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POVZETEK
Teoretična izhodišča: S študijo smo želeli ugotoviti v kolikšni meri študentje Fakultete za
zdravstvo Angele Boškin uporabljajo internet kot pomoč pri iskanju zdravstvenih
informacij.
Cilj: Glavni cilj je bil ugotoviti, v kakšni meri študentje uporabljajo internet pri iskanju
zdravstvenih informacij, katere so tiste informacije, ki jih iščejo in kako vrednotijo na
internetu najdene informacije.
Metoda: Raziskava je temeljila na deskriptivni kvantitativni metodi raziskovanja.
Instrument raziskave je bil vprašalnik odprtega in zaprtega tipa. Vprašalnik je bil odlično
zanesljiv

(Cronbachov koeficient alfa = 0,920 za 23 trditev).

Podatke smo zbrali s

pomočjo anketiranja rednih in izrednih študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.
Anketo so študentje izpolnjevali preko interneta, poslana je bila na 240 elektronskih
naslovov. Ustrezno izpolnjenih anket je bilo 74. Dve anketi sta bili delno izpolnjeni.
Raziskavo smo opravili med majem in julijem leta 2017. Dobljene rezultate smo statistično
obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS (Statisticalpackageforthe Social Sciences).
Za razlike med spremenljivkami smo uporabili ANOVA test, za analizo povezanosti med
spremenljivkami pa Pearsonov korelacijski koeficient.
Rezultati: Skoraj polovica študentov (44,6%) uporablja internet za iskanje informacij
povezanih z zdravjem vsaj enkrat tedensko. Internet študentom pogosto služi v pomoč pri
odločitvi glede potrebnosti obiska pri zdravniku (31,57%) oziroma izogiba obiska pri
zdravniku (25%). Študentje zelo pogosto iščejo informacije v zvezi z določeno boleznijo,
za pomoč pri študiju in podatke o telesni vadbi. Zelo redko pa prek interneta komunicirajo z
zdravniki. Polovica študentov meni, da so informacije v zvezi z zdravjem na internetu
verodostojne.
Razprava: Internet je za študente pomembno orodje pri iskanju zdravstvenih informacij,
vendar prinaša tudi določena tveganja, saj podatki niso vselej verodostojni. Študentje
menijo, da je potrebnih več slovenskih internetnih mest z zdravstveno tematiko.
Ključne besede: internet, zdravje, študentje

SUMMARY
Background: The aim of the study was to establish how often the Angela Boškin Faculty
of Health Care students use the internet to search for health-related information.
Aims: The aim of this research was to find out how often students used the internet to find
health care information, which information they looked for, and how they valued the
information found on the internet.
Methods: Descriptive quantitative study design was employed. The research instrument
was a questionnaire with open-ended and closed-ended questions. The questionnaire was
very reliable (Cronbach’s alpha = 0.920 for 23 statements). Data were collected by
surveying full-time and part-time students of the Angela Boškin Faculty of Health Care.
The questionnaire was filled out on the internet, it was sent to 240 e-mail accounts. A total
of 74 questionnaires were duly completed, two were partially completed. The survey was
conducted between May and July 2017. The obtained results were statistically processed
with the SPSS software. ANOVA test was used to compute the differences between
variables, and Pearson’s correlation coefficient was used to analyze the relationship
between variables.
Results: Almost half of the students (44.6%) use the internet to find information related to
health at least once a week. Internet often helps students in deciding on the need for visiting
a doctor (31.57%), or avoiding a visit to the doctor (25%). Students often search for
information regarding a particular illness, for study purposes, and regarding physical
activity. They rarely communicate with doctors via the internet. Half of the student
respondents believe that health information on the internet is credible.
Discussion: Internet is an important tool for students to obtain health-related information,
but it also brings certain risks as the data is not always credible. Students believe that there
should be more Slovenian health-related internet sites.

Key words: internet, health, students
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UVOD

Uporaba interneta je pomembna pri zdravstvenem izobraževanju, podporo bolniku,
poklicno strokovno izobraževanje in za kakovost zdravstvene oskrbe. Medicinske
informacije sodijo med najbolj iskane internetne informacije (Umar, 2011).
Na področju zdravja ima internet kot velik vir informacij in vzpodbujanje pacientov pri
zdravstveni oskrbi (Mitsutake, et al., 2016).
Ličen (2013), je v svoji raziskavi, ki jo je izvedla med študenti zdravstvene nege ugotovila,
da študentje največkrat uporabljajo internetne strani z interaktivnimi možnostmi kot je
recimo Moodle, in najmanj virtualna, kot je recimo Second Life.
potencial za opolnomočenje pacientov pri odgovornosti in skrbi za lastno zdravje
Informacije o zdravju, najdene na internetu povečajo znanje, usposobljenost ljudi in
vključujejo paciente pri sprejemanju odločitev o poteku zdravljenja (Ličen, 2013).
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TEORETIČNI DEL

Svetovni splet (WWW) je najbolj priljubljena storitev v internetu, ki jo je razvil britanski
fizik in računalniški znanstvenik Timothy Bernres-Lee v Evropskem centru v Ženevi.
Priljubljenost je brskalnik dosegel po letu 1993, ko je bil pripravljen za priročno iskanje za
dostop do različnih informacij (Kozel, 2010).
Internet uporablja multimedijske pripomočke, kar pomeni, da so podatki prikazani v
najrazličnejših oblikah, kot so besedila, slike, zvoki in animacije. Omogočeno je tudi
raziskovanje interaktivnih okolij na internetu. Internet je mesto, kjer podjetja in ustanove
lahko prikažejo informacije o svojih storitvah in proizvodih. Na voljo so informacije o
raziskavah kot tudi tiste iz zasebnega življenja posameznika. Določen del informacij je
lahko na voljo le naročnikom in ostalim pooblaščenim uporabnikom, zato drugi do teh
informacij nimajo dostopa. Večina internetnih straneh je na voljo vsem uporabnikom,
potreben je le dostop do interneta (Sinkar, 2009).

Delovanje interneta Sinkar (2009) opredeli po treh standardih:
 URL (angl. Uniform Resource Locator) - enolični kazalec virov, ki določa za vsak
dokument na internetu enolični naslov, na katerem ga lahko najdemo
 HTTP (angl. Hyper-Text Transfer Protocol) - protokol za prenos hiperteksta, ki
določa način, kako se sporazumevata internetni strežnik in brskalnik
 HTML (angl. Hyper-Text Markup Language) - hipertekstovni označevalni jezik, ki
določa skladnjo označevanja metabesedilnih elementov (naslovov, slik , predvsem
pa povezav na druge dokumente).

2.1

INTERNET

Razvoj interneta sega v obdobje povojne Amerike, ko je profesor in podkovani podjetnik
Vennevar Bush močno vplival na investiranje v opismenjevanje družbe. Internet je začel
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nastajati konec šestdesetih let. V začetku osemdesetih let je začel delovati kot ARPANET
(Advanced Research Projects Agency). Za najpomembnejšega znanstvenika velja omeniti
Josepha Carla Robnetta Licklidera, ki se je sprva ukvarjal z psihoakutiko, in se kasneje ob
študiju navdušil nad kibernetiko. Sprva je to omrežje povezovalo le vojaška omrežja,
kasneje pa se je razširilo tudi na raziskovalne ustanove. Po letu 1980 se je vojska ločila od
omrežja ARPANET, ki se je začel močno širiti na univerze in druge organizacije. Internet
je krajše ime za inter-network, globalno omrežje računalnikov, ki so med seboj povezani in
si izmenjujejo datoteke ter informacije z uporabo točno določenih standardov (Wikipedija,
2018).
Internet je mreža računalnikov, ki so med sabo povezani v omrežje. Danes internet ponuja
mnogo več vsebin in možnih opcij, kot nekoč. Najbolj pomembna naloga interneta je bila
pošiljanje podatkov (izmenjava e-sporočil), dandanes pa je na voljo veliko več vsebine, ki
je večinoma neposredno odvisna od delovanja interneta (Cohen Almagor, 2011).
Računalniška komunikacija se je začela z izmenjavo elektronskih podatkov, ki so
omogočali neposreden dialog med dvema osebnima računalnikoma. Internet je omogočal,
da so vsi računalniki, ki so bili priključeni na internet, komunicirali med seboj (Casaleggio
Associati, 2011).

Glavni pogoji za pridobivanje temeljnih spretnosti, ki jih uporabnik potrebuje kadar
uporablja IKT so: informacijska pismenost, spretnost in znanje (Learning, 2010).
Lahko bi rekli, da je nastanek interneta pogojeval razvoj računalnikov, ki se je pričel v
poznih tridesetih letih 20. stoletja. Ko se je pojmovanje računalnika kot zgolj stroja
spremenilo in je postal komunikacijski stroj, ki sodeluje, so bile vzpostavljene razmere za
razvijanje omrežnih komunikacijskih poti (Oblak Črnič, 2008).
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Internet je v svoji zgodovini prešel vsaj štiri različna obdobja:
 internet kot raziskovalno orodje tehničnih elit- obdobje v sedemdesetih letih 20.
stoletja, ko so internet uporabljali pretežno znanstveniki za medsebojno izmenjavo
podatkov, raziskovalnih idej in projektov ter korespondenco prek e-pošte,
 subkulturno in antikomercialno obdobje interneta- obdobje od zgodnjih do srednjih
osemdesetih let 20. stoletja, ko se je raba interneta razširila, nastali so novi
storitveni in komunikacijski kanali, pojav bolj raznolikih motivov in oblik uporabe,
pojavile so se prve virtualne skupnosti in prve oblike izmenjave identitet v obliki
posebnih programov za druženje,
 doba tranzicije- to obdobje je trajalo do sredine devetdesetih let 20.stoletja. Med
ključne dejavnike internetnih preobrazb so se uvrstili številni komercialni,
zaslužkarsko naravnani akterji, predvsem v vlogi medijskih, producentskih hiš in
močnih korporacij,
 doba komercializacije- traja vse od devetdesetih let 20. stoletja do danes. Označuje
jo rast novih spletnih podjetij, spletno oglaševanje se širi, komercialne vsebine
postanejo vidnejše, medtem ko moč prevladujočih diskurzov skoraj ponikne (Oblak
Črnič, 2008).

Uporaba interneta se razlikuje od uporabnika do uporabnika. Nekateri spremljajo novice,
pišejo spletne dnevnike, pošiljajo sporočila, spremljajo in sodelujejo na družabnih
omrežjih. Za druge je internet ključnega pomena tako doma kot v službi, kjer niso tako
predani možnostim interneta, a so kljub temu stalno priključeni nanj. Tretji so tisti, ki
dnevno nekajkrat pogledajo elektronsko pošto, preberejo novice prek informacijske
internetne strani ali uporabijo internet za kakšno naročilo prek spletne trgovine. Na koncu
ostanejo še tisti, ki interneta ne uporabljajo, ker ga nočejo ali si ga finančno niso zmožni
privoščiti (Carr, 2011).

Dušan Praštalo: Uporaba interneta pri iskanju zdravstvenih informacij pri študentih zdravstvene
nege
stran 4

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Diplomsko delo

2.1.1 Uporaba interneta v Sloveniji

Slika 1: Uporaba interneta in računalnikov v Sloveniji (vir: SURS, 2017)

V Sloveniji, je leta 2017 imelo 82 % vseh gospodinjstev dostop do interneta. Redno
računalnik uporablja ¾ oseb. Skoraj 80 % oseb redno uporablja internet preko namiznega
računalnika, tabličnega računalnika ali mobilnega telefona (SURS, 2017)- sklic na sliko.

2.1.2 Uporaba interneta po svetu
V svetovnem merilu dnevno uporablja internet okoli 40 % vse populacije. V letu 1995 je letega uporabljalo manj kot 1 % prebivalstva, v 20. letih se je dnevna uporaba interneta
povečala za 39 odstotkov (Internet world stats, 2016).
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Največ uporabnikov interneta na svetu prihaja iz Azije: 50,2 %. Po številu uporabnikov
sledijo: Evropa s 16,7 %, Latinska Amerika s Karibi: 10,5 %, Afrika: 9,3 %, Severna
Amerika: 8,7 %, Srednji Vzhod: 3,8 % in Oceanija z Avstralijo: 0,8 % (Internet world stats,
2017).

Slika 2: Svetovna uporaba interneta po kontinentih (vir: Internet world stats, 2017)

2.2

RABA INTERNETA V ZDRAVSTVENE NAMENE

Uporabniki vse pogosteje uporabljajo internet tudi v zdravstvene namene. Preko interneta
lahko kupujejo zdravila, iščejo zdravstvene informacije o preprečevanju in zdravljenju
bolezni, zdravilih in zdravstvenih storitvah (Kozel, 2010).
Internet omogoča premagovanje časovne in prostorske oddaljenosti, zato postaja
nepogrešljiv v našem vsakdanu. Internetni uporabniki vse pogosteje uporabljajo internet v
zdravstvene namene (Golec, 2008).

Bajt (2008), pravi, da je nekaj avtorjev internetno iskanje informacij, povezanih z zdravjem,
opredelilo s pomočjo analize:
 prednosti: olajšan dostop od doma, na delu. Na razpolago širok nabor informacij, ki
si jih posameznik prilagodi, enostavna uporaba in anonimnost uporabnika.
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 pomanjkljivosti: pri socialno šibkih nastane problem za nakup računalniške opreme,
potreben dostop do interneta. Starejši, manj izobraženi pogosto nimajo dostopa.
 ovire: preobremenitev z informacijami in posledično nezmožnost selekcioniranja
informacij, nerazumevanje medicinskega jezika v strokovnih člankih.
 nevarnosti: netočne informacije, premalo nadzora nad objavo informacij, sporočila,
ki promovirajo tveganja.
Internet omogoča enostavnejši in hitrejši dostop do informacij o zdravljenju, boleznih,
zdravilih, načinih zdravljenja, do nakupa zdravil, takojšne posvetovanje z zdravniki in
farmacevti, razprave na različnih forumih, ki obravnavajo zdravstveno problematiko,
komuniciranje z zdravniki preko elektronske pošte in možnost izpopolnjevanja znanja na
področju zdravstva. Uporabniki interneta kažejo veliko zanimanje zlasti za dostop do
informacij o nezaželenih učinkih zdravil in njihovi pravilni uporabi, kot tudi do informacij
o preventivi, boleznih in načinih zdravljenja (Golec, 2008).
Internetne strani na temo zdravja se pojavljajo v svetu že kar nekaj časa. Z rastjo rabe
interneta se povečuje tudi število internetnih strani z zdravstvenimi informacijami.
Internetna stran eBiZMBA (The eBusiness Guide), je e-poslovna baza znanja, ki pomaga
uporabnikom najti hitre odgovore na nekatera vprašanja in vsebuje podatke, katere so
najbolj obiskane internetne strani. Na internetni strani so navedli, da so bile v avgustu 2016
najbolj obiskane naslednje internetne strani z zdravstveno vsebino :
 WebMD je stran, ki vsebuje informacije o zdravju, opisuje bolezni, nudi razne
novice, knjižnico s simptomi, testi, boleznimi, zdravili, njihovimi učinki in
učinkovinami, ki jih vsebujejo, ter veliko povezav na druge strani. Stran je
namenjena tako strokovnjakom kot tudi laikom. Mesečno jo obišče okoli
80.000.000 obiskovalcev.
 NIH - Nacionalni inštitut za zdravje je vodilni v medicinskih in vedenjskih
raziskavah v Združenih državah Amerike. Poslanstvo inštituta je širjenje znanja za
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podaljšanje življenja in zmanjšanje bremena bolezni ter invalidnosti. Poleg
informacij in rezultatov raziskav vsebuje številne povezave na ostale internetne
strani. Mesečno stran obišče okoli 55.000.000 obiskovalcev (Kozel, 2010).
 Yahoo! Health – je poljuden zdravstveni portal in zaradi tega zanimiv ter privlačen
za najširšo javnost. Vsebuje tako informacije strokovnjakov kot tudi splošne
zdravstvene informacije. Podatki so obsežni, ažurni in atraktivno predstavljeni,
možne so povezave na druge vire, vsebuje vrsto različnih informacijskih storitev, ter
vrsto sistemov za komunikacijo. Mesečno ga obišče okoli 50.500.000 ljudi (Kozel,
2010).

2.3

E-ZDRAVJE V SLOVENIJI IN EU

E-zdravje je projekt informatizacije slovenskega zdravstva, ki sledi tako evropskim in
nacionalnim usmeritvam kot tudi usmeritvam SZO za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti
zdravstvenih sistemov (NIJZ, 2017).

Pri Europes information

society (2010), narekujejo merila kakovosti za zdravstvene

internetne strani, da le-te izpolnjujejo naslednje zahteve:
 odkritost in preglednost: uporabnikom mora biti jasno, kateri ciljni skupini so
namenjene informacije na spletni strani (bolnikom, zdravstvenim delavcem), kdo
zagotavlja informacije in s kakšnim namenom ter kdo jih financira;
 avtorstvo: vse informacije morajo imeti navedenega avtorja (posameznik ali
organizacija) ter datum objave;
 zasebnost: opredeljena mora biti jasna politika zasebnosti in varstva podatkov na
podlagi zakonodaje EU;
 posodabljanje: redno je treba preverjati ali se informacije redno posodabljajo in
jasno označiti, kdaj je bilo to nazadnje preverjeno;
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 odgovornost: uporabnikom morajo biti omogočeni postopki za pridobitev povratne
informacije, povezave na spletni strani morajo voditi samo do drugih zaupanja
vrednih spletnih mest, objavljena mora biti uredniška politika spletne strani;
 dostopnost: spletne strani morajo biti razvite na tak način, da lahko do njih
dostopajo vsi morebitni obiskovalci (Europes informaton society, 2010).
Podatki raziskave Merjenje obiskanosti internetnih strani (MOSS) kažejo, da vsebine o
zdravju in zdravilih zanimajo ali zelo zanimajo 49 % slovenskih uporabnikov. Med temi
uporabniki prevladujejo ženske (58 %) in posamezniki od 25 do 44 let (48 %). Za vsebine o
zdravju in zdravilih se najmanj zanimajo študentje (17 %), nadpovprečen interes pa so
izrazili višje- in visoko izobraženi. Poleg medijev internet kot komunikacijski kanal
izkorišča tudi država. Že nekaj let ponuja uporabne informacije s področja ohranjanja
zdravja, izboljšanja kakovosti življenja in zdravega življenjskega sloga prek internetnih
strani lokalnih zavodov za zdravstveno varstvo (MOSS, 2010).
Cilj je uvedba sodobnih uporabnih informacijskih rešitev slovenskega zdravstvenega
sistema ter povezava vseh lokalnih sistemov v delujoč nacionalni zdravstveni sistem (NIJZ,
2017).

2.4

UPORABA INTERNETA MED MLADIMI

Čas, ki ga v zadnjih letih preživimo na internetu, konstantno narašča. Narašča tudi število
ljudi, ki imajo dostop do interneta. Današnje mlade lahko poimenujemo digitalna
generacija, saj odraščajo s tehnologijo, so v stiku z njo od rojstva. Mladi predstavljajo
pomembne medijske porabnike, ker bodo s tehnologijo v stiku celo življenje. Včasih so
mladi želeli lego kocke, danes pa nov in zmogljiv telefon. Pri oblikovanju teh navad imajo
starši močno vlogo, saj morajo mlade digitalno opismeniti, podati svoj zgled zdrave in
premišljene uporabe vseh medijev, da bodo mladi odgovorno in varno uporabljali
internetno tehnologijo (Grilc, 2017).
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Večina mladih starih od 16 do 24 let dostopa do interneta preko pametnega telefona. V
prvih štirih mesecih leta 2016 je v Sloveniji do spleta prek mobilnega ali pametnega
telefona dostopalo 91 % starih od 16 do 24 let, prek prenosnega računalnika 22 %, prek
pametne televizije 21 %, prek tabličnega računalnika 22 % in prek drugih naprav kot so
pametne ure, e-bralniki ipd. le 6 % mladostnikov in mladih odraslih. V istem obdobju je
raziskava pokazala, da je v družabnih omrežjih sodelovalo 78 % oseb iz te starostne
skupine, glasbo jih je prek interneta poslušalo 68 %, telefoniralo ali video-telefoniralo s
spletno kamero 58 %, prostor za hrambo podatkov na internetu jih je uporabljalo 46 %, za
izobraževalne namene pa je internet uporabljalo 41 % teh oseb (Safe, 2017).
Internet današnjim mladostnikom predstavlja tehnologijo, s katero so se srečali že v ranem
otroštvu in z njo odraščali. Poglavitni motiv za preživljanje prostega časa pri računalniku je
želja po ustvarjanju družbenih interakcij v virtualnem okolju. Ta prostor mladim nudi
priložnost za zadovoljitev potreb po samovrednotenju, samoizražanju, eksperimentiranju in
raziskovanju svoje identitete. Daje občutek svobode, sproščanja, zabave in udobnosti
(Rizman Herga, 2012).
Mladi ure in ure deskajo po internetu, se prepustijo njegovim užitkom in nezavedno
sprejemajo njegove negativne učinke in škodljive posledice (Zupan, 2008).

Virtualni svet mladim predstavlja vir informacij o sebi, o vseh spremembah, ki se jim
dogajajo, o oblikovanju samopodobe, spolne identitete. Preko interneta ohranjajo obstoječe
stike s svojimi vrstniki, hkrati pa iščejo nove stike s katerimi eksperimentirajo (Šterk, et al.,
2009).
Mladi državljani Evropske unije, ki so stari med 16. in 24. let, po podatkih Eurostata tako
rekoč skoraj vsi uporabljajo računalnik (Kresal Sterniša, 2012).

Leta 2010 je potekala raziskava, v kateri so primerjali vedenje otrok na internetu v
Sloveniji in Evropski uniji. Raziskava je pokazala, da je 83 % slovenskih otrok (EU: 63 %)
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prepričanih, da znajo najti informacije o tem, kako varno uporabljati internet. Nastavitve
zasebnosti na internetnih straneh zna spremeniti 79 % slovenskih otrok (EU: 56 %), prav
tako jih enak delež zna izbrisati zgodovino brskanja. 62 % slovenskih otrok (EU: 56 %)
meni, da znajo in so sposobni primerjati različne strani, in se odločiti glede pravilnosti
informacij (Safe, 2010a).

Raziskava je pokazala, da 74 % slovenskih otrok uporablja internet vsak dan ali skoraj vsak
dan, uporaba interneta pa se s starostjo povečuje. V povprečju na internetu preživijo 99
minut na dan. 60 % otrok internet uporablja v svoj sobi ali v katerem drugem zasebnem
prostoru (Safe, 2010b).
Najbolj priljubljena je uporaba socialnih omrežij, kot so Facebook, MySpace. Podatki
kažejo, da ima kar 76 % slovenskih otrok na socialnih omrežjih svoj profil. Rezultati
slovenske raziskave Mladi na netu - izkazuje, da internet vsaj enkrat na dan uporablja 70 %
mladih. Več kot eno uro na dan na internetu preživlja prosti čas kar 37 % mladih. Vsaj
nekajkrat na mesec je 70 % mladih na internetnih straneh iskalo informacije za šolo
oziroma študij, 40 % pa jih je to počelo nekajkrat na teden (Safe, 2010c).
Po podatkih britanske raziskave mladi na internetu v prostem času preživijo štiri ure
dnevno (Anderson, 2015), Američani pa menijo, da je njihova mladina v prostem času
dnevno devet ur na internetu (Wallace, 2015).
Evropska komisija (Learning, 2010), ugotavlja, da je treba izobraževalne ustanove
spodbujati, da razvijajo tehnološko okolje za študente, saj pridobljena IKT - znanja in
spretnosti posameznik lahko uporabi tudi po končanem študiju. Komisija ugotavlja tudi, da
se povečuje razlika med možnostjo uporabe IKT v šoli in doma.
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2.5 UPORABA INTERNETA PRI ŠTUDENTIH ZDRAVSTVENE NEGE
Študentje zdravstvene nege na prvi kot tudi na drugi stopnji uporabljajo internet za pomoč
pri študiju ali pa tudi v službi. Uporabniki interneta imajo danes širok spekter informacij o
vzdrževanju zdravja, preprečevanju bolezni in drugih informacij vezanih na zdravje
(Ličen, 2013).
Ličen (2013), je v svoji raziskavi Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije med
študenti zdravstvene nege v času študija ugotovila, da je med anketiranci bil največkrat
izbran odgovor, da IKT med študijem uporabljajo za dostop do indeksa, spremljanje ocen in
za prijavo na izpit, najmanj pa za beleženje zapiskov. En anketiranec je navedel, da IKT ne
uporablja. Anketiranci so odgovarjali tudi, kako so IKT uporabljali pred študijem, med
šolanjem v srednji šoli. Rezultati so pokazali, da IKT 23,6 % anketirancev ni nikoli
uporabljajo, večkrat na mesec jih je uporabljalo 39,1 %, večkrat na teden 26,4 % in vsak
dan 4,5 % anketirancev.
Pričakovanja in zahteve družbe danes ob dostopu do informacij in znanja predstavlja izziv
uveljavljenim stilom poučevanja (Clay, 2011).
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EMPIRIČNI DEL

Teoretični del je obsegal pregled literature. Ustrezne publikacije smo poiskali v bazah
podatkov, za raziskovalni del diplomskega dela pa smo uporabili anketo. Dobljene rezultate
pa smo statistično obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS.

3.1

NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA

Namen diplomskega dela je raziskati vlogo interneta pri pridobivanju zdravstvenih
informacij pri študentih Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Zanimalo nas je, kaj
študenti najbolj pogosto iščejo na internetu, kako dobljene informacije vrednotijo in kako
pogosto se poslužujejo takšnega iskanja.
Cilji, ki smo si jih zastavili so:


Ugotoviti odstotek študentov, ki so že iskali z zdravjem povezane informacije na
internetu.



Ugotoviti kako pogosto študenti iščejo informacije o zdravju na internetu.



Ugotoviti najpogostejše vrste informacij, ki jih študenti iščejo na internetu.



Ugotoviti vzrok posluževanja tovrstnega iskanja informacij o zdravju.



Ugotoviti verodostojnost najdenih informacij o zdravju na internetu.



Ugotoviti v kolikšni meri internetne informacije o zdravju nadomeščajo obisk pri
zdravniku.

3.2

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Na podlagi ciljev si bomo postavili naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Kolikšen odstotek študentov išče informacije o zdravju na internetu?
2. Kolikokrat študenti iščejo informacije o zdravju na internetu?
3. Katere vrste informacij v zvezi z zdravjem najpogosteje iščejo?
4. Zakaj študenti iščejo informacije o zdravju na internetu?
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5. Kako študenti ocenjujejo najdene informacije o zdravju na internetu?
6. V kakšnem obsegu lahko informacije o zdravju, ki so dostopne na internetu,
nadomestijo obiske pri zdravniku?

3.3

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

3.3.1 Metode in tehnike raziskovanja
V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno kvantitativno metodo raziskovanja.
Pregledali smo tujo in slovensko znanstveno in strokovno literaturo, ki smo jo pridobili v
strokovnih in splošnih knjižnicah. Uporabili smo mednarodno bazo podatkov Springer
Link, Medline, Cinahl, Pub Med, Google učenjak, ter pregled internetnega bibliografskega
sistema Cobiss. Uporabili smo strokovne članke s področja uporabe interneta pri iskanju
zdravstvenih informacij. Ključne besede in besedne zveze v slovenskem jeziku, ki smo jih
uporabili, so bile: internet, uporaba interneta, uporaba interneta pri iskanju zdravstvenih
informacij, zdravstvo in internet, informacije. V angleškem jeziku: internet, web, health,
health information. Podatke smo zbirali s pomočjo pisne ankete.
3.3.2 Opis merskega inštrumenta
Za izvedbo raziskave smo uporabili metodo anketiranja. Anketa je bila pripravljena na
podlagi pregleda tuje in domače literature (Kozel, 2010, Ferguson, 2007, Ličen, 2013) in
prilagojena potrebam naše raziskave.

Anketa je bila sestavljena iz treh sklopov. V prvem sklopu smo zbrali demografske podatke
anketirancev (spol, starost in letnik študija). Bistveni del ankete (drugi sklop), je vseboval
trditve o iskanju različnih informacij v zvezi z zdravjem, ki jih anketiranci najpogosteje
iščejo na internetu. Tako so se anketiranci lahko odločali za najbolj primerno oceno v
skladu z njihovim mnenjem. Lestvica je sestavljena iz petstopenjske Likartove lestvice, ki
je definirana tako, da je ocena 1 pomenila - popolnoma se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3
– delno se strinjam/delno se ne strinjam, 4 – se strinjam in 5 – se popolnoma strinjam. Tretji
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sklop je bil sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa. Vseboval je splošna vprašanja o
zdravstvenih informacijah, anketiranci pa so obkrožili po en odgovor in dodali svoje
mnenje.

Pri izpolnjevanju ankete je bila anketirancem zagotovljena popolna anonimnost.
Zanesljivost

vprašalnika

smo

testirali

s

pomočjo

koeficienta

Cronbah

alfa.

Koeficient Cronbach alfa je na splošno najbolj poznan kot indeks zanesljivosti. Običajno
sklenemo, da je njegova visoka vrednost dober rezultat. Vrednosti koeficienta Cronbach
alfa se gibljejo na intervalu od 0 do 1, v splošnem pa višje vrednosti pomenijo boljšo
zanesljivost konstrukta (Cencič, 2009).

3.3.3 Opis vzorca
Uporabili smo namenski nenaključni vzorec. Raziskavo smo izvedli na Fakulteti za
zdravstvo Angele Boškin. Anketa je bila poslana preko elektronske pošte vsem rednim in
izrednim študentom vseh treh letnikov, na 240 elektronskih naslovov maja 2017. Ustrezno
izpolnjenih anket smo dobili 74. Dve sta bili izpolnjeni delno.
Tabela 1: Demografski podatki intervjuvancev

Spol

f

%

Moški

20

26,32

Ženski

56

73,68

Do 20 let

17

22,37

21 do 22 let

28

36,84

23 do 24 let

8

10,53

25 let ali več

23

30,26

Prvi letnik

26

34,21

Drugi letnik

19

25,00

Tretji letnik

31

40,79

Starost

Letnik študija

Legenda: f = število anketirancev; % = število v odstotkih
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Število anketirancev, ki so podali odgovore na vprašanje je 76, najmlajši anketiranec je bil
star 19 let, najstarejši pa 43 let. Povprečna starost anketirancev je bila 24,2 leta.

3.3.4 Opis poteka raziskave in obdelave podatkov
Za izvajanje ankete smo pridobili soglasje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Z
raziskavo smo seznanili Komisijo za znanstveno – raziskovalno in razvojno dejavnost in jo
izvedli v obdobju od maja do julija 2017. Ob predloženi anketi so bila podana tudi pisna
navodila za reševanje ankete. Anketiranci so imeli zagotovljeno anonimnost in
prostovoljnost. Podatke smo uporabili izključno za potrebe diplomske naloge. Po obdelavi
so bili podatki posredovani na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. Podatke, pridobljene
z anketiranjem, smo obdelali s pomočjo programa SPSS (Statistical Package for Social
Sciences). S Pearsonovim korelacijskim koeficientom smo izračunali statistično pomembne
povezave med trditvami. Koeficient zavzema vrednosti od -1 do 1. Za pomembne
statistične povezave lahko določimo tiste trditve, pri katerih je vrednost p nižja od 0,05. Za
ugotavljanje aritmetične sredine treh ali več neodvisnih skupin, ki se med seboj statistično
razlikujejo, smo uporabili test ANOVA. Za test ANOVA morata biti izpolnjeni
predpostavki: variance v vzorcih morajo biti homogene in meritve morajo biti normalno
porazdeljene. Statistična pomembna razlika je ugotovljena, če je vrednost p nižja ali pa
enaka 0,05. Uporabljene so bile metode opisne statistike (standardni odklon in povprečna
vrednost). Rezultate smo prikazali tako grafično kot opisno (Wikipedija, 2018).

3.4

REZULTATI

Raziskovalno vprašanje 1: Kolikšen odstotek študentov išče informacije o zdravju na
internetu?
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4

Da
Ne

96

Slika 3: Odstotek študentov, ki iščejo informacije o zdravju na internetu (vir: lasten)
S prvim vprašanjem smo ugotovili, da 96 % vseh vprašanih išče, ali pa so že kdaj iskali
informacije povezane z zdravjem na internetu. Na vprašanje ni odgovoril en anketiranec.
Raziskovalno vprašanje 2: Kolikokrat na teden študenti iščejo informacije v zvezi z
zdravjem na internetu?
Tabela 2: Tedensko iskanje zdravstvenih informacij na internetu
N

Min

Max

PV

SO

74

0

7

2,21

1,639

f

%

0 x na teden

1

1,35

1 x na teden

33

44,59

2 x na teden

17

22,97

3 x na teden

11

14,86

4 x na teden

4

5,41

5 x na teden

3

4,05

6 x na teden

2

2,70
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7 x na teden

3

4,05

Skupaj

74

100%
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Legenda: N = število anketirancev; Min = minimalno število obiskov na teden; Max = maksimalno število obiskov na teden;
PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon; f = število anketirancev; % = število izraženo v odstotkih

Na vprašanje, kolikokrat na teden iščejo informacije o zdravju na internetu dva študenta
nista odgovorila. Eden izmed 74 je odgovoril, da nikoli. 33 anketirancev, kar predstavlja
skoraj 45 % vprašanih, je odgovorilo, da te informacije išče enkrat tedensko, 17 dvakrat
tedensko, 11 trikrat na teden, 4 štirikrat na teden, 3 petkrat na teden, 2 šestkrat in 3
vsakodnevno, torej vseh 7 dni v tednu. Minimalen odgovor na vprašanje, kolikokrat
tedensko študenti iščejo informacije v zvezi z zdravjem na internetu je bil 0, maksimalno 7,
kar pomeni vsakodnevno iskanje teh informacij na internetu. V povprečju študentje 2,2
dneva na teden iščejo informacije, povezane z zdravjem na internetu, standardni odklon pa
je 1,6 dneva.
Raziskovalno vprašanje 3: Katere vrste informacij v zvezi z zdravjem najbolj pogosto
iščejo?
Tabela 3: Iskane informacije v zvezi z zdravjem
N

Min

Max

PV

SO

Internet uporabljam vsak dan

76

3

5

4,87

0,377

Internet uporabljam za pomoč pri študiju

76

3

5

4,64

0,626

Na internetu iščem informacije o določeni bolezni

76

1

5

4,43

0,718

Na internetu iščem informacije o načinih zdravljenja

76

2

5

4,28

0,826

Na internetu iščem informacije o dieti/hujšanju

76

1

5

3,46

1,418

Na internetu iščem informacije o negi telesa

76

1

5

3,78

1,173

Na internetu iščem informacije o telesni vadbi

76

1

5

4,07

1,170

76

1

5

3,36

1,293

76

1

5

3,30

1,317

Na internetu
zavarovanju

iščem

informacije

o

zdravstvenem

Na internetu iščem informacije o alternativnih metodah
zdravljenja
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N

Min

Max

PV

SO

Na internetu iščem informacije o zdravilih in receptih

76

1

5

3,71

1,263

Na internetu iščem informacije o uporabi zdravil

76

1

5

3,78

1,261

Na internetu iščem informacije o stranskih učinkih zdravil

76

1

5

3,68

1,339

Na internetu iščem informacije o depresiji in stresu

76

1

5

2,93

1,445

Na internetu iščem informacije o kroničnih boleznih

76

1

5

3,76

1,176

Na internetu iščem informacije o spolno prenosljivih
boleznih

76

1

5

3,01

1,342

Na internetu iščem informacije o debelosti

76

1

5

3,12

1,376

Na internetu iščem informacije o sladkorni bolezni

76

1

5

3,34

1,250

Na internetu iščem informacije o povišanem krvnem tlaku

76

1

5

3,45

1,321

Na internetu iščem informacije kako prenehati kaditi

76

1

5

2,28

1,457

Na internetu iščem podatke o problemih z drogami in
alkoholom

76

1

5

2,33

1,408

Na internetu sem že iskal informacije o določenem
zdravniku

75

1

5

3,40

1,489

Prek interneta se pogovarjam z zdravniki

76

1

5

1,55

0,972

Na internetu se udeležujem tudi forumov na temo zdravja

76

1

5

1,61

1,084

Legenda: N = število anketirancev;Min = minimalno število obiskov na teden; Max = maksimalno število obiskov na teden;
PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon

Anketiranci so največje strinjanje (PV=4,87; SO=0,377) izrazili pri trditvi Internet
uporabljam vsak dan. Visoko strinjanje (PV=4,64; SO=0,626) so pokazali tudi pri trditvi
Internet uporabljam za pomoč pri študiju. Zanimivo visoko strinjanje (PV=4,07; SO=1,170)
je tudi pri trditvi Na internetu iščem informacije o telesni vadbi.
Najmanjše strinjanje (PV=1,55; SO=0,972) so anketiranci izrazili pri trditvi Prek interneta
se pogovarjam z zdravniki. Prav tako je bilo nizko strinjanje (PV=1,61; SO=1,084) tudi pri
trditvi Na internetu se udeležujem tudi forumov na temo zdravja.
Raziskovalno vprašanje 4: Zakaj ste se posluževali iskanja zdravstvenih informacij preko
interneta?
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Tabela 4: Razlog iskanja informacij prek interneta
f

%

Ker nisem bil prepričan, ali moram obiskati zdravnika

24

31,57

Da se izognem obisku zdravnika

19

25

Ker od zdravnika nisem dobil želene informacije

10

13,15

Ker sem se želel pripraviti na obisk zdravnika

7

9,21

Ker sem kljub zdravnikovemu mnenju želel na
internetu pridobiti drugo mnenje

6

7,89

Drugo

10

13,15

Skupaj

76

100%

Legenda; f = število anketirancev; % = število v odstotkih

Od 76 ankterirancev jih je 31,57 % na vprašanje, zakaj so se posluževali iskanja
zdravstvenih informacij prek interneta odgovorilo, da zato, ker niso bili prepričani, ali
morajo obiskati zdravnika, najmanjši del, 7,89 %, pa jih je izbralo odgovor Ker sem kljub
zdravnikovemu mnenju želel na internetu pridobiti drugo mnenje. Četrtina vprašanih išče
zdravstvene informacije na internetu s tem namenom, da bi se izognili obisku zdravnika.

Tabela 5: Vzroki iskanja informacij na internetu
f

%

Za potrebe študija

4

40,00

Lastni interes

2

20,00

Zaradi službe

2

20,00

Splošna razgledanost

1

10,00

1

10,00

Zaradi
praktičnosti
informacij

pridobivanja

Legenda: f = število anketirancev; % = število v odstodtkih

Raziskovalno vprašanje 5: Kako ocenjujete verodostojnost informacij najdenih prek
interneta?
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Slika 4: Verodostojnost informacij najdenih preko interneta (vir: lasten)
Na vprašanje, kako ocenjujejo verodostojnost informacij najdenih preko interneta en
anketiranec ni podal odgovora. Ostalih 75 anketirancev je odgovorilo tako: 49,33 % jih je
odgovorilo, da nekatere informacije so verodostojne, druge ne, nižji odstotek, 28 %, jih je
odgovorilo, da so bile informacije delno verodostojne, še manj, 12 %, da so informacije v
večini primerov verodostojne. Najnižji odstotek, 10 % anketirancev, je odgovoril, da večina
najdenih informacij ni verodostojnih.
Na vprašanje ali so bile najdene informacije uporabne za anketirance, so študentje
odgovorili:
Tabela 6: Uporabnost najdenih informacij
f

%

Da

36

48,00

Ne

2

2,67

Delno

21

28,00

Kot dopolnilo k drugim, drugače pridobljenim
informacijam

16

21,33
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Skupaj

f

%

75

100 %

Legenda: f = število anketirancev; % = število v odstodtkih

En anketiranec ni odgovoril na vprašanje. Na vprašanje je 36 študentov, pritrdilo da so
informacije, ki jih najdejo na internetu uporabne. Za delno uporabne informacije se je
opredelilo 21 študentov, 16 jih je opreelilo kot dopolnilo k drugim, drugače pridobljenim
informacijam. Za dva študenta pa informacije v zvezi z zdravjem najdene na internetu, niso
bile uporabne.
Raziskovalno vprašanje 6: Mislite, da lahko informacije o zdravju prek interneta v
prihodnosti nadomesti obiske zdravnikov?
59,46
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Slika 5: Ali lahko informacije o zdravju prek interneta v prihodnosti nadomestijo
obiske zdravnikov (vir: lasten)
Pri raziskovalnem vprašanju 6 nas je zanimalo, ali anketiranci menijo, da bi lahko
informacije o zdravju prek interneta v prihodnosti nadomestile obiskovanje zdravnikov. Od
76 anketirancev dva anketiranca nista odgovorila. Najvišji odstotek anketirancev, v višini
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59,46 %, je odgovoril, da ne, medtem, ko jih 25,6 8% meni, da mogoče le delno, najnižji
odstotek 5,41 % je izbral odgovor da.
Anketirance smo spraševali tudi, ali menijo, da obstaja dovolj slovenskih spletnih mest z
zdravstveno tematiko.
Tabela 7: Ali obstaja dovolj slovenskih spletnih mest z zdravstveno tematiko
f

%

Da

12

16,00

Ne

14

18,67

Lahko bi jih bilo več

30

40,00

Nekatere tematike so dobro zajete, ostale je
treba poiskati na tujih internetnih straneh

19

25,33

Skupaj

75

100 %

Legenda: f = število anketirancev; % = število v odstodtkih

Na vprašanje, ali obstaja dovolj slovenskih spletnih mest z zdravstveno tematiko, je 40 %
študentov odgovorilo, da bi jih lahko bilo več, verjetno zato, ker morajo veliko literature
prevajati iz tujega jezika za potrebe študija. 25 % jih meni, da so nekatere tematike dobro
zajete, ostale pa poiščejo na tujih internetnih straneh. 18 % jih meni, da nimamo dovolj
spletnih mest z zdravstveno tematiko v slovenskem jeziku. Za 16 % študentov pa imamo
dovolj slovenskih spletnih mest z zdravstveno tematiko.
Tabela 8: Kaj anketiranci iščejo na internetu
N

PV

SO

Prvi letnik

26

4,73

0,533

Drugi letnik

19

4,95

0,229

Tretji letnik

31

4,94

0,250

Internet uporabljam za pomoč pri Prvi letnik
študiju
Drugi letnik

26

4,35

0,846

19

4,95

0,229

Internet uporabljam vsak dan

F

p

2,758

0,070

6,063

0,004
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N

PV

SO

Tretji letnik

31

4,71

0,461

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije o
Drugi letnik
določeni bolezni
Tretji letnik

26

4,19

0,895

19

4,63

0,496

31

4,52

0,626

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije o
Drugi letnik
načinih zdravljenja
Tretji letnik

26

4,23

0,815

19

4,37

0,895

31

4,26

0,815

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije o
Drugi letnik
dieti/hujšanju
Tretji letnik

26

3,27

1,614

19

3,68

1,529

31

3,48

1,180

26

3,54

1,303

19

4,00

1,247

31

3,84

1,003

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije o
Drugi letnik
telesni vadbi
Tretji letnik

26

3,85

1,223

19

3,95

1,433

31

4,32

0,909

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije o
Drugi letnik
zdravstvenem zavarovanju
Tretji letnik

26

3,46

1,104

19

3,26

1,522

31

3,32

1,326

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije o
Drugi letnik
alternativnih metodah zdravljenja
Tretji letnik

26

3,42

1,172

19

3,16

1,608

31

3,29

1,270

26

3,81

0,939

19

3,58

1,539

31

3,71

1,346

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije o
Drugi letnik
uporabi zdravil
Tretji letnik

26

3,81

1,059

19

3,74

1,485

31

3,77

1,309

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije o
Drugi letnik
stranskih učinkih zdravil
Tretji letnik

26

3,65

1,059

19

3,47

1,504

31

3,84

1,293

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije o negi
Drugi letnik
telesa
Tretji letnik

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije o
Drugi letnik
zdravilih in receptih
Tretji letnik

F

p

2,490

0,090

0,161

0,851

0,470

0,627

0,922

0,402

1,313

0,275

0,143

0,867

0,220

0,803

0,176

0,839

0,017

0,983

0,441

0,645
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N

PV

SO

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije o
Drugi letnik
depresiji in stresu
Tretji letnik

26

2,69

1,294

19

3,05

1,580

31

3,06

1,289

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije o
Drugi letnik
kroničnih boleznih
Tretji letnik

26

3,73

1,543

19

3,84

1,214

31

3,74

1,182

26

3,00

1,185

19

2,95

1,508

31

3,06

1,263

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije o
Drugi letnik
debelosti
Tretji letnik

26

3,12

1,356

19

3,32

1,336

31

3,00

1,342

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije o
Drugi letnik
sladkorni bolezni
Tretji letnik

26

3,46

1,479

19

3,58

1,305

31

3,10

1,274

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije o
Drugi letnik
povišanem krvnem tlaku
Tretji letnik

26

3,65

1,174

19

3,42

1,427

31

3,29

1,419

26

2,42

1,129

19

2,63

1,571

31

1,94

1,263

Prvi letnik

26

2,27

1,554

Drugi letnik

19

2,68

1,600

Tretji letnik

30

2,16

1,241

Prvi letnik
Na internetu sem že iskal informacije
Drugi letnik
o določenem zdravniku
Tretji letnik

26

3,15

1,458

19

3,63

1,606

31

3,47

1,570

Prvi letnik

26

1,54

1,317

Drugi letnik

19

1,63

1,300

Tretji letnik

31

1,52

0,769

26

1,50

0,948

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije o
Drugi letnik
spolno prenosljivih boleznih
Tretji letnik

Prvi letnik
Na internetu iščem informacije, kako
Drugi letnik
prenehati kaditi
Tretji letnik
Na internetu iščem podatke
problemih z drogami in alkoholom

Prek interneta
zdravniki

se

pogovarjam

o

z

Na internetu se udeležujem forumov Prvi letnik

F

p

0,547

0,581

0,056

0,945

0,046

0,955

0,305

0,738

1,059

0,352

0,534

0,588

1,568

0,215

0,844

0,434

0,609

0,547

0,085

0,918

0,398

0,673
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N

PV

SO

Drugi letnik

19

1,79

1,475

Tretji letnik

31

1,58

0,923

F

p

Legenda: N = število anketirancev po letniku študija; PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon; F = statistika; p = p- vrednost

Pri računanju smo odkrili eno statistično pomembno razliko med skupinam. Statistično
pomembna razlika (p = 0,004) je bila ugotovljena pri trditvi Internet uporabljam za pomoč
pri študiju. Vprašani, ki obiskujejo prvi letnik, se v povprečju (PV = 4,35; SO = 0,846)
najmanj strinjajo z navedeno trditvijo, medtem, ko se vprašani, ki obiskujejo drugi letnik, v
povprečju (PV = 4,95; SO = 0,229) najbolj strinjajo.
Tabela 9: Povezava med iskanjem informacij o uporabi zdravil in stranskih učinkih
zdravil
Na internetu iščem informacije o zdravilih
in receptih
Na internetu iščem informacije o
uporabi zdravil
Na internetu iščem informacije o
stranskih učinkih zdravil

r

0,754

p

<0,001

r

0,686

p

<0,001

Legenda; r = vrednost koeficienta; p = p- vrednost

Pearsonov korelacijski koeficient je pokazal statistično pomembno povezavo med trditvijo
»Na internetu iščem informacije o stranskih učinkih zdravil« in trditvijo »Na internetu
iščem informacije o uporabi zdravil«. Povezava je pozitivna (r = 0,754, p = 0,001), kar
pomeni, da se vprašani, ki se bolj strinjajo s trditvijo »Na internetu iščem informacije o
uporabi zdravil«, tudi bolj strinjajo s trditvijo »Na internetu iščem informacije o stranskih
učinkih zdravil«. Povezanost je visoka.
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Tabela 10: Povezava med iskanjem informacij o hujšanju in opustitvi kajenja
Na internetu iščem informacije kako prenehati
kaditi

Na
internetu
iščem
informacije o dieti/hujšanju

N

76

r

0,254

p

0,027

Legenda: N = število anketirancev; r = vrednost koeficienta; p = p- vrednost

Pearsonov korelacijski koeficient je pokazal statistično pomembno povezavo med
strinjanjem anketirancev s trditvijo »Na internetu iščem informacije o dieti/hujšanju« in
trditvijo »Na internetu iščem informacije, kako prenehati kaditi«. Povezava je pozitivna (r
= 0,254, p = 0,027), kar pomeni, da se vprašani, ki na internetu iščejo informacije o
dieti/hujšanju, tudi bolj strinjajo s trditvijo, da iščejo informacije o tem, kako prenehati
kaditi. Povezanost je nizka.
Tabela 11: Povezava med iskanjem informacij o sladkorni bolezni in povišanem
krvnem tlaku
Na internetu iščem informacije o povišanem
krvnem tlaku
Na
internetu
iščem
informacije o sladkorni
bolezni

N

76

r

0,835

p

<0,001

Legenda: N = število anketirancev; r = vrednost koeficienta; p = p- vrednost

Pearsonov korelacijski koeficient je pokazal statistično pomembno povezavo med
strinjanjem anketirancev s trditvijo »Na internetu iščem informacije o sladkorni bolezni« in
trditvijo »Na internetu iščem informacije o povišanem krvnem tlaku«. Povezanost je
pozitivna (r= 0,835, p = 0,001), kar pomeni, da se vprašani, ki na internetu iščejo
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informacije o sladkorni bolezni, tudi bolj strinjajo s trditvijo, da na internetu iščejo
informacije o povišanem krvnem tlaku. Povezanost je visoka.
Tabela 12: Povezava med iskanjem informacij o kronični bolezni in opustitvi kajenja
Na internetu iščem informacije kako prenehati
kaditi
Na
internetu
iščem
informacije o kroničnih
boleznih

N

76

r

0,334

p

0,003

Legenda: N = število anketirancev; r = vrednost koeficienta; p = p- vrednost

Pearsonov korelacijski koeficient je pokazal statistično povezavo med strinjanjem
anketirancev s trditvijo »Na internetu iščem informacije o kroničnih boleznih« in trditvijo
»Na internetu iščem informacije, kako prenehati kaditi«. Povezanost je pozitivna (r =
0,334, p = 0,003), kar pomeni, da se vprašani, ki na internetu iščejo informacije o kroničnih
boleznih strinjajo s trditvijo, da na internetu iščejo informacije kako prenehati kaditi.
Povezanost je šibka.

Tabela 13: Povezava med iskanjem informacij o problemih z drogami in alkoholom in
depresiji in stresu
Na internetu iščem informacije o depresiji in
stresu
Na
internetu
iščem
podatke o problemih z
drogami in alkoholom

N

76

r

0,358

p

0,002

Legenda: N = število anketirancev; r = vrednost koeficienta; p = p- vrednost

Pearsonov korelacijski koeficient je pokazal statistično povezavo med strinjanjem
anketirancev s trditvijo »Na internetu iščem podatke o problemih z drogami in alkoholom«
in trditvijo »Na internetu iščem informacije o depresiji in stresu«. Povezanost je pozitivna
Dušan Praštalo: Uporaba interneta pri iskanju zdravstvenih informacij pri študentih zdravstvene
nege
stran 28

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Diplomsko delo

(r = 0,358, p = 0,002), kar pomeni, da se vprašani, ki na internetu iščejo podatke o
problemih z drogami in alkoholom, strinjajo s trditvijo, da na internetu iščejo informacije o
depresiji in stresu. Povezanost je šibka.

3.5

RAZPRAVA

V raziskavi nas je zanimalo, kolikšen del študentov uporablja internet za iskanje
zdravstvenih informacij. Rezultati so pokazali, da je odstotek takšnih, ki internet
uporabljajo za iskanje teh informacij, velik in verjamemo, da bo z vsakodnevno uporabo
tehnologije kmalu 100 %. Visok odstotek študentov uporablja internet za pomoč pri študiju,
najmanj pa za udeležbo na forumih o temi zdravja. Malo manj kot polovica anketiranih se
zaveda, da niso vse najdene informacije na internetu verodostojne, kar je verjetno tudi
razlog, da je še vedno veliko takšnih, ki informacije rajši poiščejo v knjižnici ali mogoče
osebno pri zdravnikih. Nekaj več kot tretjina študentov se poslužuje iskanja informacij o
zdravju prek interneta, ker niso prepričani ali morajo obiskati zdravnika ali ne. Več kot
polovica vprašanih študentov meni, da informacije o zdravju najdene na internetu ne
morejo nadomestiti obiskov pri zdravniku.
Internet ponuja premagovanje časovne in prostorske oddaljenosti ter posledično postaja
nepogrešljiv v našem vsakdanu. Dostop do interneta ima danes tudi veliki del prebivalstva
v razvitih državah sveta.
Današnji študenti za zdravstveno nego pripadajo generaciji, ki celo življenje živi z IKT
(Ličen, 2013).
Raziskava, ki jo je opravil Kozel (2010), kjer je anketo ustrezno izpolnilo 166 naključnih
laičnih anketirancev in je bilo razmerje žensk in moških podobno kot pri naši raziskavi,
izpostavi, da je 86 % anketirancev že iskalo zdravstvene informacije na internetu. Podobno
naša raziskava pokaže, da je 96 % študentov že iskalo informacije, ki so povezane z
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zdravjem. Še z nekaj pretečenimi leti bo verjetno ta delež tako pri laikih kot pri študentih
100 %.
Na vprašanje kolikokrat na teden študentje iščejo informacije v zvezi z zdravjem na
internetu, smo s podatki, ki smo jih dobili, izračunali povprečno vrednost 2,21 dneva na
teden. Milavec Kapun & Sedlar Kobe (2017) sta leta 2016 v mesecu novembru in
decembru izvedli raziskavo na priložnostnem vzorcu med uporabniki portala Med.Over.Net
na internetu, kjer je vprašalnik izpolnilo 357 anketirancev. Na vprašanje, kolikokrat
anketiranci uporabljajo internet na splošno in za iskanje različnih zdravstvenih vsebin, jih je
več kot 80 % odgovorilo, da nekaj dni na teden.

V raziskavi Kozla (2010) je 58 % anketiranih potrdilo, da so bile informacije zanje
uporabne. V naši raziskavi je istega mnenja 48 % študentov. Razliko morda lahko
pojasnimo z večjim predznanjem, ki ga imajo študenti zdravstvene nege in
opolnomočenostjo pri poznavanju področja zdravja in bolezni.
Zaradi prevelike množice infrmacij, ki jih najdemo na internetu, je onemogočen strokovni
nadzor verodostojnosti vseh informacij (Taylor, et al., 2014).
Največji odklon smo zasledili pri vprašanju, kako anketiranci ocenjujejo verodostojnost
informacij, najdenih preko interneta. Kozel (2010) ugotavlja, da 47 % anketirancev meni,
da so informacije v večini primerov verodostojne. Pri naši anketi je ta odstotek bistveno
manjši, saj le 12 % študentov meni, da so informacije, najdene na internetu, v večini
primerov verodostojne. Razlago lahko najdemo v dejstvu, da študenti s svojim znanjem, ki
so ga osvojili, ne verjamejo le informacijam z interneta, posebej, če se razlikujejo od
podatkov, ki so se jih naučili bodisi iz knjig, pri profesorjih, vajah in v praksi.
Največji odstotek študentov, 49 % je obkrožilo odgovor, da so nekatere informacije
verodostojne, nekatere ne.

Kozel (2010) z raziskavo ugotavlja, da je isti odgovor

obkrožilo 37 % anketirancev.
Dušan Praštalo: Uporaba interneta pri iskanju zdravstvenih informacij pri študentih zdravstvene
nege
stran 30

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Diplomsko delo

Na vprašanje katere vrste informacij v zvezi z zdravjem najpogosteje iščejo na internetu, je
raziskovalna agencija Pew Internet & American life project leta 2004 na vzorcu 534
anketirancev prišla do rezultatov, da je 66 % anketirancev na internetu že iskalo informacije
o določeni bolezni (Ferguson, 2007). V primerjavi z našo raziskavo je strinjanje podobno,
saj smo dobili 4,43 povrečno vrednost, kar lahko ovrednotimo kot visoko strinjanje.
Milavec Kapun & Sedlar Kobe (2017) ugotavljata, da 47 % anketirancev prav tako išče
informacije o določeni bolezni. Prav tako velikokrat anketiranci iščejo informacije o
načinih zdravljenja 46 %. V naši raziskavi smo prav tako dobili visoko strinjanje za iskanje
informacij o načinih zdravljenja.
Socialna omrežja omogočajo v primerjavi s tradicionalno zdravstveno oskrbo za paciente
nov način pridobivanja informacij. Vseeno pa pridobivanje informacij z družbenih omrežij
le dopolnjuje tradicionalne vire in le-teh nikakor ne nadomešča (Griffiths, et al., 2012, pp.
1-9).
Z razširjeno uporabo interneta za iskanje in izmenjavo zdravstvenih informacij obstaja tudi
možnost širjenja napačnih informacij in posledično njihova nepravilna in potencialno
škodljiva uporaba. Iskalec mora imeti znanje in mnogo veščin, da v množici informacij
najde relevantne in uporabne informacije in jih razume ter uporabi, saj so pogosto
nepopolne, napisane v medicinskem žargonu, na zahtevni ravni branja, njihova znanstvena
kakovost pa je pogosto vprašljiva in potencialno škodljiva (Deursen & Dijk, 2011).
60% študentov meni, da informacije v zvezi z zdravjem, ki jih dobimo na internetu tudi v
prihodnosti ne bodo nadomestile obiskov pri zdravnikih.

Raziskava, ki je bila leta 2011 izvedena v Ameriki prek interneta z 2,156 anketiranci je
pokazala, da je 23 % bolnikov, ki so trpeli za neko kronično boleznijo, na internetu iskalo
paciente z enakim zdravstvenim stanjem (Fox, 2011).
Tradicionalno je veljalo, da se pacienti po zdravstvene nasvete obrnejo na družino in
prjatelje, danes jim internet omogoča, da se obrnejo na internetne strani z zdravstveno
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tematiko. Daje jim možnost za oporo in nasvet, kar lahko izboljša kvaliteto življenja in
spopadanja z boleznijo (Loane & Steven, 2014).
Intenziven in hiter razvoj interneta spreminja družbo ter medsebojno povezanost in
komunikacijo med ljudmi (Curran, et al., 2013).
Množično zasipavanje medijev z informacijami, kako ostati vitalni in zdravi, ustvarja
potrebo po zdravju, mladostnem videzu in dobrem počutju. Na koncu pa se poudarja, da so
sami ljudje odgovorni za svoje zdravje in zdravljenje kar pomeni, da je ukvarjanje z
zdravjem definirano kot osebni problem (Travar, 2009).
Omejitve raziskave: Moramo poudariti, da je naša raziskava zajela le manjše število
študentov zdravstvene nege in je bila izvedena le na eni zdravstveni fakulteti, zato
rezultatov ne moremo posploševati na vse študente zdravstvene nege v Sloveniji ali širše.
Zanimivo bi bilo, če bi izvedli raziskavo še na drugih zdravstvenih fakultetah, sploh v
drugih regijah države ali v drugih državah Evropske unije in bi tako lahko primerjali
podatke in mnenja o uporabi interneta med študenti ter ugotovili, ali se le-ti bistveno
razlikujejo. Verjetno bi v sedanjo anketo lahko dodali še kakšna bolj splošna vprašanja o
internetu in pa tudi nekaj konkretnih o iskanju zdravstvenih informacij na internetu.
Mogoče bi se za nadaljno raziskovanje lahko odločili pri nadaljevanju podiplomskega
študija zdravstvene nege.
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ZAKLJUČEK

Študentje se z internetom srečujejo vsakodnevno, dobro so podkovani v iskanju in
seznanjeni z možnostmi, ki jih internet prinaša. Pri študiju jim je internet v veliko pomoč,
saj lahko doma s svoje pisalne mize najdejo veliko uporabnih informacij. Marsikomu
pomeni prihranek časa v primerjavi z iskanjem informacij v knjižnjicah.
S pomočjo ankete, ki smo jo izvedli za namen diplomskega dela, pridemo do zaključkov,
da študenti iščejo zdravstvene informacije na internetu. Največkrat se za to iskanje odločijo,
ker niso prepričani ali morajo obiskati zdravnika ali ne. Študentje menijo, da bi lahko bilo
več internetnih strani na temo zdravja. Za preverjanje kredibilnosti posameznih informacij,
ki jih študentje najdejo na internetu so največkrat prepuščani sami sebi. Večina študentov
meni, da informacije, ki so dostopne na internetu, ne morejo nadomestiti obiska pri
zdravniku.
Rezultati, ki smo jih dobili so lahko iztočnica za nadaljnje raziskave o iskanju zdravstvenih
informacij pri študentih zdravstvene nege.
Mislim, da bi bilo treba raziskati še, koliko študentje uporabljajo stare metode iskanja
zdravstvenih informacij, kot so knjižnica ali pa zgibanke, ki jih lahko najdejo v bolnicah ali
izobraževalnih ustanovah.
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PRILOGE

ANKETA
Spoštovani,

sem Dušan Praštalo, študent Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, smer Zdravstvena nega
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Pripravljam diplomsko delo z
naslovom Uporaba interneta pri iskanju zdravstvenih informacij, pod mentorstvom izr. prof.
dr. Maje Sočan. Podatke zbiram s pomočjo ankete, za katero vas prosim, da jo izpolnite in
mi s tem pomagate pri izdelavi diplomskega dela.
Z raziskavo želim ugotoviti uporabnost interneta pri iskanju zdravstvenih informacij.
Vljudno bi vas prosil, da odgovorite na vsa zastavljena vprašanja. Anketa je anonimna,
rezultati bodo uporabljeni izključno za potrebe diplomskega dela.
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.

PRVI SKLOP
SPOL
a)

Ženska

b)

Moški

STAROST
V letih: _____________

KATERI LETNIK ŠTUDIJA OBISKUJETE:
a)

Prvi

b)

Drugi

c)

Tretji

ALI STE NA INTERNETU ŽE KDAJ ISKALI INFORMACIJE, KI SO BILE
POVEZANE Z ZDRAVJEM?
a) DA
b) NE

DRUGI SKLOP
Pred vami je anketa, ki je sestavljena iz več sklopov, ki vsebujejo različne trditve. Lahko se
opredelite glede na vašo stopnjo strinjanja pri čemer je:
-

1. Sploh se ne strinjam,

-

2. Se ne strinjam,

-

3. Niti se ne strinjam/ niti se strinjam,

-

4. Delno se strinjam,

-

5. Se zelo strinjam.

TRDITEV

OCENA

1.

Internet uporabljam vsak dan

1

2

3

4

5

2.

Internet uporabljam za pomoč pri študiju

1

2

3

4

5

3.

Na internetu iščem informacije o določeni bolezni

1

2

3

4

5

4.

Na internetu iščem informacije o načinih zdravljenja

1

2

3

4

5

6.

Na internetu iščem informacije o dieti/hujšanju

1

2

3

4

5

7.

Na internetu iščem informacije o negi telesa

1

2

3

4

5

8.

Na internetu iščem informacije o telesni vadbi

1

2

3

4

5

9.

Na

zdravstvenem 1

2

3

4

5

Na internetu iščem informacije o alternativnih metodah 1

2

3

4

5

internetu

iščem

informacije

o

zavarovanju

10.

zdravljenja

11.

Na internetu iščem informacije o zdravilih in receptih

1

2

3

4

5

12.

Na internetu iščem informacije o uporabi zdravil

1

2

3

4

5

13.

Na internetu iščem informacije o stranskih učinkih 1

2

3

4

5

zdravil

14.

Na internetu iščem informacije o depresiji in stresu

1

2

3

4

5

15.

Na internetu iščem informacije o kroničnih boleznih

1

2

3

4

5

16.

Na internetu iščem informacije o spolno prenosljivih 1

2

3

4

5

boleznih

17.

Na internetu iščem informacije o debelosti

1

2

3

4

5

18.

Na internetu iščem informacije o sladkorni bolezni

1

2

3

4

5

19.

Na internetu iščem informacije o povišanem krvnem 1

2

3

4

5

tlaku

20.

Na internetu iščem informacije, kako prenehati kaditi

1

2

3

4

5

21.

Na internetu iščem podatke o problemih z drogami in 1

2

3

4

5

2

3

4

5

alkoholom

22.

Na internetu sem že iskal informacije o določenem 1
zdravniku

23.

Prek interneta se pogovarjam z zdravniki

1

2

3

4

5

24.

Na internetu se udeležujem forumov na temo zdravja

1

2

3

4

5

TRETJI SKLOP

Pred vami so vprašanja odprtega in zaprtega tipa. Pri vsakem vprašanju obkrožite en
odgovor, ki se vam zdi najbolj primeren.

1. Napišite kolikokrat na teden iščete informacije v zvezi z zdravstveno tematiko na
internetu. __________________________________________________

2. Zakaj ste se posluževali iskanja teh informacij preko interneta?

-

Da se izognem obisku zdravnika,

-

Ker od zdravnika nisem dobil želene informacije,

-

Ker sem se želel pripraviti na obisk zdravnika

-

Ker nisem bil prepričan, ali moram obiskati zdravnika,

-

Ker sem kljub zdravnikovemu mnenju želel na internetu pridobiti drugo
mnenje,

-

Drugo: ____________________________________________________

3. Ali so bile najdene informacije uporabne za vas?

-

Da

-

Ne

-

Delno

-

Kot dopolnilo k drugim drugače pridobljenim informacijam

4. Kako ocenjujete verodostojnost informacij najdenih preko interneta?

-

Informacije so v večini primerov verodostojne

-

Večina najdenih informacij ni verodostojnih

-

Informacije so bile delno verodostojne

-

Nekatere informacije so verodostojne, druge ne

5. Menite, da obstaja dovolj slovenskih spletnih mest z zdravstveno tematiko?

-

Da

-

Ne

-

Lahko bi jih bilo več

-

Nekatere tematike so dobro zajete, ostale je treba poiskati na tujih
internetnih straneh.

6. Mislite, da lahko informacije o zdravju preko interneta v prihodnosti nadomesti
obiske zdravnikov?

-

Da

-

Ne

-

Mogoče le delno

-

Mogoče bo prišlo do večje povezanosti

Hvala za sodelovanje.

