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POVZETEK

Izobraževalne potrebe zdravstvenih delavcev so neposredno 

zdravstvenovzgojnega dela izvajalci 

potrebujejo kontinuirano izobraževanje.

Cilj: Cilj diplomskega dela je ugotoviti vsebinske in metodološke izobraževalne 

potrebe izvajalcev Programov svetovanja za zdravje ter ovire, ki nastajajo pri

nadaljnjem izobraževanju.

Metoda: Raziskava je temeljila na s

v

zdravstvenih domovih gorenjske, dolenjske, mariborske in ljubljanske regije. Odzivnost 

je bila 80,3 %. Po m programom SPSS 20. Uporabili smo 

t-test in 

Kendallov W-test.

Rezultati: 81 % izvajalcev Programov svetovanja za zdravje izvaja delavnice poleg 

rednega dela. Za delo se jih 47 % usposobi na temeljnem izobraževanju CINDI in 39 % 

alnim in

neformalnim izobraževanjem ter samoizobraževanjem ugotavljamo pri vsebinah:

življenjski slog (p = 0,034), dejavniki tveganja (p = 0,028), prehrana, telesna dejavnost 

in nordijska hoja (p = 0,001) ter zdravo hujšanje (p = 0,029) in pri metodah razgovora 

(p = 0,042), diskusije (p = 0,039), dela s pisanimi viri (p = 0,002) in predavanja (p 

=

psiholoških (PV = 3,98) in andragoških (PV = 3,57) znanj ter razvoja in vodenja 

skupine (PV = 3,59). Glavna ovira pri izobraževanju je neupoštevanje pridobljenih 

znanj pri nagrajevanju (PV = 3,74). 

Razprava:

neformalnim izobraževanjem in samoizobraževanjem. Izobraževalne potrebe se kažejo

in razvoja skupine. Treba bi bilo odpraviti ovire neupoštevanja pridobljenih znanj pri

nagrajevanju.



CINDI delavnice, izobraževanje medicinskih sester, andragoški ciklus 

– izobraževalne potrebe, izobraževalne ovire, zdravstvena vzgoja.



ABSTRACT

Theoretical grounds: Educational needs of healthcare workers are directly connected 

to the field of their work. As implementators of health care and education activities, 

contractors require continuous training.

Aims: The objective of this thesis is to determine the content, methodological and 

educational needs of contractors implementing the Health Consultation Programmes

and the obstacles that arise in further training.

Methods: The survey was conducted using the quantitative method of empirical 

research and a questionnaire. Non-random purposive sample included 53 contractors in 

healthcare centres in the Gorenjska and Dolenjska regions, and in towns of Maribor and 

Ljubljana. The response rate was 80.3%. The data was processed using the SPSS 20 

software. The basic statistic parameters were used and statistically significant 

differences were determined by using the t-test and Kendall's W-test.

Results: In total, 81% of contractors implementing the Health Consultation 

Programmes hold their workshops in addition to their regular work. 47% of the 

contractors are trained for this work within the framework of the CINDI programme and 

39% are trained at implementation workshops. They obtain most knowledge through 

self-study and some through formal training. Statistically significant differences 

between formal and informal training and self-study were determined for the following 

contents: lifestyle (p = 0.034), risk factors (p = 0.028), nutrition, physical activity and 

Nordic walking (p = 0.001), healthy diet (p = 0.029) and the following methods: talking 

(p = 0.042), discussion (p = 0.039), working with written resources (p = 0.002), and 

lectures (p = 0.045). The needs for training have been expressed in the following fields: 

depression (PV = 4.00), psychological knowledge (M = 3.98), andragogical knowledge 

(M = 3.57), development and management (M = 3.59). The main obstacle for 

conducting training is a lack of recognition of the obtained knowledge when it comes to 

rewards (M = 3.74).

Discussion: For the most part, contractors satisfy their training needs through informal 

training and self-study. Educational needs have been expressed especially in the fields

of psychology, andragogy, management and development of groups. It would be 

necessary to remove the obstacles which occur due to a lack of recognition of the 

obtained knowledge when it comes to rewards.



Key words: CINDI workshops, training of nurses, andragogical cycle – educational 

needs, educational obstacles, healthcare training.
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1 UVOD

Izobraževanje in usposabljanje se nanašata na spoznavanje, sprejemanje, podajanje 

in/ali ustvarjanje znanja, razvijanje spretnosti, osebnih in poklicnih zmožnosti ter 

vrednot (Ložar, et al., 2012). Za nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti 

zdravstvenih sistemov pa mora biti izobraževanje za medicinske sestre obravnavano 

celovito (Cronenwett, et al., 2007). Zaposleni v zdravstveni dejavnosti si ne morejo 

predstavljati napredka brez kontinuiranega izobraževanja. Izobražujejo se ne le zase, 

svoja znanja na ra , seminarjih in

preprostejši

potrebe (Jelenc, 

nenehnih sprememb 

življenje vseh, ki ntorja 

in organizatorja. Zasnovano je na potrebah, ciljih in aspiracijah udeležencev 

al., 2004). 

Za ek enaindvajsetega stoletja lahko z gotovostjo zapišemo, da je tudi v 

slovenskem prostoru svetovalna dejavnost postala pomemben del kompleksnega in 

in poklicev 

v izobraževanju odraslih za izpeljevanje svetovalne dejavnosti potrebujejo vse 

kompleksnejša in interdisciplinarnejša znanja. V pogovoru s strokovnimi delavci, ki 

delajo tudi kot svetovalci, je bilo poudarjeno, da je poleg pedagoško-andragoškega in 

psihološkega znanja pomembno, da svetovalec zna voditi kakovosten svetovalni proces, 

, predvsem pa, da 

zna spodbujati in motivirati odraslega, da sam postane aktiven (Jelenc Krašovec, et al., 

2007).

skupinami ljudi. V nekaterih se zbirajo osebe, ki želijo nadaljev

življenja, v drugih na primer tiste, ki bi rade prenehale z neko nezdravo razvado ali pa 
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se želijo aktivno spoprijeti s posledicami prebolele bolezni,

ki jih imajo posamezniki, in zaradi upoštevanja interesov posameznih skupin mora biti 

izobraževalno in svetovalno delo po vsebini in metodah prilagojeno potrebam in željam 

skupin in posameznikov. Ta dejavnost zahteva od svetovalca – medicinske sestre 

ne nege (Gnezda, 2009).

Eno izmed jo tudi Programi

svetovanja za zdravje tako imenovane CINDI delavnice, ki potekajo v

zdravstvenovzgojnih centrih na primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Cilja

programov sta sprememba oziroma izboljšanje življenjskega sloga in s tem zdravja 

bolezni (KNB) (Povšnar, 2013). Izvajalci Programov svetovanja za zdravje

diplomirane medicinske sestre. V diplomskem delu potrebe 

izvajalcev Programov svetovanja za zdravje po izobraževanju.
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2

2.1 IZOBRAŽEVALNE POTREBE

problemu, ki ga je treba jem 

generirata nujo, da bi problem rešil, i

en (Govekar -

(2012) navajajo, da je za izvajalce izobraževalnih dejavnosti 

(projektov, programov in svetovanja) pomembno, da znajo identificirati in razumeti 

nove potrebe po izobraževanju v nastajanju (kako nastanejo potrebe) in kje nastanejo 

To pomeni ugotavljanje potreb na osebni ravni (posameznikove 

potrebe), v okolju organizacije, društvih (potrebe institucije) in globalnih potreb 

(družbene potrebe).

potreb po izobraževanju, glede na katere bodo oblikovali cilje in izbirali vsebine 

izobraževanja.

potrebe posameznika/organizacije), zato je dobro, da zna izvajalec evalvirati (presojati) 

ati izbrano 

izbiri ustreznih instrumentov (metode zbiranja podatkov), aplikaciji instrumentov in

sami interpretaciji podatkov ( ).

2.1.1 Izobraževanje 

Ferjan (2005, p. 16) definira izobraževanje kot vzgojno-izobraževalni proces 

pridobivanja formativnih in informativnih znanj, spretnosti in navad ter oblikovanja

vrednot, ki poteka pod vodstvo

na osnovi znanstvenih spoznanj.
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Izobraževanje lahko razdelimo v dve veliki skupini: formalno izobraževanje, ko 

kvalifikacijo, in neformalno izobraževanje, ko posameznik svoje znanje izpopolnjuje, se 

ter s tem ne pridobi stopnje 

vrednost in predstavlja obvezno dopolnilo »formalnemu«. Ponekod so v pojmu 

neformalno pridobljeno znanje zajeta splošnejša znanja, drugje pa so se usmerili bolj na 

širše in ožje izseke poklicnega dela (Keleva, 2006). Ne glede na to, da vseživljenjskega 

da so

rezultati neformalnega izobraževanja, samoizobraževanja, priložnostnega ali 

en razvoj posameznika (Muršak, 2006).

2.1.2 Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih pomeni vse dejavnosti, v katerih sodelujejo odrasli z namenom, 

odraslih kot organizirana dejavnost se je doslej razvijalo predvsem v dveh sklopih. Prvi 

sklop ponuja izobraževanje, ki razvija potrebne zmožnosti za razvoj kariere, za 

družbenega dogajanja, ki razvijajo menom, da bi 

Izobraževalni program je opredeljen na podlagi svoje vsebine kot niz aktivnosti, ki so 

izobraževalnih nalog. Po se osebi praviloma posredno z 

izobraževalnim oziroma

o na primer: tehnika, proizvodne tehnologije in 

gradbeništvo, zdravstvo in sociala (Ložar, et al., 2012).

informacijskih in svetovalnih dejavnosti v izobraževanju odraslih lahko razlikujeta
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glede na to, kdo svetovalno delo ponuja in kje se izpeljuje, katere zvrsti prevladujejo, 

katerim skupinam odraslih je svetovalna dejavnost namenjena, kdo jo financira in 

teh dejavnosti pa morajo biti 

strokovni delavci ustrezno usposobljeni. Ivanuša Bezjak (2006) navaja, da je razvoj 

in

usposabljanju. Vseživljenj obveznost ter 

sestavni del dela in življenja. Samo medicinske sestre, ki se nenehno izobražujejo, bodo 

dolžnost in 

pravica medicinskih sester do stalnega izobraževanja in usposabljanja v skladu s 

potrebami delovnega procesa zaradi ohranitve spodobnosti za delo na delovnem mestu, 

širitve sposobnosti za delo na delovnem mestu ter ohranitve zaposlitve delavca pri 

delodajalcu.

Cilji izobraževanja odraslih so družbeno in individualno pogojeni. Odrasli se 

anju, spretnostih in nadaljnjem razvoju 

osebnostnih lastnosti. Ko se odrasli izobražujejo, njihovo pridobljeno znanje, 

sposobnosti, osebnostne lastnosti pripomorejo k razvoju družbe, boljšim odnosom v

znanje, sposobnosti in osebnostne lastnosti najbolj oblikujejo njih same. Izobraževanje 

j

medsebojno povezano. Kako odrasli pridobijo novo znanje, kje in kakšno znanje ter v

kolikšnem tako od izvajalca izobraževanja kot tudi od posameznika, od 

tega, koliko je mo kakšne so njegove sposobnosti za 

razvoj izobraževanja odraslih potekata zaradi širjenja in razvoja družbe, gospodarstva, 

tehnologije. Na drugi strani pa se mora izobraževanje razvijati zaradi razvoja ljudi 

(Govekar -

2.1.3 Metode in oblike izobraževanj odraslih

Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik

, in sicer na metode 
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masovnega izobraževanja odraslih, metode skupinskega izobraževanja odraslih in 

metode individualnega izobraževanja odraslih.

V metodah masovnega izobraževanja odraslih so najprimernejše metode frontalnega 

dela, kot so: predavanja, demonstra

prireditve itd. Prevladujejo metode neformalnega izobraževanja (izobraževalna 

dejavnost knjižnic, dnevnega tiska, knjižni trg). Najpogostejša organizacijska oblika 

pridobivanja znanja, v kateri povp skupina šteje 20–25 slušateljev, je metoda 

skupinskega izobraževanja odraslih. Skupinske metode vzgojno-izobraževalnega dela 

, v

s klimo, ki vlada v skupini, aktivnostjo, p

p

skupino vzpostavi tesnejše stike kot z udeleženci oziroma poslušalci masovnih 

predavanj. Metode individualnega izobraževanja

prenaša znanje na drugo osebo (Kralj, 2006).

Hozj

metode razgovora, metode diskusije, metode igranja vlog,

in metode dela s pisanimi viri. Opredeli tudi najpogostejše oblike izobraževanj odraslih, 

in 

inštrukcije. Muršak (2006) 

vel pd.
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2.1.4 Andragoški ciklus in ugotavljanje potreb po izobraževanju

V s

procesa izobraževanja odraslih uveljavil izraz andragoški ciklus (Govekar - Okoliš & 

2008

, et al., 

2004):

ugotavljanje potreb (interesi, aktualne in predvidene potrebe, aspiracije 

posameznikov),

programiranje (izbor vsebin 

priprava e, 

sredstva, prostor in oprema),

i merjanje, svetovanje andragoga),

evalvacija ozirom

evalvacija).

Uspešnost izobraževanja odraslih, ki

njihove strukturiranosti, medsebojnega odnosa in povezanosti v celovit in

se sistem postopkov. Postopki priprave, izvedbe in vrednotenja, ki so dejansko 

doseganje izobraževanja. Doseganje ciljev izobraževanj s progresivnim razvojem 

postopkov dokazuje pomembnost notranje strukture in povezanost med elementi 

sistema ter tudi njihovo zaporedje, ki je zelo pomembno, da zaradi tega govorimo o 

posameznih fazah izobraževanja, o izobraževanju pa kot o ciklu, poimenovanem 

05).

Raziskovanje in ugotavljanje izobraževalnih potreb je temeljna stopnja izobraževalne 

dejavnosti, od katere so usodno odvisne vse nadaljnje stopnje, zato jo moramo 

. no

: z analizo dejavnosti, za katere je posameznika ali skupino 

treba

tako dejavnost potrebujemo, z ugotavljanjem posameznikovega znanja in izkušenj (tudi 
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Prva stopnja andragoškega ciklusa je ugotavljanje posameznikovih potreb (z osebo 

potreb, kjer moramo vzpostaviti stik z vodjem same institucije (za ugotavljanje 

, kot so

moramo upoštevati sam razvoj institucije, delo organizacije, planiranje, vizijo in 

motivacijske dejavnike za zaposlene. Zadnja stopnja je ugotavljanje potreb skupnosti in 

družbe (kar pomeni kontinuirano sledenje spremembam, zahtevam skupnosti/družbe in 

razvoju ter vzpostavitev komunikacije s posamezniki/skupnostjo/organizacijo (Hozjan, 

n.d.).

najboljše možnosti za doseganje izobraževalnih ciljev in vsebuje temeljne sestavine 

izobraževalnega programa (namen izobraževanja, glavne izobraževalne cilje in potrebne 

ukrepe) jo trajanje izobraževanj, število in termini izvedb, 

a kalkulacija, potrebne prostorske kapacitete in drugi potrebni pogoji. Za 

njegovo programiranje

p jo ime programa, ciljna skupina

i cilji, trajanje programa, vsebina in oblika programa ter metode dela. 

V sami pripravi in organizaciji izobraževanja izberemo izvajalce programa in njihovo 

morebitno pedagoško-

oblikah izobraževanja vpisovanje udeležencev in pri velikem številu udeležencev 

razporejanje v skupine. V predzadnji stopnji andragoškega ciklusa govorimo zgolj o 

izpeljavi iz

izobraževanja, pa do trenutka, ko odidejo. V zadnji stopnji andragoškega ciklusa pa 

vrednotimo izobraževanje. Na tej stopnji poteka ugotavljanje, v kolikšni meri 

vrednotenje izobraževanja so udeleženci izobraževanja (izjave udeležencev), izvajalci 

oziroma tisti, ki so dali pobudo za izobraževanje, ter drugi deležniki (poslovni partnerji, 

sodelavci) (Morano, 2013).
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Rezultati raziskave v kateri so ugotavljali potrebe 

izobraževalcev, ki so se jih zavedali pri svojem vsakdanjem delu, kažejo, da njihove 

potrebe izhajajo iz potreb odraslih (posebne potrebe in individualna obravnava 

udeležencev, temeljno andragoško znanje itd.

sodelovanje med u

zakonodajne in demografske spremembe) in iz posebnosti razvoja delovnih nalog, ki jih 

izobraževalci opravljajo (svetovanje v izobraževanju, projektni menedžment, 

organizator izobraževanja), ter s tem povezanih kompetenc.

2.1.5 Problemi/ovire pri izobraževanju

in sodelavci

pomembno prepoznati ovire, ki od Te lahko nastanejo pred ali 

med izobraževanjem. Razdelimo jih na: situacijske, ki izhajajo iz posameznikovega 

h za 

izobraževanje ter družinskih situacijah (družinske obveznosti), dispozicijske, ki se 

povezujejo s psihosocialnimi zna posameznika, to so samopodoba, samozavest, 

, in institucionalne/organizacijske ovire, ki zadevajo neustrezno 

ponudbo izobraževalnega programa, vpisne pogoje, premajhno podporo

zavoda/sodelavcev, neskladja med realnimi in želenimi organizacijskimi pogoji.

) pojasnjuje

v izobraževalne dejavnosti v svojem okolju, bi to pomembno pripomoglo tudi k 

izboljšanju stanja v družbi. Možnosti

zadovoljijo tako potrebe posameznika kot družbene potrebe. To pomeni, da bi morali 

interesom posameznika ter ne le d

iroma pogosta ovira pri

Prav zato 
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bi morali nekatere materialne spodbude odraslim za izobraževanje nujno preoblikovati 

tako, da bi bil posameznik deležen vnaprejšnjega financiranja države.

2.2 IZOBRAŽEVALNE POTREBE MEDICINSKIH SESTER

strokovno 

zdravstvene nege ter ji je ustrezni organ podelil pravico za samostojno delo v 

zdravstveni dejavnosti (Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 

Slovenije, 2006, p. 6). Ko ji ustrezni organ podeli pravico za opravljanje samostojnega 

dela v zdravstveni dejavnosti, lahko zadovoljuje potrebe po zdravstveni negi ter izvaja 

zdravstveno vzgojo, razvojno-raziskovalno delo in izobraževanje v okviru svojih 

kompetenc (Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2006).

namenom pripraviti jih na njihove dolžnosti kot strokovnjake zdravstvene nege 

(Wikipedija, 2009). Za kakovostn je poklica pa se morejo 

dodatno izpopolnjevati, pridobivati nova znanja in spretnosti ter slediti novostim in 

razvoju stroke (Šinko, 2010). Zato se lahko medicinske sestre in zdravstveni tehniki 

strokovno izpopolnjujejo tudi na nef

izobraževanj na ravni zavoda,

simpozijih. Za strokovno izpopolnjevanje se šteje tudi udeležba zaposlenih na 

mednarodnih strokovnih sr (Kau 2005). Ker ima izobraževanje medicinskih 

sester velik vpliv na varnost pacientov in

kažejo, da je treba

do nadaljevalnega formalnega izobraževanja in raziskovanja v zdravstveni negi 

(Altmann, 2012). Zavedati se je treba, da bomo le z znanjem in višjo strokovnostjo 

pripomogli k dvigu splošnega zdravstvenega stanja prebivalstva, višji kakovosti 

življenja posameznika,

razvojem stroke se razvijata tudi samozavest in samopodoba medicinskih sester, babic 

in zdravstvenih tehnikov, ki sta bistveni za napredek (Kau
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Izobraževalne potrebe medicinskih sester so konkretno zmeraj neposredno pogojene s 

(Prince & Nelson, 2011; Park & Jung, 2014).

promocije zdravja in vzgojnega svetovalnega dela veljajo medicinske sestre za glavne 

nosilke vseh aktivnosti promocije in izobraževanja pacientov, vendar te aktivnosti 

ter na podlagi lastne presoje in motivacije (Kemppainen, et al., 2013). Glavni problem 

pri implementaciji promocije zdravja in vzgojnega svetovalnega dela v dejavnosti 

zdravstvene nege je v številnih primerih pomanjkanje celostne organizacije tako samih 

promocijskih in vzgojnih svetovalnih aktivnosti kot tudi izobraževanja medicinskih 

sester za te aktivnosti (Whitehead, 2007). Izobraževalne potrebe medicinskih sester na 

ega svetovalnega dela pri tem niso vezane zgolj na znanja, ki jih 

informacij (Reed, et al., 2011).

2.2.1 Zdravstvenovzgojno svetovalno delo zdravstvenih delavcev

vse bolj postaja tudi 

skrb družbe – ni le zasebna, družbena dobrina. Bistvo primarne preventive 

. 4).

Zdravstvena vzgoja s svetovanjem za ohranitev in krepitev zdravja je sestavni del 

sistema zdravstvenega varstva na primarni ravni ter spada med najpomembnejše naloge 

in oblike dela v osnovni zdravstveni dejavnosti (Zakon o zdravstveni dejavnosti, 2005,

P

do zaznave bolezni in zdravljenja, rehabilitacije in skrbi na dolgi rok (Glanz, et al.,

2008). 

skupnosti

(World Health Organization, 2009).

Z zdravstveno vzgojo

nosti, motivacijo in navsezadnje

odgovornost za lastno zdravje. Primarni vidik je torej posredovanje informacij, kar
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pomeni pripraviti ljudi, da bodo skrbeli za svoje zdravje (Hoyer, 2005). Nosilci 

primarne zdravstvene vzgoje so zdravstvene organizacije, vzgojno-izobraževalne 

ins in programi 

ter

življenjskem slogu (Zurc, 2010).

Zdravstvena vzgoja na sekund

vedno zdrave ljudi. Njena naloga je opozarjati na nevarnosti za zdravje, ki izhajajo iz 

življenj

avstvenimi težavami (Zurc, 

2010).

Zdravstvena vzgoja na terciarni ravni pomeni skrb za ljudi, saj je zdravje že prizadeto. 

vitev bolezni oziroma 

kakovostno živeti z nastalo spremembo, kar pomeni, da je namenjena pacientom, 

invalidom in seveda njihovim svojcem. Nosilci na tej ravni so zdravstvenovzgojne 

stituti, dispanzerji in patronažna služba (Hoyer, 

2005).

Zdravstveni vzgojitelji so pomemben del zdravstvenega tima, katerih naloga je 

zagotavljanje izobraževanja. Vendar pa se postavlja vprašanje, ali so dovolj pripravljeni 

za to nalogo (Ettienne - Gittens, et al., 2012). Zdravstvenovzgojno delo je za enkrat 

dicinskih 

sester in profesoric zdravstvene vzgoje. Skozi program izobraževanja so pridobile 

znanje s didaktike, metodike in raziskovalnega dela, saj je stroka 

zdravstvene nege že pred desetletjem ugotovila, da so to znanja ki jih 

medicinske sestre skozi svoje izobraževanje ne pridobijo v zadostni meri, za 

zdravstvenovzgojno svetovalno delo z odraslimi pa so nujno potrebne (Gnezda, 2009).

V procesu zdravstvene vzgoje je izredno pomembna andragogika, saj so v 

zdravstvenovzg
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glavnih ciljev zdravstvene vzgoje (Hoyer, 2005).

Številne študije so pokazale, da medicinske sestre zaznajo in razumejo izobraževanje 

pacientov kot pomemben del svoje vsakdanje prakse in kot posebno odgovornost. 

Študije so tudi pokazale, da medicinske sestre, ki zaznajo višjo stopnjo odgovornosti v 

pogosteje (Friberg, et al.,

2012).

2.2.2 Programi svetovanja za zdravje – program CINDI

Breme, ki ga KNB – -

(KOPB), sladkorna bolezen in duševne motnje –

je težav na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni 

(World Health Organization, 2004). Prav zato smo v obdobju po letu 2001 v Sloveniji 

zelo uspešno ustvarili celovit program primarne preventive bolezni srca in ožilja (Fras,

et al., 2008). Nacionalni progr -žilnih bolezni (NPPPSŽB)

je organiziran državni program, ki poteka pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje 

ter pod strokovnim vodenjem in koordiniranjem dejavnosti CINDI Slovenija 

(Zdravstveni dom Slovenj Gradec, 2015). 

D uporabljajo populacijske strategije za zmanjševanje KNB, s 

katerimi

naklonjeno družbeno okolje. Hkrati pa uporabljajo tudi individualne pristope pri tako 

imenovanem »visokem tveganju«, katerih cilj je zmanjševanje najpogostejših 

na ravni posameznika (World Health Organization, 2004).

Ministrstvo za zdravje je v slovenskem okolju oblikovalo enainšestdeset

zdravstvenovzgojnih centrov, ki v okviru NPPPSŽB tvorijo nacionalno mrežo za 

izvajanje programa zdravstvene vzgoje in promocije zdravja za odraslo populacijo. 
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Prednost vseh teh centrov je v tem, da so razpršeni po celotni Sloveniji in delujejo v 

okviru zdravstvenih domov, kar zagotavlja dobro dostopnost vseh zainteresiranih 

(Vrbovšek, 2012). 

Kot že omenjeno, se Programi svetovanja za zdravje ali CINDI delavnice izvajajo v

zdravstvenovzgojnih centrih po standardiziranem programu, ki

a ter opredeljen kader (Jelenc & 

Vrbovšek, 2011).

CINDI delavnice so sestavljen redstavljajo kratke 

delavnice (življenjski slog, test hoje na 2 km in dejavniki tveganja), ter nadaljevalnega

programa, ki zajema daljše delavnice (zdrava prehrana, zdravo hujšanje, telesna 

dejavnost – ) (Povšnar, 2008). Program je strukturiran 

tako, da posameznik najprej vstopa v uvodni del programa, v katerem se udeleži krajših 

delavnic, nadalje pa se glede na ogroženost, obolevnost in prisotne dejavnike tveganja 

nadaljevalni del programa, ki zajema daljše delavnice, in v individualno 

svetovanje za o Programov svetovanja za zdravje pa je 

tudi svetovanje za tvegane pivce alkohola, ki se izvaja pri osebnih zdravnikih (Jelenc & 

Vrbovšek, 2011). V letu 2014 so v okviru posameznih zdravstvenovzgojnih centrov v

zdravstvenih domovih po celi Sloveniji vajati tudi delavnice podpore pri 

spoprijemanju z depresijo (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015).

2.2.3 Potrebe izvajalcev po izobraževanju v zdravstvenovzgojnih centrih

Kot že omenjeno, obraževanjem 

populacije (Weaver, et al., 2008). Zato je nujno, da se izvajalci preventivnega programa

v zdravstvenovzgojnih centrih stalno strokovno izpopolnjujejo z redno udeležbo na 

h NPPPSŽB.

nadgrajevati in slediti najsodobnejšim spoznanjem

nege, fizioterapije, metodike zdravstvene vzgoje, javnega zdravja in promocije zdravja 

(Vrbovšek, et al., 2011).
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V okviru Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (CINDI Slovenija, n.d.) se 

organizira in izvaja redni 14-

zdravstvenem varstvu/družinski medicini, katerega temeljni sestavni del je 8-dnevna 

varstvu/družinski medicini, v kateri se izvajalci Programov svetovanja za zdravje 

in

celostnimi strategijami za njihovo obvladovanje. Izvajalci se seznanijo 

z NPPPSŽB in tveganja za KNB ter z možnostmi ukrepanja na 

v z visokim 

tveganjem za razvoj KNB. Drugi sestavni del so 6-dnevne delavnice o izvajanju 

zdravstvenovzgojnih programov v praksi, tako imenovane implementacijske delavnice, 

v katerih se izvajalci usposobijo za izvajanje posameznih zdravstvenovzgojnih delavnic 

in pa naslednje vsebine: 

promocija zdravja v lokalni skupnosti in delovanje zdravstvenovzgojnega centra,

izvajanje Programov svetovanja za zdravje v zdravstvenovzgojnih centrih, zdravo 

prehrano, telesno dejavnost – gibanje, zdravo hujšanje in da,

a KNB 

v osnovnem zdravstvenem

zdravstvenim delavcem in sodelavcem iz zdravstvenih domov (zdravstvenovzgojnih 

centrov) ter izvajalcem, ki vstopajo v sistem izvajanja zdravstvenovzgojnih delavnic in 

individualnih svetovanj v Programih svetovanja za zdravje (v okviru NPPPSŽB) ter se 

tega izobraževanja še niso udeležili, pri svojem delu pa potrebujejo dodatna znanja o 

svetovanju in zdravstveno tveganih vedenjih ter

tako pa je namenjen tudi zdravstvenim delavcem in sodelavcem iz regijskih zavodov za 

zdravstveno varstvo, ki bodo prevzeli aktivno vlogo pri regijski koordinaciji izvajanja 

NPPPSŽB (CINDI Slovenija, n.d.).

V okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje poteka projekt Skupaj za zdravje, ki 

prenovljenih programov preventivnega zdravstvenega varstva za otroke, mladostnike in 
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(Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014).

V zdravstvenovzgojnih centrih medicinske sestre izvajajo zdravstveno vzgojo, katere 

namen je spodbuditi posameznika in skupine prebivalcev, da bi skrbeli za ohranjanje 

lastnega zdravja (Zdravstveni dom Ljubljana, n.d.). KNB predstavljajo glavni 

Medicinske sestre kot izvajalke zdravstvenovzgojnega dela morajo v 

zdravstvenovzgojnih centrih in razumevanja 

posameznika, spoštovati morajo vsakega posameznika ter imeti sposobnost poslušanja 

in vzpostavljanja partnerskih odnosov oziroma vzpostavitve sodelovalnih odnosov s 

sodelavci v timu zdravstvenovzgojnih centrov. Pomembne so tudi pozitivna

jskega sloga ter 

navsezadnje pripravljenost stalnega strokovnega izpopolnjevanja in opora v

menedžmentu delovne organizacije (Vrbovšek, et al., 2011). Še posebej pomembni sta

ksnejša, kot je dejavnost, 

pomembneje je razvijati in izpeljevati svetovalno delo, ki temelji na visoki strokovnosti 

dela izobraževalca, njegovi profesional

Prav zato je danes še posebej pomembna skrb za ustrezno usposobljene izobraževalce 

odraslih, ki delujejo tudi kot svetovalci. Njihove potrebne kompetence (znanje, izku-

novšek & Rupert, 2011). 

Pomembno je še, da svojo kompetentnost tudi sproti vzdržujejo s kontinuiranim 

izobraževanjem in pri tem dokazujejo, da so kompetentni za to, kar opravljajo (Krajnc, 

2010).
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3

3.1 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA

Namen raziskave je bil ugotoviti izobraževalne potrebe in ovire, ki jih pri izobraževanju 

doživljajo izvajalci Programov svetovanja za zdravje iz zdravstvenih domov gorenjske, 

dolenjske, mariborske in ljubljanske regije.

V ta namen so zastavljeni naslednji cilji diplomskega dela:

C1: Ugotoviti izobraževalne potrebe izvajalcev Programov svetovanja za zdravje z 

vsebinskega vidika.

C2: Ugotoviti izobraževalne potrebe izvajalcev Programov svetovanja za zdravje z 

metodološkega vidika.

C3: Ugotoviti glavne izobraževalne ovire, ki nastajajo pri 

Programov svetovanja za zdravje v nadaljnje izobraževanje.

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Kje so izvajalci programov pridobili znanja za delo v Programih svetovanja za 

zdravje?

Kakšna so mnenja izvajalcev Programov svetovanja za zdravje o obsegu in vrsti 

Kakšna so mnenja izvajalcev Programov svetovanja za zdravje o obsegu in vrsti 

Iz kakšnih razlogov so se izvajalci Programov

(KNB) v osnovnem zdravstvenem varstvu/družinski 

medicini?

Kakšne potrebe po izobraževanju imajo izvajalci Programov svetovanja za zdravje z 

vsebinskega vidika izvajanja programov?

Kakšne potrebe po izobraževanju imajo izvajalci Programov svetovanja za zdravje z 

metodološkega vidika izvajanja programov?

Kakšno je mnenje izvajalcev Programov svetovanja za zdravje o ovirah, ki jih 

doživljajo pri izobraževanju?
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3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

3.3.1 Metode in tehnike zbiranja podatkov

V raziskavi smo uporabili deskriptivno (opisno) metodo dela. Raziskava je temeljila na 

neekspermentalno- . Za potrebe 

teoret vprašalnik) raziskave smo vsebino oblikovali na 

podlagi analize doma vene literature, dostopne v splošnih 

in strokovnih knjižnicah Slovenije. Za iskanje slovenske literature in virov smo 

uporabili virtualno knjižnico Slovenije – COBISS. Rezultate smo iskali pod naslednjimi 

odraslih, neformalno izobraževanje, izobraževalne potrebe, andragoški ciklus. Za 

iskanje tuje literature pa smo uporabili mednarodne podatkovne tuje baze CINAHL, 

PUBMED in SpringerLink ter tudi vire prek spletnega brskalnika Google. Uporabili 

smo naslednje e besede: educational needs, training of nurses, education and 

training needs in implementers of health counselling programs.

3.3.2 Opis merskega instrumenta

Za izvedbo kvantitativne raziskave smo uporabili metodo anketiranja. Vprašalnik smo 

sestavili na osnovi pregleda strokovne literature o izobraževalnih potrebah izvajalcev 

Programov svetovanja za zdravje (Muršak, et al., 2006; Prostovoljno gasilsko društvo 

Kamnik, 2007; Hozjan, n.d.; Sestavljen je bil iz dveh sklopov. V 

prvem sklopu so bili izpostavljeni socialno-demografski kazalniki (spol, starost, stopnja

in vrsta izobrazbe, naziv oziroma poklic, ki so si ga pridobili, trenutno delovno mesto in 

zdravstveni dom,

je vseboval vprašanja 

o znanju iz ij in metod dela, izobraževalnih potrebah ter 

evanju v izobraževanje. Vprašalnik je sestavljalo 15

zaprtih vprašanj, 3 odprta vprašanja in 7 vprašanj, pri katerih je uporabljena lestvica 

Pri Likertovi lestvici anketiranci ocenjujejo z ocenami od 1

do 5. Zanesljivost vprašalnika smo preverjali s Cronbachovim alpha testom, katerega 

vrednosti nam prikazuje tabela 1.
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Tabela 1: Preverjanje zanesljivost merskega instrumenta

Vprašanja Cronbachov 
alpha test

Zanesljivost

13. vprašanje – Razlogi iz
svetovanja za zdravje 0,499 Nespremenljiva

14.a vprašanje – Ocena izvajalcev o pridobljenih znanjih s
ij v formalnem izobraževanju 0,910

14.b vprašanje – Ocena izvajalcev o pridobljenih znanjih s
ij v neformalnem izobraževanju 0,870 Dobra

14.c vprašanje – Ocena izvajalcev o pridobljenih znanjih s
ij v samoizobraževanju 0,872 Dobra

16.a vprašanje – Ocena izvajalcev o znanju iz posameznih metod
oziroma dela v formalnem izobraževanju 0,946

16.b vprašanje – Ocena izvajalcev o znanju iz posameznih metod 
oziroma dela v neformalnem izobraževanju 0,931

16.c vprašanje – Ocena izvajalcev o znanju iz posameznih metod 
oziroma dela v samoizobraževanju 0,927

18. vprašanje – Potrebe izvajalcev po dodatnem znanju glede na 
vsebine delavnic Programov svetovanja za zdravje 0,935

19. vprašanje – Potrebe izvajalcev po metodoloških znanjih v
delavnicah Programov svetovanja za zdravje 0,865 Dobra

20. vprašanje – Potrebe izvajalcev Programov svetovanja za zdravje 
o drugih podpornih znanjih 0,928

21. vprašanje – Mnenja izvajalcev Programov svetovanja za zdravje 
o najpogostejših problemih/ovirah, ki nastajajo pri izobraževanju 0,723 Dobra

Tavakol in Dennick (2011) navajata, da rezultati pomenijo, da je pri vseh vprašanjih 

razen pri 13.

zanesljivost slaba oziroma nespremenljiva.

3.3.3 Opis vzorca

namenjen izvajalcem Programov svetovanja za zdravje v zdravstvenih domovih

g

Bohinj), ljubljanske (v zdravstvenih domovih Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, 

- Rudnik, Ljubljana Moste - Polje in Ljubljana Šiška), mariborske (v 

zdravstvenih domovih Maribor, Lenart in Ptuj) in dolenjske (v zdravstvenih domovih 

melj, Novo mesto in Trebnje) regije. V vseh omenjenih zdravstvenih domovih je 

bilo po osebnem in ustnem dogovoru razdeljenih 2–6 vprašalnikov. Skupno je bilo 

razdeljenih 66 vprašalnikov, vrnjenih pa 53, kar pomeni 80,3-odstotno realizacijo 

vzorca. Skupaj je bilo iz gorenjske regije vrnjenih 23 vprašalnikov (88,4-odstotna
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realizacija vzorca), iz ljubljanske regije 12 vprašalnikov (75-odstotna realizacija 

vzorca), iz mariborske regije 8 vprašalnikov (66,6-odstotna realizacija vzorca) in iz 

dolenjske regije 10 vprašalnikov (83,3-odstotna realizacija vzorca). Podrobnejša 

predstavitev odzivnosti anketiranih po posameznih regijah in zdravstvenih domovih je 

prikazana v tabeli 2.

Tabela 2: Odzivnost anketiranih po posameznih zdravstvenih domovih

Zdravstveni domovi (ZD)
Število poslanih 

vprašalnikov
Število vrnjenih 

vprašalnikov
Realizacija vzorca

Gorenjska regija 26 23

88,4 %

ZD Škofja Loka 2 1
ZD Bled 3 3
ZD Bohinj 3 3
ZD Radovljica 6 6
ZD Kranj 5 5

5 5
ZD Jesenice 2 0
Ljubljanska regija 16 12

75 %

ZD Ljubljana Bežigrad 5 5
ZD Ljubljana Center 2 1

- Rudnik 2 1
ZD Ljubljana Moste - Polje 2 2
ZD Ljubljana Šiška 3 3
ZD Ljubljana Šentvid 2 0
Mariborska regija 12 8

66,6 %

ZD Maribor 3 3
ZD Lenart 3 3
ZD Ptuj 2 2
ZD Ormož 2 0
ZD Slovenske Bistrice 2 0
Dolenjska regija 12 10

83,3 %
2 2

ZD Novo mesto 3 3
ZD Trebnje 5 5
ZD Metlika 2 0
SKUPAJ 66 53 80,3 %

V raziskavi je sodelovalo 47 žensk (88,7 %) in 6 moških (11,3 %). 46,9 % jih je bilo 

starih od 46 do 55 let. Najvišja dosežena stopnja izobrazbe izvajalcev Programov

svetovanja za zdravje je bila podiplomska –

srednješolska stopnja izobrazbe (5,7 %). Kar 62,3 % izvajalcev Programov svetovanja 

za isokošolsko strokovno stopnjo izobrazbe. Med vrstami študija

pa je prevladoval poklic diplomirane medicinske sestre (60,0 %).
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3.3.4 Opis poteka raziskave in obdelave podatkov

Anketiranje je po predhodni pridobitvi soglasja zavodov potekalo v zdravstvenih 

domovih gorenjske, dolenjske, ljubljanske in mariborske regije od meseca decembra do

meseca aprila 2015. Anketirancem je bila zagotovljena anonimnost podatkov, 

seznanjeni so bili z namenom in cilji raziskave. Rezultati raziskave so bili uporabljeni 

v namen diplomskega dela. Pridobljene podatke smo obdelali z deskriptivno 

ograma SPSS 20. Za spremenljivke smo 

ugotavljali frekvence, odstotke, mere sre

razpršenosti (standardni odklon). ne razlike smo ugotavljali s t -

testom za neodvisne vzorce in s Kendallovim W-testom, s katerim smo preverjali 

i skupinami

vrednost p < 0,05. S Cronbachovim koeficientom smo preverjali zanesljivost 

vprašalnika. Vprašanja odprtega tipa so predstavljena opisno. Za s ni prikaz 

podatkov smo uporabili tabele in grafe.

3.4 REZULTATI

Rezultate prikazujemo glede na postavljena raziskovalna vprašanja.

Tabela 3: Delovno mesto izvajalcev Programov svetovanja za zdravje

Delovno mesto izvajalcev Programov svetovanja za zdravje F %

Fizioterapija 5 9,4
Koordinator zdravstvene vzgoje in promocije zdravja 7 13,2
Diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja in zdravstveni negi 13 24,4
Svetovalka promocije zdravja 1 1,9
Izvajalka CINDI delavnic in ambulanta 1 1,9
Glavna medicinska sestra 2 3,8
R a ambulanta 2 3,8
Diplomirana medicinska sestra v patronažni službi 16 30,2
Vodja zdravstvene nege 1 1,9
Strokovni sodelavec 1 1,9
Psiholog 1 1,9
Laborant 1 1,9
Vaditelj 1 1,9
Srednja medicinska sestra v ambulanti 1 1,9

Skupaj 53 100,0
Opomba: F = frekvenca, % = odstotek
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Tabela 3 prikazuje, da je najpogostejše delovno mesto izvajalcev Programov svetovanja 

za zdravje v patronažni službi, saj je tako odgovorilo 30,2 % diplomiranih medicinskih 

sester, sledijo diplomirane medicinske sestre v promociji zdravja in zdravstveni negi, 

kjer je skupno zaposlenih 24,4 % anketiranih. Le 1,9 % jih je zaposlenih kot srednja 

medicinska sestra v ambulanti.

Slika 1: Programi svetovanja za zdravje v zdravstvenovzgojnem centru kot edina 
zaposlitev

Iz slike 1 lahko razberemo, da je naj svetovanja za 

zdravje odgovorilo, da izvajanje Programov svetovanja za zdravje ni njihova edina 

zaposlitev. 

Tabela 4: Po Programov svetovanja za zdravje

Po izvajalcev F %

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja predšolskih otrok, šolarjev in mladine 9 22,5
3 7,5

Avdiometrija in 1 2,5
Vodenje zdravstvenovzgojnega centra 1 2,5

1 2,5
Glavna medicinska sestra 3 7,5
Preventiva in kurativa v patronažni zdravstveni negi 12 30,0
Paliativna zdravstvena nega 2 5,0
Vodja zdravstvene nege in reševalec 1 2,5
Izvajanje fizioterapije v ambulantah 4 10,0
Sistemski pregledi 3-letnikov in medicinska hipnoza 1 2,5
Laborant 1 2,5
Pospeševanje prodaje 1 2,5
Skupaj 40 100,0
Ni odgovora 3

Opomba: F = frekvenca, % = odstotek

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

Da

Ne

18,9 %

81,1 %

Odstotek
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V tabeli 4 smo poleg zaposlitve v izvajanju Programov svetovanja za zdravje ugotavljali 

tudi je

patronažna služba s 30,0 %, sledi pa ji zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja 

predšolskih otrok, šolarjev in mladine z 22,5 %. 

Slika 2: Oblika opravljanja dela (izvajanje Programov svetovanja za zdravje)

Slika 2 prikazuje, v kakšni obliki izvajalci opravljajo delo (izvajanje Programov

, to je 34,0 %, jih to delo opravlja kot nadurno delo, 

32,1 % izvajalcev pa kot del rednega dela. V celoti kot redno delo to delo opravlja 

22,6 % izvajalcev, kot proste ure pa 11,3 %.

Tabela 5: rogramih svetovanja za zdravje

odelovanja izvajalcev v Programih svetovanja za zdravje F %

0–5 let 15 29,4
6–9 let 12 23,4
Nad 10 let 24 47,2
Skupaj 51 100,0
Ni odgovora 2
Skupaj 53

Opomba: F = frekvenca, % = odstotek

Tabela 5 izvajalci sodelujejo v Programih

svetovanja za zdravje. Ugotovili smo, da kar 24 izvajalcev (47,2 %) sodeluje v 

Programih

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 %

V celoti kot redno delo

Kot del rednega dela

Nadurno delo

Proste ure

22,6 %

32,1 %

34,0 % 

11,3 %

Odstotek
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Tabela 6: Vrste delavnic, v katerih sodelujejo izvajalci

Vrste delavnic, v katerih sodelujejo izvajalci F %

Promocija zdravja 25 12,1
Test hoje 39 18,9
Dejavniki tveganja 28 13,6
Zdrava prehrana 24 11,7
Telesna aktivnost – gibanje 21 10,2
Šola zdravega hujšanja 29 14,1

14 6,8
Podporna delavnica pri spoprijemanju z depresijo 10 4,9

14 6,8
Individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola 2 1,0
Skupaj 206 100,0

Opomba: F = frekvenca, % = odstotek

Iz tabele 6 lahko razberemo, katere delavnice izvajajo izvajalci Programov svetovanja 

za zdravje. Kar 39 (18,9 %) izvajalcev izvaja delavnico test hoje. Sledijo šola zdravega 

hujšanja s 14,1 % in dejavniki tveganja s 13,6 %. Le 2 izvajalca (1,0 %) pa izvajata 

individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola. 

Tabela 7: Razlogi iz svetovanja za zdravje

Razlogi N PV SO

Zaradi potreb, povezanih z delom 53 4,19 1,14
Zaradi potreb, povezanih z osebnostnim razvojem 51 3,94 1,19
Zaradi zahteve zavoda 52 4,04 1,34
Zaradi nacionalne zahteve programa CINDI 48 3,81 1,57

lestvica: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne 
strinjam, 3 – niti se ne niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam

Tabela 7 prikazuje, zaradi katerih potreb oziroma zahtev so se izvajalci Programov

P

varstvu/družinski medicini. Najpogostejši razlog za omenjen program, pri

katerem so bili tudi najbolj enotni, so bile potrebe, povezane z delom (PV = 4,19; SO = 

1,14), sledijo zahteve zavoda (PV = 4,04; SO = 1,34), nato potrebe, povezane z 

osebnostnim razvojem (PV = 3,94; SO = 1,19), in nacionalne zahteve programa CINDI 

(PV = 3,81; SO = 1,57).
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Slika 3: Izobraževalni programi, ki so se jih udeležili izvajalci delavnic

Slika 3 prikazuje, v katere izobraževalne programe so se izvajalci vklj

k Program temeljnega 

izobraževanja – CINDI šola za promocijo e

nenalezljivih bolezni v osnovnem zdravstvenem varstvu/družinski medicini. V CINDI

delavnice o izvajanju zdravstvenovzgojnih programov v praksi (implementacijske 

delavnice) meli so tudi možnost prostega 

odgovora in tako je svoj odgovor podalo 12 (13,5 %) izvajalcev. Najpogostejši odgovor 

hoja).

V tabeli 8

vrstami izobraževanj. Izvajalci so najboljšo oceno s ij v 

formalnem izobraževanju namenili življenjskemu slogu (PV = 3,75; SO = 1,05), 

najslabšo oceno pa nordijski hoji (PV = 2,57; SO = 1,55). Najboljšo oceno s

ij v neformalnem izobraževanju so prav tako namenili 

življenjskemu slogu (PV = 4,02; SO = 0,80), najslabšo oceno pa prav tako nordijski hoji 

(PV = 3,00; SO = 1,43). Pri samoizobraževanju pa so izvajalci namenili najboljšo oceno 

prehrani (PV = 4,30; SO = 0,89), najslabšo oceno pa alkoholu (PV = 3,30; SO = 1,18). 

Kot je razvidno

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

Program temeljnega izobraževanja – CINDI šola 

zdravstvenem varstvu/družinski medicini

CINDI delavnice o izvajanju
zdravstvenovzgojnih programov v praksi/

implementacijske delavnice

 Drugo

47,2%

39,3%

13,5%

Odstotek
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medtem ko ima najvišjo 

samoizobraževanje.

Tabela 8: Ocena izvajalcev o pridobljenih znanjih iz posameznih vsebinskih 
i

Vsebina

Formalno 
izobraževanje

Neformalno 
izobraževanje Samoizobraževanje

Kendallov
W-test p

PV SO PV SO PV SO

Življenjski slog 3,75 1,05 4,02 0,80 4,29 0,81 0,066 0,034
Dejavniki tveganja 
za bolezni srca in 
ožilja

3,68 1,01 4,00 0,74 4,10 0,94 0,070 0,028

Prehrana 3,63 1,19 3,90 0,92 4,30 0,89 0,133 0,001
Telesna dejavnost 
– gibanje

3,17 1,18 3,56 0,96 4,10 0,89 0,192 0,000

Nordijska hoja 2,57 1,55 3,00 1,43 3,54 1,28 0,192 0,000
Telesna masa in 
zdravo hujšanje

3,54 1,28 3,78 1,05 4,08 0,92 0,071 0,029

kajenja 3,04 1,31 3,24 1,24 3,37 1,21 0,029 0,237
Alkohol 2,65 1,25 3,14 1,25 3,30 1,18 0,102 0,007
Depresija 2,88 1,31 3,22 1,35 3,40 1,44 0,055 0,063

3,21 3,54 3,83
rednost, SO = standardni odklon; lestvica: 1 – – zelo malo, 3 – nimam pravega mnenja, 4 – veliko, 

5 – zelo veliko; < 0,05)

S Kendallovim W-testom pri posameznih ocenah pridobljenega znanja preverjamo še 

skladnost ocen lahko ugotovimo, da se ocene posameznih 

izvajalcev zelo razlikujejo, saj znaša vrednost koeficienta konkordance med 0,03 do 

Medtem pa rezultati Kendallovega W-

= 0,034), 

dejavnikih tveganja za bolezni srca in ožilja (p = 0,028), prehrani, telesni dejavnosti in 

nordijski hoji (p = 0,001), telesni masi in zdravem hujšanju (p = 0,029) ter alkoholu (p =

0,007).

Slika 4 prikazuje, koliko svetovanja za zdravje 

, to je 32 (62,7 %),

(enkrat do dvakrat na teden). 16 (31,4 %) izvajalcev nameni samoizobraževanju veliko 

(2,0 %) izvajalec pa nameni 
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Slika 4 , namenjen samoizobraževanju

Tabela 9: Ocena izvajalcev o znanju iz posameznih metod oziroma

Formalno 
izobraževanje

Neformalno 
izobraževanje Samoizobraževanje

Kendallov
W-test p

PV SO PV SO PV SO

Metode masovnega 
izobraževanja

2,64 0,98 2,75 1,21 2,81 1,21 0,049 0,100

Metode 
skupinskega 
izobraževanja

2,96 1,03 3,21 1,13 3,29 1,15 0,047 0,106

Metode
individualnega 
izobraževanja

2,96 1,18 2,96 1,22 3,37 1,30 0,096 0,011

Metoda predavanja 3,21 1,09 3,37 1,07 3,55 1,08 0,065 0,045
Metoda razgovora 3,17 0,98 3,29 1,08 3,62 1,03 0,069 0,042
Metoda diskusije 3,22 0,99 3,16 1,12 3,54 1,13 0,069 0,039
Metoda igranja 
vlog

2,94 1,12 3,08 1,11 3,19 1,14 0,013 0,555

Metoda 

primerov
2,98 1,12 3,17 1,22 3,31 1,17 0,051 0,091

Metoda dela s 
pisanimi viri

3,04 1,03 3,08 1,23 3,58 1,07 0,135 0,002

O svetovanju 3,22 1,10 3,36 1,14 3,50 1,15 0,019 0,410
O motivacijskem 
intervjuju

2,88 1,24 3,08 1,23 3,02 1,38 0,033 0,229

3,02 3,14 3,34
lestvica: 1 – – zelo malo, 3 – nimam pravega mnenja, 4 – veliko, 

5 – < 0,05)

V tabeli 9 so zbrani podatki ocene o znanju, ki so ga izvajalci Programov svetovanja za 

zdravje pridobili o posameznih metodah oziroma ih dela glede 

izobraževanj. Izvajalci so najboljšo oceno s posameznih metod dela v formalnem 

izobraževanju namenili metodi diskusije (PV = 3,22; SO = 0,99) in svetovanju (PV = 

3,22; SO = 1,10), najslabšo pa metodam masovnega izobraževanja (PV = 2,64; SO = 

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 %

srednje (enkrat do dvakrat na teden)

3,9%

62,7 %

31,4 %

2,0 %

Odstotek
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0,98). Najboljšo oceno so v neformalnem izobraževanju namenili metodi predavanja 

(PV = 3,37; SO = 1,07) in svetovanju (PV = 3,36; SO = 1,14), najslabšo pa nasploh

metodam masovnega izobraževanja (PV = 2,75; SO = 1,21). Najboljšo oceno so 

izvajalci v samoizobraževanju namenili metodi razgovora (PV = 3,62; SO = 1,03), 

najslabšo pa nasploh metodam masovnega izobraževanja (PV = 2,81; SO = 1,21).

S Kendallovim W-testom pri ocenah pridobljenega znanja o metodah/na dela 

lahko ugotovimo, da se ocene 

posameznih izvajalcev zelo razlikujejo, saj znaša vrednost koeficienta konkordance med 

Medtem pa rezultati Kendallovega W-testa kažejo, da obstajajo 

in neformalnim izobraževanjem ter

samoizobraževanjem pri metodi predavanja (p = 0,045), metodi razgovora (p = 0,042), 

metodi diskusije (p = 0,039), metodi dela s pisanimi viri (p = 0,002) in nasploh 

metodah individualnega izobraževanja (p = 0,011).

Slika 5: ,
pridobljenih v formalnem izobraževanju

Slika 5 prikazuje, da je 24 (47,1 %) izvajalcev Programov svetovanja za zdravje imelo v 

%) izvajalcev je na to vprašanje odgovorilo, da delno. 12 (23,5 %) izvajalcev pa ni 

imelo te priložnosti.
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Tabela 10: Potrebe izvajalcev po izobraževanju glede na vsebine delavnic 
Programov svetovanja za zdravje

Vsebina N PV SO

Življenjski slog 52 3,00 1,15
Dejavniki tveganja 52 3,17 1,18
Test hoje 51 3,02 1,19
Prehrana 51 3,35 1,11
Telesna dejavnost – gibanje 53 3,55 1,12
Nordijska hoja 51 3,84 1,10
Telesna masa in zdravo hujšanje 52 3,48 1,26

kajenja 53 3,51 1,09
Alkohol 51 3,59 1,15
Depresija 53 4,00 1,09

; lestvica: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne 
strinjam, 3 – niti se ne niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam

V tabeli 10 so zbrane potrebe izvajalcev po dodatnem znanju glede na vsebine delavnic 

Programov svetovanja za zdravje. anj s posameznih 

ij potrebovali predvsem

1,09), najmanj pa življenjskega sloga (PV = 3,00; SO = 1,15).

Tabela 11: Potrebe izvajalcev po metodoloških znanjih v delavnicah Programov
svetovanja za zdravje

Vsebina N PV SO

Življenjski slog 49 2,29 0,94
Dejavniki tveganja 49 2,33 0,94
Test hoje 49 2,18 1,07
Prehrana 49 2,39 1,02
Telesna dejavnost – gibanje 51 2,59 1,15
Nordijska hoja 48 3,19 1,23
Telesna masa in zdravo hujšanje 49 2,47 0,98

kajenja 50 3,26 1,24
Alkohol 50 3,40 1,28
Depresija 51 3,57 1,25

rednost, SO = standardni odklon; lestvica: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne 
strinjam, 3 – niti se ne niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam

V tabeli 11 so zbrane potrebe izvajalcev po metodoloških znanjih v delavnicah 

Programov svetovanja za zdravje. Izvajalci Programov svetovanja za zdravje so najbolj 

metodološko šibki v izvajanju podporne delavnice pri spoprijemanju z depresijo (PV = 

3,57; SO = 1,25), svetovanju pri tveganem pitju alkohola (PV = 3,40; SO = 1,28) in

kajenja (PV = 3,26; SO = 1,24).
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Tabela 12: Potrebe izvajalcev Programov svetovanja za zdravje po drugih 
podpornih znanjih

Znanja N PV SO

Pedagoško-andragoška znanja 52 3,57 1,36
Znanja o vodenju in razvoju skupine 51 3,59 1,37
Znanja o vodenju individualnih razgovorov 52 3,50 1,32

51 3,57 1,32
Svetovanje 50 2,44 1,13
Druga psihološka znanja 52 3,98 1,02
Oblikovanje in priprava gradiv 52 3,52 1,18
Timsko delo 51 2,94 1,22
Projektni menedžment in organizacija dela 50 3,34 1,21

standardni odklon; lestvica: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne 
strinjam, 3 – niti se ne niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam

Tabela 12 prikazuje, da bi izvajalci Programov

znanj iz drugih psiholoških vsebin (PV = 3,98; SO = 1,02), znanj o vodenju in razvoju 

skupine (PV = 3,59; SO = 1,37), pedagoško-andragoških znanj (PV= 3,57; SO = 1,36)

in 1,32). 

Najmanj znanj pa bi potrebovali o svetovanju (PV = 2,44; SO = 1,13).

Tabela 13: Mnenja izvajalcev Programov svetovanja za zdravje o najpogostejših 
problemih/ovirah, ki nastajajo pri izobraževanju

Problemi/ovire pri izobraževanju N PV SO

Pomanj 52 3,38 1,25
Oddaljenost kraja izobraževanja 52 2,77 1,35
Družinske situacije (družinske obveznosti) 53 3,17 1,17
Psihosocialne ovire posameznika (sposobnosti, samopodoba) 49 2,20 1,17
Denar 48 2,88 1,14

in si zapomniti 
50 2,44 1,09

Premajhna podpora zavoda 51 2,67 1,16
Premajhna podpora sodelavcev 49 2,33 1,09
Dodatno 53 3,74 1,33
Neskladje med realnimi in želenimi organizacijskimi pogoji 50 3,54 1,11

; lestvica: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne 
strinjam, 3 – niti se ne niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam

V tabeli 13 so zbrana mnenja izvajalcev Programov svetovanja za zdravje o 

najpogostejših problemih/ovirah, ki nastajajo pri izobraževanju. Kot najpogostejši 

problem/oviro so izvajalci izpostavili, da dodatno pridobljena znanja niso upoštevana 

pri nagrajevanj

želenimi organizacijskimi pogoji (PV = 3,54; SO = 1,11), pomanjkanje
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SO = 1,25) ter družinske situacije (družinske obveznosti) predstavljajo problem/oviro 

izvajalcem. Najmanj pa so izvajalci za problem v izobraževanju izpostavili 

psihosocialne ovire posameznika (PV = 2,20; SO = 1,17).

Tabela 14: Ocena izvajalcev Programov svetovanja za zdravje o najpogostejših 
problemih/ovirah, ki nastajajo pri izobraževanju, glede na starost izvajalcev

Problemi/ovire pri izobraževanju

25–45 let nad 46 let

t pPV SO PV SO

3,61 1,20 3,27 1,28 0,954 0,345
Oddaljenost kraja izobraževanja 3,05 1,21 2,46 1,33 1,574 0,122
Družinske situacije (družinske obveznosti) 3,30 1,18 3,04 1,04 0,837 0,407
Psihosocialne ovire posameznika 
(sposobnosti, samopodoba)

1,90 0,97 2,48 1,33 -1,636 0,109

Denar 2,71 1,27 3,09 1,08 -1,050 0,300

vsebine
2,35 1,04 2,58 1,17 -,683 0,498

Premajhna podpora zavoda 2,45 1,26 2,76 1,05 -,905 0,370
Premajhna podpora sodelavcev 2,19 1,08 2,36 1,15 -,512 0,611
Dodatno pridobljena znanja niso 

3,61 1,23 3,73 1,48 -,311 0,757

Neskladje med realnimi in želenimi 
organizacijskimi pogoji

3,43 1,12 3,58 1,14 -,447 0,657

ost, SO = standardni odklon; lestvica: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne niti 
se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam; < 0,05)

Z analizo rezultatov v tabeli 14, kjer so izvajalci Programov svetovanja za zdravje po 

Likertovi lestvici ocenjevali najpogostejše probleme/ovire, ki nastajajo pri 

izobraževanju, ne

razlike, ker je vrednost p > 0,05.

Slika 6 prikazuje, da je slaba polovica (47,2 %) izvajalcev Programov svetovanja za 

zdravje mnenja, da so izobraževanja le delno skladna s potrebami, ki jih zaznavajo med 

udeleženci programov. 
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Slika 6: Mnenja izobraževalcev o skladnosti izobraževanj s potrebami, ki jih
zaznajo med udeleženci programov

Z vprašanjem odprtega tipa smo zbrali odgovore o razlogih za delno neskladnost, nanj 

pa o

ga prilagajanja potrebam udeležencev.

3.5 RAZPRAVA

Izobraževanje medicinskih sester pomembno prispeva k varni in kakovostni zdravstveni 

negi, saj bomo le s strokovnim znanjem lahko aktivno pripomogli k višji kakovosti 

življenja posameznika in skupine prebivalstva. V raziskavi smo ugotavljali

izobraževalne potrebe izvajalcev Programov svetovanja za zdravje z vsebinskega in 

metodološkega vidika ter glavne izobraževalne ovire.

Naša raziskava je pokazala, da je med izvajalci Programov svetovanja za zdravje 

diplomiranih patronažnih medicinskih sester ter diplomiranih medicinskih sester, ki se 

ukvarjajo s promocijo zdravja in zdravstveno nego. Izvajalci poleg izvajanja Programov

svetovanja za zdravje opravljajo tudi drugo ali celo predvsem drugo

redno delo. Med najpogos prevladujeta patronažna 

zdravstvena nega ter zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja predšolskih otrok, šolarjev 

in mladine. Izvajanje Programov svetovanja za zdravje opravlja

izvajalcev

centrih, tretjina izvajalcev kot nadurno delo in enak delež kot del rednega dela, katerega 
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h dela. Nekateri izvajalci to delo opravljajo celo v 

in zanj koristijo tako imenovane »proste ure«. 

Rezultati raziskave kažejo, da ima formalno izobraževanje pri pridobivanju znanja 

izvajalcev Programov svetovanja za zdravje manjšo vlogo kot neformalno 

izvajalci Programov

svetovanja za zdravje 

gramov svetovanja za 

temeljnega izobraževanja – CINDI šola za promocijo

e

varstvu/družinski medicini in dobra tretjina izvajalcev CINDI delavnice o izvajanju 

zdravstvenovzgojnih programov v praksi (implementacijske delavnice). Delež je 

sorazmerno majhen, saj bi to izobraževanje morali imeti opravljeno vsi izvajalci 

Programov svetovanja za zdravje, saj CINDI Slovenija (n.d.) navaja, da je program 

temeljnega izobraževanja za vse izvajalce Programov svetovanja za zdravje v 

zdravstvenovzgojnih centrih obvezen. S svojo metodološko in vsebinsko zasnovo 

delavcev za potrebe promocije zdravja in zdravstvene vzgoje odrasle populacije na 

primarni ravni.

Izvajalci Programov svetovanja za zdravje z neformalnim izobraževanjem in 

tudi metodološkega znanja, med katerim izpostavljajo motivacijski intervju. To

je edina izmed metod, o kateri znanj z neformalnim 

izobraževanjem. Izvajalci so mnenja, da pridobijo s 

pomembne. 

Fahlman (2013) v zvezi s tem v svoji študiji opozarja 

in sicer neposredno na delovnem mestu. Avtorica na vzorcu 1.450 registriranih 

medicinskih sester ugotavlja, da uporaba mobilnih aplikacij pomaga medicinskim 

sestram pri stalni strokovni izobrazbi, strokovnem razvoju in stalni usposobljenosti za 
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izpolnjevanje zahtev njihovega dela. V okviru študije so medicinske sestre mobilne 

Velik pomen neformalnega izobraževanja in samoizobraževanja potrjujeta tudi Cross 

alnih potreb na 

oja 

delovnih sposobnosti in znanj. Wihak in sodelavci (2011) pri tem izpostavljajo prav 

pomembno in 

znanja in presoje, ki bi bila potrebna za nudenje varne in kompetentne zdravstvene 

storitve (Del Bueno, 2005; Li & Kenward, 2006). Glede na obseg temeljnega 

izobraževanja CINDI, ki poteka štirinajst dni, sklepamo, da tudi to formalno 

izobraževanje ne zadosti vsem potrebam izvajalcev Programov svetovanja za zdravje. 

Hkrati je ob tem treba pripomniti, da namen tega in celostnega formalnega 

izobraževanja tudi ni pokriti celoten obseg vedenj, ki ga zdravstveni delavci potrebujejo 

za svoje delo, , kot navajata Dyess in Sherman, (2009) zagotoviti temelje in 

usmeritve za nadaljnje izobraževanje.

Da s Programom temeljnega izobraževanja 

varstvu/družinski medicini ni pokriti vseh potreb izvajalcev Programov

svetovanja za zdravje, ki jih 

opravljajo, saj Rezultati naše raziskave kažejo, da 

izvajalci pogosteje sodelujejo oziroma izvajajo delavnice promocija zdravja, test hoje, 

dejavniki tveganja, zdrava prehrana, telesna dejavnost – gibanje in šola zdravega 

hujšanja kot pa delavnice

individualnega svetovanja za tvegano pitje alkohola in podporne delavnice pri 

spoprijemanju z depresijo. Iz raziskave je razvidno, da potrebujejo 

tudi ju depresije, nordijske hoje, svetovanja

tveganim pivcem alkohola a kajenja

sloga, testa hoje in dejavnikov tveganja. Poleg tega izvajalci Programov svetovanja za 
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zdravje

vodenja in razvoja skupine, pedagogike in

pacientov (motivacijski intervju). Najmanjši primanjkljaj znanja pa izvajalci opažajo na 

u svetovanja. Skoraj polovica izvajalcev v zvezi s formalnim izobraževanjem

potrjuje, da so imeli med rednim izobraževanjem možnost prakt

in oblike dela, kar deloma sovpada z rezultati raziskav o razkoraku med izobraževalnimi 

na splošno (Scully, 2011).

Strategija CINDI iz leta 2004 na

virov in materialov oziroma organizaciji izobraževanja za usposabljanje svetovalcev za 

zdravje. Pri tem poudarja, da so zdravstveni delavci potrebni zlasti usposabljanja na 

na dodiplomski ravni, uspo

(World Health Organization, 2004). Ugotavljamo, da se tudi izobraževanje izvajalcev 

Programov svetovanja za zdravje v Sloveniji realizira na ravni vseživljenj

V raziskavi smo ugotavljali tudi glavne izobraževalne probleme/ovire izvajalcev, ki 

nastajajo pri izobraževanju. Kot najpogostejši problem/oviro so izvajalci izpostavili, da 

dodatno , kot drugi 

zobraževanja pa izstopa neskladje med realnimi in želenimi 

organizacijskimi pogoji (slabši organizacijski pogoji). Obe težavi, ki ju izvajalci 

in ravni 

zavodov, torej tako priznavanje izobraževanj CINDI pri vrednotenju in nagrajevanju 

zaposlenih kot tudi boljše usklajevanje med realnimi in želenimi organizacijskimi 

pogoji. 

Vloga zavodov oziroma e

Tretja ovira, s katero se izvaj

izobraževanju, je i težje 

reševali. Ker kot problem v izobraževanju izvajalci navajajo tudi družinske situacije 
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oziroma družinske obveznosti, bi lahko sklepali, da morda prav te pogojujejo 

Med manj pomembnimi problemi/ovirami pri izobraževanju izvajalci

, oddaljenost kraja izobraževanja, premajhno podporo 

in nazadnje še 

posameznikove psihosocialne ovire.

Ker izvajalci Programov svetovanja za zdravje svojega izobraževanja 

poleg neformalnih oblik izobraževanja navajajo tudi samoizobraževanje, je tem oviram 

vredno posvetiti pozornost, saj sta izobraževanja odvisna tudi od njihove 

motivacije in samoiniciativnosti. Ker nekatere raziskave (Feng Wei, 2011; Mulube & 

Jooste, 2014; Suangga & Tuppal, 2011) kažejo relativno nizko motivacijo zdravstvenih 

delavcev za vseživljenjsko izobraževanje, bi bilo še toliko pomembneje omiliti 

ejo. Kljub temu pa rezultati 

zaradi potreb, povezanih z delom, kot pa izvajalcev, ki se v programe izobraževanja 

i zahtev zavoda ali zaradi zahtev programa CINDI. Med izvajalci je 

celo višji delež tistih, ki se v izobraže zaradi potreb, povezanih z 

osebnostnim razvojem, kot pa tistih, ki se vanj 

Omejitev raziskave se kaže v majhnem vzorcu izvajalcev Programov svetovanja za 

zdravje, še posebej

izvajalcev, zaposlenih v zdravstveni vzgoji. Rezultate zato sprejemamo z 

zadržkom. 

Na osnovi dobljenih rezultatov diplomskega dela treba v

alnih 

potreb izvajalcev Programov svetovan

dopolnitvah izobraževanj, predvsem z vidika pridobivanj

znanj in dopol
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4

Ministrstvo za zdravje je v slovenskem okolju oblikovalo enainšestdeset

zdravstvenovzgojnih centrov, ki tvorijo nacionalno mrežo za izvajanje programov 

zdravstvene vzgoje in promocije zdravja za odraslo populacijo. Zaposleni v zdravstveni 

negi v sodelovanju z drugimi zaposlenimi v zdravstveni dejavnosti igraj

pri implementaciji zdravstvenovzgojnih programov in strategij. Da lahko uspešno 

sodelujejo in opravljajo svoje delo, pa morajo imeti tudi sami priložnosti za 

usposabljanje in izobraževanje. V raziskavi, izvedeni med izvajalci Programov

svetovanja za zdravje,

izvajajo CINDI delavnice za izboljšanje zdravja in zmanjševanje obolevnosti in 

tveganja. Izvajalci Programov svetovanja za zdravje tako posameznikom pomagajo 

pridobiti znanja, (pre)

življenja oziroma bolj zdrav življenjski slog. Da te naloge lahko opravljajo, pa je 

potrebno njihovo stalno strokovno izpopolnjevanje z redno udeležbo na strokovnih 

anjih, seminarjih, kongresih in konferencah ter z

izobraževanja.

Kot proble o se pri neformalnem izobraževanju izvajalcev kaže neupoštevanje 

. Ker gre 

za sistemsko oviro bi prinesle njuno 

odpravljanje in tako prispevale k izboljšanju sistema izobraževanja izvajalcev.

Kot kažejo rezultati, izvajalci Programov svetovanja za zdravje velik pomen pripisujejo 

neformalnemu izobraževanju in samoizobraževanju, kar je razumljivo, saj od formalnih

programov ne m Še posebej

z vidika vsebin delavnic,

za izvajanje podporne delavnice pri spoprijemanju z depresijo, sicer pa predvsem na 

skupin.
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Formalna izobraževanja so 

venda

pripomogle tudi h kakovostnejšemu izvajanju vzgojnih svetovalnih programov. V 

Sloveniji je v pripravi prenova preventivnih zdravstvenovzgojnih programov. Projekt 

Skupaj za zdravje (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014) prehaja v drugo fazo, ki 

programov preventivnega zdravstvenega varstva za otroke, mladostnike in odrasle. V 

Strokovnjaki v delovnih skupinah že pripravljajo predloge za dopolnitve in nadgradnjo 

sistema preventivnega varstva, novih zdravstvenovzgojnih vsebin ter intervencij za 

ogrožene skupine. Posebna pozornost pa je namenjena tudi pripravi kazalnikov za 
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6 PRILOGA

6.1 INSTRUMENT

Spoštovani!

raziskavo za diplomsko delo z naslovom »Izobraževalne potrebe izvajalcev Programov

svetovanja za zdravje« pod mentorstvom Erike Povšnar, pred. Izpolnjevanje vprašalnika 

v govori in rezultati 

pripomogli h kakovostnejšemu izvajanju zdravstvenovzgojnih programov. Zagotavljam 

vam anonimnost podatkov, saj bodo uporabljeni za namen diplomskega dela. 

vam že vnaprej zahvaljujem.

ANKETNI VPRAŠALNIK

Navodilo za izpolnjevanje: prosim, obkrožite ustrezno številko pred odgovorom ali 

SOCIALNO-DEMOGRAFSKI KAZALNIKI

1. SPOL (obkrožite):

2. STAROST (dopišite):

______________ let

3. STOPNJA IN VRSTA IZOBRAZBE:

STOPNJA (obkrožite): VRSTA ŠTUDIJA (dopišite):

1 srednješolska – V

2 višja strokovna – VI

3 visoka strokovna – VII

4 univerzitetna – VII

5
podiplomska- a –
VII/1

6 magisterij – VIII

1 ženska

2 moški



4. VAŠ NAZIV OZ. POKLIC, KI STE GA PRIDOBILI (dopišite):

_________________________________________________________

5. VAŠE DELOVNO MESTO (dopišite):

_________________________________________________________

6. JE VAŠA EDINA ZAPOSLITEV IZVAJANJE PROGRAMOV SVETOVANJA ZA ZDRAVJE?

(Obkrožite.)

7. , KATERA SO POTEM ŠE VAŠA 

JA REDNEGA DELA? (Dopišite.)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8. V KAKŠNI OBLIKI OPRAVLJATE DELO (IZVAJANJE PROGRAMOV SVETOVANJA ZA 

ZDRAVJE? (Obkrožite.)

9. K ? (Dopišite.)

________________________________  let

10. KATERE DELAVNICE IZVAJATE? (Obkrožite.)

1 DA

2 NE

1 V celoti kot redno delo
2 Kot del rednega dela
3 Nadurno delo
4 Pogodbeno delo
5 Proste ure

6
Drugo (dopišite):
________________________________________

1 Promocija zdravja
2 Test hoje
3 Dejavniki tveganja
4 Zdrava prehrana
5 Telesna dejavnost – gibanje
6 Šola zdravega hujšanja
7
8 Podporna delavnica pri spoprijemanju z depresijo
9

10 Individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola



11. V KATEREM ZDRAVSTVENEM DOMU IZVAJATE DELAVNICE? (Dopišite.)

______________________________________________________________________

?

(Obkrožite.)

a) Program temeljnega izobraževanja – CINDI šola za promocijo zdravja in    
e

varstvu/družinski medicini.
b) CINDI delavnice o izvajanju zdravstvenovzgojnih programov v praksi/ 

implementacijske delavnice.
c) Drugo (dopišite): 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

VPRAŠANJA O ZNANJU, IZOBRAŽEVALNIH POTREBAH, OVIRAH

Program temeljnega izobraževanja s 

(KNB) v osnovnem zdravstvenem varstvu/družinski medicini? (Prosim,

jo: 1 – se 

sploh ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – niti se ne niti se strinjam; 4 – se strinjam; 5 –

se popolnoma strinjam.)

RAZLOGI 1 2 3 4 5

Zaradi potreb, povezanih z delom

Zaradi potreb, povezanih z osebnostnim razvojem

Zaradi zahteve zavoda

Zaradi nacionalne zahteve programa CINDI

Drugo (dopišite):
________________________________________



14. Koliko znanja ste si pridobili iz i

vrstami izobraževanj? (Prosim, , jo: 1 –

– zelo malo; 3 – nimam pravega mnenja; 4 – veliko; 5 – zelo veliko.)

FORMALNO IZOBRAŽEVANJE 
študij)

1 2 3 4 5

Življenjski slog

Dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja

Prehrana

Telesna dejavnost – gibanje

Nordijska hoja

Telesna masa in zdravo hujšanje

Opu kajenja

Alkohol

Depresija

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE
(strokovna izpopolnjevanja)

1 2 3 4 5

Življenjski slog

Dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja

Prehrana

Telesna dejavnost – gibanje

Nordijska hoja

Telesna masa in zdravo hujšanje

kajenja

Alkohol

Depresija

SAMOIZOBRAŽEVANJE 1 2 3 4 5

Življenjski slog

Dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja

Prehrana

Telesna dejavnost – gibanje

Nordijska hoja

Telesna masa in zdravo hujšanje

kajenja

Alkohol

Depresija



Obkrožite en odgovor.)

a) N .
b) Srednje (enkrat do dvakrat na teden).
c) V .
d) Z .

izobraževanj? (Prosim, , jo: 1 – – zelo 

malo; 3 – nimam pravega mnenja; 4 – veliko; 5 – zelo veliko.)

FORMALNO IZOBRAŽEVANJE
študij)

1 2 3 4 5

Metode masovnega izobraževanja

Metode skupinskega izobraževanja

Metode individualnega izobraževanja

Metoda predavanja

Metoda razgovora

Metoda diskusije

Metoda igranja vlog

Metoda

Metoda dela s pisanimi viri

O svetovanju

O motivacijskem intervjuju

Druge metode (dopišite):
_______________________________________

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE
(strokovna izpopolnjevanja)

1 2 3 4 5

Metode masovnega izobraževanja

Metode skupinskega izobraževanja

Metode individualnega izobraževanja

Metoda predavanja

Metoda razgovora

Metoda diskusije

Metoda igranja vlog

Metoda dela s pisanimi viri

O svetovanju



O motivacijskem intervjuju

Druge metode (dopišite):
_______________________________________

SAMOIZOBRAŽEVANJE 1 2 3 4 5

Metode masovnega izobraževanja

Metode skupinskega izobraževanja

Metode individualnega izobraževanja

Metoda predavanja

Metoda razgovora

Metoda diskusije

Metoda igranja vlog

Metoda dela s pisanimi viri

O svetovanju

O motivacijskem intervjuju

Druge metode (dopišite):
_______________________________________

preizkusiti? (Obkrožite en odgovor.)

a) Da.
b) Ne.
c) Delno: __________________________________________________________

________________________________________________________________

(Prosim, , v

kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi t jo: 1 – se 

sploh ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – niti se ne niti se strinjam; 4 – se strinjam; 5 –

se popolnoma strinjam.)

VSEBINA
1 2 3 4 5

Življenjski slog

Dejavniki tveganja

Test hoje

Prehrana



Telesna dejavnost – gibanje

Nordijska hoja

Telesna masa in zdravo hujšanje

Alkohol

Depresija

19. Pri katerih vsebinah ste metodološko najšibkejši? (Prosim,

jo: 1 – se sploh ne 

strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – niti se ne niti se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – se 

popolnoma strinjam.)

VSEBINA
1 2 3 4 5

Življenjski slog

Dejavniki tveganja

Test hoje

Prehrana

Telesna dejavnost – gibanje

Nordijska hoja

Telesna masa in zdravo hujšanje

Alkohol

Depresija

20. Katera znanja bi še potrebovali? (Prosim,

jo: 1 – se sploh ne strinjam; 2 – se ne 

strinjam; 3 – niti se ne niti se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – se popolnoma strinjam.)

ZNANJA
1 2 3 4 5

Pedagoško-andragoška znanja

Znanja o vodenju in razvoju skupine

Znanja o vodenju individualnih razgovorov

(motivacijski intervju)

Svetovanje



Druga psihološka znanja

Oblikovanje in priprava gradiv

Timsko delo

Projektni menedžment in organizacija dela

Drugo (dopišite):
_______________________________________

21. pri izobraževanju? (Prosim,

jo:

1 – se sploh ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – niti se ne niti se strinjam; 4 – se 

strinjam; 5 – se popolnoma strinjam.)

PROBLEM/OVIRA PRI IZOBRAŽEVANJU
1 2 3 4 5

Oddaljenost kraja izobraževanja

Družinske situacije (družinske obveznosti)

Psihosocialne ovire posameznika (sposobnosti, 

Denar

Premajhna podpora zavoda

Premajhna podpora sodelavcev

Dodatno pridobljena znanja niso upoštevana pri 

Neskladje med realnimi in želenimi 
organizacijskimi pogoji

Drugo (dopišite):
_________________________________________

22. Ali menite, da so izobraževanja skladna s potrebami, ki jih zaznavate med 

udeleženci programov? (Obkrožite.)

a) Da.
b) Ne.
c) Delno.
d) Ne vem.
e) Drugo (dopišite): 



________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

z ne ali delno, na ,

zakaj.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

24. Kako ocenjujete sodelovanje z drugimi izvajalci in kakšne izboljšave 

predlagate? (Dopišite.)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

25. Vaša razmišljanja in predloge, ki jih bomo zelo veseli, zapišite v spodnje 

vrstice. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Hvala za sodelovanje!


