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POVZETEK
Teoretična izhodišča: Specializacije v zdravstveni negi so nedvomno pomembno in
potrebno področje, saj pripomorejo k razvoju profesije in boljši in varnejši zdravstveni
oskrbi posameznikov.
Cilj: Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti in spoznati načrte študentov za svoj karierni
razvoj in ali smisel svojega nadaljnjega izobraževanja vidijo v specializacijah. Z izbrano
temo diplomske naloge smo podrobneje analizirali in predstavili stanje na področju
specializacij ter mnenje in odnos študentov visokih šol in fakultet za zdravstveno nego
do specializacij.
Metoda: Uporabljena je bila neeksperimentalna kvantitativna raziskovalna metoda.
Podatki so bili zbrani s spletnim strukturiranim vprašalnikom (Cronbach alfa > 0,82).
Vprašalnik je bil razposlan študentom zdravstvene nege Visoke šole za zdravstveno
nego Jesenice, Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za vede o
zdravju Univerze na Primorskem. Poslanih je bilo 1333 vprašalnikov, od tega je bilo
vrnjenih 385 (29 %). Analiza podatkov je bila narejena s SPSS (verzija 16.0), uporabili
smo opisno statistiko ter t-test, ANOVO, Pearsonov koeficient korelacije in faktorsko
analizo.
Rezultati: Iz rezultatov raziskave je razvidno, da bi se za nadaljevanje študija na
področju zdravstvene nege odločilo 258 (67 %) anketirancev. 156 (41 %) anketirancev
bi študij nadaljevalo na ožjem specialističnem področju, 60 (15 %) anketirancev pa na
magisteriju iz zdravstvene nege. Anketiranci bi se specializirali; 67 (20 %) v nujni
medicinski pomoči, 49 (14 %) v anesteziologiji in intenzivni terapiji, 39 (11 %) v
kirurški zdravstveni negi, 33 (10 %) v pediatrični zdravstveni negi in drugo.
Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik specialist bo s svojim znanjem prispeval k
bolj kakovostni in varni zdravstveni negi z oceno (4,6) po Likertovi lestvici.
Razprava: Študentje zdravstvene nege vidijo specializacijo kot nadaljevanje svojega
kariernega razvoja in usposabljanja. Razvoj specializacij vidijo kot nujnost za
zagotavljanje vzdržnega zdravstvenega sistema pri nas. Predlagamo, da se v Sloveniji
ustanovi iniciativa, ki bi promovirala razvoj specializacij v zdravstveni negi.
Ključne besede: diplomirana medicinska sestra - specialistka, specializacije v
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SUMMARY
Theoretical Background: Specialization in health care is certainly an important and
necessary area, which helps to develop the profession and improves the quality and
safety of health care of individuals.
Objective: The aim of the diploma work was to identify and learn about the plans of
students for their career development and whether it makes sense for them to continue
their education in specialities. With the chosen theme thesis we further analyze and
present the situation in the area of specialization and the opinion and attitude of students
of colleges and faculties for nursing toward specialization in health care.
Methods: The study was based on the descriptive method of empirical research. We
used the non-experimental quantitative research method. Data were collected through an
online questionnaire. In order to analyse the veracity of the responses to the
questionnaire, we used Cronbach's coefficient alpha 0.82 in all parts and found that it is
a highly reliable questionnaire. The questionnaire was sent to students of nursing at the
College of Nursing Jesenice, the Health Faculty of the University of Ljubljana, and the
Faculty of Health Sciences at the University of Primorska. 1333 questionnaires were
sent out, of which 385 were returned having been completed in their entirety, which
represents 29 percent of the sample. The data have been edited using Microsoft Word
2007 and Microsoft Excel 2007. Data analysis was performed using SPSS (version
16.0): t-test, ANOVO, Pearson correlation and factor analysis.
Results: From the survey results it is clear that 258 (67 %) of respondents would
decide to continue their studies in the field of nursing. 156 (41 %) of respondents wish
to continue their studies in a narrow specialist field, 60 (15%) would on the Master's
degree programme in nursing. 67 (20 %) of respondents wish to specialise in emergency
medical assistance, 49 (14 %) of respondents in anesthesiology and intensive therapy,
39 (11 %) in surgical care, 33 (10 %) pediatric care and so forth. The opinion of the
students about the importance of specialisation in healthcare is that a specialist nurse
will, with their knowledge, contribute to better quality and safer health care-estimation
(4,6) with Likert scale.
Discussion: Based on the research, it was revealed that students of nursing view
specialisation as advancement of their career development and training, and that they
are aware of its urgency in ensuring a sustainable healthcare system. We believe that

research should be carried out among employed nurses and again among students of
nursing. We suggest the setting up of an initiative in Slovenia that would promote the
development of specialised nursing care.
Keywords: nurse specialist, specialisation in health care-nursing, specialist knowledge,
competences, reference outpatient clinics, prescriptive medicine.
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UVOD

Izvajalci zdravstvene nege so v vseh zdravstvenih sistemih po svetu najštevilčnejša
poklicna skupina. V Evropski uniji je v začetku novega stoletja poklicna skupina
zaposlenih v zdravstveni negi štela že več kot šest milijonov posameznikov.
Predstavljajo največji delež zdravstvenih delavcev, ki so uporabnikom na voljo 24 ur na
dan, vse dni v letu (Europe critical care nursing curriculum, 2003), zato imajo v
zdravstvenem varstvu pomembno vlogo. Izboljšanje kakovosti zdravstvene obravnave
oz. čim bolj kakovostno oskrbo pacienta lahko dosežemo z nadaljnjim podiplomskim
specialističnim izobraževanjem izvajalcev zdravstvene nege.
Zaradi razvoja zdravstvenih ved, visokega šolstva, novih znanstvenih spoznanj in
globalizacije svetovnega prostora se potrebe po razvoju podiplomskih znanj vse bolj
izražajo tako pri uporabnikih (pacientih) kot tudi pri izvajalcih zdravstvenih storitev.
Značilnost znanosti in zdravstvenih ved je, da so se skozi zgodovino stalno
nadgrajevale, spreminjale, hkrati pa tudi specializirale (Starc, Kos Grabner, Požun,
2009). Tako so diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki zaradi razvijajoče se
sofisticirane tehnologije in razširjajočega znanstvenega znanja v zdravstvu potrebovali
čedalje več specialističnega znanja (Pask Eleanor, 2011). Razvoj podiplomskih znanj se
je začel relativno zgodaj, tj. v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja v Združenih državah
Amerike, Kanadi in Veliki Britaniji, kot odraz pomanjkanja zdravnikov, spremenjenih
nacionalnih struktur prebivalstva (vse več starejših in s tem kronično bolnih), zaradi
večjih potreb prebivalstva po dostopnosti zdravstvenih storitev, zaradi nenehnega
zviševanja stroškov v zdravstvu itd. V nekaterih državah so tako specializacije v
zdravstveni negi postale pomemben in nepogrešljiv del zdravstvenih sistemov
(Delamaire, Lafortune, 2010).
Kljub dobrim praksam v svetu diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki v Sloveniji
še

nimajo

razvitih

podiplomskih

specialističnih

izobraževanj.

Specialistično

izobraževanje bi diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom nudilo nadaljnji
karierni in osebnostni razvoj – ta razvoj pa lahko omogočimo samo z nadgrajevanjem
znanja in s celovitim pristopom k problemom, ki se pojavljajo, saj s tem pacientom
omogočimo specialistično, kakovostno, kompleksnejšo in varnejšo zdravstveno nego
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(Starc et al., 2009). Strokovna združenja in visokošolski zavodi na področju zdravstvene
nege vse bolj poudarjajo in spodbujajo razvoj specializacij po vzoru tujih držav.
Specializacije v zdravstveni negi so nedvomno pomembno in potrebno področje, saj
pripomorejo k razvoju profesije in boljši in varnejši zdravstveni oskrbi posameznikov.
Zato smo z izbrano temo diplomske naloge podrobneje analizirali in predstavili stanje
na področju specializacij pri nas. Prav tako smo raziskali mnenje in odnos študentov
visokih šol in fakultet na področju zdravstvene nege o specializacijah, za katere
menimo, da bodo povpraševalci bodočih izobraževalnih programov na teh področjih.
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TEORETIČNI DEL

Sistemi zdravstvenega varstva v svetu se srečujejo z vse večjimi potrebami prebivalstva.
Izvajalci zdravstvenih storitev bodo morali prevzemati nove vloge, da bodo zadostili
vse večjim potrebam starega prebivalstva v razvitih državah in mladega prebivalstva v
nerazvitih državah, ki se prav tako srečuje s svojimi značilnimi problemi. Vse večji
problem je tudi socialno-ekonomska kriza, ki za slehernega človeka ustvarja nove
probleme in izzive. Zato je razvoj specializacij v zdravstveni negi nujen, saj se
zdravstvena nega kontinuirano nadgrajuje, razvija in posledično od nas zahteva čedalje
več specialnih znanj (Starc et al., 2009).
Terminološka opredelitev zaposlenih v zdravstveni negi s podiplomskimi znanji
V svetu se za diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike s podiplomskimi znanji, ki
so pridobili napredna oz. specialistična znanja, uporabljajo različne definicije.
Pomembno je, da znamo ločiti med diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenikom z
naprednimi znanji/praktikom in diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenikom
specialistom. Znano je, da si definicije med državami niso enotne in se med seboj
razlikujejo. Pulcini in sodelavci (2010) so v okviru mednarodnega pregleda tega
področja našli več kot trinajst različnih poimenovanj izvajalcev specialistične
zdravstvene nege. V angleškem jeziku se tako pojavlja različni termini, kot so: nurse
practitioner, advanced nurse practitioner, clinical nurse specialist, nurse specialist,
nurse consultant itd.
V dokumentih Mednarodnega sveta medicinskih sester (2005) se uporabljata naslednji
definiciji, ki sta tudi najbolj razširjeni in jih po večini uporabljajo v angleško govorečih
državah:
-

Medicinska sestra/zdravstvenik z naprednimi znanji/praktik, (angleško Nurse
Practitioner – NPr/Advanced Practical Nurse – APN) je diplomirana medicinska
sestra/zdravstvenik, ki je pridobil osnovna strokovna znanja in veščine
kompleksnega odločanja ter klinično usposobljenost, kompetence za razširjeno
prakso, katere značilnosti oblikuje okolje ali država, v kateri je kvalificiran/-a za
opravljanje dela. Za pridobitev tega naziva se priporoča magisterij. V večini
primerov delujejo na primarnem zdravstvenem varstvu – prav tako jih zasledimo
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tudi v bolnišnicah, vendar v manjšem številu – in nudijo aktivnosti, ki jih po
navadi izvajajo zdravniki (biti prvi kontakt za paciente z manj resnimi
boleznimi, voditi paciente z urejenimi kroničnimi boleznimi, predpisovanje
zdravil in naročanje preiskav, diagnosticiranje, izvajanje preventive in promocije
zdravja, presejalnih testov, koordinacija pri zdravljenju itd.) (Delamaire,
Lafortune, 2010).
-

Manj

pogosto

se

uporablja

definicija

diplomirana

medicinska

sestra/zdravstvenik specialist (angleško Nurse Specialist, NS), ki je usposobljen
nad ravnjo diplomirane medicinske sestre/zdravstvenika s splošno izobrazbo in
je pooblaščen za izvajanje specialistične zdravstvene nege z znanjem na
določenem področju, na katerem se izvaja zdravstvena nega (ICN regulation
Terminology, 2005). Specialistična praksa zajema klinično, izobraževalno,
administrativno, raziskovalno in svetovalno vlogo (ICN framework of
competencies, 2009). Te diplomirane medicinske sestre oz. zdravstveniki
delujejo večinoma v bolnišnicah. Njihovo specialistično znanje in dodatne
kompetence jim omogočajo specialistično klinično delovanje, prevzemanje
kompetenc od zdravnikov, svetovanje pacientom in drugim medicinskim
sestram v posebnih kliničnih okoliščinah, izvajanje izobraževanja ter vodenje
timov zdravstvene nege za zagotavljanja visokih standardov kakovostne oskrbe
in varnosti pacientov itd. (Delamaire, Lafortune, 2010).
Iz obeh definicij je razvidno, da gre za diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike, ki
presegajo kompetence diplomirane medicinske sestre/zdravstvenika, ki so usposobljeni
za splošno zdravstveno nego in so tekom izobraževanja pridobili specialistična znanja
za izvajanje zdravstvene nege. Gre za samostojnejše in bolj odgovorne vloge
diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov, za katere niso dovolj samo pridobljene
veščine, ampak je potreben formalen proces dodatnega izobraževanja (Starc et al., 2009;
Delamaire, Lafortune 2010). Med državami v Evropi in anglosaksonskem svetu med
zgoraj uporabljenima definicijama ni enotnega soglasja. Razlike so vidne predvsem v
predpisih, vlogah in praksi diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov s
podiplomskimi znanji (Björnsdóttir, Thome, 2006).
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Pri pregledu dostopne slovenske literature smo opazili, da se za diplomirane medicinske
sestre/zdravstvenike s podiplomskimi znanji uporablja različna terminologija oz.
različni nazivi: diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik z naprednimi znanji,
diplomirana

medicinska

diplomirana

medicinska

sestra/zdravstvenik
sestra/zdravstvenik

z

dodatnimi/razširjenimi

specialist,

diplomirana

znanji,

medicinska

sestra/zdravstvenik s specialnimi/specialističnimi znanji itd. Razlike so tudi pri uporabi
terminov: specialistična znanja, napredna znanja, razširjena znanja, podiplomska znanja
itd. (Starc et al., 2009; Vilar, 2011; Pajnkihar, Jakl, 2013; Skela Savič, 2013). Pajnkihar
in Jakl (2013) v slovenskem prostoru priporočata uporabo termina diplomirana
medicinska sestra/zdravstvenik s specialnimi znanji (na različnih nivojih). Za primer sta
navedla poimenovanje zdravnikov, ki jih ne poimenujemo kot zdravnike z naprednimi
znanji, ampak zdravnike specialiste na določenem strokovnem področju ali specialnem
področju medicine. Razlog za tako poimenovanje je, da angleških definicij ni smiselno
prevajati dobesedno. Pomembno je, da se uporabljajo primerne definicije za slovenski
prostor in da so razumljive zdravstvenim delavcem, pacientom, uporabnikom
zdravstvenih storitev in družbi.
V diplomskem delu bomo uporabljali enotni termin diplomirana medicinska
sestra/zdravstvenik s specialističnimi znanji, čeprav je razvidno, da gre v tujem prostoru
pri uporabi termina diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik z naprednimi
znanji/praktik in medicinska sestra/zdravstvenik specialist za dva različna profila tudi
glede kompetenc (ICN regulation Terminology, 2005; Delamaire, Lafortune, 2010;
Pankihar, Jakel, 2013).

2.1 RAZLOGI ZA RAZVOJ SPECIALIZACIJ V ZDRAVSTVENI
NEGI Z VIDIKA STRUKTURE PREBIVALSTVA V EVROPI IN
SLOVENIJI
Podaljševanje življenja je resen družbeni problem v vseh razvitih industrijskih družbah.
Demografske spremembe kažejo, da se sestava prebivalstva spreminja. V zahodnih
kulturah se delež starega prebivalstva hitro povečuje in je že tako visok, da za sabo
prinaša zahtevne izzive za delovanje družb in držav (Ramovš, 2003). Staranje
prebivalstva povečuje verjetnost slabšega zdravstvenega stanja starejšega prebivalstva
in s tem vse večje potrebe po zdravstvenih storitvah, zdravstvenih zmogljivostih in
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izdatkih za zdravstveno varstvo prebivalcev vsake države. Zaradi naraščajočega števila
starostnikov je večja tudi prevalenca kroničnih bolezni, kar predstavlja veliko finančno
breme v vsakem sistemu zdravstvenega varstva. Prav tako je vse več ljudi, ki zaradi
bolezni, osamelosti, invalidnosti ni sposobnih poskrbeti zase in zato pri doseganju
življenjskih aktivnosti potrebujejo tujo pomoč (Rejc Buhovac, 2003; Starc, 2004). Med
poglavitnimi razlogi za čedalje bolj obremenjeno zdravstveno varstvo so tudi tvegana
vedenja ljudi oziroma nezdrav način življenja (Trobec, 2010).
V Sloveniji imamo neugodno demografsko stanje. Število prebivalcev v starostni
skupini do 14 let se zmanjšuje, v starostni skupini nad 65 let pa povečuje. Stroški za
zdravstvo pri starostni skupini nad 65 let so nekajkrat višji, kar pomeni, da bo ob takem
naraščanju starejšega prebivalstva oziroma nadaljevanju obstoječih demografskih
trendov pritisk na zdravstvo vse večji in bo zdravstvo s finančnega vidika čedalje bolj
obremenjeno. Pri tem je treba omeniti, da delež kroničnih pacientov narašča, prav tako
pa tudi njihovo preživetje, kar zopet vpliva na povečane zahteve po storitvah
zdravstvenega varstva (Starc, 2004). Statistični urad Republike Slovenije (Vse starejši
in vse dlje aktivni, 2012) navaja, da se prebivalstvo Evropske unije stara, posebej je
izpostavljena Slovenija. V Sloveniji se je življenjska doba v zadnjih 50 letih povečala za
10 let, v naslednjih 50 letih pa naj bi se podaljšala še za 7 ali 8 let. V prihodnosti se bo
še povečalo število prebivalstva nad 80 let, v Evropski uniji naj bi njegov delež znašal
12 odstotkov, v Sloveniji pa še nekoliko več. Predvsem starejši nad 80 let potrebujejo
več oskrbe in intenzivnejšo zdravstveno oskrbo. Starejši prebivalci so tako bolj
izpostavljeni revščini, socialni in ekonomski izključenosti in slabšemu zdravstvenemu
stanju. Zaradi izključenosti starejših iz socialnih mrež je večja verjetnost slabšega
duševnega stanja, posebej motenj razpoloženja. Leta 2009 je več kot tri četrtine
prebivalstva Evropske unije, starega nad 65 let, vsaj trikrat na leto obiskalo zdravnika
ali specialista, najmanj šestkrat pa nekaj manj kot polovica. Zaradi staranja prebivalstva
in povečanega obiska zdravnikov, hospitalizacij in oskrbe se na splošno povpraševanje
po storitvah zdravstvenega varstva povečuje, kar tudi pomeni, da izdatki za zdravstveno
oskrbo znatno rastejo. Z visoko starostjo so izrazito povezani tudi izdatki za dolgotrajno
oskrbo (Vse starejši in vse dlje aktivni, 2012).
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Iz vseh teh razlogov je logično in nujno, da se morajo razvite družbe in izvajalci
zdravstvenih storitev na povečane zahteve po zdravstvenih storitvah pripraviti.
Smiselno in modro je zdravstveno varstvo organizirati tako, da bo dolgoročno finančno
vzdržno in kljub temu kakovostno. Razvoj specializacij v zdravstveni negi lahko
pripomore k bolj učinkoviti organizaciji zdravstvenega varstva. Pomembno je, da se
specializacije razvijajo vzporedno s spremenjenimi nacionalnimi potrebami (Delamaire,
Lafortune, 2010).
2.2.1 Pomen in razlogi za specializacije v zdravstveni negi
Ugotavlja se, da je v sistemu zdravstvenega varstva potreben premik od zdravstvene
obravnave akutnih bolezni h kroničnim (Europe critical care nursing curriculum, 2003).
Zaradi drugačne strukture prebivalstva in njegovih potreb po zdravstvenih storitvah ter
drugih dejavnikov se pojavljajo nove priložnosti tudi za zdravstveno nego (Rod, 2009).
Specializacije v zdravstvenem varstvu lahko prinesejo in prispevajo k okrepitvi vloge
multiprofesionalnega in multidisciplinarnega zdravstvenega tima na vseh ravneh
zdravstvenega varstva. Specializacije medicinskih sester/zdravstvenikov prinašajo v
zdravstvenem varstvu novo kakovost, ki jo je treba umestiti v zdravstveno obravnavo
tako zdravih kot bolnih ljudi (Albreht, Pribakovič Brinovec, 2011).
Specializacije v zdravstveni negi poleg razbremenitve zdravstvenega sistema
omogočajo tudi nadaljnji karierni in osebnostni razvoj diplomiranih medicinskih
sester/zdravstvenikov. Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik specialist bo s
svojim znanjem pomembno vplival na razvoj zdravstvene nege in zdravstvenega
varstva. S svojim specialističnim znanjem bo preko prevzemanja kompetenc lahko
razbremenil tudi zdravnika (Starc et al., 2009). Razvoj specializacij je še posebno
pomemben, kjer se prepletata zdravstvena nega in medicina, saj tam prihaja do novih
vlog diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov. Specializacije prispevajo k bolj
kakovostni zdravstveni negi (Vilar, 2011). Diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki
s specialističnimi znanji igrajo ključno vlogo v zdravstvenem varstvu z vidika finančne
vzdržnosti in pri nudenju kakovostne, na dokazih podprte zdravstvene nege (Grothier,
2012). Uvedba specializacij je z ekonomskega vidika zaželena, saj je delo diplomirane
medicinske sestre/zdravstvenika s specialističnimi znanji v primerjavi z zdravnikovim
racionalnejše (Starc et al., 2009). Pacienti, ki pridejo v neposreden stik z diplomirano
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medicinsko sestro/zdravstvenikom s specialističnimi znanji, manjšo možnost, da bi bili
sprejeti v bolnišnico in je bolj verjetno, da bodo deležni zdravljenja, ki temelji na
podlagi kliničnih smernic in dokazov (Grothier, 2012). Pri pacientih, ki so bili
obravnavani s strani diplomirane medicinske sestre/zdravstvenika s specialističnimi
znanji na področjih, kot je neonetalna, geriatrična, porodniška zdravstvena nega in
nekatere druge, je bilo ugotovljeno, da so bili pri teh pacientih zmanjšani stroški
zdravljenja, dolžina hospitalizacij, nižja stopnja ponovnega sprejema in večje
zadovoljstvo pacientov pri zdravstveni obravnavi (Bryant-Lukosius et al., 2004).
Obstaja

veliko

dokazov,

da

diplomirane

medicinske

sestre/zdravstveniki

s

specialističnimi znanji pri aktivnostih, ki so se prenesle z zdravnikov na njih, izvajajo
enako kakovostno zdravstveno obravnavo kot zdravniki. Tisti, ki so poskušali izmeriti
(raziskati)

vpliv

aktivnosti

diplomiranih

medicinskih

sester/zdravstvenikov

s

specialističnimi znanji na izide zdravstvene obravnave pacientov pri raziskovanju
aktivnosti, prevzetih od zdravnikov, niso našli negativnih izidov (Delamaire, Lafortune,
2010).

Raziskave

so

pokazale,

da

zdravniki

in

diplomirane

medicinske

sestre/zdravstveniki s specialističnimi znanji pri obravnavi pacientov v primarnem
zdravstvenem varstvu zagotavljajo enako kakovostno obravnavo pacientov pri
diagnostični natančnosti in za pacienta dosegajo podobne zdravstvene izide (Horrocks,
Anderson, Salisbury, 2002).
Kot lahko razberemo, za razvoj specializacij v zdravstveni negi obstaja veliko
pomembnih razlogov in dokazov. Zato je ključnega pomena, da imajo diplomirane
medicinske sestre/zdravstveniki možnost nadaljnjega kariernega razvoja, saj bi to lahko
v nasprotnem primeru povzročilo čedalje manj privlačen poklic za diplomirane
medicinske sestre/zdravstvenike. Med zdravstvenimi delavci namreč že sedaj merimo
visoko fluktuacijo in da nekatere diplomirane medicinske sestre oz. zdravstveniki
odhajajo iz poklica (Starc et al., 2009).
2.2.2 Razlogi za razvoj specializacij v zdravstveni negi z vidika obvladovanja
nenalezljivih kroničnih bolezni
Nenalezljive kronične bolezni so v razvitih državah v porastu. Predstavljajo
najpomembnejši vzrok za obolevnost in umrljivost v modernem svetu. Ocenjujejo, da
ima samo 90 milijonov Američanov eno od nenalezljivih kroničnih bolezni (Kožar,
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2012). Zmotno pa je mišljenje, da so kronične nenalezljive bolezni značilne samo za
razvite države. Kronične bolezni prizadenejo še zlasti ranljive in revne posameznike. Po
podatkih WHO iz leta 2008 kažejo, da je za 60 % smrti kriva kronična bolezen in da se
je kar 80 % teh smrti zgodilo v manj razvitih državah (2008 – 2013 action plan, 2008).
Tudi podatki za Slovenijo kažejo, da so nenalezljive kronične bolezni pri vzroku
obolevnosti na prvem mestu in da so v porastu. Leta 2003 so nenalezljive kronične
bolezni po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije povzročile 80 % vseh smrti v
Sloveniji. Kronične nenalezljive bolezni so tudi najpogostejši vzrok smrti in delovne
invalidnosti v razvitih in čedalje pogosteje tudi v nerazvitih državah sveta (Kožar,
2012).
Globalno gledano in pri nas je pacientov s kroničnimi bolezni vse več. Staranje
prebivalstva je eden od največjih dejavnikov, ki vpliva na zdravstveno oskrbo, ki jo bo
treba iz leta v leto povečevati. Svetovna zdravstvena organizacija poudarja in opozarja
na s starostjo in življenjskim slogom povezane bolezni, kot so: srčno-žilna obolenja,
sladkorna bolezen, respiratorna in rakava obolenja, ki skokovito naraščajo in
prizadevajo čedalje več posameznikov. Zaradi omenjenih bolezni že sedaj vsako leto po
svetu umre 35 milijonov ljudi. Bolezni, kot je demenca in z njo povezane težave,
zajemajo čedalje večje število starostnikov (Štemberger Kolnik, Klemenc, 2010). Med
poglavitne razloge za čedalje bolj obremenjeno zdravstveno varstvo in porast kroničnih
bolezni so tudi tvegana vedenja ljudi oziroma nezdrav način življenja, pod katere
štejemo prekomerno pitje alkohola, neobvladljiv psihosocialni stres, nepravilna
prehrana, premalo gibanja, kajenje itd. Tvegana vedenja so povezana z večjimi
dejavniki tveganja za srčno-žilna obolenja, možgansko kap, sladkorno bolezen, nekatere
vrste raka, kronične dihalne bolezni itd. (ICN delivering quality, 2010). Incidenca in
prevalenca teh bolezni skokovito naraščata, kar pomeni, da se ob vse večjem številu
kroničnih pacientov znatno povišujejo tudi izdatki za zdravstveno varstvo (Kožar,
2012).
Diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki v Sloveniji bodo lahko v prihodnosti
samostojno vodili paciente z urejeno kronično boleznijo (Poplas Susič, Marušič, 2011) –
tako kot to že mnogo let počnejo v tujini – in tako pripomogle k boljši vzdržnosti
zdravstvenega sistema. V Sloveniji se je že naredil prvi premik na tem področju, in sicer
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z vzpostavitvijo referenčnih ambulant (Požun, Skela Savič, 2011). Specializacije v
zdravstveni negi bi nam tako omogočile bolj celovito, kakovostno in koordinirano
obravnavo kroničnih pacientov, ki jih je iz leta v leto več (Albreht, Pribaković
Brinovec, 2011).

2.4 PRIMERJAVA DRŽAV Z VIDIKA DIPLOMIRANIH MEDICINSKIH
SESTER/ZDRAVSTVENIKOV S SPECIALISTIČNIMI ZNANJI
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD) je v letu
2010 objavila raziskavo Nurses in advanced roles-a description and evaluation of
experiences in 12 developed countries (Delamaire, Lafortune, 2010), ki vključuje 12
držav (Avstralijo, Belgijo, Kanado, Ciper, Češko, Finsko, Francijo, Irsko, Japonsko,
Poljsko, Veliko Britanijo in ZDA) s posebnim poudarkom na vlogah diplomiranih
medicinskih sester/zdravstvenikov s specialističnimi znanji v primarnem zdravstvenem
varstvu. Raziskali so razvoj stroke, izobraževanje, podporo politike, kompetence,
definicije medicinskih sester/zdravstvenikov s specialističnimi znanji itd. Raziskava
proučuje tudi vplive diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov s specialističnimi
znanji na vpliv zmanjševanja stroškov v zdravstvu, kakovosti specialistične zdravstvene
nege, zadovoljstvo pacientov, prepreke, ki se pojavljajo tekom razvoja itd. Razvoj novih
vlog diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov se med državami zelo razlikuje.
Razlike med državami so predvsem v definicijah diplomiranih medicinskih
sester/zdravstvenikov s specialističnimi znanji, izobraževanju, kompetencah, podpori
politike itd. Pri primerjavi smo uporabili še raziskavo Advanced practice nursing roles:
development, implementation and evaluation (Bryant-Lukosius et al., 2004) in pa An
International Survey on Advanced Practice Nursing Education, Practice, and
Regulation (Pulcini et al., 2010). Nekatere od teh razlik bomo podrobneje opisali in
predstavili.
Razvoj specialistične zdravstvene nege
Združene države Amerike in Kanada sta pričeli z vzpostavitvijo diplomiranih
medicinskih sester/zdravstvenikov s specialističnimi znanji že v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja. Na tem področju imata že dolgoletne izkušnje tudi Velika Britanija
in Finska. Čeprav se je razvoj v Avstraliji in na Irskem začel pred kratkim, si državi v
zadnjih letih močno prizadevata za vzpostavitev programov za APN in NS. V preostalih
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državah, kot so Belgija, Češka, Francija, Japonska in Poljska, je razvoj specialističnih
znanj še na začetku oz. v povojih, čeprav so že izvedle nekatere pilotske študije na tem
področju in se ponekod neformalna specialistična praksa že izvaja. Pomembno je
poudariti, da v državah, v katerih so šele pričeli razmišljati, da bi diplomiranim
medicinskim sestram/zdravstvenikom začeli dodeljevati nove vloge, bodo le-te zanje
veljale za specialistične, iste vloge pa niso več smatrane za specialistične v državah, ki
so diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom te vloge začele dodeljevati že
prej (Delamaire, Lafortune, 2010).
Kompetence medicinskih sester/zdravstvenikov s specialističnimi znanji
Pri državah, ki so bile zajete v študijo OECD (Delamaire, Lafortune, 2010), je pri
kompetencah diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov s specialističnimi znanji
kar nekaj razlik. Med najbolj pogostimi (razširjenimi) kompetencami, ki so se z
zdravnikov prenesle na diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike, so; predpisovanje
zdravil, ukinitev zdravil, pravica do postavljanje diagnoze/diagnosticiranja, samostojno
vodenje stabilnih kroničnih pacientov, napotitve na preglede (npr. rentgen),
laboratorijske preiskave (npr. krvi), urina, testiranja (npr. na meticilin odporni
staphylococcus aureus), pooblastilo za sprejem ali odpust pacienta v bolnišnico in
napotitev pacientov k drugim specialistom, zdravstveno svetovanje, promocija zdravja,
raziskovanje itd.
Pri pregledu omenjene študije (Delamaire, Lafortune, 2010) smo ugotovili, da se
kompetence glede na vsebino izvajanja in avtonomnost pri izvajanju le-teh od države do
države razlikujejo (oblikuje jih vsaka država posebej). Prav tako v vsaki državi
diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki s specialističnimi znanji nimajo vseh od
naštetih kompetenc, ampak le del njih, oziroma so povezane z njihovim področjem dela
in usposobljenostjo. Značilnosti specialistične prakse, ki vključuje tudi prenos
kompetenc z zdravnikov na diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike, se tako
oblikujejo v vsaki državi posebej.
V slovenskem zborniku strokovnega posveta Moja kariera - Quo vadis - My career
(2013) poleg že naštetih najdemo podobne kompetence, ki bi jih lahko prevzele
diplomirane medicinske sestre oz. zdravstveniki s specialističnimi znanji, kot so:
Martin Sever: Odnos študentov zdravstvene nege do specializacij v zdravstveni negi
stran 11

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

Diplomsko delo

samostojno postavljanje anamneze, odločanje o diagnostičnih postopkih, izvajanje
preventivnih preiskav (UZ, endoskopija), predpisovanje terapevtskih pripomočkov,
izvajanje manjših kirurških posegov (npr. šivanje ran) itd. (Klemenc, Ažman, 2013). V
slovenskem prostoru je pomemben dokument Aktivnosti zdravstvene nege za
diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike in tehnike zdravstvene nege v ambulanti
družinske medicine (Železnik et al., 2011), v katerem so opisane posredne in neposredne
aktivnosti, ki se bodo prenesle z zdravnikov na diplomirane medicinske sestre z
dodatnimi specialističnimi znanji v referenčnih ambulantah.
Vloga medicinskih sester/zdravstvenikov pri predpisovanju zdravil
Specialistična znanja v zdravstveni negi se povezujejo tudi s predpisovanjem zdravil.
Prva država, ki je medicinskim sestram/zdravstvenikom omogočila predpisovanje
zdravil, so bile Združene države Amerike že v 70. letih, v 90. letih sta ji sledili še Velika
Britanija in Avstralija (Delamaire, Lafortune, 2010). Pri pregledu študije OECD (ibid.)
smo ugotovili, da imajo države tudi pri tem specialističnem znanju različne pristope.
Tako v Kanadi zdravila lahko samostojno brez nadzora zdravnika prepisujejo samo
APN v primarnem zdravstvenem varstvu, drugje, npr. v Veliki Britaniji in na Irskem, pa
lahko zdravila predpisujejo vse diplomirane medicinske sestre oz. zdravstveniki na vseh
stopnjah zdravstvenega varstva z ustreznim certifikatom oziroma treningom.
Predpisujejo lahko vse od antibiotikov, antikougolantov do narkotikov (ibid.).
To smo omenili zaradi tega, ker je ureditev specialističnega znanja do predpisovanja
zdravil od države do države različna tako glede zahtevanega izobraževanja kot tudi
glede samostojnosti (avtonomnosti) in pristojnosti na tem področju. Tako imajo
diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki to specialistično znanje npr. večinoma
zajeto v magistrskem študiju, nekateri pa v specializacijah. Prav tako so za pridobitev
tega specialističnega znanja omenjeni dodatni tečaji. Ključne razlike so torej v tem, ali
lahko diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik zdravila predpisuje avtonomno ali pa
pod nadzorom zdravnika (Čufar, 2012).
Strategije za izboljšanje kariernih možnosti in neizseljevanja diplomiranih medicinskih
sester/zdravstvenikov v druge države
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V več državah (Poljski, Cipru, Irski, Češki) menijo, da bi razvoj specialističnih znanj v
zdravstveni

negi

služil

tudi

kot

pritegnitev

diplomiranih

medicinskih

sester/zdravstvenikov v nadaljnje podiplomsko izobraževanje in tako z izboljšanimi
kariernimi možnostmi diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike obdržal v državi. Za
poklic diplomirane medicinske sestre/zdravstvenika je treba omogočiti nadaljnje
izobraževanje, s tem zagotoviti privlačnost poklica in tako mlade ljudi pripraviti, da se
odločijo za študij iz zdravstvene nege oziroma da študij nadaljujejo tudi v obliki
specializacije. V nekaterih državah, kot sta Poljska in Češka, vidijo razvoj specialistične
zdravstvene nege v povezavi z zmanjšanjem izseljevanja diplomiranih medicinskih
sester/zdravstvenikov v druge evropske države, kjer lahko izkoristijo boljše
zaposlitvene in karierne možnosti (Aiken, Cheung, 2008; Delamaire, Lafortune, 2010).
Finančna podpora držav
Večina držav, zajetih v študiji OECD (Delamaire, Lafortune, 2010), je kot ključni
pomen izpostavilo zagotovitev vladnega financiranja za izobraževanje diplomiranih
medicinskih sester/zdravstvenikov s specialističnimi znanji. V Združenih državah
Amerike so povečali izdatke za izobraževalne programe za vse diplomirane medicinske
sestre/zdravstvenike, vključno z APN in NS (Aiken, Cheung, 2008). Finančna podpora
vlad ni pomembna samo zato, da se za odpiranje ali vzpostavitev novih izobraževalnih
programov financira univerze, ampak tudi da se zagotovi finančno pomoč študentom, ki
vstopajo v te programe. Za primer bomo izpostavili ZDA, kjer ima 23 % diplomiranih
medicinskih sester/zdravstvenikov državno štipendijo, 34 % državno posojilo, 18 %
lokalno državno študentsko posojilo (US Department of Health, 2004 povz. po
Delamaire, Lafortune, 2010 str. 52). Tako je finančna podpora držav za odpiranje
podiplomskih programov in za razvoj diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov s
specialističnimi znanji zelo pomembna.
Podpora politike
Od države do države se podpora razvoju specialističnih znanj v zdravstveni negi s strani
politike močno razlikujeje. Ponekod so tovrstnemu razvoju zelo naklonjeni in ga
pospešujejo, drugje je vlada pasivna in k razvoju ne pripomore tako, kot bi lahko, ter ga
posledično otežuje. Ključno je, da država pri razvoju sodeluje in pomaga pri
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premagovanju ovir, ki se tekom razvoja pojavljajo. Pomembno je, da zagotovi denar za
študijske

programe

in

podiplomsko

izobraževanje

diplomiranih

medicinskih

sester/zdravstvenikov ter omogoči razvoj novih mest za diplomirane medicinske
sestre/zdravstvenike v bolnišnicah. Ključno je tudi, da sprejme zakonodajo in
regulatorni okvir, ki diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom omogoča
prevzemanje novih vlog (Delamaire, Lafortune, 2010). Politično okolje v državah ima
lahko na razvoj specialističnih znanj v zdravstveni negi velikanske vplive. Kot primer bi
izpostavili

Kanado,

ki

ima

diplomirane

medicinske

sestre/zdravstvenike

s

specialističnimi znanji že vse od leta 1970 naprej, ampak je bila vloga teh diplomiranih
medicinskih sester/zdravstvenikov vse do zdravstvene reforme leta 1990 minimalna.
Diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki v Kanadi so pridobili politično moč z
ustanovitvijo Canadian Nurse Practitioner Initiative, ki promovira specialistične vloge
diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov v primarnem zdravstvenem varstvu
(Sheer, Wong, 2008).
Zahtevana stopnja izobrazbe za diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike s
specialističnimi znanji
Razlike najdemo tudi v izobraževanju, pogojih za nadaljnji študij in v zahtevani stopnji
izobrazbe. Da bi se vzpostavilo izobraževanje za medicinske sestre/zdravstvenike na
univerzitetni ali na magistrski stopnji, vsem državam to ni uspelo. Kljub temu v večini
držav za prakticiranje specialistične zdravstvene nege zahtevajo magisterij oziroma ga
priporočajo. Obstajajo izjeme; tako je npr. Royal College of Nursing v Veliki Britaniji
razvil program na magistrski (master curriculum) stopnji za izobraževanje APN, ampak
ga univerze niso zavezane izvajati. V Angliji ta program izvajajo tako na stopnji
magisterija kot tudi na dodiplomski stopnji (bachelor level) (Schober, 2004; Loke,
2005; Wong, 2008; Association of Advanced Nursing Practice Educators, 2009, povz.
po Pulcin et al., 2009, str. 33). Tako v Angliji, da postaneš APN ali NS, še vedno
zadostuje dodiplomski študij prve stopnje z dovolj kliničnimi izkušnjami. Večji
poudarek je na dodatnem izobraževanju, ki poteka v bolnišnicah in ki posledično
omogoča,

da

diplomirane

medicinske

sestre/zdravstveniki

prevzemajo

bolj

specialistične vloge. V državi so bili vzpostavljeni krajši specifični programi ne samo za
APN temveč za vse registrirane diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike, ki so
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želeli razširiti svoja znanja na specifičnih področjih, kot je npr. predpisovanje zdravil
(Delamaire, Lafortune, 2010). V nasprotnem primeru pa v Avstraliji za prakticiranje
specialistične zdravstvene nege zahtevajo magisterij z minimalno petimi leti kliničnih
izkušenj. V preostalih državah prav tako običajno priporočajo magisterij. V Afriki je cilj
vzpostaviti podiplomske študije in nekatere programe na magistrski ravni (Schober,
2004; Loke, 2005; Wong, 2008; Association of Advanced Nursing Practice Educators,
2009, povz. po Pulcini et al., 2010, str. 33). V večini evropskih držav, ki so pričele s
prenosom kompleksnih del in nalog na diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike,
imajo le-te najmanj univerzitetno izobrazbo ali magisterij iz zdravstvene nege, ponekod
pa te vloge prevzemajo tudi s specializacijami (Skela Savič, Klemenc, 2011).

2.5 PROBLEMI, KI SE POJAVLJAJO
SPECIALIZACIJ V ZDRAVSTVENI NEGI

TEKOM

RAZVOJA

Zdravstvena nega pokriva široko področje delovanja in prav zaradi tega se je v
nekaterih državah že zgodaj pokazala potreba po razvoju specializacij. Številni članki in
raziskave (Bryant-Lukosius et al., 2004; Delamaire, Lafortune, 2010; Pulcini et al.,
2010) v evropskih državah in tudi izven nje objavljajo dokaze, da specializacije
pomembno in pozitivno vplivajo na razvoj zdravstvene nege in zdravstvenega varstva.
Kljub temu se tekom razvoja specializacij pojavljajo problemi in ovire. Nekatere od teh
ovir bomo tudi predstavili.
Med državami članicami Evropske unije (in v svetu) so v razvoju specializacij velike
razlike – v načinu izobraževanja na ožjih specialističnih področjih ni nekega enotnega
pristopa. Praksa zdravstvene nege je nagnjena k vzorcu, da je bolj splošna – še posebno
na kliničnem področju je bila počasna pri promociji specializacij med diplomiranimi
medicinskimi sestrami/zdravstveniki. Večinoma se je razvoj specializacij na področju
zdravstvene nege razvijal nenačrtno (Pask Eleanor, 2011). Prav tako se definicije
diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov s specialističnimi znanji, čeprav so si
podobne, od države do države razlikujejo (Starc et al., 2009) in posledično povzročajo
nejasnosti tako pri izvajalcih zdravstvene nege, pacientih kot tudi širši družbi pri
razumevanju, kaj in kakšne vloge te diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki sploh
imajo. V študiji OECD (Delamaire, Lafortune, 2010) pa kot poglavitne razloge za
prepreke, ki se pojavljajo v razvoju specialistične zdravstvene nege, izpostavljajo;
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poklicne interese zdravnikov in diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov in
njihovo vplivanje na reformne procese, organizacijo zdravstvenega varstva in
investicijske mehanizme, zdravstveno zakonodajo, prenos aktivnosti za razvijanje novih
vlog in pa kapaciteto razpoložljivega izobraževanja.
V študiji OECD (Delamaire, Lafortune, 2010) v večini držav kot poglaviten vzrok za
otežen razvoj specialističnih znanj diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov
omenjajo nasprotovanje zdravnikov (zdravniške zbornice). Poglavitni razlogi za odpor
zdravnikov so; izguba aktivnosti za zdravnike, povečana stopnja samostojnosti in
avtonomije diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov s specialističnimi znanji,
pomisleki

nad

strokovnostjo

in

izkušenostjo

teh

diplomiranih

medicinskih

sester/zdravstvenikov itd. Za zmanjšanje odpora so zbornice zdravstvene nege in drugi,
ki razvoj specialističnih znanj v zdravstveni negi podpirajo, z zdravniškimi zbornicami
začeli sodelovati za skupno reševanje, usklajevanje razvoja in diskusijo o problemih, ki
se pojavljajo na poti razvoja (ibid.)
Tudi v slovenskem prostoru se predvideva, da bo zdravniški lobi zaradi pozicioniranja
in ohranjanja svojih dobro plačanih delovnih mest nasprotoval temu, da bi diplomirane
medicinske sestre/zdravstveniki s specialističnimi znanji prevzemali nekatera dela
zdravnikov, in da s strani države ni politične volje za razvoj novih vlog diplomiranih
medicinskih sester/zdravstvenikov (Klemenc, Ažman, 2013).
V Sloveniji nujnost specializacij iz zdravstvene nege pri odločujočih strukturah do sedaj
še ni bila prepoznana. Pri pregledu dostopnih dokumentov je razvidno, da je problem
predvsem v neurejenosti zakonov in obstoječem Zakonu o zdravstveni dejavnosti
(Zakon o zdravstveni dejavnosti, 2005), ki se je v praksi izkazal za pomanjkljivega, saj
omenjeni zakon ne zagotavlja proračunskih sredstev, ki bi omogočala razvoj in
financiranje specializacij na področju zdravstvene in babiške nege (Pripombe Zbornice Zveze, 2012). Problem vidimo tudi v čedalje bolj okrnjeni finančni politiki države, saj
zategovanje pasu vpliva na razvoj zdravstva in visokega šolstva ter otežuje
izobraževanje zaposlenih in financiranje novih študijskih programov. Tu bi omenili
predvsem uvajanje ukrepa Zakona za uravnoteženje javnih financ 2012 (Skela Savič,
2013). Problem je tudi, da v Sloveniji še nimamo vzpostavljenih univerzitetnih
programov zdravstvene nege, saj slovenska zakonodaja predpisuje, da morajo imeti
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nosilci teh predmetov najmanj doktorat znanosti. Rešitev najdemo v magisteriju
zdravstvene nege, saj magisterij nadomešča univerzitetno izobraževanje in je v skladu z
ICN usmeritvami in prakso držav OECD (Požun, Skela Savič, 2011).

2.6
RAZISKOVANJE
UČINKOVITOSTI
DIPLOMIRANIH
MEDICINSKIH SESTER/ZDRAVSTVENIKOV S SPECIALISTIČNIMI
ZNANJI
Mnoga strokovna dela (Brown, Grimes, 1995; Bryant-Lukosius et al., 2004; Delamaire,
Lafortune, 2010; Pulcini et al., 2010), v evropskih državah in tudi izven nje objavljajo
dokaze, da specialistična znanja pomembno in pozitivno vplivajo na razvoj zdravstvene
nege/varstva. Številne študije (Horrocks et al., 2002; Delamaire, Lafortune, 2010;
Pulcini et al., 2010) so usmerjene v merjenje učinkovitosti in potrebnosti diplomiranih
medicinskih sester/zdravstvenikov s specialističnimi znanji z namenom, da dokažejo
njihovo uporabnost in pomen v vsakdanji klinični praksi. Pregled študije (Horrocks et
al., 2002), opravljene v Veliki Britaniji, kaže, da so pacientovi izidi v primarnem
zdravstvenem varstvu, obravnavani s strani APN, enaki izidom zdravnikom, na večini
področij pa pacienti kažejo celo večje zadovoljstvo. V metaanalizi rezultatov raziskav
na področju prenosa del in nalog z zdravnika na diplomirano medicinsko
sestro/zdravstvenika na primarni ravni ugotavljajo, da APN v primarnem zdravstvenem
varstvu glede na zdravnike dosegajo primerljive zdravstvene izide za pacienta v
povezavi z natančnostjo diagnosticiranja in ocenjevanja zdravstvenega stanja. Prav tako
so si APN vzele več časa za zdravstveno obravnavo pacientom in jim namenile več časa
(Brown, Grimes 1995; Horrocks et al., 2002).

2.7 REFERENČNE AMBULANTE
V referenčnih ambulantah se obravnavajo pacienti s kroničnimi nenalezljivimi
boleznimi. Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik ima pri obravnavi takih skupin
pacientov nepogrešljivo vlogo, saj s strokovnim znanjem in delom prispeva k boljši
zdravstveni obravnavi (Kožar, 2012). Referenčne ambulante povečujejo dostopnost
prebivalcev do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, skrajšujejo čakalne dobe in
dajejo priložnost za nadaljnji strokovni razvoj zdravstvene nege (Klemenc et al., 2011).
Osnovno zdravstveno varstvo je izpostavljeno velikim obremenitvam, ki so posledica
demografskih sprememb, staranja prebivalstva, čedalje večje ozaveščenosti ljudi ter
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organizacijskih sprememb znotraj zdravstvenega sistema. Ob pomanjkanju zdravnikov
se išče nove rešitve, ki bodo porazdelile delo in obremenitev zdravnikov in pri tem
ohranile visoko kakovost zdravstvene obravnave. S tem namenom so bile organizirane
referenčne ambulante (Poplas Susič, Marušič, 2011). Referenčne ambulante so
ambulante družinske medicine, ki so poleg tehnika zdravstvene nege okrepljene še z
diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenikom. (Referenčne ambulante družinske
medicine, 2012). Področje dela diplomiranih medicinskih sestrer/zdravstvenikov je
predvsem spremljanje parametrov kroničnih bolezni, izvajanje presejalnih testov,
zdravstvenovzgojnega dela in preventive itd. (Poplas Susič, Marušič, 2011).
Diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki v referenčnih ambulantah potrebujejo
nadgradnjo svojih znanj, najprej v obliki specialnih oziroma dodatnih znanj, kasneje se
bo stroka odločala še o specializacijah. Zaradi obsežnosti dela je njihova znanja
smiselno najprej nadgraditi v obliki modulov (oblika pridobivanja specialnih znanj),
udeležb na strokovnih srečanjih ter sodelovanja zdravnika, saj gre za dogovorno
razdelitev dela med medicino in zdravstveno nego. Ozke specializacije bi povzročile
težje zaposlovanje diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov. Zato naj se take
specializacije, v kolikor so prepoznane, razpišejo v manjšem številu (Poplas Susič,
2011). Poplas Susič in Marušič (2011) sta zapisala, da bo diplomirana medicinska
sestra/zdravstvenik deloval na področju vodenja kroničnih pacientov, katerih bolezen je
urejena. Cilj referenčnih ambulant je omogočiti kakovostno in stroškovno učinkovito
obravnavo vseh pacientov na primarni ravni do stopnje, ko je nujna napotitev na
sekundarni nivo (Marušič et al., 2011).
Referenčne ambulante so pomembne tudi zaradi prenosa del in nalog z zdravnika na
diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike in so prvi uspešen primer tega prenosa na
primarnem nivoju zdravstvenega varstva. S tem bomo pacientom omogočili večjo
dostopnost, kakovost in varnost zdravstvene obravnave (Požun, Skela Savič, 2011). Z
vzpostavitvijo referenčnih ambulant se nam odpirajo tudi nove perspektive poklicnega
dela (Panikvar Žlahtič, Vidmar, 2011). Za prenos aktivnosti z zdravnikov na
diplomirane medicinske sestre je pomemben dokument Aktivnosti zdravstvene nege za
diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike in tehnike zdravstvene nege v ambulanti
družinske medicine (2011), kjer so opredeljene posredne in neposredne aktivnosti
zdravstvene nege, ki se izvajajo v ambulanti družinske medicine in prenos aktivnosti z
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zdravnika na diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika z dodatnimi specialističnimi
znanji (Železnik et al., 2011).
Pri dodatnem usposabljanju diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov, ki bo
potekal v obliki modulov, sta potrebna enakomeren in postopen prenos aktivnosti z
zdravnika na diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika. Pomembno pa je, da je
prenos aktivnosti med obema poklicnima skupinama usklajen. Diplomirane medicinske
sestre/zdravstveniki, ki se bodo zaposlili v referenčnih ambulantah, bodo predhodno
potrebovali tri leta delovne dobe v osnovni zdravstveni dejavnosti (Panikvar Žlahtič,
Vidmar, 2011).

2.8 SPECIALIZACIJE V ZDRAVSTVENI NEGI V TUJINI IN PRI NAS
Leta 1992 je ICN pripravil širši nabor specializacij v zdravstveni negi. Predlagal je, da
se specializacije pripravijo na večjih področjih zdravstvene nege, kot so: geriatrija,
javno zdravje, pediatrija, psihiatrija/mentalno zdravje, zdravstveno varstvo žensk in
otrok, patronaža, interna medicina, kirurgija, (ICN framework of competencies, 2009).
V Veliki Britaniji diplomirane medicinske sestre s specialističnimi znanji že od leta
1990 opravljajo preventivne preglede, presejanje na različne bolezni, prevzemajo
različne naloge na področju promocije zdravja, zdravstvenega svetovanja, vodenja
pacientov s kronično boleznijo, spremljanja pacientov in ponovnih pregledov po
končanem zdravljenju in intervencij v skladu s smernicami zdravljenja. Delujejo tako na
primarnem kot tudi na sekundarnem zdravstvenem varstvu (Dubois, Singh, 2009).
Pajnkihar in Jakl (2013) sta podrobneje pregledali vrsto specializacij v Veliki Britaniji.
Tako ima npr. King's College London več kot 16 podiplomskih specialističnih
izobraževanj in pa module, kot je npr. predpisovanje zdravil. Nabor je obsežen in težko
pregleden. Specialistična znanja je tako mogoče pridobiti iz različnih področjih, kot so;
patronaža, onkologija, paliativna oskrba, oskrba dementnih pacientov, pediatrija itd.
(Postgraduate, 2013 povz. po Pajnkihar, Jakl, 2013 str. 99). Starc, Kos Grabner, Požun,
(2009) ugotavljajo, da je ponudba specializacij v zdravstveni negi s strani držav EU in
anglosaksonskega sveta obsežna in težko pregledna. Pri samih definicijah, regulaciji in
načinu izobraževanja specializacij ni enotnosti. Programe specializacij izvajajo tako
univerze kot tudi kolidži in različna združenja.
Martin Sever: Odnos študentov zdravstvene nege do specializacij v zdravstveni negi
stran 19

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

Diplomsko delo

2.8.1 Specializacije, ki se pripravljajo v Republiki Sloveniji
V Sloveniji nekatera strokovna združenja Zbornice zdravstvene in babiške nege v
sodelovanju z visokimi šolami in fakultetami na področju zdravstvene nege pri pripravi
specializacij v zdravstveni negi že sodelujejo (Bregar et al., 2013; Lokar, 2013).
Osnutek pravilnika specializacij za izvajalce zdravstvene in babiške nege (2010) pri
vstopnih kriterijih za vpis na specialistični študij zahteva določeno delovno dobo (tri
leta) in delo (6 mesecev) na ožjem specialističnem področju, ki ga posameznik želi
specializirati. Specialistično usposabljanje bo trajalo najmanj 12 do največ 36 mesecev.
Dolžina specializacije bo pogojena in prilagojena glede na njeno vrsto. Program naj bo
enakovreden vsaj 12-mesečnemu izobraževanju z minimalno 720 urami teoretičnega
izobraževanja, ki vključuje tudi praktično izobraževanje v laboratorijih, kabinetih,
individualno delo, raziskovanje in prebiranje literature. Specializacija se zaključi s
specialističnim izpitom.
Člani delovne skupine za pripravo specializacij v zdravstveni negi so v skladu s
Strategijo razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v
Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020 (Kadivec et al., 2011) oblikovali širši
nabor specializacij: enterostomalna terapija, zdravstvena nega v medicini dela prometa
in športa, bolnišnična higiena in okužbe, patronažna zdravstvena nega, paliativna
zdravstvena nega, psihiatrična zdravstvena nega, javno zdravje in promocija zdravja,
zdravstvena nega v anesteziologiji in intenzivni terapiji, pediatrična zdravstvena nega,
gerontološka zdravstvena nega, zdravstvena nega kronično bolnih, nujna medicinska
pomoč, internistična zdravstvena nega, kirurška zdravstvena nega, onkološka
zdravstvena nega (Horvat et al., 2013).
V Sloveniji se tako trenutno pripravlja kar nekaj specializacij. Pri pregledu literature je
razvidno, da so fakultete, visoke šole in strokovne sekcije s področja zdravstvene nege
in zdravstvenih ved podale kar nekaj predlogov za specializacije, nekatere jih tudi že
pripravljajo in izvajajo (Horvat et al., 2013).
Univerza v Ljubljani je pripravila: specializacijo iz enterostomalne terapije in
specializacijo iz medicine dela, prometa in športa ter zdravstvene nege in mentalnega
zdravja. Pripravljeni so pripraviti in izvajati tudi specializacijo iz anesteziologije in
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intenzivne terapije, javnega zdravja in promocije zdravja, paliativne zdravstvene nege
ter zdravstvene nege otroka. Univerza v Mariboru želi razvijati: specializacije iz
gerontološke zdravstvene nege, urgentnega stanja v zdravstveni obravnavi pacienta,
perioperativne zdravstvene nege, preventivne prehrane in klinične dietetike ter modula
napredna znanja v zdravstvu: medicinska tehnologija s simulacijami v zdravstvu in
predpisovanje zdravil in nemedicinskih pripomočkov. Fakulteta za vede o zdravju
Univerze na Primorskem pripravlja: specializacije iz področja zdravstvene nege in
duševnega zdravja, zdravstvene nege in obvladovanja bolnišničnih okužb, zdravstvene
nege v primarnem zdravstvenem varstvu, zdravstvene nege starostnika in celostne
obravnave starostnika v skupnosti ter zdravstvene nege kritično bolnega pacienta.
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice pripravlja: specializacije iz področja
onkološke zdravstvene nege, patronažne zdravstvene nege, psihiatrične zdravstvene
nege, bolnišničnih okužb in javnega zdravja. Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj
Gradec pripravlja: specializacije iz področja gerontologije, promocije zdravja in
zdravega življenskega sloga, patronažnega varstva, perioperativne zdravstvene nege,
predhospitalne oskrbe, paliativne oskrbe in duhovnosti, menedžmenta in kakovosti
(ibid.).

2.9 PRAVNE PODLAGE ZA SPECIALIZACIJE V ZDRAVSTVENI NEGI
V okviru Evropske unije obstajata dve direktivi, ki dajeta pravne podlage in bi lahko
prišli v poštev za področje specializacij v zdravstveni negi. To sta Direktiva 89/48/EGS
in Direktiva 92/51/EGS, ki je bila spremenjena leta 1997 in dopolnjena z Direktivo
1999/42/ES.
V Sloveniji obstaja več pravnih dokumentov, ki so pomembni za razvoj specializacij v
zdravstveni negi. Zakon o zdravstveni dejavnosti (2005) v 68. členu določa, da se
zdravstveni delavci z višjo, visokostrokovno ali univerzitetno izobrazbo specializirajo
na posameznih ožjih zdravstvenih strokovnih področjih. Zakon o postopku priznavanja
poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega
gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev
oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (2002) je pomemben zaradi konkurenčnosti
slovenskega zdravstva, ker se bo leta 2014 vzpostavil prost pretok pacientov v Evropski
uniji. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o specializacijah zdravstvenih
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delavcev in zdravstvenih sodelavcev (2012) določa vrste, trajanje, način, potek, pogoje,
trajanje in vsebino specializacij v zdravstveni negi. Resolucija o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva (2008–2013) narekuje, da je treba v letu 2008 do leta 2013
predvideti specializacije v zdravstveni negi, ki bodo sledile razvoju zdravstvene nege
skladno s spremenjenimi socialnimi in družbenimi potrebami. V Strategiji razvoja
zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za
obdobje od 2011 do 2020 (2011) je zapisano, da je potrebno zviševanje stopnje
izobrazbe v zdravstveni negi. Cilj je doseganje večje avtonomije poklica z razvojem
podiplomskih znanj, kot so specializacije v zdravstveni negi.
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EMPIRIČNI DEL

Pri specializacijah v zdravstveni negi je nujno, da zdravstvenemu varstvu prinesejo
novost in s tem omogočijo dolgoročno vzdržnost zdravstvenega sistema. Pomembno je,
da se razvijajo skladno s spremenjeno nacionalno strukturo prebivalstva in da
diplomiranim medicinskim sestram/zdravstvenikom, ki se bodo odločili, da se
specializirajo

na ožjih specialističnih zdravstvenih področjih,

ne povzročijo

brezposelnosti.

3.1 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
V Sloveniji zaposlenim in študentom v zdravstveni negi karierni razvoj na področju
specializacij trenutno še ni omogočen. Strokovna združenja in visokošolski zavodi na
področju zdravstvene nege vse bolj poudarjajo in spodbujajo razvoj specializacij po
vzoru tujih držav. Pri pregledu tuje in domače literature, smo ugotovili, da je razvoj
specializacij v zdravstveni negi pomemben za večjo kakovost in varnost zdravstvene
obravnave, zato bomo z izbrano temo diplomske naloge podrobneje analizirali in
predstavili stanje na področju specializacij pri nas. Prav tako bomo raziskali mnenje in
odnos študentov visokih šol in fakultet za zdravstveno nego o specializacijah. Namen
raziskave je ugotoviti in spoznati načrte študentov za svoj karierni razvoj oziroma ali
smisel svojega nadaljnjega izobraževanja vidijo v specializacijah in koliko so študentje
zdravstvene nege o nujnosti uvajanja in razvoja specializacij sploh osveščeni. Prav tako
so nas zanimale njihove želje za nadaljnje specializiranje na ožjih zdravstvenih
področjih.
Cilji raziskave so:
1.

Ugotoviti, katera področja specializacij študentje vidijo kot najbolj zanimiva.

2.

Ugotoviti, ali si študentje specializacij v zdravstveni negi želijo.

3.

Ugotoviti, ali se študentje v zdravstveni negi zavedajo pomena o podiplomskem
izobraževanju na specialističnem področju v zdravstveni negi.

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Na podlagi opredeljenih ciljev smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja:
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Katera so tista področja v zdravstvu, kjer študentje zdravstvene nege prve in
druge stopnje potrebe po specializacijah najbolj prepoznavajo?

2.

Zakaj so specializacije v zdravstveni negi po mnenju študentov potrebne?

3.

V kolikšni meri se študentje strinjajo, da bi z dodatnimi specialističnimi znanji
prevzeli nekatere kompetence zdravnikov?

4.

Kateri dejavniki pomembno oblikujejo odnos študentov do specializacij?

3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
3.3.1 Metode in tehnike zbiranja podatkov
Uporabili smo opisno neeksperimentalno kvantitativno raziskovalno metodo. To
pomeni, da smo preučevali na nivoju opisnega razlaganja, oziroma iskanja odgovorov
na vprašanja s pomočjo strukturiranega vprašalnika. Podatke smo zbirali enkrat, za
tehniko zbiranja podatkov smo uporabili anketiranje. V teoretičnem delu diplomske
naloge smo pregledali domačo in tujo literaturo na področju specializacij v zdravstveni
negi. Pri tem smo uporabili tuje podatkovne baze (ACADEMIC SEARCH PREMIER,
CHINAL, HEALTH SOURCE, MEDLINE). Prav tako smo uporabili tudi bazo
podatkov Obzornika zdravstvene nege in COBISS za iskanje slovenske literature. Pri
izdelavi diplomske naloge smo uporabili tudi splošne medmrežne iskalnike, kot so
google, najdi.si., yahoo in pri tem dosledno upoštevali kriterije verodostojnosti vira in
avtorja. Ključne besede, ki smo jih uporabili pri iskanju literature, so: medicinska sestra,
medicinska sestra - specialistka, medicinska sestra z naprednimi znanji, specializacije v
zdravstveni negi, kompetence, referenčne ambulante, predpisovanje zdravil. Ključne
besede v angleških besedah so bile: nurse specialist, advanced practical nurse,
specializations in health care-nursing, nurse competitives, prescriptiveing medicine.
3.3.2 Opis merskega instrumenta
Za izvedbo raziskave smo podatke zbirali s tehniko anketiranja v obliki anonimnega
strukturiranega vprašalnika. Vprašalnik je bil sestavljen na osnovi pregleda domače in
tuje literature o specializacijah v zdravstveni negi (Bryant-Lukosius et al., 2004; Pulcini
et al., 2010; Starc et al., 2009; Delamaire, Lafortune, 2010; Vilar, 2011; Skela Savič,
2013) in nato vnesen na internetno stran 1KA s pomočjo njihovega programa za
sestavljanje vprašalnikov. Vprašalnik je vseboval vsebuje 20 vprašanj zaprtega tipa v
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dveh sklopih. Prvi sklop devetih vprašanj je vseboval demografske podatke o
anketirancu: spol, starost, letnik in vrsto študija in predhodno izobrazbo ipd. Drugi
sklop je vseboval različne trditve, ki se navezujejo na mnenja študentov zdravstvene
nege do specializacij v zdravstveni negi in je bil sestavljen iz dveh ocenjevalnih lestvic
in pa treh Likertoveih lestvic ter vprašanj, kjer so bili odgovori že podani in so jih
anketiranci le obkrožili. Vprašalnik je vseboval tudi različne trditve, kjer so študentje
obkroževali odgovore glede na stopnjo njihovega strinjanja z ocenami od 1 do 5, kar
pomeni: 1-se popolnoma ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-se deloma strinjam, 4-se
strinjam, 5-se popolnoma strinjam. Testni vprašalnik smo predhodno poslali petim
študentom Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice z namenom ugotoviti
verodostojnost in razumljivost vprašalnika in internetne strani (1ka.si). Za analizo
zanesljivosti odgovorov v vprašalniku smo uporabili Cronbachov koeficient alfa.
Vrednosti, ki jih Cronbachov test lahko zavzame, so lahko med 0 in 1. Če je ta večji od
0,8, pomeni, da gre za visoko zanesljivost vprašalnika, če je med 0,6 in 0,8, gre za
srednjo zanesljivost. V primeru, da le-ta znaša pod 0,6, je zanesljivost nizka (Ferligoj,
Leskovšek, Kogovšek, 1995 povz. po Cenčič, Čagran, Ivanuš Grmek, 2009, str.49).
Zanesljivost vprašalnika smo preverjali pri posameznih vprašanjih, ki so vsebovali
različne trditve:
- pri vprašaju 33; pri katerem smo študente sprašvali na katerem področju zdravstvene
nege bi se specializirali? izbirali so med petnajstimi specializacijami, je vrednost
Cronbach Alphe 0,869,
- pri vprašaju 35; Katere kompetence bi prevzemali od zdravnikov? ocenjevali so
petnajst kompetenc z Likertovo lestvico. Vrednost Cronbach Alphe je 0,848,
- pri vprašaju 37; Kaj bi s specializacijami pridobili? so študentje z Likertovo lestvico
ocenjevali osem podanih trditev. Vrednost Cronbach Alphe je 0,819,
- pri vprašaju 38; Zakaj so specializacije potrebne? so študentje z Likertovo lestvico
ocenjevali enajst podanih trditev. Vrednost Cronbach Alphe je 0,828,
- pri vprašaju 39; pri katerem so študentje ocenjevali podana mnenja o pomenu
specializacij v zdravstvenem varstvu, je vrednost Cronbach Alphe 0,839.
Ker je pri vseh vprašanjih Cronbachov koeficient alfa večji od 0,8, gre za visoko
zanesljiv vprašalnik.
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3.3.3 Opis vzorca
Uporabili smo neslučajnostni namenski vzorec. V raziskavo smo vključili redne in
izredne študente prve stopnje drugih in tretjih letnikov in absolventov zdravstvene nege
Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (v nadaljevanu VŠZNJ), Zdravstvene
fakultete v Ljubljani (v nadaljevanju ZF) in pa Fakultete za vede o zdravju Univerze na
Primorskem (v nadaljevanju FZV) ter redne in izredne študente prvih in drugih letnikov
druge stopnje smeri zdravstvena nega na omenjeni visoki šoli in fakultetah. Tako je bilo
preko podatkovnih baz, s katerimi razpolagajo referati, razposlanih 1333 vprašalnikov,
kar tudi predstavlja velikost populacije zajete v raziskavo. Delno izpolnjenih je bilo 417
vprašalnikov. Izpolnjenih v celoti pa jih je bilo 385, kar predstavlja 29-odstotno
realizacijo vzorca. Pričakovana oz. predvidena realizacija vzorca je bila za elektronsko
anketiranje značilno nižja tudi zaradi dejstva, da se je anketiranje izvajalo v času
poletnih počitnic.
Tabela 1: Opis vzorca
n

%

Spol
moški

52

14

ženski

333

86

redni

255

66

izredni

130

34

dodiplomski študij 1. stopnje zdravstvene nege

359

93

podiplomski študij 2. stopnje zdravstvene nege (magisterij)

26

7

VŠZNJ

153

40

ZF

148

38

FZV

84

22

prvi

56

15

drugi

113

32

tretji

98

28

absolvent(ka)

90

25

8

29

Povprečna starost = 26 let z odklonom 7 let
Vrsta študija

Stopnja študija:

Katero visoko šolo oz. univerzo obiskujete?

Letnik na 1. stopnji zdravstvene nege:

Letnik študija na 2. stopnji zdravstvene nege (magisterij):
prvi
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n

%

20

71

srednja zdravstvena šola

258

68

druga strokovna srednja šola

37

9

gimnazija

52

13

visoka strokovna šola ali več

38

10

drugi
Povprečna ocena opravljenih izpitov = 7.8
Dosedanja najvišja končna izobrazba:

Legenda: n-velikost vzorca, %-odstotni delež

3.3.4 Opis poteka raziskave in obdelave podatkov
Vprašalnik smo s pomočjo internetnega programa (1 KA spletne ankete) preoblikovali v
spletni vprašalnik. S strani VŠZNJ, ZF in FZV smo predhodno pridobili soglasje zavoda
za raziskovanje v okviru diplomskega dela. Nato smo kontaktnim osebam oziroma
predstavnikom letnika posredovali povezavo do vprašalnika. Vsi sodelujoči študenti so
bili seznanjeni z vsebino in namenom raziskovanja in da je sodelovanje v raziskavi
prostovoljno in anonimno. Anketiranim študentom je bila zagotovljena popolna
anonimnost, saj so vprašalnik reševali preko posredovane spletne povezave (linka).
Raziskava je potekala v obdobju od 22. 7. 2013 do 16. 9. 2013 med dodiplomskimi
rednimi in izrednimi študenti zdravstvene nege in na vzorcu študentov, vpisanih na
magisterij zdravstvene nege v obliki spletnega vprašalnika 1ka. Pri sestavljanju
vprašalnika smo imeli nekaj tehničnih težav. Vprašalnik se nam je drugi dan aktivacije
podrl zaradi tehnične napake. Napako smo odpravili in zagotovili brezhibno delovanje
spletnega vprašalnika vse do njegovega zaključka. Prav tako je prišlo do napake s strani
ZF, saj so pri tretjem razpošiljanju vprašalnikov vprašalnike razposlali tudi prvim
letnikom dodiplomskega študija, kljub našim natančnim navodilom, da prvih letnikov v
raziskavo ne bomo vključevali. Naknadno smo se tako odločili, da v raziskavo
vključimo tudi študente prvih letnikov dodiplomskega izobraževanja zdravstvene nege
na ZF. Za zagotovitev čim večjega vzorca, smo kontaktnim osebam oziroma
predstavnikom letnika večkrat poslali prijazen opomnik, da prosimo na ponovno
razpošiljanje vprašalnikov študentom (recenzentom) preko spleta. Vse dobljene podatke
vprašalnika, ki smo ga razdelili v mesecu juliju 2013, smo v oktobru 2013 uredili s
pomočjo računalniškega programa Microsoft Office Word 2007 in Microsoft Office
Excel 2007. V empiričnem delu diplomske naloge smo pridobljene podatke predhodno
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statistično obdelali s programom SPSS 16.0. Rezultate statističnega programa smo
predstavili v obliki opisne statistike (univariantne metode) grafov in tabel. Pri
interpretaciji rezultatov smo uporabili bivariantne metode; t-test, ANOVO, Pearsonovo
korelacijo in pa multivariantno metodo; faktorsko analizo. Pri izvajanju vprašalnika je
bila zagotovljena anonimnost študentov zdravtvene nege pri izpolnitvi vprašalnika in
nadalnji obdelavi podatkov.

3.4 REZULTATI
Študente smo v vprašalniku v prvem sklopu poleg po demografskih podatkih (Tabela 1)
spraševali tudi po željah glede nadaljnjega kariernega razvoja v zdravtsveni negi.
Rezultate predstavljamo v obliki tabele 2.
Tabela 2: Želje študentov glede nadaljnjega kariernega razvoja v zdravstveni negi
n

%

sploh si ne želim

20

5

želim si

176

46

močno si želim

82

21

ne vem

107

28

zaposliti se v zdravstveni negi
študij bi si želel nadaljevati na ožjem specialističnem študiju
zdravstvene.nege
nadaljevati študij na 2. stopnji (magisterij) zdr. nege

113

30

156

41

60

15

nadaljevati študij na magisteriju iz druge smeri

27

7

oditi iz poklica in se zaposliti v drugi panogi

3

1

ne vem/ne razmišljam

26

6

ob delu (izredno) - študij je potrebno plačati

173

45

redni študij - študija ni potrebno plačati

192

49

se ne bi vpisal

20

6

Ali si želite šolanje na področju zdravstvene nege nadaljevati?

Načrti za karierni razvoj:

Kako bi nadaljevali podiplomski študij v okviru specializacij?

Ali bi si izboljšali povprečje ocen v primeru omejitve vpisa na specializaciji?
da

161

42

ne

100

26

ne vem

124

32

Legenda: n-velikost vzorca, %-odstotni delež

V nadaljevanju so po posameznih raziskovalnih vprašanjih rezultati raziskave
podrobneje predstavljeni.
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Katera so tista področja v zdravstvu, kjer študentje zdravstvene nege prve in druge
stopnje potrebe po specializacijah najbolj prepoznavajo?
Na to raziskovalno vprašanje je v celoti odgovorilo 340 respondentov. V največji meri
je 67 (20 %) študentov prepoznalo potrebo do specializacije v nujni medicinski pomoči.
Na drugem mestu 49 (14 %) študentov je prepoznalo specializacijo v zdravstveni negi v
anesteziologiji in intenzivni terapiji. Na tretjem mestu 39 (11 %) specializacijo v
kirurški zdravstveni negi. Na četrtem mestu specializacijo v pediatrični zdravstveni negi
33 (10 %).

Slika 1: Prepoznavanje potreb študentov zdravstvene nege do specializacij
Na petem mestu specializacijo v patronažni zdravstveni negi 32 (9 %). Na šestem mestu
pa specializacijo v psihiatrični zdravstveni negi 30 (8 %), ostale si sledijo, kot je
prikazano na Sliki 1. Študentje so najmanj zaznavali potrebo po specializacijah, kot so:
enterostomalna terapija 2 (0,6 %), sledi bolnišnična higiena in okužbe 5 (1,4 %),
zdravstvena nega kroničnih bolnikov 5 (1,4 %) in pa zdravstvena nega v medicini dela,
prometa in športa 7 (2 %) itd. (Slika 1).
Zakaj so specializacije v zdravstveni negi po mnenju študentov potrebne?
Anketiranci so odgovarjali na vprašanje z Likertovo lestvico od 1 do 5, zato rezultate
prikazujemo s povprečji pri posameznih trditvah. V ospredju nad povprečjem 4 je
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potreb

po

naprednih

znanjih

pri

medicinskih

sestrah/zdravstvenikih, sledijo razlogi, kot so: zaradi čedalje bolj obremenjenega
zdravstvenega sistema/varstva in zaradi naraščanja števila kroničnih pacientov ter
povečanega povpraševanja po zdravstvenih storitvah. V sredini od 3,6 do 4 povprečja so
se znašli odgovori: zaradi daljšega preživetja kroničnih pacientov, ostali dejavniki si
sledijo, kot je prikazano na sliki 2.

zaradi hitre razvijajoče se
nove tehnologije in potreb
po naprednih znanjih pri
medicinskih sestrah

da bodo zdravniki bolj
dostopni in razbremenjeni
4,4
4,2

ker bodo medicinske sestre
cenejša delovna sila

4,0

3,8
zaradi čedalje bolj
obremenjenega
zdravstvenega
sistema/varstva

3,6
3,4

zaradi večjih stroškov
zdravstvene obravnave
starejših

3,2
3,0
zaradi spremenjene
nacionalne strukture
prebivalstva (vse več
starejših)

zaradi naraščanja števila
kroničnih pacientov

zaradi povečanega
povpraševanja po
zdravstvenih storitvah

zaradi podaljševanja
življenja
zaradi daljšega preživetja
kroničnih pacientov

Slika 2: Dejavniki, ki pomembno oblikujejo mnenje študentov za razvoj
specializacij v zdravstveni negi
Na zadnjem mestu pod 3,6 povprečja so ekonomski dejavniki: da bodo zdravniki bolj
dostopni in razbremenjeni, medicinske sestre kot cenejša delovna sila in zaradi večjih
stroškov zdravstvene obravnave starejših, zaradi spremenjenje nacionalne strukture (vse
več starejših), zaradi podaljševanja življenja.
Pri naštetih dejavnikih, pri katerih so študentje označili stopnjo strinjanja za vsako
trditev v Likertovi lestvici, nas je zanimalo ali lahko oblikujemo nekatere skupne
faktorje, ki pojasnujejo odgovore študentov. Odločili smo se, da bomo izvedli faktorsko
analizo. Primernost podatkov za faktorsko analizo smo ugotavljali z Bartlettovim
testom, ki pokaže dovolj veliko povezanost med podatki za izvedbo faktorske analize.
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Primernost podatkov je bila ocenjena z:
- mero primernosti Kaiser-Meyer-Olkin (v nadaljevanju KMO) = 0,836,
- komunalitetami, ki so vse nad 50%.
Tabela 3 nam prikazuje smiselnost treh faktorjev, ki izpolnujejo vse pogoje. Njihova
lastna vrednost (skupno v tabeli) je nad ena, s temi tremi faktorji lahko pojasnimo 66,57
% skupne variance.
Tabela 3: Število faktorjev in njihova moč pojasnjenosti
Skupna pojasnjena varianca
Compo
nent

Izhodiščne lastne vrednosti

1

Skup
% od
Cumulati
no
Variance
ve %
4,263 42,635
42,635

Vsota kvadratov faktorskih
uteži
osnovne rešitve
Skupn
% od
Cumulati
o
Variance
ve %
4,263
42,635
42,635

Vsota kvadratov faktorskih
uteži
rotirane rešitve
Skupn
% od
Cumulativ
o
Variance
e%
3,254
32,538
32,538

2

1,302

13,016

55,650

1,302

13,016

55,650

1,982

19,820

52,357

3

1,093

10,927

66,577

1,093

10,927

66,577

1,422

14,220

66,577

4

0,711

7,105

73,682

5

0,614

6,143

79,825

6

0,514

5,138

84,963

7

0,491

4,914

89,877

8

0,446

4,455

94,332

9

0,310

3,104

97,436

10

0,256

2,564

100,000

Metoda redukcije : analiza glavnih osi

Prikaz strukture treh faktorjev (faktorske uteži)
V tabeli 4 je prikazano kako so se posamezne spremenljivke razporedile med tri
faktorje, pri čemer smo upoštevali določene zakonitosti. Osnovni pogoj za faktorske
uteži (vpliv faktorja na posamezno spremenljivko) je velikost vsaj 0,5. Zaželeno je tudi,
da so pri posameznih dejavnikih, ki niso vključeni v faktor, uteži (zaradi jasnejše
interpretacije), ki so manjše od 0,5, manjše tudi od 0,2. Pogoj je v veliki meri izpolnjen,
kot je razvidno v tabeli 4.
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Tabela 4: Prikazana struktura treh faktorjev
Rotirana matrika faktorskih utežia

Zaradi spremenjene nacionalne strukture prebivalstva (vse več starejših)
Zaradi podaljševanja življenja
Zaradi naraščanja števila kroničnih pacientov
Zaradi daljšega preživetja kroničnih pacientov
Zaradi večjih stroškov zdravstvene obravnave starejših
Zaradi povečanega povpraševanja po zdravstvenih storitvah
Zaradi hitre razvijajoče se nove tehnologije in potreb po naprednih znanjih
pri medicinskih sestrah
Zaradi čedalje bolj obremenjenega zdravstvenega sistema/varstva
Ker bodo medicinske sestre cenejša delovna sila
Da bodo zdravniki bolj dostopni in razbremenjeni
Metoda Ekstrakcije:: Glavni sestavni del analize.
Rotacijska metoda: Quartimax s Kaiser Normalizacijo.
a. Rotacija je izpeljana v 5 iteracijah

Komponenta
1
2
3
0,828 -0,094 0,022
0,806 0,073 0,055
0,763 0,174 -0,016
0,735 0,175 0,090
0,682 0,131 0,253
0,243 0,755 0,072
0,104

0,732

0,099

0,188
0,182
0,144

0,730
0,054
0,214

0,071
0,842
0,786

Glede na pridobljene tri faktorje nas je zanimalo, koliko študentov se odloča za
posamezni faktor. V naslednjem koraku smo raziskali, koliko študentov se odloča za
posamezno dimenzijo/faktor (Slika 3):
-

Največ študentov, 37 % (tretji faktor–dostopnost in razbremenitev zdravnikov
zaradi cenejših medicinskih sester), razlog za specializacijo vidi v cenejših
medicinskih sestrah, ki bi razbremenile zdravnike in jih naredile bolj dostopne.

-

Po velikosti druga skupina, 34 % (prvi faktor–nujnost specializacije zaradi
starostnikov in kroničnih pacientov), pozornost posveča starejšim in kroničnim
pacientom in podaljševanju življenja ter večjim stroškom.

Slika 3: Delež študentov, ki se jih je odločilo za posamezen faktor
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faktor–povečano

povpraševanje

po

zdravstvenih storitvah, obremenjenosti zdravstvenega sistema in prisotnosti
novih

tehnologij), vidi

poglavitni

razlog specializacije v povečanem

povpraševanju po zdravstvenih storitvah, novih tehnologijah in obremenjenosti
zdravstvenega sistema.
Z naslednjimi trditvami smo anketirance spraševali po mnenju o pomenu specializacij v
zdravstvenem varstvu. Študentje so ocenjevali podane trditve z Likertovo lestvico, v
kateri niso obstajale niti napačne niti pravilne trditve. Rezultati so predstavljeni v sliki
4.

Slika 4: Mnenja študentov o pomenu specializacij v zdravstvenem varstvu
Mnenja, ki so jih študentje ocenili nad 4, so: medicinska sestra z naprednimi znanji bo
prispevala k bolj kakovostni in varni zdravstveni negi, specializacije bodo poleg
razbremenitve zdravstvenega sistema omogočale tudi nadaljnji karierni in osebnostni
razvoj medicinskih sester. Sledi mnenje, da je razvoj specializacij še posebno
pomemben, kjer se prepletata zdravstvena nega in medicina ter da so specializacije v
zdravstveni negi nujne. Ostala mnenja sledijo, kot je prikazano na sliki 4. Na zadnjem
mestu so ekonomski vidiki: medicinske sestre kot cenejša delovna sila in pa mnenje, da
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bo brez medicinskih sester z naprednimi znanji postala vzdržnost zdravstvenega sistema
nemogoča itd.
Pri naštetih mnenjih, ki so jih študentje ocenjevali v Likertovi lestvici, nas je zanimalo,
ali lahko oblikujemo nekatere skupne faktorje, ki pojasnujejo odgovore študentov. Zato
smo se odločili, da bomo skupne značilnosti odgovorov iskali tudi pri mnenjih
anketirancev o koristnosti specializacij za zdravstveni sistem. Najprej smo ugotavljali
primernost podatkov za faktorsko analizo, kar smo ugotavljali z Bartlettovim testom, ki
pokaže dovolj veliko povezanost med podatki za izvedbo faktorske analize.
Primernost podatkov je bila ocenja z :
- mero primernosti KMO = 0,835,
- komunalitetami, ki so vse nad 50%.
Tabela 5 nam prikazuje smiselnost treh faktorjev, ki izpolnujejo vse pogoje. Njihova
lastna vrednost (skupno v tabeli) je nad ena, s temi tremi faktorji lahko pojasnimo 67,47
% skupne variance.
Tabela 5: Število faktorjev in njihova moč pojasnjenosti
Skupna pojasnjena varianca
Compo
nent

Izhodiščne lastne
vrednostia
Skup
o

Ra
w

Vsota kvadratov
Vsota kvadratov
faktorskih uteži
faktorskih uteži
osnovne rešitve
rotirane rešitve
% od
Cumulati Skupn
% od
Cumulati Skupn
% od
Cumulati
Variance
ve %
o
Variance
ve %
o
Variance
ve %

1

3,767

41,587

41,587

3,767

41,587

41,587

2,323

25,647

25,647

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,332
1,013
0,762
0,587
0,506
0,388
0,317
0,225
0,162

14,699
11,186
8,415
6,479
5,582
4,287
3,495
2,480
1,790

56,286
67,471
75,886
82,366
87,947
92,234
95,729
98,210
100,000

1,332
1,013

14,699
11,186

56,286
67,471

1,900
1,889

20,971
20,853

46,618
67,471

Metoda redukcije : analiza glavnih osi
a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled
solution.
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Prikaz strukture treh faktorjev (faktorske uteži)
Osnovni pogoj za faktorske uteži (vpliv faktorja na posamezno spremenljivko) je
velikost 0,5. Zaželeno je tudi (zaradi jasnejše interpretacije), da so uteži, ki so manjše od
0,5, manjše tudi od 0,2. Pogoj je v veliki meri izpolnjen (Tabela 6). Prikazujemo
strukturo rotirane (izboljšane) matrike:
Tabela 6: Prikazujemo strukturo rotirane (izboljšane) matrike
Rotirana matrika faktorskih utežia

Menim, da so specializacije v zdravstveni negi nujne.
Menim, da specializacije poleg razbremenitve zdravstvenega sistema omogočajo
tudi nadaljnji karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester.
Menim, da bi z uvedbo specializacij vzdržnost zdravstvenega sistema postala
znosnejša.
Menim, da je razvoj specializacij še posebno pomemben, kjer se prepletata
zdravstvena nega in medicina.
Menim, da bo MS z naprednimi znanji s svojim znanjem prispevala k bolj
kakovostni in varni zdravstveni negi.
Menim, da se morajo specializacije razvijati v povezavi s spremenjenimi
nacionalnimi potrebami.
Menim, da bo medicinska sestra (MS) z naprednimi znanji na nekaterih
področjih nadomestila zdravnika.
Menim, da bo MS z naprednimi znanji s prevzemanjem kompetenc razbremenila
zdravnike.
Menim, da je uvedba specializacij z ekonomskega vidika zaželena, saj je delo
medicinske sestre v primerjavi z zdravnikovim cenejše.
Menim, da bo brez MS z naprednimi znanji oziroma nadaljnjega izobraževanja
na specialističnem področju postala nadaljnja vzdržnost zdravstvenega sistema
nemogoča.
Metoda Ekstrakcije:: Glavni sestavni del analize.
Rotacijska metoda: Quartimax s Kaiser Normalizacijo.
a. Rotacija je izpeljana v 5 iteracijah

Prilagojena
Komponenta
1
2
3
0,776 0,017 0,136
0,741 0,119 0,089
0,736 0,142 0,275
0,679 0,173 0,127
0,630 0,158

0,025

0,587 0,190 0,227
0,295 0,839 0,077
0,100 0,830 0,263
0,028 0,318 0,868
0,136 0,043 0,689

Vse faktorje smo shranili in so osnova za nadaljnjo analizo. V naslednjem koraku bomo
raziskali, koliko študentov se odloča za posamezno dimenzijo/faktor (Slika 5):
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Slika 5: Delež študentov, ki se je odločilo za posamezen faktor
Največ študentov, 41%, glavni razlog specializacije vidi v cenejšem delu medicinskih
sester in nadaljnji nevzdržnosti zdravstvenega sistema. Nekaj manj, 31 %, jih meni, da
je glavni razlog specializacije nadomeščanje in razbremenjevanje zdravnikov. Najmanj,
28 % študentov, vidi specializacijo kot nujnost (Slika 5).
Ali se študentje strinjajo, da bi medicinske sestre/zdravstveniki z dodatnimi
specialističnimi znanji prevzeli nekatere kompetence zdravnikov?
Študentje so se odločali za trditve z Likertovo lestvico od 1 do 5, kar pomeni: 1-se
popolnoma ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-se deloma strinjam, 4-se strinjam, 5-se
popolnoma strinjam.
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Slika 6: Kompetence, ki bi jih diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki lahko
prevzeli od zdravnikov
Večina kompetenc ima povprečje nad 3, oz. so v vprašalniku ocenjene kot pomembne.
Ocenjene nad 4, oz. zelo pomembne, so: več strokovnega znanja za izvajanje
zdravstvene nege, zdravstvenovzgojno delo in promocija zdravja, samostojno vodenje
stabilnih kroničnih pacientov. Na zadnjem mestu so se znašle kompetence, ki so;
pravica do postavljanja diagnoz (diagnosticiranja), predpisovanje zdravil, odločanje o
diagnostičnih postopkih. Ostale si sledijo, kot so prikazane na sliki 6.
Kateri dejavniki pomembno oblikujejo odnos študentov do specializacij?
Na četrto raziskovalno vprašanje smo odgovorili na podlagi faktorske analize, s katero
smo določili skupne faktorje o mnenju študentov za razvoj specializacij v zdravstveni
negi (Slika 3). Mnenje študentov do specializacij smo definirali s tremi faktorji.
Faktorje iz slike 3 smo poimenovali:
1.

Nujnost specializacije zaradi starostnikov in kroničnih pacientov:
-zaradi spremenjene nacionalne strukture prebivalstva (vse več starejših),

Martin Sever: Odnos študentov zdravstvene nege do specializacij v zdravstveni negi
stran 37

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

Diplomsko delo

-zaradi podaljševanja življenja,
-zaradi naraščanja števila kroničnih pacientov,
-zaradi daljšega preživetja kroničnih pacientov,
-zaradi večjih stroškov zdravstvene obravnave starejših.
2.

Povečano povpraševanje po zdravstvenih storitvah, obremenjenosti
zdravstvenega sistema in prisotnosti novih tehnologij:
-zaradi povečanega povpraševanja po zdravstvenih storitvah,
-zaradi hitre razvijajoče se nove tehnologije in potreb po naprednih znanjih
pri medicinskih sestrah,
-zaradi čedalje bolj obremenjenega zdravstvenega sistema/varstva.

3.

Dostopnost in razbremenitev zdravnikov zaradi cenejših medicinskih sester:
-ker bodo medicinske sestre cenejša delovna sila,
-da bodo zdravniki bolj dostopni in razbremenjeni.

Faktorji so osnova za nadaljnjo analizo. V nadaljevanju smo raziskovali pomen spola,
starosti, letnika študija, ocene in odločitve o nadaljevanju šolanja na zgoraj
predstavljene faktorje.
Pomen spola
V tabeli 7 je predstavljena osnovna statistika po faktorjih glede na spol.
Tabela 7: Tabela osnovne statistike po skupinah
Statistika po skupinah

Nujnost specializacije zaradi
starostnikov in kroničnih
pacientov
Povečano povpraševanje po
zdravstvenih storitvah,
obremenjenost
zdravstvenega sistema in
prisotnost novih tehnologij
Dostopnost in
razbremenitev zdravnikov
zaradi cenejših medicinskih
sester

Spol:

N

Povprečje

Moški

44

-0,1906197

Ženski

261

0,0316319

Moški

44

0,0122916

Ženski

261

-0,0029984

Moški

44

0,3535165

Ženski

261

-0,0593432

t- vrednosti

p- vrednosti

-1,363

0,174

0,094

0,926

0,552

0,011
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Pri prvih dveh spremeljivkah (faktorjih) je značilnost testa (p vrednosti) nad 0,05 zato
ničelne hipoteze ne moremo zavrniti in lahko sklepamo, da razlike med spoloma ni. Pri
tretjem faktorju je značilnost testa pod 0,05 zato ničelno hipotezo zavrnemo in
sprejmemo nasprotno. Sklepamo, da razlika med spoloma obstaja, glede na opisno
statistiko po skupinah vidimo, da imajo moški večje povprečje. Sklepamo, da moški
dajejo več pomena tretjemu faktorju kot ženske. Moški bolj kot ženske ocenjujejo, da
bodo zdravniki zaradi razvoja specializacij dostopnejši in razbremenjeni. Hkrati pa so
mnenja, da bodo medicinske sestre cenejša delovna sila (Tabela 7).
Pomen starosti
Pri prvih dveh faktorjih je značilnost pod 0,05. Ničelno hipotezo o nepovezanosti
starostjo in posameznimi faktorji zavrnemo. Sklepamo, da povezanost obstaja. Pri
prvem faktorju »Nujnost specializacije zaradi starostnikov in kroničnih pacientov« je
vpliv starosti pozitiven in šibek. To pomeni, da bodo starejši študentje pripisovali večji
pomen naslednjim razlogom za specializacijo kot je razvidno v tabeli 8:
-

zaradi spremenjene nacionalne strukture prebivalstva (vse več starejših),

-

zaradi podaljševanja življenja,

-

zaradi naraščanja števila kroničnih pacientov,

-

zaradi daljšega preživetja kroničnih pacientov,

-

zaradi večjih stroškov zdravstvene obravnave starejših.

Tabela 8: Povezanost med faktorji in starostjo
Korelacija oziroma povezanost

Pearsonova Korelacija
Nujnost specializacije zaradi starostnikov in kroničnih
Sig. (2-tailed)
pacientov
N

0,354

Pearsonova Korelacija

-0,322

Sig. (2-tailed)
N

0,034
305

Pearsonova Korelacija

-0,008

Sig. (2-tailed)
N

0,891
305

Povečano povpraševanje po zdravstvenih storitvah,
obremenjenost zdravstvenega sistema in prisotnost
novih tehnologij
Dostopnost in razbremenitev zdravnikov zaradi
cenejših medicinskih sester

0,018
305

Legenda: N-velikost vzorca,Sig.-značilnost
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po

zdravstvenih

storitvah,

obremenjenosti zdravstvenega sistema in prisotnosti novih tehnologij« je vpliv starosti
negativen in šibek (Tabela 8). To pomeni, da bodo starejši študentje pripisovali manjši
pomen naslednjim razlogom za specializacijo:
-

zaradi povečanega povpraševanja po zdravstvenih storitvah,

-

zaradi hitro razvijajoče se nove tehnologije in potreb po naprednih znanjih pri
medicinskih sestrah,

-

zaradi čedalje bolj obremenjenega zdravstvenega sistema/varstva.

Pri tretjem faktorju vpliva ni.
Pomen letnika študija
Analizirali smo pomen letnika študija za dodiplomske študente z ANOVO testom. Test
nam je pokazal, da ima letnik študija pomen na faktor, ki opisuje nujnost specializacije
zaradi starostnikov in kroničnih bolnikov (Tabela 9). Za drugi faktor, povečano
povpraševanje po zdravstvenih storitvah, obremenjenost zdravstvenega sistema in
prisotnost novih tehnologij smo uporabili robustni test enakosti povprečji pri katerem je
sig. 0,592.
Tabela 9: Ocena nujnosti razvoja specializacij glede na letnik študija
ANOVA
Vsota
kvadratov
Nujnost specializacije
zaradi starostnikov in
kroničnih pacientov
Dostopnost in
razbremenitev
zdravnikov zaradi
cenejših medicinskih
sester

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin

4,037
269,779
273,816
3,864
278,945

Stopnja
prostost
i
3
282
285
3
282

Skupaj

282,810

285

Povprečje
kvadratov

F

Značiln
ost

1,346
0,957

2,407

0,041

1,288
0,989

1,302

0,274

Legenda:ANOVA-analiza variance

Pri faktorju, dostopnost in razbremenitev zdravnikov zaradi cenejših medicinskih sester
in faktorju povečano povpraševanje po zdravstvenih storitvah, obremenjenost
zdravstvenega sistema in prisotnost novih tehnologij je značilnost nad 0,05 kar pomeni,
da študentje različnih letnikov ne pripesujejo statistično pomembnih razlik o pomenu
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razvoja specializacij na račun teh dveh faktorjev. Pri prvem faktorju pa je statistična
značilnost pod 0,05, zato sklepamo, da so povprečja odgovorov med posameznimi
letniki različna. Prikazujemo jih na sliki 7.

Slika 7: Odvisnost faktorja od nujnosti specializacije zaradi starostnikov in
kroničnih pacientov od letnika študija
Slika 7 nam kaže, da starejši študentje dajejo večji pomen nujnosti specializacijam
zaradi starostnikov in kroničnih pacientov.
Pomen ocene
Za test aritmetičnih sredin smo uporabili test ANOVO. Test nam je pokazal, da ima
ocena pomen na faktor, ki opisuje dosopnost in razbremenitev zdravnikov zaradi
cenejših medicinskih sester (Tabela 10).
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Tabela 10: Ocena nujnosti razvoja specializacij glede na povprečno oceno
študentov
ANOVA
Vsota
kvadratov

Nujnost specializacije zaradi
starostnikov in kroničnih
pacientov
Povečano povpraševanje,
obremenjenost zdravstvenega
sistema in prisotnost novih
tehnologij
Dostopnost in razbremenitev
zdravnikov zaradi cenejših
medicinskih sester

Stop Povpre
nja
čje
prost kvadra
osti
tov
3
0,606
301
1,000
304
3
0,754
301
0,996

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin

1,817
301,003
302,820
2,263
299,833

Skupaj

302,096

304

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

1,408
303,588
304,995

3
301
304

0,469
1,009

F

Značil
nost

0,606

0,612

0,757

0,519

3,222

0,023

Legenda:ANOVA-analiza variance

Pri prvem in drugem faktorju je značilnost nad 0,05 kar pomeni da so povprečja enaka
in zato prikaz ni potreben. Pri tretjem faktorju je značilnost pod 0,05 zato ničelno
hipotezo zavrnemo in sprejmemo nasprotno. Sklepamo, da so povprečja med skupinami
različna in jih prikazujemo na sliki 8.

Slika 8: Pomen ocene na faktor – Dostopnost in razbremenitev zdravnikov zaradi
cenejših diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov
Lahko sklepamo, da višja, kot je povprečna ocena, manjša je ocena potrebe
specializacije zaradi dostopnosti in razbremenitve zdravnikov in cenejših medicinskih
sester.
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Pomen odločitve o nadaljevanju šolanja
Za test aritmetičnih sredin smo uporabili test ANOVO. Test nam je pokazal, da ima
odločitev o nadaljevanju šolanja pomen na faktor, ki opisuje povečano povpraševanje
po zdravstvenih storitvah, obremenjenosti zdravstvenega sistema in prisotnosti novih
tehnologij (Tabela 11).
Tabela 11: Ocena nujnosti razvoja specializacij v zdravstveni negi glede na
odločitev študentov o nadaljevanju študija po diplomi
ANOVA
Vsota
kvadratov

Nujnost specializacije
zaradi starostnikov in
kroničnih pacientov
Povečano povpraševanje,
obremenjenost
zdravstvenega sistema in
prisotnost novih tehnologij
Dostopnost in
razbremenitev zdravnikov
zaradi cenejših medicinskih
sester

Stopnja Povprečje
prostos kvadratov
ti

Med
skupinami
Znotraj skupin

0,195

2

0,097

237,625

224

1,061

Skupaj

237,819

226

7,125

2

3,563

217,785

224

0,972

Skupaj
Med
skupinami
Znotraj skupin

224,910

226

1,158

2

0,579

236,369

224

1,055

Skupaj

237,527

226

Med
skupinami
Znotraj skupin

F

Značiln
ost

0,092

0,912

3,664

0,027

0,549

0,578

Legenda:ANOVA-analiza variance

Pri prvem in tretjem faktorju je značilnost nad 0,05 kar pomeni da so povprečja enaka in
zato prikaz ni potreben. Pri drugem faktorju je značilnost pod 0,05 zato ničelno hipotezo
zavrnemo in sprejmemo nasprotno. Sklepamo da so povprečja različna in jih
prikazujemo na sliki 9.
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Slika 9: Pomen ocene po nadaljevanju študija na faktor - povečano povpraševanje,
obremenjenost zdravstvenega sistema in prisotnost novih tehnologij
Glede na sliko 9 lahko sklepamo, da bolj kot si študentje želijo nadaljevati študij, večjo
pomembnost za specializacijo vidijo v povečanem povpraševanju po zdravstvenih
storitvah, obremenjenosti zdravstvenega sistema in prisotnosti novih tehnologij.

3.5 RAZPRAVA
V raziskavi spoznavamo, da si študentje nadaljnjega kariernega razvoja v smeri
specializacij želijo, vendar v Sloveniji trenutno še ne prihajamo do točke, da bi bili v
sistemu zdravstvenega varstva na tem področju prepoznani. V Sloveniji zaposlenim in
študentom v zdravstveni negi karierni razvoj na področju specializacij trenutno še ni
omogočen, vendar pa v prid temu razprave potekajo že dalj časa (Bregar et al., 2013;
Lokar, 2013). Strokovna združenja in visokošolski zavodi na področju zdravstvene nege
vse bolj poudarjajo in spodbujajo razvoj specializacij po vzoru tujih držav. V raziskavi
ugotavljamo, da študentje vidijo mnoge razloge, ki govorijo v prid razvoju specializacij
v zdravstveni negi, kot so razvoj nove tehnologije in potreb po specialističnih znanjih
pri diplomiranih medicinskih sestrah/zdravstvenikih, čedalje bolj

obremenjen

zdravstveni sistem/varstvo in naraščanje števila kroničnih pacientov.
Raziskovan vzorec po pričakovanju v glavnem sestavljajo ženske. Povprečna starost je
pričakovano nizka, saj je večina anketirancev rednih in dodiplomskih študentov
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zdravstvene nege. Prevladujejo mlajši, zato so nekatere ugotovitve po našem mnenju
logične. Večina anketirancev ima predhodno zaključeno srednjo zdravstveno šolo.
Večina študentov svoj karierni razvoj vidi v nadaljevanju šolanja na področju
zdravstvene nege, od tega velik del na ožjem specialističnem študiju zdravstvene nege,
kar nas preseneča. V domači in tuji literaturi člankov ali raziskav na temo odnosa
študentov do specializacij v zdravstveni negi nismo našli, zato smo pri tem za
primerjavo uporabili raziskavo (Altman, 2011), ki je potekala v ZDA, ampak že pri
zaposlenih diplomiranih medicinskih sestrah/zdravstvenikih. Rezultati raziskave so v
primerjavi z našimi drugačni. Ugotovljeno je, da je odnos diplomiranih medicinskih
sester/zdravstvenikov do nadaljevanja študija na drugi stopnji sicer pozitiven, ampak bi
se zanj odločilo samo 20–30 odstotkov anketiranih diplomiranih medicinskih
sester/zdravstvenikov, kar se močno razlikuje od rezultatov, pridobljenih v naši
raziskavi.
Več kot polovica študentov si želi študij specializacij nadaljevati redno, ostali v obliki
izrednega študija. Podatek je pomemben, saj so zdravstvene fakultete in visoke šole v
denarnem smislu v veliki meri odvisne tudi od izrednih študentov, saj ga pridobijo iz
šolnin. Tudi Skela Savič (2013) opozarja na čedalje bolj okrnjeno finančno politiko
države, ki vpliva na razvoj zdravstva in visokega šolstva ter otežuje izobraževanje
zaposlenih in financiranje novih študijskih programov. Omenja predvsem uvajanje
ukrepa Zakona za uravnoteženje javnih financ (2012). Menimo in predlagamo, da
raziščemo in preučimo nov 111. člen Zakona o visokem šolstvu (ZviS-1), ki se uvaja v
visokošolski sistem, in sicer delni študij, ki je brezplačen in omogoča tudi to, da smo že
zaposleni. Primer: po končani prvi stopnji zdravstvene nege bi se študent zaposlil na
področju v zdravstvu, ki ga zanima, npr. v patronaži. Istočasno bi se vpisal na
specializacijo patronažne zdravstvene nege. Nov sistem bi mu omogočil brezplačno
šolanje in vzporeden študij na specializaciji. Osnutek pravilnika specializacij za
izvajalce zdravstvene in babiške nege (2010) pri vstopnih kriterijih za vpis na
specialistični študij zahteva določeno delovno dobo (tri leta) in delo (6 mesecev) na
ožjem specialističnem področju, ki ga posameznik želi specializirati. Predlagamo, da se
za vpis na specializacijo pogoj delovne dobe treh let in pol leta delovnih izkušenj na
specialističnem področju, ki si ga želi posameznik specializirati, spremeni, oziroma, da
se omogoči možnost, da bi se študentje lahko vpisali na specializacije neposredno po
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zaključku prve stopnje zdravstvene nege oziroma po enoletni delovni dobi v zdravstvu.
Da bi si študenje želeli specializirati že prej, menimo zato, ker se sklicujemo na visoko
motiviranost anketirancev glede vpisa na specializacije in visoko motiviranost glede
kariernega razvoja.
Spodbuden podatek v raziskavi je, da si večina študentov želi nadaljnje karierne poti,
tudi v obliki magisterija iz zdravstvene nege. Izobraževanje na drugi stopnji
bolonjskega študija – magisterija zdravstvene nege je pomemben tudi zaradi tega, ker
večina držav in ICN za prevzemanje specialističnih oblik dela v zdravstveni negi
zahteva omenjeno stopnjo izobrazbe (ICN regulation Terminology, 2005; Delamaire,
Lafortune, 2010). Prav tako je magisterij iz zdravstvene nege pomemben zato, ker
nadomešča univerzitetno izobrazbo zdravstvene nege, ki je v Sloveniji še ni (Skela
Savič, Klemenc, 2011).
Za magisterij zdravstvene nege predlagamo, da se že tekom izobraževanja izvajajo
nekateri moduli, kot so npr. predpisovanje zdravil, saj tudi pri študiji OECD
(Delamaire, Lafortune, 2010) zasledimo, da je za prevzemanje novih specialističnih
vlog potreben magisterij. Tudi med diplomiranimi medicinskimi sestrami/zdravstveniki
z magisterijem oziroma APN je največ raziskav in dokazov o učinkovitosti teh
medicinskih sester/zdravstvenikov. Diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki z
magisterijem bi lahko delovali v primarnem zdravstvenem varstvu in bi obravnavali
kronične paciente in nekatera manj resna obolenja, kot to izvajajo v tujini že dolgo časa.
S tem bi v primarnem zdravstvenem varstvu razbremenili zdravnike (Delamaire,
Lafortune, 2010). Diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki s specializacijo bi
delovali v bolnišnicah in bi bili specializirani na ožjih specialističnih področjih, kot je
npr. anesteziologija in bi tam prevzemali nekatere kompetence zdravnikov. Torej bi
diplomirane medicinske sestre/ zdravstveniki specialisti razbremenili delo zdravnikov
tudi na sekundarnem nivoju.
Povprečna ocena anketiranih študentov je bila malo nad srednjo (7,8), kljub temu
ocenjujemo za spodbudno, da je želja po nadaljnjem izobraževanju velika, saj so
študentje v primeru omejitve vpisa na podiplomskem izobraževanju povprečje ocen
večinoma pripravljeni izboljšati, kar kaže na visoko motiviranost glede nadaljnjega
izobraževanja.
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Študentje zdravstvene nege imajo že v času študija izoblikovano željo o področju, na
katerem bi želeli nadaljevati nadaljnjo karierno pot zaposlitve. V času študija nas
visokošolski učitelji in mentorji na kliničnih praksah pogosto motivirajo v smeri
razmišljanja o zaposlitvi. Menimo, da študentje že z odgovorom, kje bi se zaposlili,
nakažejo področje v zdravstvu, ki jih zanima, iz katerega lahko tudi sklepamo, da bi se
na njem tudi specializirali. Med naborom specializacij v anketi, med katerimi so izbirali
študentje, se jih je največ odločilo za nujno medicinsko pomoč. Sledita ji, oz. sta prav
tako v samem vrhu, zdravstvena nega v anesteziologiji in intenzivni terapiji ter kirurška
zdravstvena nega, iz česar predpostavljamo, da si študentje želijo specializacij, kjer se
medicina in zdravstvena nega bolj prepletata in kjer je več medicinsko tehničnih
posegov. To si morda razlagamo s tem, da so anketirani študentje mladi in si želijo
zaposliti ter se specializirati sprva na področjih, ki so bolj zahtevna, saj tako pridobijo
več referenc, kar jim tudi omogoča boljše možnosti za nadaljnjo zaposlitev na drugih
področjih ali pa celo v tujini. Takšen primer so npr. inštrumentarji v kirurški zdravstveni
negi in anesteziološke diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki ter diplomirane
medicinske sestre/zdravstveniki v intenzivni zdravstveni negi. Tudi Vilar (2011) navaja,
da je razvoj specializacij še posebno pomemben tam, kjer se prepletata zdravstvena
nega in medicina. Po drugi strani pa lahko predpostavljamo, da če bi anketirali že
zaposlene diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike in posledično tudi starejše, bi
verjetno v ospredje prišla specialna področja zdravstvene nege, ki so po našem mnenju
manj stresna in pa bolj povezana s spremenjeno nacionalno strukturo prebivalstva.
Zanimivi so rezultati, ki so bili objavljeni v članku Vilarjeve in Ažmanove (2011), kjer
je v okviru Zbornice-Zveze Delovna skupina za specializacije izvajalcev zdravstvene in
babiške nege leta 2010 medicinske sestre, pomočnike direktorjev ter vodje zdravstvene
nege in oskrbe v bolnišnicah in pa domovih za starejše občane spraševala po vrstah in
potrebi specializacij v njihovih zavodih. Od poslanih 178 vprašalnikov se jih je na
Zbornico-Zvezo vrnilo le 77. Anketiranci so se najpogosteje odločali po specializacijah
iz zdravstvene nege v medicini dela, prometa in športa, patronažni zdravstveni negi,
zdravstveni negi v pediatriji, zdravstveni negi v gerontologiji in specializaciji v
bolnišnični higieni, zdravstveni negi v operacijski dejavnosti, zdravtsveni negi v
psihiatriji in pa zdravstveni negi v anesteziologiji. Omenjenih specializacij bi se
udeležilo tudi največ anketiranih medicinskih sester/zdravstvenikov (Vilar, Ažman,
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2011). V primerjavi z našimi izsledki raziskave so specializacije v intenzivni terapiji in
anesteziologiji, kirurški zdravstveni negi, patronažni zdravstveni negi, pediatrični
zdravstveni negi, psihiatrični zdravstveni negi za naše anketirance zanimive in bi se na
njih tudi vpisali. Ostale, zdtravstvena nega v medicini dela, prometa in športa,
gerontologiji in specializacija v bolnišnični higieni so se glede na želje študentov o
nadaljnjih specializacijah v zdravstveni negi pri naši raziskavi uvrstile na samo dno in
se študentje nanje načeloma ne bi vpisovali.
V raziskavo vključeni študentje se zavedajo, da so specializacije v zdravstveni negi
potrebne zaradi naraščanja kroničnih pacientov in njihovega daljšega preživetja, vedno
bolj obremenjenega zdravstvenega sistema in povečanega povpraševanja po
zdravstvenih storitvah. Kljub temu zavedanju jim specializacije, ki so izraziteje
povezane s spremenjeno nacionalno strukturo (npr. gerontološka zdravstvena nega),
niso toliko zanimive, saj se za specializacijo, ki bi govorila v prid temu dejavniku, niso
opredelili. Največ študentov meni, da so specializacije potrebne zaradi razvoja novih
tehnologij in naprednih znanj. Predpostavljamo, da je ta odgovor povezan z njihovo
nizko starostjo, oziroma jim je npr. tehnologija bližje kot pa starejšim, saj so odraščali v
času, kjer je bil razvoj tehnologije še posebno hiter. Skozi zgodovino so se
specializacije v zdravstveni negi razvile tudi zaradi hitro razvijajoče se sofisticirane
tehnologije in razširjajočega znanstvenega znanja, zaradi česar so diplomirane
medicinske sestre/zdravstveniki v zdravstvu potrebovali čedalje več specialističnega
znanja (Pask Eleanor, 2011). Po drugi strani je tudi zaskrbljujoče, da v času študija
mladih ljudi ne znamo pridobiti za delovanje na področjih, ki bodo v prihodnosti
delovno zelo intenzivna, saj se pričakuje, da bo dela s starostniki in posledično s
problemi, ki jih prinaša starost, vse več. Tudi nekateri tuji avtorji trdijo, da gerontologija
spada med manj zaželena področja za zaposlene v zdravstvenem varstvu in da so za
pridobivanje kadra na teh področjih potrebne nadaljnje aktivnosti (Brown et al., 2008;
Shen, Xiao, 2012; Grymonpre, van Ineveld, Nelson, 2013).
V literaturi omenjajo, da se je razvoj diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov s
specialističnimi znanji začel v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja v Združenih državah
Amerike, Kanadi in Veliki Britaniji kot odraz pomanjkanja zdravnikov, spremenjenih
nacionalnih struktur prebivalstva (vse več starejših in s tem kronično bolnih), večjih
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potreb prebivalstva po dostopnosti zdravstvenih storitev in zaradi nenehnega zviševanja
stroškov v zdravstvu itd. (Delamaire, Lafortune, 2010). Anketiranci potrebnost
specializacij v zdravstveni negi ne vidijo v teh razlogih, oziroma so jih ocenjevali kot
manj pomembne. Prav tako se jim razvoj specializacij ne zdi pomemben zaradi tega, ker
smo diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki cenejša delovna sila. Vse skupaj
govori v prid temu, da študentje v raziskavi svoj študij vidijo v tem, da bodo opravljali
poklic na področju negovanja in ne toliko v tem, da bi nadomeščali zdravnika. Prav tako
menimo, da svojega dela stroškovno ne podcenjujejo itd.
Nasprotne rezultate pa smo dobili z izvedbo faktorske analize, kjer smo razloge
študentov do pomembnosti specializacij v zdravstveni negi združili v tri faktorje.
Največ študentov vidi razlog za razvoj specializacij v cenejših medicinskih sestrah, ki bi
razbremenile zdravnike in jih naredile bolj dostopne in razbremenjene – to sestavlja
tretji faktor. Sledi jim prvi faktor, kjer študentje prepoznavajo potrebo po negovanju
starejših in kroničnih pacientov zaradi podaljševanja življenja, vse večjih stroškov in
povečanega povpraševanja po zdravstvenih storitvah. Za drugi faktor, ki pojasnjuje
razlog specializacij zaradi povečanega povpraševanja po zdravstvenih storitvah, novih
tehnologij in obremenjenosti zdravstvenega sistema, bi se odločilo najmanj študentov.
Predstavljeni faktorji so odvisni od spola, letnika študija, povprečne ocene študentov,
odločitve o nadaljevanju šolanja in posameznih spremenljivk.
Anketiranci večinoma menijo, da bo diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik s
specialističnimi znanji s svojim znanjem prispeval k bolj kakovostni in varni
zdravstveni negi. Tudi številna tuja strokovna dela iz evropskih držav in tudi izven
Evrope (Brown, Grimes, 1995; Bryant-Lukosius et al., 2004; Delamaire, Lafortune,
2010; Pulcini et al., 2010) objavljajo dokaze, da specialistična znanja pomembno in
pozitivno vplivajo na razvoj zdravstvene nege/varstva in prispevajo k bolj kakovostni in
varni zdravstveni negi.
Anketiranci menijo, da jim bodo specializacije omogočale nadaljnji karierni razvoj.
Karierni razvoj je anketirancem oz. študentom zelo pomemben, kar smo ugotovili že
zgoraj. V več državah (Poljski, Cipru, Irski, Češki) menijo, da bi razvoj specialističnih
znanj v zdravstveni negi služil tudi kot pritegnitev diplomiranih medicinskih
sester/zdravstvenikov v nadaljnje podiplomsko izobraževanje in z izboljšanimi
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kariernimi možnostmi bi tako diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike obdržali v
državi (Aiken, Cheung, 2008; Delamaire, Lafortune, 2010).
Anketiranci menijo, da so specializacije še posebno pomembne tam, kjer se prepletata
zdravstvena nega in medicina, in da so specializacije v zdravstveni negi nujne. Zavedajo
se, da se morajo specializacije razvijati vzporedno s spremenjenimi nacionalnimi
potrebami, kar kot vzrok velikokrat zasledimo tudi v slovenskem zborniku strokovnega
posveta Moja kariera - Quo vadis - My career (2011 in 2013) in pa tuji raziskavi OECD
(Delamaire, Lafortune, 2010). Študentje dopuščajo možnost, da zdravniški lobi zaradi
pozicioniranja in dobro plačanih delovnih mest zdravstveni negi ne bi pustil, da bi
prevzemale nekatere kompetence zdravnikov. Slednje kot poglaviten problem razvoja
specialistične zdravstvene nege omenjajo tudi v raziskavi OECD (ibid.). Zato je zelo
pomembno, da se medicina in zdravstvena nega dogovorita in najdeta skupno rešitev,
saj je možno, da bodo v drugačnem primeru vse ideje po prevzemanju zatrte v kali.
Mnenja smo, da bi bilo treba ustanoviti iniacitivo, ki bi promovirala specialistične vloge
diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov v zdravstveni negi, tako kot so to storili
v Kanadi že leta 1990 z ustanovitvijo Canadian Nurse Practitioner Initiative (Sheer,
Wong, 2008).
Anketiranci pomembnosti specializacij sicer ne vidijo v razbremenjevanju ali
nadomeščanju zdravnikov ali pa v cenejšem delu diplomiranih medicinskih
sester/zdravstvenikov v primerjavi z zdravnikom. Kljub temu se v literaturi ti omenjajo
kot poglavitni vzroki za razvoj specialističnih vlog v zdravstveni negi (Delamaire,
Lafortune, 2010).
Študentje v ospredje ne postavljajo kompetenc, ki so v domeni zdravnikov, kot npr.
predpisovanje zdravil, diagnosticiranje, odpust bolnika, ampak so se odločali za
kompetence, ki so nekoliko bolj povezane z zdravstveno nego, oziroma nekatere od teh
diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki že izvajajo. Zanimivo je, da se študentje
niso odločali za po našem mnenju bolj medicinske kompetence, kar bi tudi
predpostavljali na podlagi prvega raziskovalnega vprašanja, pri katerem so se odločali
za specializacije, kjer je več medicinsko tehničnih intervencij. Možnost za take
odločitve vidimo v tem, da je bilo skozi zgodovino npr. diagnosticiranje, predpisovanje
zdravil, odločanje o diagnostičnih postopkih izključno v domeni zdravnika ali pa da
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anketiranci nimajo dovolj znanja, kaj točno te medicinske sestre/zdravstveniki so,
kakšne vloge npr. prevzemajo v tujini in ali je prevzemanje takih vlog sploh možno.
Menimo, da študentje premalo poznajo vloge APN, nekoliko bolj pa vloge NS.
Predpostavljamo, da je ta dvom povezan tudi s predstavo o pomembnosti zdravnikov in
da anketiranci menijo, da zdravniki zdravstveni negi prevzemanja teh vlog ne bi
dopustili, kot smo to omenili že predhodno. Kljub temu je bila večina kompetenc
ocenjenih kot pomembnih. Lahko sklenemo, da so študentje od zdravnikov kompetence
pripravljeni prevzemati.
Odnos študentov do specializacij v zdravstveni negi smo v raziskavi definirali s tremi
faktorji, dobljenimi pri faktorski analizi. Prvi faktor je nujnost specializacije zaradi
starostnikov in kroničnih pacientov, drugi faktor je povečano povpraševanje po
zdravstvenih storitvah, obremenjenost zdravstvenega sistema in

prisotnih novih

tehnologij, tretji faktor pa dostopnost in razbremenitev zdravnikov zaradi cenejših
medicinskih. Sklepamo, da moški dajejo več pomena tretjemu faktorju kot ženske.
Moški bolj kot ženske ocenjujejo, da bodo zdravniki zaradi razvoja specializacij
dostopnejši in razbremenjeni. Hkrati pa so mnenja, da bodo medicinske sestre cenejša
delovna sila. Moški se nagibajo k specializacijam tudi zaradi večje stroškovne
učinkovitosti specialistov v zdravstveni negi. Starejši študentje pripisujejo večji pomen
specializacij zaradi spremenjene nacionalne strukture prebivalstva (vse več starejših),
zaradi podaljševanja življenja, zaradi naraščanja števila kroničnih pacientov, zaradi
daljšega preživetja kroničnih pacientov, zaradi večjih stroškov zdravstvene obravnave
starejših. Obratno pa starejši študentje pripisujejo manjši pomen naslednjim razlogom
za specializacijo: zaradi povečanega povpraševanja po zdravstvenih storitvah, zaradi
hitre razvijajoče se nove tehnologije in potreb po naprednih znanjih pri diplomiranih
medicinskih sestrah/zdravstvenikih, zaradi čedalje bolj obremenjenega zdravstvenega
sistema/varstva. Z višjim letnikom študija narašča tudi ocena, da so specializacije nujne
zaradi starostnikov in kroničnih pacientov. Pri pomenu uspešnosti študentov pri študiju
lahko sklepamo, da višja, kot je povprečna ocena, manjša je ocena potrebe specializacije
zaradi dostopnosti in razbremenitve zdravnikov in cenejših medicinskih sester (tretji
faktor). In bolj, kot si študentje želijo nadaljevati študij, večjo pomembnost za
specializacijo vidijo v povečanem povpraševanju po zdravstvenih storitvah,
obremenjenosti zdravstvenega sistema in prisotnosti novih tehnologij.
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ZAKLJUČEK

Zaradi splošno znanega dejstva, da je razvoj specializaciji nujen, smo z raziskavo želeli
ugotoviti in spoznati načrte študentov za svoj karierni razvoj oziroma ali smisel svojega
nadaljnjega izobraževanja vidijo v specializacijah v zdravstveni negi. Kot smo že
ugotovili, je karierni razvoj študentom v obliki specializacij v zdravstveni negi
pomemben in si ga želijo. Glede na zastavljeni namen in cilje diplomske naloge lahko
sklepamo, da smo odnos študentov do razvoja specializacij v zdravstveni negi uspeli
definirati. Ugotovili smo, kateri dejavniki vplivajo na odnos in želje študentov do
nadaljnjega izobraževanja.
Ekonomsko-socialna kriza, spremenjena nacionalna struktura prebivalstva, večja
incidenca kroničnih bolezni itd. tako v svetu kot pri nas močno vplivajo tako na
organizacijo sistema zdravstvenega varstva kot tudi na zdravstveno nego. Specializacije
v zdravstveni negi in razvoj podiplomskih znanj so čedalje bolj pomembni za vzdržnost
zdravstvenega sistema (Požun, Skela Savič, 2011).
Zaskrbljujoče je, da zaradi finančne krize in zaradi uveljavitve zakona za uravnoteženje
javnih financ (2012) čedalje manj diplomantov zdravstvene nege v zdravstvu ne najde
zaposlitve, čeprav jih v slovenskih bolnišnicah že več let primanjkuje okoli 20
odstotkov (Terbovšek, Bregar, 2013), in da še nimamo razvitih specializacij v
zdravstveni negi. Če se specializacije ne bodo razvile, bo poklic po našem mnenju
postajal čedalje manj privlačen. Menimo tudi, da veliko študentov že sedaj razmišlja, da
bi se zaposlili v tujini in tam izkoristili boljše karierne možnosti. Mnenja študentov, kje
bi se specializirali, se nam zdijo še posebej pomembna. Postaja jasno, da so zaradi
čedalje bolj obremenjenega zdravstvenega varstva, spremenjene nacionalne strukture
prebivalstva, naraščanja števila kroničnih pacientov in čedalje večje obremenjenosti
zdravnikov, spremembe v organiziranosti zdravstvenega sistema nujne. V tujini so se s
podobnimi problemi srečevali že prej in jih reševali na različne načine. Iz dobrih in
slabih praks tujih držav v zvezi z razvojem specialističnih znanj se je treba zgledovati,
saj se od njih lahko marsikaj naučimo. Tudi diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik
s svojim znanjem, sposobnostjo in strokovnostjo lahko k vzdržnosti zdravstvenega
sistema pripomore veliko. Mogoče je ravno sedaj v času krize čas, da izkoristimo svojo
vizijo, znanje, motiviranost in da tudi mnenja in vizijo študentov vključimo v razprave.
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Tudi pri drugih profilih v Sloveniji so se že pred krizo in tudi posledično zaradi krize na
njih prenašale naloge in pooblastila, ki jih do sedaj še niso imeli (Jeršin, 2008).
Diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki so visokošolsko strokovno izobraženi
ljudje, zato ne vidimo razloga, da ne bi bili kos nekaterim novim nalogam in
prevzemanju nekaterih kompetenc od zdravnikov, seveda z ustreznim predhodnim
izobraževanjem.
Na podlagi prebrane literature in ugotovitev raziskave predlagamo, da se v slovenskem
prostoru dorečejo definicije diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov s
specialističnimi znanji oziroma da se enotno uporabljajo tudi termini, saj smo na tem
področju v tujini in pri nas ugotovili precejšnjo zmedo. Tako smo med pisanjem
diplomskega dela pri izbiri primernih terminov imeli kar nekaj težav. Prav tako
predlagamo, da se na visokih šolah in fakultetah naredijo ponovne raziskave, na katerih
področjih si študentje želijo specializacij. Tako bi lahko visoke šole in fakultete
razvijale specializacije tudi na podlagi želja študentov in potreb prebivalstva skupaj, kar
bi jim omogočalo zapolnitev razpisanih vpisnih mest. Še bolj pomembno se nam zdi, da
se raziskave, kje bi se diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki specializirali, opravi
ponovno na primarnem, sekundarnem in terciarnem zdravstvenem varstvu med že
zaposlenimi

diplomiranimi

medicinskimi

sestrami/zdravstveniki.

Razlog

v

pomembnosti ponovnih raziskav vidimo predvsem v možnosti, da diplomiranim
medicinskim sestram/zdravstvenikom nekatere specializacije prav tako kot študentom
niso zanimive in se nanje ne bodo vpisovali, kar se je v slovenskem prostoru že zgodilo
(Kardoš, Buček Hajdarjević, 2011). Po našem mnenju naj se specializacije razpišejo na
naslednjih področjih: psihiatrična zdravstvena nega, patronažna dejavnot, kirurška
zdravstvena nega, anesteziologija in intenzivna terapija, nujna medicinska pomoč,
pediatrična zdravstvena nega, gerontološka zdravstvena nega. Podoben nabor
specializacij predlagajo tudi v študiji OECD (Delamaire, Lafortune, 2010) in pa ICN
(2009).
V raziskavi nas je presenetil velik odziv študentov. Razlog za tako velik odziv
študentov kljub času poletnih počitnic vidimo v tem, da so študentom specializacije zelo
zanimive, saj smo s strani anketirancev dobili tudi nekaj individualnih pohval in
vprašanj ter prošenj po posredovanju rezultatov zaključene ankete. Predpostavljamo, da
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če bi raziskavo izvajali v času študija, bi se število respondentov podvojilo. Menimo, da
je v primeru ponovnih raziskav pri že zaposlenih diplomiranih medicinskih
sestrah/zdravstvenikih (na katerih področjih bi se specializirali) za zagotovitev čim
večjega odziva anketirancev potreben bolj odločen pristop vodilnih medicinskih
sester/zdravstvenikov.
Pomembno je, da sledimo evropskim rešitvam in priporočilom v študiji OECD
(Delamaire, Lafortune, 2010), kot to tudi predlagajo nekateri naši avtorji (Skela Savič,
2011). Velik doprinos k analizi stanja, strokovni razpravi in spoznavanju mednarodnih
usmeritev pa je pripomogla tudi Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, ki je na tem
področju že dlje časa aktivna in je izdala dva zbornika strokovnega posveta Moja
kariera - Quo vadis - My career (2011 in 2013) (Horvat et al., 2013). Omenjena
zbornika strokovnega posveta sta odlično izhodišče za razvoj specialistične zdravstvene
nege.
Potreben bi bil večji stik z mediji, oziroma našo vizijo za daljnoročno vzdržen
zdravstveni sistem predstaviti javnosti. Razvoj specializacij v zdravstveni negi bi temu
vsekakor pripomogel. Poleg tega smo mnenja, da moramo začeti bolj intenzivno
sodelovati z zdravniki, saj skupaj oz. z njihovo pomočjo lahko veliko naredimo tako na
prenosu del in nalog z zdravnika na diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika kot
tudi pri razvoju specializacij v zdravstveni negi. Menimo, da bi bilo treba študente
zdravstvene nege bolj informirati oziroma jim tekom izobraževanja predstaviti
specialistična znanja v zdravtveni negi in jih o njih tudi splošno izobraziti. Predlagamo,
da se v Sloveniji ustanovi iniciativa, ki bi promovirala razvoj specialističnih znanj v
zdravstveni negi, s katero bi se po našem mnenju izboljšala politična moč zdravstvene
nege in da se na področju specialistične zdravstvene nege še bolj raziskuje (pilotne
študije).
Po našem mnenju je absurdno, da nismo slišani ali da nam razvoj v zdravstveni negi
celo otežujejo. Slovenska politika naj enakovredneje prisluhne zaposlenim v
zdravstveni negi in njihovim predlogom za reševanje zdravstva.
Zaključujemo s tem, da je razvoj specialističnih znanj v zdravstveni negi nujen
predvsem za zagotovitev kakovostne in varne zdravstvene obravnave ter oskrbe
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pacientov in tudi za nadaljnje izboljšane karierne možnosti za študente zdravstvene nege
in že zaposlene diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike. Vendar moramo biti pri
razvoju specializacij v zdravstveni negi previdni in premišljeni, da bi se izognili
brezposelnosti diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov, ki bi se specializirali na
ožjem specialističnem področju. Ob vsem tem pa se ne sme pozabiti na ključno
poslanstvo zdravstvene nege, ki je seveda negovanje.
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PRILOGE

7.1 INSTRUMENT
SPECIALIZACIJE V ZDRVSTVENI NEGI

Sem Martin Sever, absolvent Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Pred vami je
vprašalnik, ki je del moje diplomske naloge z naslovom Odnos študentov zdravstvene
nege do specializacij v zdravstveni negi, ki jo pripravljam pod vodstvom mag. Braneta
Bregarja.
Medicinska

sestra

z

naprednimi

znanji

(specialistka)

je

dipl.

medicinska

sestra/zdravstvenik, ki je pridobil specialna strokovna znanja in veščine kompleksnega
odločanja ter klinično usposobljenost. Usposobljena je nad ravnjo dipl. medicinske
sestre in presega njene kompetence. Delo teh medicinskih sester v tujini vključuje:
diagnosticiranje, predpisovanje zdravil, izvajanje manjših kirurških posegov idr. Namen
raziskave je ugotoviti mnenje današnjih študentov o specializacijah oziroma mnenje in
želje tistih, ki bodo imeli namen po nadaljnjem specialističnem izobraževanju, in s tem
pripomoči k oceni stanja na področju razvoja specializacij iz vidika študentov
zdravstvene nege. Vprašalnik je anonimen in bo uporabljen izključno za izdelavo
empiričnega

dela

diplomske

naloge.

Vprašanja v anketi so zaprtega tipa in na njih odgovarjate tako, da kliknete prazno polje
pred odgovorom oz. označite odgovor s klikom. Vprašalnik med drugim vsebuje tudi
različne trditve, kjer označite odgovor glede na stopnjo vašega strinjanja z ocenami od 1
do 5, kar pomeni: 1-se popolnoma ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-se deloma strinjam,
4-se strinjam, 5-se popolnoma strinjam.
Za sodelovanje in vaš čas se vam najlepše zahvaljujem.
Martin Sever
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XSPOL - Spol:
Moški
Ženski

Q20 - Starost, vpišite s številko.

Q21 - Vrsta študija
redni
izredni

Q22 - Stopnja študija
dodiplomski študij 1. stopnje zdravstvene nege
podiplomski študij 2. stopnje zdravstvene nege (magisterij)

Q23 - Katero visoko šolo oziroma univerzo obiskujete?
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Univerza v Ljubljani (Zdravstvena fakulteta, smer zdravstvena nega)
Univerza na Primorskem (Fakulteta za vede o zdravju, smer zdravstvena nega)

Q24 - Kateri letnik študija obiskujete na prvi stopnji zdravstvene nege? (odgovorite
samo dodiplomski študentje)
prvi
drugi
tretji
absolvent(ka)

Q25 - Letnik študija na drugi stopnji zdravstvene nege? (odgovorite samo podiplomski
študentje)
prvi
drugi
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Q26 - Kakšna je vaša povprečna ocena opravljenih izpitov?
med 6 in 7
med 7 in 8
med 8 in 9
med 9 in 10

Q27 - Dosedanja najvišja končana izobrazba
srednja zdravstvena šola
druga strokovna srednja šola
gimnazija
visoka strokovna šola ali več

Q28 - Ali si želite šolanje na področju zdravstvene nege nadaljevati?
sploh si ne želim
želim si
močno si želim
ne vem

Q29 - Kakšne načrte imate za svoj karierni razvoj? (možen samo en odgovor)
zaposliti se v zdravstveni negi
študij bi si želel nadaljevati na ožjem specialističnem študiju zdravstvene nege
nadaljevati študij na drugi stopnji (magisterij) zdravstvene nege
nadaljevati študij na magisteriju iz druge smeri
oditi iz poklica in se zaposliti v drugi panogi
ne vem/ne razmišljam

Q30 - Prosimo vas, da nadaljujete tudi tisti študentje, ki ne razmišljate o kariernem
razvoju v obliki nadaljnjega študija na ožjem specialističnem področju, oziroma
nameravate oditi iz poklica ali nadaljevati študij na magisteriju iz druge smeri.

Q31 - Kako bi si želeli nadaljevati podiplomski študij v okviru specializacij?
ob delu (izredno) – študij je potrebno plačati
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redni študij – študija ni potrebno plačati
se ne bi vpisal

Q32 - Ali bi si zaradi omejitve vpisa na podiplomskem specialističnem izobraževanju
izboljšali povprečje ocen?
da
ne
ne vem

Q33 - V tujini se je razvilo že veliko število specializacij na ožjem specialističnem
področju. Pred vami je širši nabor specializacij, katerih razvoj je v Sloveniji možen. Na
katerem specialističnem področju bi si želeli specializirati? (možen samo en odgovor)
enterostomalna terapija
zdravstvena nega v medicini dela, prometa in športa
bolnišnična higiena in okužbe
patronažna zdravstvena nega
paliativna zdravstvena nega
psihiatrična zdravstvena nega
javno zdravje in promocija zdravja
zdravstvena nega v anesteziologiji in intenzivni terapiji
pediatrična zdravstvena nega
gerontološka zdravstvena nega
zdravstvena nega kroničnih bolnikov
nujna medicinska pomoč
internistična zdravstvena nega
kirurška zdravstvena nega
onkološka zdravstvena nega

Q34 - Ocenite potrebo po specializacijah. Katere specializacije se vam zdijo v
zdravstveni negi bolj pomembne od drugih? S klikom označite, koliko so po vašem
mnenju posamične specializacije pomembne. Ocenite jih z 1–5.
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1-(niso

2-

3-

4-(zelo

5-

pomemb (deloma (pomem pomemb (najbolj
ne)

pomemb

bne)

ne)

pomemb

ne)

ne)

enterostomalna terapija
zdravstvena nega v medicini dela,
prometa in športa
bolnišnična higiena in okužbe
patronažna zdravstvena nega
paliativna zdravstvena nega
psihiatrična zdravstvena nega
javno zdravje in promocija zdravja
zdravstvena nega v anesteziologiji in
intenzivni terapiji
pediatrična zdravstvena nega
gerontološka zdravstvena nega
zdravstvena nega kroničnih bolnikov
nujna medicinska pomoč
internistična zdravstvena nega
kirurška zdravstvena nega
onkološka zdravstvena nega

Q35 - S specializacijo v tujini medicinske sestre prevzemajo tudi nekatere kompetence
od zdravnikov. Katere so po vašem mnenju tiste kompetence, za katere vi menite, da bi
jih medicinska sestra z naprednimi znanji lahko prevzela? Označite, koliko so po vašem
mnenju

posamične

kompetence

pomembne.

Ocenite

jih

z

1-5.
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Diplomsko delo

1-(niso

2-

3-

4-(zelo

5-

pomemb (deloma (pomem pomemb (najbolj
ne)

pomemb
ne)

bne)

ne)

pomemb
ne)

predpisovanje zdravil
pooblastilo za sprejem in odpust
pacienta v bolnišnico
napotovanje

pacientov

k

drugim

strokovnjakom
izvajanje manjših kirurških posegov
(npr. šivanje ran)
izvajanje preventivnih preiskav, UZ,
endoskopija
predpisovanje

terapevtskih

pripomočkov
več strokovnega znanja za izvajanje
zdravstvene nege
zdravstvenovzgojno delo in promocija
zdravja
samostojno vodenje stabilnih kroničnih
pacientov
pravica

do

postavljanja

diagnoz

(diagnosticiranja)
napotitve

na

preglede

(RTG),

laboratoriske preiskave (KRI, URIN),
testiranja (MRSA)
samostojno postavljanje anamneze
odločanje o diagnostičnih postopkih
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Diplomsko delo

Q36 - Če bi se specializirali, kaj bi od specializacije pričakovali? (odgovorite z DA ali
NE)

Da

Ne

boljšo plačo
osebni in karierni razvoj
večjo avtonomnost pri delu
pridobivanje

dodatnih

kompetenc

iz

zdravstvene nege
več dela in dodatno obremenitev
prevzemanje kompetenc od zdravnikov za
zahtevnejše postopke dela

Q37 - Medicinske sestre lahko s specializacijami veliko pridobijo. Navedene trditve se
navezujejo na osebnostni in karierni razvoj in kaj bi medicinska sestra s
specializiranjem pridobila. Vsak odgovor je opremljen z lestvico trditev in sicer od 1sploh se ne strinjam do 5-popolnoma se strinjam. Prosimo, da označite stopnjo
strinjanja za vsako trditev.

1-(sploh 2-(se ne
se ne
strinjam)

3-(se

4-(se

5-(se

strinjam) deloma strinjam) popolno
strinjam)

ma
strinjam)

Specializacije mi bodo omogočale več
znanja, strokovnosti in veščin za
opravljanje dela.
Specializacije

mi

bodo

omogočile

možnost napredovanja.
Specializacije

mi

bodo

omogočile

boljše delovno mesto.
Specializacije

mi

bodo

omogočile

osebni in karierni razvoj.
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Diplomsko delo

1-(sploh 2-(se ne
se ne

3-(se

4-(se

5-(se

strinjam) deloma strinjam) popolno

strinjam)

strinjam)

ma
strinjam)

Specializacije

mi

bodo

omogočile

večjo avtonomijo na področju svojega
izbranega dela.
Specializacije

mi

bodo

omogočile

boljšo plačo.
Specializacije mi bodo omogočale
prevzemanje

kompetenc

od

zdravnikov.
Specializacija mi bo omogočila višjo
izobrazbo.

Q38 - Navedene trditve se navezujejo na splošno vprašanje, zakaj so specializacije v
zdravstveni negi potrebne. Vsak odgovor je opremljen z lestvico trditev in sicer od 1- se
popolnoma ne strinjam do 5-se popolnoma strinjam. Ne obstajajo napačne niti pravilne
trditve. Prosimo, da označite stopnjo strinjanja za vsako trditev. ZAKAJ SO
SPECIALIZACIJE

POTREBNE?

1-(se

2-(se ne

3-(se

4-(se

5-(se

popolno strinjam) deloma strinjam) popolno
ma ne
strinjam)
zaradi
strukture

spremenjene
prebivalstva

strinjam)

ma
strinjam)

nacionalne
(vse

več

starejših)
zaradi naraščanja števila kroničnih
pacientov
zaradi podaljševanja življenja
zaradi večjih stroškov zdravstvene
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Diplomsko delo

1-(se

2-(se ne

3-(se

4-(se

5-(se

popolno strinjam) deloma strinjam) popolno
ma ne

strinjam)

ma

strinjam)

strinjam)

obravnave starejših
zaradi daljšega preživetja kroničnih
pacientov
zaradi

čedalje bolj

obremenjenega

zdravstvenega sistema/varstva
zaradi povečanega povpraševanja po
zdravstvenih storitvah
ker bodo medicinske sestre cenejša
delovna sila
zaradi

hitre

razvijajoče

se

nove

tehnologije in potreb po naprednih
znanjih pri medicinskih sestrah
da bodo zdravniki bolj dostopni in
razbremenjeni

Q39 - Medicinska sestra z naprednimi znanji se nanaša na osebo, ki je v času študija
pridobila specialna znanja (specializacijo) in bo pomembno pripomogla k razvoju
zdravstvenega sistema. Navedene trditve se navezujejo na specializacije v zdravstveni
negi. V tabeli označite ustrezen odgovor pri naslednjih trditvah. Vsak odgovor je
opremljen z lestvico trditev, in sicer od 1- se popolnoma ne strinjam do 5- se
popolnoma strinjam. Ne obstajajo napačne niti pravilne trditve. Prosimo, da označite
stopnjo

strinjanja

za

1-(se

vsako

2-(se ne

3-(se

trditev.

4-(se

5-(se

popolno strinjam) deloma strinjam) popolno
ma ne
strinjam)
Menim,

da

so

specializacije

strinjam)

ma
strinjam)

v

Martin Sever: Odnos študentov zdravstvene nege do specializacij v zdravstveni negi
stran 73

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

Diplomsko delo

1-(se

2-(se ne

3-(se

4-(se

5-(se

popolno strinjam) deloma strinjam) popolno
ma ne
strinjam)

strinjam)

ma
strinjam)

zdravstveni negi nujne.
Menim, da bo medicinska sestra (MS) z
naprednimi

znanji

na

nekaterih

področjih nadomestila zdravnika.
Menim, da bo MS z naprednimi znanji
s svojim znanjem prispevala k bolj
kakovostni in varni zdravstveni negi.
Menim, da bo MS z naprednimi znanji
s

prevzemanjem

kompetenc

razbremenila zdravnike.
Menim, da bi z uvedbo specializacij
vzdržnost

zdravstvenega

sistema

postala znosnejša.
Menim,

da

specializacije

poleg

razbremenitve zdravstvenega sistema
omogočajo tudi nadaljnji karierni in
osebnostni razvoj medicinskih sester.
Menim, da je razvoj specializacij še
posebno pomemben, kjer se prepletata
zdravstvena nega in medicina.
Menim, da je uvedba specializacij z
ekonomskega vidika zaželena, saj je
delo medicinske sestre v primerjavi z
zdravnikovim cenejše.
Menim, da bo brez MS z naprednimi
znanji

oziroma

izobraževanja

na

nadaljnjega
specialističnem

področju postala nadaljnja vzdržnost
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Diplomsko delo

1-(se

2-(se ne

3-(se

4-(se

5-(se

popolno strinjam) deloma strinjam) popolno
ma ne
strinjam)

strinjam)

ma
strinjam)

zdravstvenega sistema nemogoča.
Menim, da zdravniški lobi zaradi
pozicioniranja in ohranjanja dobro
plačanih delovnih mest zdravstveni
negi ne pusti, da bi prevzemala
nekatere kompetence zdravnikov.
Menim, da se morajo specializacije
razvijati v povezavi s spremenjenimi
nacionalnimi potrebami.
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