziskovanje, predvsem zaradi pojasnitve morebitnih
vplivov kulture in tradicije na samooceno zdravja (211).
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