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Verbalno nasilje nad medicinskimi sestrami in njihova pravna
zaščita
Povzetek
Izhodišče: Težave v slovenskem zdravstvenem sistemu so privedle do nestrpnosti
pacientov in svojcev oziroma skrbnikov, zato se velikokrat dogaja, da so medicinske
sestre z njihove strani izpostavljene verbalnemu nasilju. Medicinsko sestro pred
kršitvami in verbalnim napadom varuje slovenska zakonodaja, ki pa jo medicinske
sestre v večini slabo poznajo. Zanje je pomembno, da znajo ohranjati svojo
avtonomijo tako pred sodelavci, nadrejenimi, pacienti in njihovimi svojci.
Namen: Namen magistrskega dela je ugotoviti pogostost pojava verbalnega nasilja
nad medicinskimi sestrami v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru in
ugotoviti, kakšna je ozaveščenost medicinskih sester o pravni zaščiti pred verbalnim
nasiljem.
Metode: Za pregled literature in oblikovanje teoretičnega dela smo uporabili
deskriptivno metodo dela. Pri kvantitativnem delu magistrske naloge smo uporabili
anketni vprašalnik. Anketirali smo 150 medicinskih sester, zaposlenih v
Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru. Podatke smo obdelali s programom
Microsoft Excel.
Rezultati: 82 % medicinskih sester je bilo v času delovnega razmerja žrtev
verbalnega nasilja, ki ga najpogosteje povzročajo pacienti (43 %) in njihovi svojci
oziroma skrbniki (42 %). Medicinske sestre so v večini (59 %) mnenja, da so
pacienti in njihovi svojci oziroma skrbniki verbalno nasilni zaradi splošnega
nezadovoljstva nad zdravstvenimi storitvami. Zakonodajo, ki ščiti medicinske sestre
pred verbalnim nasiljem, medicinske sestre slabo poznajo (61 %).
Sklep: Ugotovili smo, da je verbalno nasilje nad medicinskimi sestrami pogost
pojav, ki pa se v praksi velikokrat prezre. Medicinske sestre slabo poznajo
zakonodajo s področja verbalnega nasilja na delovnem mestu, hkrati pa ob pojavu
nasilja le redko ukrepajo.
Ključne besede: medicinska sestra, verbalno nasilje, delovno mesto, zakonodaja,
pravo.
i

Verbal violence against nurses and their legal protection
Abstract
Basis: Problems in the Slovenian health care system have led to intolerances from
patients and their relatives, therefore nurses are very much subjects to verbal abuse.
The nurse is protected from these type of abuse by the Slovenian legislation,
however not all nurses are familiar with it. The most crucial factor is that nurses
know how to preserve their autonomy in front of co-workers, supervisors, patients
and their relatives.
Objective: The main goal of the thesis is to discover the frequency of verbal abuse
among nurses in the University Medical Center Maribor and to determine the
awareness of their legal protection.
Methods: The descriptive method was used for the design of the theoretical part of
the thesis and for the overview of the literature. In the quantitative part of the thesis
we used a survey. 150 nurses employed in UMC Maribor were interviewed. The data
was processed using Microsoft Excel.
Results: 82 % of nurses were, while they were employed, victims of verbal abuse,
which is most frequently caused by patients (43 %) their relatives or their caretakers
(42 %). Nurses (59 %) strongly believe that patients or their relatives are violent
because of the general dissatisfaction regarding health services in Slovenia. The
legislation, which protects them, is poorly known. Only 61 % of the nurses know it.
Conclusion: The thesis established that verbal abuse is a common occurrence among
nurses, which is mostly ignored or overlooked. Nurses do not know the legislation
regarding verbal abuse in a workplace, at the same time, when violence occurs, they
hardly take any measures.
Keywords: nurse, verbal abuse, workplace, legislation, law.
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Uvod in opis problema

Pojav nasilja na delovnem mestu se z leti povečuje. Od devetdesetih let prejšnjega
stoletja je nasilje na delovnem mestu vse pogostejši pojav (Babnik, et al., 2012).
Nasilje v zdravstvu je resen problem, na kar nas opozarjajo različna svetovna
združenja, ki so začela delovati združeno z namenom, da ta problem čimbolj celovito
rešujejo. V Sloveniji so na problem nasilja v zdravstvenih institucijah prve opozorile
medicinske sestre in iz raziskave leta 1999 je razvidno, da je okoli 72,3 %
medicinskih sester že doživelo kakršno koli obliko nasilja na delovnem mestu. Glede
na rezultate omenjene raziskave se je Zbornica zdravstvene nege Slovenije – Zveza
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije odločila, da je
potrebno na tem področju aktivno delovati (Cvetežar & Pretnar Kunstek, 2005).
Nasilje je definirano kot negativna oblika vedenja ali dejanja v odnosu med dvema
ali več osebami (Babnik, et al., 2012). Splošna definicija nasilja na delovnem mestu
se tako lahko opredeljuje kot incident, pri katerem so zaposleni žaljeni, ogroženi ali
napadeni v okoliščinah, ki so povezane z njihovim delom, vključno s prihodom in
odhodom na delo, ter vključujejo eksplicitno ali implicitno grožnjo njihovi varnosti,
dobrobiti ali zdravju (Cvetežar & Pretnar Kunstek, 2005). V poklicih zdravstvenih
delavcev je stik z ljudmi, ki se tudi sami srečujejo z najrazličnejšimi situacijami in
izzivi, neizogiben, zato je možnost, da zaposleni v zdravstveni negi doživijo nasilje
na delovnem mestu trikrat večja kot pri ostalih poklicih (Jerkič, et al., 2014). Pri
pojmu nasilje najpogosteje pomislimo na fizično obračunavanje. Tudi v SSKJ je
nasilje definirano kot: »dejaven odnos do nekoga, značilen po uporabi sile« (Ahlin,
et al., 2000), med tem ko pri pojmu nasilja ne gre zgolj za rabo fizične sile, zato je
pomembno, da se je strokovna javnost začela ukvarjati tudi z okrepljenim pojavom
psihičnega nasilja. Le-to je sčasoma postalo najpogostejša oblika zaznanega in
doživetega nasilja. Pogosto je sestavljeno iz ponovljenih, nezaželenih, ne izzvanih in
vsiljenih dejanj, ki lahko uničujoče učinkujejo na žrtev (Cvetežar & Pretnar Kunstek,
2005). Mednarodne organizacije v psihično nasilje vključujejo verbalno zlorabo,
bullying ali mobing, nadlegovanje, ustrahovanje in grožnje (Babnik, et al., 2012).
Bračko (2014) v svoji knjigi navaja izsledke napovedi revije Harvard School of
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Business Health, ki predvideva, da bo glavni izostanek z dela leta 2020 depresija, ki
je zgolj posledica dolgotrajnega in poraščajočega psihičnega nasilja v sklopu
delovnega okolja slehernega posameznika.
Najpogostejši izvajalci psihičnega nasilja nad medicinskimi sestrami so pacienti,
velikokrat pa tudi medicinske sestre same. Veliko horizontalnega nasilja (nasilja med
sodelavci) so zabeležile raziskave, opravljene v sosednji Avstriji, medtem ko študija
iz Združenih držav Amerike kaže, da so najpogostejši izvajalci tako fizičnega kot
psihičnega nasilja nad medicinskimi sestrami pacienti (Babnik, et al., 2012). Sofield
& Salmond (2003) sta v svoji raziskavi ugotovili, da so najpogostejši izvajalci
verbalne zlorabe nad medicinskimi sestrami celo zdravniki, tem sledijo pacienti,
pacientova družina ter sodelavci, ne glede na to ali so z žrtvijo v podrejenem ali
nadrejenem položaju. Mnoge študije so pokazale, da so medicinske sestre na začetku
svoje kariere nezaščitene in bolj izpostavljene verbalnemu nasilju in mobingu
(Chang Eun & Cho, 2016).
Pomembno je, da se psihično nasilje na delovnem mestu prepozna, in da se ob tem
pravilno ukrepa. Vlade in njihove pristojne oblasti morajo poskrbeti za okvir, ki je
potreben za zmanjševanje in odpravo nasilja. Prav tako morajo delodajalci in njihove
organizacije zagotoviti promocijo delovnih mest brez nasilja, zaposleni pa morajo po
svojih močeh skrbeti za zmanjševanje in odpravo tveganj v zvezi z nasiljem na
delovnem mestu. Sindikati, poklicni odbori in strokovni timi posameznih oddelkov
morajo organizirati pobude ter mehanizme za zmanjševanje in odpravo tveganj v
zvezi z nasiljem na njihovih delovnih mestih. Le-tem pa morajo pomagati mediji,
raziskovalne in izobraževalne institucije, specialisti za nasilje na delovnem mestu,
skupine za zaščito potrošnikov/pacientov, policija in drugi pravosodni poklici,
nevladne organizacije, ki so aktivne na področju zdravja in varnosti, človekovih
pravic in enakopravnosti spolov (Cvetežar & Pretnar Kunstek, 2005).
Pomembno je, da so medicinske sestre ozaveščene o svojih pravicah in o pravnem
varstvu pred verbalnim nasiljem na delovnem mestu. Pacientom pa je potrebno pri
vstopu v zdravstveno obravnavo pojasniti pravice in dolžnosti ter jih seznaniti s
hišnim redom ustanove.
2
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Namen in cilji magistrskega dela

Namen magistrskega dela je ugotoviti pogostost pojavljanja verbalnega nasilja nad
medicinskimi sestrami v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru in ugotoviti,
kakšna je ozaveščenost medicinskih sester o pravni zaščiti pred verbalnim nasiljem.
Z anketnim vprašalnikom želimo ugotoviti pogostost verbalnega nasilja nad
medicinskimi sestrami s strani pacientov, njihovih svojcev in skrbnikov.
V teoretičnem delu raziskave so predvideni naslednji cilji:
-

s pomočjo literature opredeliti verbalno nasilje;

-

s pregledom literature ugotoviti, kakšna je pravna zaščita pred
verbalnim nasiljem medicinskih sester v Republiki Sloveniji.

V empiričnem delu raziskave so predvideni naslednji cilji:
-

ugotoviti, kdo najpogosteje izvaja nasilje nad medicinskimi sestrami
v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru;

-

ugotoviti, nad katero starostno populacijo medicinskih sester se
najpogosteje izvaja verbalno nasilje;

-

ugotoviti, nad katerimi medicinskimi sestrami (srednjimi ali
diplomiranimi) se najpogosteje izvaja verbalno nasilje;

-

ugotoviti, zakaj po mnenju zaposlenih medicinskih sester prihaja do
verbalnega nasilja s strani pacientov ter njihovih svojcev, in kako
ukrepajo, ko do zlorabe dejansko pride;

-

ugotoviti, katere so najpogostejše oblike verbalnega nasilja nad
medicinskimi sestrami;

-

ugotoviti, kako so medicinske sestre seznanjene s pravno zaščito pred
verbalnim nasiljem.

3
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Verbalno nasilje na delovnem mestu

Definiranje nasilja je vedno kulturno in družbeno pogojeno. Razumevanje nasilja se
je skozi čas razvilo v dve smeri: nasilje v medsebojnih odnosih in nasilje v družbi
(Mugnaioni Lešnik, 2012). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je nasilje
opredeljeno kot »dejaven odnos do koga, značilen po uporabi sile, pritiska« (Ahlin,
et al., 2000). Večina definicij nasilja je nastala znotraj psihologije in medicine, zato
prevladuje psihološki/psihiatrični diskurz, čeprav agresijo in nasilje pojasnjujejo tudi
sociologija, antropologija, pravo, politične vede in mednarodni odnosi (Koren, et al.,
2009). Dekleva (2004) je zapisal, da je sposobnost za nasilno odzivanje, torej tako, ki
ima namen groziti, ovirati, poškodovati ali onesposobiti drugo bitje, človeku
prirojena. Prav tako je človeku prirojena sposobnost socializiranja svojega vedenja,
torej njegovega usmerjanja, brzdanja in morebitnega spreminjanja pod vplivom
pričakovanj drugih in pritiskov socialnih norm. Tu nekje med obema vrstama
pojavov se oblikuje človekovo nasilno vedenje. Za pojasnitev celovitosti in
kompleksnosti nasilja je potrebno razumeti nasilje v socialnem času in prostoru, saj
je nasilje tako osebni kot tudi družbeni fenomen. Agresija in nasilje nastaneta šele v
trenutku, ko ju kot agresijo in nasilje prepoznajo tisti, ki ju vrednotijo oziroma
konstruirajo kot nesprejemljivi dejanji v nekem družbenem in socialnem okolju.
Nasilje je torej izraz tako imenovane negativne agresivnosti, ki je destruktivna in
uničujoča. Zato jo družba definira kot nesprejemljivo v skladu s svojimi kulturnimi
in civilizacijskimi normami (Koren, et al., 2009).
Nasilje se pojavlja v vseh državah, neodvisno od ekonomskega, socialnega,
religioznega ali kulturnega referenčnega okvira. Čeprav je pojav nasilja znan že iz
zgodovine, je eden najmanj raziskanih družbenih pojavov, ki se dogaja med
pripadniki vseh socialnih in ekonomskih razredov, kultur, verstev in spolnih
orientacij. Nasilje obstaja, odkar obstaja človek, je družbeni problem, izhaja iz
kulturnih vzorcev, tradicionalnih navad, običajev, verskih prepričanj, sistema vzgoje
in vpliva medijev (Flis, 2010). V Društvu za nenasilno komunikacijo nasilje
definirajo kot: »način, s katerim si povzročitelj/ica skuša v odnosu zagotoviti moč in
nadzor nad žrtvijo in uresničiti svoje interese. Nasilje vedno izhaja iz neravnovesja
4

moči med dvema osebama oziroma skupinama ljudi. Nasilje razumemo kot zlorabo
moči, ki jo oseba z več moči povzroča nad osebo z manj moči«.
Velika večina avtorjev navaja, da je najpogostejši vzrok agresije frustracija, ki se
pojavi, ko pride v motivacijskem delu do ovire in začasno ali dokončno prepreči
doseg cilja. Nasilje je lahko raznovrstno, nasilna dejanja pa so lahko hotena, direktna
in hitreje vidna oziroma prepoznavna ali pa indirektna oziroma prikrita, ki so težje
prepoznavna. Nasilje je lahko zelo kompleksno. Največkrat ga prepoznamo kot
fizično, psihično ali spolno, v vseh oblikah pa v marsičem spremeni žrtvino
zaznavanje sebe, drugih in socialnega okolja, v katerem živi (Bezenšek, 2008).
Opredelitve in definicije nasilja se razlikujejo. Večinoma si avtorji pri definicijah
nasilja niso enotni, vsem pa je skupno, da je nasilje nekaj negativnega/neprijetnega.
Ker smo ljudje svojevrstna bitja, ki imajo različna prepričanja, občutenja, doživljanja
je težko postaviti enotno definicijo nasilja, saj vsak izmed nas nasilje doživlja
drugače. Vendar pa nasilja ne razumemo kot individualen problem, temveč kot
družbeni problem, večinoma tam, kjer ga družba dopušča (Bezenšek, 2008).

3.1

Psihično – verbalno nasilje

Prejšnje tisočletje bi lahko označili kot stoletje fizičnega nasilja, surovih vojn,
nepotrebnega ubijanja in grobega obračunavanja. Futurologi so napovedovali, da se
bo v novem tisočletju fizično nasilje odpravilo. Ne le da nismo odpravili fizičnega
nasilja, ampak se je pojavilo novo nasilje – verbalno in psihično, ki ima enake cilje
kot fizično nasilje: nekoga si podrediti, ga ustrahovati, odgnati, zlomiti njegovo držo,
narediti ga neuspešnega (Bračko, 2014).
Psihično nasilje je namerna uporaba moči, vključno z grožnjo uporabe fizične sile,
proti posamezniku ali skupini ljudi, ki se kaže v prizadevanju škode fizičnemu,
mentalnemu, duhovnemu, moralnemu ali socialnemu razvoju posameznika (Babnik,
et al., 2012). Dolgo časa je bila ta oblika nasilja zelo podcenjena. Šele od
devetdesetih let dalje doživlja popolno obravnavo. Bratuša (2010) v svojem
diplomskem delu opredeljuje psihično nasilje kot ponavljajoče, neprijetne,
enostranske in vsiljene akcije, ki lahko pustijo pogubne posledice, do katerih pride s
fizičnim ali psihičnim posegom. Pomeni tudi širjenje neprijetnih oziroma lažnih
5

govoric, poniževanje, zasmehovanje, norčevanje in druge podobne oblike osebnih
napadov.
Društvo za nenasilno komunikacijo (2016) opredeljuje psihično nasilje kot: »dejanja,
ki najpogosteje potekajo na verbalni ravni in negativno vplivajo na samozavest,
samopodobo in samozaupanje druge osebe. Sem sodi: grobo kritiziranje človekove
osebnosti, žaljenje, zmerjanje, poniževanje, ustrahovanje in grožnje z besedami,
kričanjem, telesno držo, ustvarjanje negativnih mnenj o osebi na podlagi predsodkov
in stereotipov, ignoriranje, molčanje, da bi dosegli svoj cilj, širjenje negativnih
govoric o osebi, da bi zmanjšali njen ugled v družbi, izoliranje osebe od ljudi, s
katerimi bi želela ohranjati stik ipd«.
Med vrste neprimernega verbalnega izražanja, ki spadajo med verbalno nasilje,
sodijo: kletvice, žaljivke, grožnje, ustrahovanje, sovražni govor, neprimerne
pripombe o spolnosti, nepodajanje pomembnih informacij, besedno sovraštvo in
verbalni napad (Ozvatič, 2011).
S psihičnim in verbalnim nasiljem se zelo pogosto srečano na delovnem mestu.
Najpogosteje se z njim srečujejo poklici, ki imajo opravka z ljudmi, medtem ko drugi
poklici prav tako ne zaostajajo. Najpogosteje uporabljen izraz za psihično in
verbalno nasilje na delovnem mestu je mobing. To je slovenska različica angleškega
izraza mobbing in skladno s širšim pomenom izvirne besede pomeni napad, naskok
na koga in njegovo izločitev iz sredine (Bračko, 2014). Mobing je družbeni problem,
kajti vanj niso vključene samo žrtve mobinga temveč tudi njihove družine, kakor tudi
sindikat, kjer je žrtev zaposlena. Tudi delodajalci so se začeli zavedati resnih težav,
ki jih povzroča mobing, saj zanje velikokrat predstavlja velike stroške oziroma
izgube (Bezenšek, 2008).
Izraz mobing izhaja iz grške besede »mob«, ki pomeni drhal ali sodrga oziroma
izhaja iz glagola mob, ki v prevodu pomeni planiti na, napasti, lotiti se koga. Konrad
Lorenz je izraz mobing uporabil že v raziskovanju živalskih vrst, kjer je ta izraz
uporabil za napad skupine živali na vsiljivca (Bezenšek, 2008).
Vzroki, zaradi katerih prihaja do mobinga, so različni. Konkretne razmere v podjetju
sprožajo konflikte, lahko pa konflikti nastanejo slučajno. V strokovni literaturi
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najdemo trditev, da so konflikti neizogibni. V nekaterih situacijah utegnejo biti
neizogibni, s čimer pa se vsi ne strinjajo. Imajo svojo vrednost, včasih so celo
produktivni, če jih znamo obvladati in voditi (Bezenšek, 2008).
Naslednja definicija psihično nasilje opredeljuje kot teroriziranje, izločanje,
zasmehovanje, kritiziranje, deprimiranje žrtve različnih organizacijskih virov,
izolacija, načrtno povzročanje dolgčasa na delovnem mestu, nepravično ravnanje,
preprečevanje možnosti posredovanja pritožb, neupoštevanje mnenja žrtve,
obrekovanje in širjenje govoric o njej (Babnik, et al., 2012).
Ljudje smo del ožjih in širših skupnosti, v katerih veljajo določena pravila, katero
dejanje je dopustno in katero ne. O dobrih medčloveških odnosih lahko govorimo le,
kadar vsi vključeni spoštujemo človekove pravice, ki so določene s konvencijami in
zakoni. Prav tako je pomembno spoštovanje človekovih osebnostnih mej
posameznikov. Vsak človek ima pravico živeti varno in brez nasilja, prav tako ima
vsak človek pravico z nenasilno komunikacijo in pravnimi sredstvi ščititi svoje
osebne meje in interese (Društvo za nenasilno komunikacijo, 2016).

3.2 Nasilje v zdravstvu
Področju obvladovanja in preprečevanja različnih oblik nasilja na delovnem mestu se
posveča posebna pozornost šele od osemdesetih let prejšnjega stoletja (Bezenšek,
2008). Nasilje v zdravstvu je resen problem, na kar nas opozarjajo različna svetovna
združenja, ki so ob obravnavanju te problematike začela delovati združeno. Nasilje v
zdravstvu povzroča takojšnje in pogosto dolgoročne motnje v medsebojnih odnosih
in organizaciji dela, kar pa običajno vodi v zmanjšanje kakovosti zagotovljenih
storitev. Sčasoma povzroči nezaposlenost, psihične in fizične težave, ki pa slabo
vplivajo na družbeni položaj posameznika. Stroški nasilja zajemajo stroške
zdravstvenega varstva in dolgoročne rehabilitacije, stroške nezaposlenosti,
nezmožnosti in invalidnosti. Ogrožen je lahko tudi dostop javnosti do kakovostnih
zdravstvenih storitev (Cvetežar & Kunstek Pretnar, 2005)
Pojav nasilja na delovnem mestu se z leti povečuje. Čeprav je prisoten v vseh
sektorjih in med vsemi kategorijami delavcev, se skoraj četrtina nasilja dogaja v
zdravstvenih poklicih. Nasilje v zdravstvu je epidemija, ki se pojavlja v vseh, tudi
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razvijajočih se družbah. Med zdravstvenim osebjem so najbolj izpostavljene
medicinske sestre (Babnik, et al., 2012). Nasilje v bolnišnicah lahko povzročijo
pacienti, njihove družine ali sodelavci. Raziskave kažejo, da je največ nasilja v
bolnišnicah povzročenega s strani pacientov, sledijo jim svojci pacientov in
sodelavci/vrstniki. Srednje in diplomirane medicinske sestre so največkrat žrtev
nasilja, tako psihičnega kot fizičnega (Chang Eun & Cho, 2016). Že zaradi narave
dela medicinske sestre je le-ta izpostavljena psihičnemu in verbalnemu nasilju. Ne le
da nasilje izvajajo pacienti, njihovi svojci in nadrejeni (zdravniki), raziskave kažejo,
da je veliko tudi psihičnega nasilja med medicinskimi sestrami samimi, kar
imenujemo horizontalno nasilje (Rowe & Sherlock, 2005). Verjetnost, da zaposleni v
zdravstveni negi doživijo nasilje na delovnem mestu, je trikrat večja kot pri drugih
poklicih v zdravstvu. Najbolj izpostavljena je urgentna in psihiatrična dejavnost.
Med 35 % in 80 % zdravstvenega osebja je v času svojega dela v nevarnosti, da
postanejo žrtve nasilnega dejanja (Jerkič, et al., 2014). Verbalno in psihično nasilje je
najpogosteje izvedena oblika nasilja nad medicinskimi sestrami. Številke, ki
prikazujejo pojav verbalnega nasilja v zdravstveni negi, so zastrašujoče (Banda, et
al., 2016). Raziskave kažejo, da je verbalno nasilje najpogostejša oblika nasilja nad
medicinsko sestro s strani pacienta, ki se kaže kot agresija v besedi. V eni izmed
raziskav, izvedenih na Japonskem, 29 % medicinskih sester poroča o pojavu
verbalnega nasilja na njihovem delovnem mestu. Prav tako v raziskavi v Kanadi 38
% medicinskih sester poroča o eni izmed oblik verbalnega nasilja (Jackson, et al.,
2013). 96 % medicinskih sester, ki je sodelovalo v raziskavi v Kaliforniji leta 2001,
poroča o verbalnem nasilju tako s strani pacientov, svojcev in sodelavcev (Cindy,
2016). Babnik, et. al. (2012) v svojem članku navajajo podatke, da 51 % portugalskih
zdravstvenih delavcev poroča o verbalnem nasilju na delovnem mestu.
V Sloveniji so na problem nasilja v zdravstveni negi prve opozorile medicinske
sestre. V raziskavi iz leta 1999 je bilo ugotovljeno, da je 72,3 % medicinskih sester
že doživelo kakršnokoli obliko nasilja na svojem delovnem mestu. Zato se je v ta
namen preko Zbornice zdravstvene nege Slovenije – Zveza društev medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije leta 2000 oblikovala Delovna skupina za
nenasilje v zdravstveni negi. Mednarodni urad za delo (ILO), Svetovna zdravstvena
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organizacija (WHO) in Mednarodne javne službe (PSI) opozarjajo javnost na
problem nasilja v zdravstvenih institucijah. Problem nasilja na delovnem mestu, pa
naj bo to psihično ali fizično, je postal globalno vprašanje, tako da zdaj predstavlja
glavno skrb tako v industrializiranih državah kot v deželah v razvoju (Cvetežar &
Kunstek Pretnar, 2005).
Delovna skupina za nenasilje v zdravstvu se je leta 2010 odločila multiprofesionalno,
s pomočju zunanjih strokovnjakov in Sindikata delavcev v zdravstveni negi
Slovenije pripraviti protokole za obravnavo nasilja na delovem mestu. Oblikovala je
oblike nasilnih dejanj na delovnem mestu. Kot psihično nasilje so opredeljene
grožnje, sovražno vedenje, poniževanje, molk kot sredstvo pritiska, manipuliranje,
socialno izoliranje, ustvarjanje vzdušja strahu in terorja ter uničevanje osebne
lastnine. Verbalno nasilje pa so opredelili kot vzdevke, grobe besede, vpitje,
zasmehovanje, zmerjanje in ogovarjanje (Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni
negi, 2013).
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Slika 1: Nasilje na delovnem mestu

Vir: Hrastnik (2013)
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3.3

Ukrepanje ob pojavu nasilja na delovnem mestu

Nasilja na delovnem mestu se ne sme prezreti. Kadar se ugotovi potencialni obstoj
nasilja in se identificirajo tvegane okoliščine, je potrebno proti nasilju ukrepati (citat
okvirne smernice). Pri prepoznavi verbalnega ali agresivnega vedenja poskuša žrtev
povzročitelja ustaviti z jasnim opozorilom, da je njegovo vedenje neprimerno, in da v
zdravstvenem zavodu ni dopustno. Žrtev naj med pogovorom uporabi tehnike
umirjanja in zniževanja napetosti, povzročitelja pa naj čim prej odstrani z delovnega
mesta oziroma naj sama odide s kraja, kjer je bilo povzročeno nasilno dejanje. O
dogodku je potrebno takoj obvestiti nadrejenega ali poiskati drugo pomoč. Če so pri
dejanju prisotni tudi sodelavci, problema ne smejo prezreti, ampak morajo primerno
ukrepati. Pri verbalnem nasilju in oblikah agresivnega vedenja (žaljenje, zmerjanje,
podcenjevanje, vzdevki, omalovaževanje, verbalno spolno ali drugo nadlegovanje,..)
ali kadar žrtev ne more sama ustaviti nasilnega vedenja, naj poskušajo to storiti
sodelavci, tako da povzročitelja opozorijo, da je takšno vedenje neprimerno in v
zdravstvenem zavodu nedopustno. Povzročitelja je potrebno opozoriti, da bo njihovo
dejanje prijavljeno kot incident nadrejenemu. Kadar povzročitelj s svojim
neprimernim vedenjem kljub opozorilom žrtve in njegovega sodelavca ne preneha, je
potrebno nemudoma obvestiti druge sodelavce, nadrejenega in/ali varnostno službo,
ki nato uporabijo ukrepe za ustavitev nasilnega vedenja, po potrebi pa povzročitelja
odstranijo iz delovnega okolja oziroma zavoda. Če se verbalno in psihično nasilje
stopnjuje in prehaja v fizično, je potrebno o tem obvestiti policijo (Delovna skupina
za nenasilje v zdravstveni negi, 2013).
V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so izdali Pravilnik o izvajanju ukrepov
za preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem
mestu. V njem navajajo smernice za neformalno reševanje problema. Zaposleni, ki
meni, da se zoper njega izvaja nadlegovanje ali trpinčenje na delovnem mestu, naj
poskuša problem, ko se pojavi prvič, rešiti sam neformalno in naj od osebe, ki izvaja
nadlegovanje oziroma trpinčenje, zahteva, naj takoj preneha. Kadar žrtev tega ne
zmore storiti sama, naj za to zaprosi sodelavca ali vodjo. Žrtev lahko v primeru težjih
psihičnih posledic zaprosi za pomoč osebe – svetovalca, ki je v Univerzitetnem
kliničnem centru Maribor določena za pomoč in svetovanje žrtvam nadlegovanja in
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trpinčenja. Kadar se nastala situacija ne zmore rešiti neformalno, žrtev nadlegovanja
ali trpinčenja na delovnem mestu o tem pisno obvesti direktorja bolnišnice, žrtev, ki
je dogodek prijavila, pa zaradi tega ne sme trpeti negativnih posledic (Hrastnik,
2013).
Konfliktom, ki vodijo v nasilje, se je moč izogniti z dobro komunikacijo. Pravočasno
zagotavljanje informacij pacientom in njihovim svojcem oziroma skrbnikom je
bistveno za zmanjšanje možnosti napada ali zmerjanja. To je še posebej pomembno,
kadar gre pri pacientih za osebno stisko ali dolge čakalne dobe.

3.4 Pravna zaščita pred verbalnim nasiljem na delovnem mestu
Trpinčenje na delovnem mestu je velikokrat samoumevno in ga ljudje sprejemajo kot
sestavni del službe (Robnik & Milanovič, 2008).
Področje pravnih vidikov zdravstva je eno izmed najbolj zanimivih in najmanj
raziskanih področij v Sloveniji. Čeprav na temo pravnih vidikov zdravstva obstaja
obsežna zakonodaja, ni prav veliko strokovne literature s tega področja, še manj pa
sodne prakse (Turk, 2015).
Nasilje na delovnem mestu je prepogosto. Vsaka država ima na voljo specifične
podatke, ki jih je treba uporabiti za povečanje osveščenosti o pomenu vprašanja
nasilja na delovnem mestu ter za to, da ljudje, ki delajo v zdravstvu, skrbijo za njihov
razvoj, reševanje tega vprašanja pa sprejmejo kot prednostno nalogo (Cvetežar &
Kunstek Pretnar, 2005).

Ustava Republike Slovenije
Ustava Republike Slovenije je najvišji splošni pravni akt naše države. Sprejeta in
uveljavljena je bila 23. 12. 1991. Vsebuje 174. členov, ki so razdeljeni v 10 sklopov,
ki sledijo preambuli.
o 18. člen: »Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali
ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano
delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove
12

svobodne privolitve.« (Republika Slovenija, 2013). Mučenje kot
kaznivo dejanje je opredeljeno po posledici, ta posledica mora biti v
»hudem trpljenju«, ki pa je lahko fizično ali psihično (grožnje,
izsiljevanje, ponižanje, napadi na dostojanstvo itd. (Šturm, et al.,
2010).
o 34. člen: »Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti«
(Republika Slovenija, 2013). Izhodišče za temeljno ureditev
svobodne demokratične družbe je pojmovanje, da ima človek svojo
lastno vrednost, in da sta svoboda in enakost trajni temeljni vrednosti
državne enotnosti. Državne oblasti in vsi posamezniki, brez izjem, so
dolžni spoštovati pravico do varnosti (Šturm, et al., 2010).
o 39. člen: »Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega
nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja.
Vsakdo lahko svobodno izbira, sprejema in širi vesti in mnenja«
(Republika Slovenija, 2013).

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svobočin s protokoli
Razglasila jo je Generalna skupščina Združenih narodov 10. 12. 1948, upoštevajoč,
da si ta deklaracija prizadeva zagotoviti splošno in učinkovito priznavanje in
spoštovanje v njej razglašenih pravic (Informacijsko dokumentacijski center Sveta
Evrope, 2005).
Konvencija vsebuje 3. člen, ki se lahko enači z 18. členom Ustave Republike
Slovenije. V njem je zapisano, da se nikogar ne sme mučiti ali nečloveško in
ponižujoče z njim ravnati ali ga kaznovati.
o 8. člen: »Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja«.
o 10. člen: »Svoboda govora«. Vsak ima pravico do svobodnega
izražanja. Ta člen vsebuje tudi dolžnosti in odgovornosti, ki so nujno
potrebne zaradi javne varnosti, preprečevanja neredov ali zločinov, za
zavarovanje zdravja ali morale, za zavarovanje ugleda ali pravic
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drugih ljudi, za preprečevanje razkritja zaupnih informacij ali za
varovanje avtoritete in nepristranskosti sodstva (Informacijsko
dokumentacijski center Sveta Evrope, 2005).
o 14. člen: »Prepoved diskriminacije«. Pravice in svoboščine veljajo za
vse ljudi ne glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali
drugo prepričanje, narodnostni ali socialni izvor, pripadnost narodni
manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge okoliščine (Informacijsko
dokumentacijski center Sveta Evrope, 2005).

Zakon o delovnih razmerjih
Zakon ureja delovna razmerja med delodajalcem in delavcem. Sprejet je bil leta
2013.
o 7. člen (prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja
na delovnem mestu): »Prepovedano je spolno in drugo nadlegovanje.
Spolno nadlegovanje je kakršna koli oblika neželenega verbalnega,
neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z
učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre
za

ustvarjanje

zastraševalnega,

sovražnega,

ponižujočega,

sramotilnega ali žaljivega okolja. Nadlegovanje je vsako neželeno
vedenje, povezano s katero koli osebno okoliščino, z učinkom ali
namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno,
sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje«. Prepovedano je
trpinčenje na delovnem mestu, kar zajema vsako ponavljajoče ali
sistematično dejanje, ki je očitno in žaljivo ter usmerjeno proti
delavcem na delovnem mestu oziroma v zvezi z njihovim delom
(Zakon o delovnih razmerjih [ZDR-1], 7. čl.).
o 46. člen: »Delodajalec mora varovati in spoštovati delavčevo
osebnost ter upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost« (ZDR-1, 46.
čl.).
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o 47. člen (varovanje dostojanstva delavca pri delu): Delodajalec je
dolžan delavcu zagotoviti takšne pogoje dela oziroma delovno okolje,
v katerem delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu
nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali
sodelavcev (ZDR-1, 47. čl.).

Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne
uprave
Za izvrševanje 45. člena (varne delovne razmere) Zakona o delovnih razmerjih Vlada
Republike Slovenije izdaja Uredbo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v
organih državne uprave. Uredba določa ukrepe, s katerimi naj država zagotavlja
takšno delovno okolje, ki spoštuje dostojanstvo vseh zaposlenih. Sprejeta je bila leta
2009.
Ukrepi in smernice veljajo za vse zaposlene ne glede na položaj in posebnosti
njihovih pogodb o zaposlitvi. Predstojnica oziroma predstojnik je po 5. členu te
uredbe dolžan zaposlene ozaveščati o posebnostih in pravicah te uredbe v zvezi z
varstvom pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu
(Republika Slovenija, 2013).

Zakon o javnih uslužbencih
Sprejet je bil leta 2002. V zvezi z nadlegovanjem in trpinčenjem na delovnem mestu
so pomembni naslednji členi.
o 15.a člen (načelo prepovedi nadlegovanja): »Prepovedano je vsako
fizično, verbalno ali neverbalno ravnanje ali vedenje javnega
uslužbenca, ki temelji na katerikoli osebni okoliščini in ustvarja
zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo delovno
okolje za osebo ter žali njeno dostojanstvo« (Zakon o javnih
uslužbencih [ZJU], 15. čl.).
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Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja
Sprejet je bil leta 2004 in je prenehal veljati leta 2016. S tem zakonom se določajo
skupni temelji za zagotavljanje enakega odobravanja vsakogar.
Člen 3. prepoveduje diskriminacijo in se navezuje na 4. člen, ki opredeljuje pojem
enako odobravanje. 5. člen pa opredeljuje nadlegovanje kot nezaželeno ravnanje, ki
ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za osebo ter
žali njeno dostojanstvo (Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja
[ZUNEO], 3.-5. čl.).

Zakon o varnosti in zdravju pri delu
S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti delavcev in delodajalcev v zvezi z
zdravim in varnim delom ter ukrepi za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu.
Sprejel ga je Državni zbor Republike Slovenije maja leta 2011.
o 9. člen (temeljna načela pri izvajanju ukrepov): Glede na varnost
pri delu je podanih veliko ukrepov. Eden izmed ukrepov je tudi ta:
»razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo,
organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike
delovnega okolja« (ZVZD-1, 9. čl.).
o 11. člen: »Pravica do varnosti in zdravja pri delu«. Delavec ima
pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in
zdravje pri delu (ZVZD-1, 11. čl.).
o 24. člen: »(Nasilje, trpinčenje, nadlegovanje, psihosocialno tveganje).
Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in
obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih
oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo
zdravje delavcev«. Kadar delodajalec ne zagotavlja ali preprečuje
nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega
16

tveganja na delovnih mestih, se lahko delodajalca kaznuje z globo od
2.000 do 40.000 evrov (ZVZD-1, 24. čl.).
Kazenski zakonik
Nov kazenski zakonik je stopil v veljavo novembra leta 2011. V zvezi z nasiljem na
delovnem mestu so pomembni naslednji členi:
o 135. člen grožnja: »Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali
vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali
prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta
dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno
kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.« (Kazenski zakonik [KZ-1],
135. čl.).
o 135.a člen mučenje: »Kdor komu namenoma povzroči hudo bolečino
ali trpljenje, bodisi telesno ali duševno, da si od njega ali tretje osebe
pridobi informacijo oziroma priznanje, da ga kaznuje za dejanje, ki ga
je storil on ali tretja oseba ali je za to dejanje osumljen on ali tretja
oseba, da bi ga ustrahoval ali nanj izvajal pritisk ali da bi ustrahoval
tretjo osebo ali nanjo izvajal pritisk ali iz katerega drugega razloga, ki
temelji na kateri koli obliki kršitve enakopravnosti, se kaznuje z
zaporom od enega do desetih let.« (KZ-1, 135. čl.).
o

158. člen razžalitev: Takšno dejanje se kaznuje z denarno kaznijo ali
z zaporom do 3 mesecev. V primeru, kadar je razžalitev javna,
objavljena v medijih, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 6
mesecev (KZ-1, 158. čl.).

o 159., 160. in 161. člen obrekovanje, žaljiva obdolžitev in
opravljanje: Kdor o kom govori ali raznaša neresnico, kar lahko
škoduje njegovemu dobremu imenu ali časti, in ve, da kar govori, ni
resnica, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom od 3 do 6 mesecev,
v primeru, da je neresnica objavljena v medijih, se kaznuje z denarno
kaznijo in zaporom do enega leta. Če je tisto, kar trdi ali raznaša
17

takšne narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se kaznuje do 2
let zapora (KZ-1, 159.-161. čl.).
o 197. člen šikaniranje na delovnem mestu: »Kdor na delovnem
mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim
nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavam povzroči
drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost, se kaznuje z
zaporom do 2 let. Kar ima za posledico psihično, psihosomatsko ali
fizično obolenje ali zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega, se
storilec kaznuje z zaporom do 3 let.« (KZ-1, 197. čl.).

Zakon o pacientovih pravicah
Sprejel ga je Državni zbor Republike Slovenije januarja leta 2008. Namen tega
zakona je omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno
oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom ali
drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem. Zakon je sestavljen iz osmih delov. V
tretjem delu je opisan 54. člen, ki zajema pacientove dolžnosti. Te dolžnosti
narekujejo pacientom, da:
o aktivno sodelujejo pri varovanju in krepitvi zdravju ali povrnitvi letega;
o v času bolezni ravnajo v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in
načrti zdravljenja;
o dajo pristojnemu zdravniku in drugim zdravstvenim delavcem vse
potrebne in resnične informacije v zvezi z zdravjem njih samih in
njihovih svojcev, prebolelih boleznih, poškodbah, alergijah in
zdravilih, ki jih uživajo;
o

zdravstvene

delavce

obvestijo

o

nenadnih

spremembah

zdravstvenega stanja med zdravljenjem;
o so obzirni in spoštljivi do zasebnosti in drugih pravic pacientov ter
vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev;
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o spoštujejo urnike in hišni red ustanove ter predpisane organizacijske
postopke izvajalcev zdravstvenih storitev;
o pravočasno obvestijo izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem
izostanku na pregled ali zdravljenje (Zakon o pacientovih pravicah
[ZPacP], 54. čl.).

Pravilnik o izvajanju ukrepov za preprečevanje spolnega in drugega
nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu (v Univerzitetnem kliničnem
centru Maribor)
Pravilnik je nastal na podlagi 47. člena Zakona o delovnih razmerjih in na podlagi
pooblastil iz 25. člena Statuta Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ter po
pridobljenem pozitivnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu. Pravilnik je
veljaven od oktobra 2013 (Hrastnik, 2013).
o 1. člen: Sodelovalna delovna kultura, utemeljena na medsebojnem
zaupanju in spoštovanju ter varstvu integritete in osebnega
dostojanstva vseh udeležencev delovnega procesa, predstavlja
osnovo za pozitivno delovno klimo v UKC Maribor. Pomembna je
za uresničitev vseh zadanih ciljev UKC Maribor. Pojavljanje
spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu
predstavlja kršitev človeškega dostojanstva in osebnih pravic
zaposlenih, zato pomeni kršitev delovnih obveznosti tistih, ki to
izvajajo ali tega ne preprečijo (Hrastnik, 2013).
o 2. člen: Vsak zaposleni v UKC Maribor ima ne glede na položaj ali
pogodbo o zaposlitvi pravico do spoštovanja svojega dostojanstva
in še posebej do učinkovite zaščite pred spolnim in drugim
nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu (Hrastnik,
2013).
o 3. člen: Vsi zaposleni v UKC Maribor so zavezani k ustvarjanju
delovnega okolja, v katerem je človekovo dostojanstvo spoštovano.
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Posebne dolžnosti imajo vodilni in vodstveni delavci, ki morajo
nuditi oporo vsakemu, ki pravi ali opozori na pojave spolnega ali
drugega nadlegovanja ali trpinčenja (Hrastnik, 2013).

Hišni red (Univerzitetni klinični center Maribor)
Sprejel ga je direktor UKC Maribor dne 1. 12. 2009.
o 6. člen: Pacienti, obiskovalci in zaposleni se morajo vesti dostojno
in s svojim vedenjem ne smejo motiti dela na oddelku (Pestiček,
2009).
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4

Empirični del

Z raziskavo želimo ugotoviti, kakšen je pojav verbalnega nasilja nad medicinskimi
sestrami v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kdo ga najpogosteje izvaja in
ali medicinske sestre poznajo pravno zaščito pred verbalnim nasiljem na delovnem
mestu.

4.1

Raziskovalna vprašanja in hipoteze

V magistrskem delu smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze:
RV1: Kako pogosto se pojavlja verbalno nasilje nad medicinskimi sestrami v
Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru?
RV2: Kdo najpogosteje izvaja verbalno nasilje nad medicinskimi sestrami?
RV3: Nad katerimi medicinskimi sestrami (glede na izobrazbo) se najpogosteje vrši
verbalno nasilje?
RV4: Ali so medicinske sestre seznanjene s pravno zaščito pred verbalnim nasiljem
na delovnem mestu?
RV5: Kako medicinske sestre ukrepajo, kadar se nad njimi vrši verbalno nasilje?

H1: Pacienti izvajajo verbalno nasilje pogosteje kot svojci oz. skrbniki.
H2: Najpogostejša oblika verbalnega nasilja nad medicinskimi sestrami so žaljivke.
H3: Moški (pacienti, svojci oz. skrbniki) pogosteje izvajajo verbalno nasilje nad
medicinskimi sestrami.
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4.2

Metodologija

Magistrsko delo smo oblikovali s pomočjo deskriptivne in kvantitativne metode dela.
V teoretičnem delu magistrske naloge smo s pomočjo deskriptivne metode dela
zbirali podatke iz obstoječih podatkovnih baz ter analizirali pravno področje
obravnavanja verbalnega nasilja na delovnem mestu v Sloveniji. V empiričnem delu
magistrske naloge smo uporabili anketni vprašalnik, ki je zasnovan na podlagi
pregleda literature (Ozvatić, 2011 in Kolar, 2011). Pridobljene podatke smo
analizirali v računalniškem programu Microsoft Office Excel 2013, kjer smo izvedli
vizualizacijo, ostale statistične analize pa so izvedene s pomočjo programa IBM
SPSS Statistic 20.0.
4.2.1 Raziskovalni vzorec
V raziskavi je sodelovalo 150 medicinskih sester, zaposlenih na različnih oddelkih
(kirurški, interni in samostojni oddelki) v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.
4.2.2 Postopek zbiranja podatkov
Raziskavo smo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor izvajali med februarjem
in aprilom 2017. Pridobili smo potrebno soglasje v službi zdravstvene nege
Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Anketirancem smo razložili potek in
namen raziskave in poudarili njeno anonimnost. Razdelili smo 150 anketnih
vprašalnikov na različne kirurške, internistične in samostojne oddelke. Od tega smo
dobili vrnjenih 118 pravilno izpolnjenih vprašalnikov.
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5

Rezultati

Prvi del vprašalnika je zajemal osnovne podatke o anketirancih, kot so: spol, starost,
izobrazba, delovno območje in delovna doba.
Anketo je rešilo 111 (94 %) žensk in 7 (6 %) moških. Starost smo razdelili v
starostne skupine. Tako je anketo izpolnilo 24 (20 %), starih od 18 do 29, 30 (26 %),
starih od 30 do 39 let, in prav tako 30 (26 %), starih od 40 do 49 let, 32 (27 %), starih
od 50 do 59 let in 1 (1 %), star od 60 let in več. Glede na izobrazbo je anketo rešilo
62 (52 %) srednjih medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege, 47 (40 %)
diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov in 9 (8 %) magistrov
in magistric zdravstvene nege ali menedžmenta. V 4. vprašanju smo anketirance
spraševali, na katerem področju so zaposleni. 30 (20 %) vprašanih je zaposlenih v
ambulantni dejavnosti, 87 (75 %) vprašanih pa je zaposlenih v negovalnih enotah ali
intenzivni terapiji. V naslednjem vprašanju smo spraševali, koliko let delovne dobe
imajo anketiranci. Delovno dobo smo razdelili v različne kategorije. Največ
anketirancev ima delovno dobo 30 let in več, kar 26 (22 %), sledijo tisti z delovno
dobo do 5 let 24 (20 %), 20–24 let 16 (14 %), 15–19 let 15 (13 %), 25–29 let 14 (12
%), 10–14 let 12 (10 %) in 5–9 let 11 (9 %).
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V nadaljevanju ankete smo anketirance spraševali o pojavu verbalnega nasilja na
delovnem mestu. Glede na rezultate teh vprašanj smo kasneje odgovorili na
raziskovalna vprašanja in ovrgli oziroma potrdili hipoteze.
Graf 1: Število žrtev verbalnega nasilja med anketiranci

Graf 2: Pogostost pojava nasilja na delovnem mestu

Kar 97 (82 %) medicinskih sester, zaposlenih v Univerzitetnem kliničnem centru v
Mariboru, je na vprašanje, če so bile že kdaj žrtve verbalnega nasilja na delovnem
mestu, odgovorilo z »da«. 21 (18 %) medicinskih sester ni bilo žrtev verbalnega
nasilja na delovnem mestu. Prav takšni rezultati so bili pri vprašanju, ali menijo, da
je verbalno nasilje na delovnem mestu pogost pojav.
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Graf 3: Pojav verbalnega nasilja nad medicinskimi sestrami glede na izobrazbo

Pojav verbalnega nasilja nad medicinskimi sestrami smo razdelili glede na stopnjo
izobrazbe medicinske sestre. V največji meri (89 %) se verbalno nasilje pojavlja nad
diplomiranimi medicinskimi sestrami. Med srednjimi medicinskimi sestrami (77 %)
in magistri zdravstvene nege (78 %) je rezultat zelo tesen.
Graf 4: Izvajalci nasilja nad medicinskimi sestrami

Rezultati pri vprašanju, »kdo je najpogosteje verbalno nasilen nad Vami«, so si zelo
podobni. 63 (43 %) anketirancev je za odgovor izbralo paciente in 61 (42 %)
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anketirancev je izbralo svojce oz. skrbnike. 22 (15 %) medicinskih sester je izbralo
odgovor »drugo«. Večina odgovorov se je nanašala na zdravnike in sodelavce ter
drugo osebje bolnišnice.
Graf 5: Izvajalci verbalnega nasilja nad medicinskimi sestrami glede na spol

Pri razdelitvi povzročiteljev verbalnega nasilja glede na spol je 73 (62 %)
anketirancev mnenja, da so moški pogosteje verbalno nasilni, 45 (38 %) anketirancev
pa je mnenja, da so pogosteje verbalno nasilne ženske.
Graf 6: Vzroki za verbalni napad na medicinsko sestro
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Pri vprašanju, čemu pripisujejo vzrok za verbalni napad, so anketiranci izbirali več
kot en odgovor. Največ medicinskih sester – 95 (59 %), je mnenja, da do verbalnih
napadov prihaja zaradi splošnega nezadovoljstva nad zdravstvenimi storitvami, 43
(27 %) zaposlenih verbalne napade pripisuje predolgim čakalnim dobam. Le 13 (4
%) zaposlenih meni, da slaba zdravstvena oskrba in nestrpnost ter nesramnost
zdravstvenega delavca povzročajo verbalne napade nad medicinskimi sestrami. 10 (6
%) medicinskih sester je za odgovor izbrala »drugo«, pod kar so zapisali: bolezen
pacienta, vpliv zdravil, pacientovo nezadovoljstvo z njegovim zdravstvenim stanjem,
nepotrpežljivost in nestrpnost pacientov in svojcev ter miselnost o dominantnosti
določenih poklicnih skupin.
Graf 7: Ukrepanje v primeru pojava verbalnega nasilja na delovnem mestu

70 (38 %) medicinskih sester poskuša situacijo s pacientom oziroma svojcem rešiti
samih, 54 (29 %) o nastali situaciji poroča nadrejenemu, 34 (18 %) se o dogodku
pogovori s sodelavcem, 25 (13 %) jih dogodek prijavi, 3 (2 %) ne storijo ničesar in
nihče od anketiranih se ob nastalih dogodkih ne obrne na bolnišnično pravno službo.
Tudi pri tem vprašanju so anketiranci izbrali več kot en odgovor.
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Graf 8: Verbalno nasilje kot del poklica medicinske sestre

50 (42 %) medicinskih sester se strinja s trditvijo, da je verbalno nasilje del poklica
medicinske sestre, in da bi ga morale ob odločitvi za ta poklic sprejeti, 68 (58 %)
medicinskih sester pa se s to trditvijo ne strinja.
Graf 9: Najpogostejše oblike verbalnega nasilja nad medicinskimi sestrami

28

Najpogostejše so žaljivke. Za ta odgovor se je odločilo 82 (21 %) anketirancev,
sledijo jim kletvice – 59 (15 %), grožnje – 50 (13 %), sovražni govor in verbalni
napad – 45 (12 %), ustrahovanje – 37 (10 %), neprimerne pripombe o spolnosti – 31
(8 %), besedno sovraštvo – 17 (5 %) in nepodajanje pomembnih informacij – 16 (4
%). Pri tem vprašanju so imeli anketiranci možnost izbrati največ 4 odgovore.
Graf 10: Pogostost pojava verbalnega nasilja v zadnjih 6 mesecih

Anketirance smo spraševali, kako pogosto se je v obdobju zadnjih 6 mesecev nad
njimi pojavljalo verbalno nasilje. 79 (67 %) vprašanih je odgovorilo z “redko”, 20
(17 %) odgovarja s “pogosto” in 19 (16 %) z “nikoli”, nihče pa ni odgovoril z “redno
vsak dan”.

29

Tretji sklop vprašanje se je nanašal na zadovoljstvo medicinskih sester z reševanjem
nasilja na delovnem mestu in poznavanjem pravne zaščite.
Graf 11: Obravnava in reševanje nasilja

71 (60 %) vprašanih ni zadovoljnih z obravnavo in reševanjem nasilja v
Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, medtem ko je 47 (40 %) vprašanih
zadovoljnih.
Graf 12: Poznavanje zakonodaje o nasilju na delovnem mestu
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72 (61 %) medicinskih sester je odgovorilo, da slabo poznajo zakonodajo o nasilju na
delovnem mestu. 24 (20 %) jih je odgovorilo, da zakonodaje ne poznajo, 19 (16 %)
vprašanih jo dobro pozna in 3 (3 %) vprašani zakonodajo o nasilju na delovnem
mestu poznajo zelo dobro.

5.1 Preverjanje raziskovalnih vprašanj
RV1: Kako pogosto se pojavlja verbalno nasilje nad medicinskimi sestrami v
Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru?
Na to vprašanje lahko odgovorimo s pomočjo 7. in 15. vprašanja v anketnem
vprašalniku: »Ali ste že bili žrtev verbalnega nasilja (s strani pacientov ter svojcev
oz. skrbnikov) na delovnem mestu?« in »Kako pogosto se Vam je v obdobju zadnjih
6 mesecev zgodilo, da ste bili verbalno napadeni s strani pacientov ter njihovih
svojcev oz. skrbnikov?«. 97 (82 %) vprašanih je že bilo žrtev verbalnega nasilja na
delovnem mestu, 21 (18 %) pa se z verbalnim nasiljem na delovnem mestu še ni
srečalo. 79 (67 %) vprašanih se z verbalnim nasiljem sreča redko (enkrat na mesec
ali manj), 20 (17 %) pogosto (večkrat mesečno), 19 (16 %) se v zadnjih 6 mesecih ni
nikoli srečalo z verbalnim nasiljem in nihče ni odgovoril, da se z verbalnim nasiljem
srečuje vsakodnevno.
RV2: Kdo najpogosteje izvaja verbalno nasilje nad medicinskimi sestrami?
Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo dobili s pomočjo vprašanja 9 (»Kdo je
najpogosteje verbalno nasilen nad Vami?«) in 16 (»Kdo od pacientov ter njihovih
svojcev oz. skrbnikov glede na spol pogosteje izvaja verbalno nasilje?«). Rezultati so
pokazali, da je težko določiti, kdo je najpogosteje verbalno nasilen nad medicinskimi
sestrami, saj je 63 (43 %) anketirancev odgovorilo, da so najpogosteje verbalno
nasilni pacienti, in 61 (42 %) anketirancev je odgovorilo, da so najpogosteje verbalno
nasilni svojci oz. skrbniki. 22 (15 %) anketirancev je za odgovor izbralo možnost
»drugo«, pod kar so najpogosteje navedli sodelavce, zdravnike in drugo bolnišnično
osebje. Anketiranci so kljub navodilom izbirali več kot en odgovor.
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Iz rezultatov je moč razbrati, da so moški pogosteje verbalno nasilni nad
medicinskimi sestrami. Za ta odgovor se je odločilo 73 (62 %) medicinskih sester,
medtem ko je ženski spol izbralo 45 (38 %) anketirancev.
RV3: Nad katerimi medicinskimi sestrami (glede na izobrazbo) se najpogosteje vrši
verbalno nasilje?
Rezultati ankete so pokazali, da se verbalno nasilje največ vrši med diplomiranimi
medicinskimi sestrami (89 %), sledijo jim srednje medicinske sestre in magistri
zdravstvene nege.
RV4: Ali so medicinske sestre seznanjene s pravno zaščito pred verbalnim nasiljem
na delovnem mestu?
Iz rezultatov ankete je razvidno, da medicinske sestre niso seznanjene s pravno
zaščito pred verbalnim nasiljem na delovnem mestu, saj je kar 72 (61 %)
medicinskih sester na vprašanje: »Kako dobro poznate slovensko zakonodajo o
nasilju na delovnem mestu?« odgovorilo, da zakonodajo poznajo zelo slabo, 24 (20
%) jih zakonodaje ne pozna, 19 (16 %) jih pozna dobro in 3 (3 %) anketirani so
odgovorili, da zelo dobro poznajo zakonodajo o nasilju na delovnem mestu. Prav
tako je bilo njihovo slabo poznavanje zakonodaje o nasilju na delovnem mestu
razvidno iz 19. vprašanja v anketnem vprašalniku, ki je bil odprtega tipa, saj so
anketiranci lahko sami napisali, ali vedo, v kateri zakonodaji je urejeno nasilje na
delovnem mestu.
RV5: Kako medicinske sestre ukrepajo, kadar se nad njimi vrši verbalno nasilje?
S pomočjo 12. vprašanja v anketnem vprašalniku smo izvedeli, da 70 (38 %)
medicinskih sester poskuša situacijo s pacientom oziroma svojcem rešiti samih, 34
(29 %) o nastali situaciji poroča nadrejenemu, 34 (18 %) se o dogodku pogovori s
sodelavcem, 25 (13 %) dogodek prijavi kot »neželeni dogodek«, 3 (2 %) ne storijo
ničesar in nihče od anketiranih se ob nastalih dogodkih ne obrne na bolnišnično
pravno službo. Tudi tukaj so anketiranci velikokrat izbrali več kot en odgovor.
Anketirance smo povprašali tudi, »ali menijo, da je verbalno nasilje del poklica
medicinske sestre, in da bi morali s tem, ko se odločijo za ta poklic, sprejeti tudi
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tveganje za pojav verbalnega nasilja«. 68 (58 %) jih je mnenja, da verbalno nasilje ni
del poklica medicinske sestre, 50 (42 %) pa jih je mnenja, da je. Prav tako so
anketiranci (71) v 60 % nezadovoljni z obravnavo in reševanjem verbalnega nasilja v
njihovi organizaciji in v 40 % (47) so zadovoljni z obravnavo in reševanjem nastalih
dogodkov v zvezi z verbalnim nasiljem nad medicinskimi sestrami. Iz teh podatkov
lahko sklepamo, da zaradi visokega odstotka prepričanja, da je verbalno nasilje del
poklica medicinske sestre, verbalnega nasilja ne prijavijo bolnišnični pravni službi.
Ne gre pa zanemariti podatka, da kar 60 % vprašanih ni zadovoljnih z obravnavo in
reševanjem verbalnega nasilja v njihovi organizaciji.
H1: Pacienti izvajajo verbalno nasilje pogosteje kot svojci oz. skrbniki.
Rezultati so pokazali, da so v 43 % najpogosteje verbalno nasilni pacienti in v 42 %
svojci oz. skrbniki. Anketiranci so v nekaterih primerih izbrali več kot en odgovor.
Hipotezo smo preverili z uporabo binomskega testa v programu SPSS.
Tabela 1: Rezultat binomskega testa preverjanja podatkov o pogostosti nasilnih
dejanj med pacienti in svojci oz. skrbniki.
Binomial Test
Category

N

Nasilje Group 1

Pacient

63

,51

Group 2

Svojec

61

,49

124

1,00

Total

Observed
Prop.

Test
Prop.
,50

Hipotezo ovržemo, saj rezultat binomskega testa pokaže, da je p > 0,05.
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Exact Sig.
(2-tailed)
,928

H2: Najpogostejša oblika verbalnega nasilja nad medicinskimi sestrami so žaljivke.
Kar 82 (21 %) anketirancev je za odgovor, katere so najpogostejše oblike verbalnega
nasilja na delovnem mestu, izbralo žaljivke, 59 (15 %) kletvice, 50 (13 %) grožnje,
45 (12 %) sovražni govor in verbalni napad, 37 (10 %) ustrahovanje, 31 (8 %)
neprimerne pripombe o spolnosti, 17 (5 %) besedno sovraštvo in 16 (4 %)
nepodajanje pomembnih informacij. Anketiranci so lahko izbrali največ 4 odgovore.
Hipotezo preverimo s pomočjo Friedmanovega statističnega testa.
Tabela 2: Rangiranje podatkov (Friedmanow statistični test)
Ranks
Mean Rank
Kletvice
Žaljivke

5,62
6,50

Grožnje

5,28

Ustrahovanje
Sovražni govor

4,78
5,09

Neprimerne pripombe o spolnosti

4,56

Nepodajanje pomembnih informacij
Besedno sovraštvo

3,98
4,02

Verbalni napad

5,17

Tabela 3: Rezultat Friedmanowega testa
Test Statisticsa
N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

118
118,276
8
,000

a. Friedman Test
Hipotezo potrdimo, saj je p < 0,05.
H3: Moški (pacienti, svojci oz. skrbniki) pogosteje izvajajo verbalno nasilje nad
medicinskimi sestrami.
Hipotezo smo preverili z uporabo binomskega testa.
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Tabela 4: Rezultat binomskega statističnega testa glede na izvajanje nasilja
glede na spol.
Binomial Test
Category

Spol

N

Observed
Prop.

Group 1

Moški

73

,62

Group 2

Ženske

45

,38

118

1,00

Total

Test
Prop.

Exact Sig.
(2-tailed)

,50

,013

Hipotezo potrdimo. Rezultati testa kažejo, da je p < 0,05. Moški pacienti (73)
pogosteje izvajajo verbalno nasilje nad medicinskimi sestrami kot ženske (45).
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Interpretacija in razprava

Medicinske sestre se pri svojem delu nenehno srečujejo z ljudmi, ki se pojavljajo v
različnih življenjskih situacijah. Njim pa sledijo tudi svojci in skrbniki. Kronična in
akutna obolenja ter težke diagnoze povzročijo, da se ljudje odzovejo napadalno, saj
so v stiski. Velikokrat se zgodi, da je medicinska sestra ob takšnih situacijah prva, ki
je ob pacientu.
Pogost pojav verbalnega nasilja nad medicinskimi sestrami je značilen predvsem za
urgentno in psihiatrično dejavnost. Podatki iz raziskave, izvedene v Sloveniji, iz leta
2013 so primerljivi z našimi, saj je 74,2 % udeležencev v raziskavi s področja
urgentne dejavnosti odgovorilo, da so že doživeli verbalno ali drugo obliko nasilja na
delovnem mestu predvsem v obliki aktivnega neposrednega verbalnega nasilja s
strani svojcev in pacientov (Jerkič, et al., 2014). Skoraj enak podatek je iz raziskave
v Turčiji, kjer je 74,4 % anketiranih zdravstvenih delavcev odgovorilo, da so bili
izpostavljeni nasilju na delovnem mestu. Večina udeleženih v raziskavi je bila
izpostavljena verbalnemu nasilju (87,3 %) (Kaya, et al., 2016). Podobni podatki so
tudi iz raziskave v Malawiu, kjer je 66 % medicinskih sester odgovorilo, da so bile
žrtve verbalnega nasilja (Banda, et al., 2016). Iz izsledkov dosedanjih raziskav lahko
sklepamo, da so zdravstveni poklici najbolj izpostavljeni nasilju na delovnem mestu.
Najpogostejša oblika nasilja je ravno psihično nasilje, kamor spada verbalno nasilje.
V raziskavi iz leta 2011 z naslovom »Nasilje nad medicinskimi sestrami na
delovnem mestu« je 78,5 % udeležencev raziskave odgovorilo, da se je že srečalo z
nasiljem na delovnem mestu. V primerjavi z drugimi oblikami nasilja je psihično
nasilje najpogostejša oblika nasilja nad medicinsko sestro (Babnik, et al., 2012).
Rezultat lahko primerjamo z rezultati naše raziskave, kjer je 82 % anketiranih
medicinskih sester odgovorilo, da se je že srečalo s pojavom verbalnega nasilja na
delovnem mestu. Takšni rezultati so pokazatelji, da se nasilje nad medicinskimi
sestrami povečuje. Rowe & Sherlock (2015) v izsledkih svoje raziskave poročata, da
je kar 96,4 % medicinskih sester odgovorilo, da se je v svoji karieri že srečalo z
verbalnim napadom. 79 % medicinskih sester je poročalo o verbalnem napadu s
strani pacienta, 75 % s strani drugih medicinskih sester, 74 % s strani zdravnikov, 68
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% s strani svojcev oziroma skrbnikov, 24 % s strani stažistov in 19 % s strani ostalih
zaposlenih v ustanovi. Mednarodne raziskave in strokovni članki opozarjajo na
nasilje na delovnem mestu, največ nasilja pa se dogaja ravno v zdravstvenih poklicih,
pri čemer so nasilju medicinske sestre najbolj izpostavljene (Zbornica zdravstvene in
babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije [Zbornica-Zveza], 2013). Svetovna zdravstvena
organizacija opozarja, da je pojav nasilja nad zaposlenimi v zdravstvu velik problem
21. stoletja. Po podatkih iz leta 2013 iz Združenih držav Amerike je 13 % odsotnosti
z dela v zdravstvenem sistemu moč pripisati nasilju (fizičnemu in psihičnemu), ki se
pojavlja na delovnem mestu. Število odsotnosti z dela zaradi nasilja pa se z leti
povečuje. OSHA (Occupational Safety and Health Administration) določa smernice,
s katerimi delodajalci stremijo k varnemu delovnemu mestu (American Nursing
Association [ANA], 2017).
Raziskave iz preteklosti so kot glavne izvajalce psihičnega nasilja nad medicinskimi
sestrami pogosto navajale zdravnike. Po nekaterih raziskavah zadnjih 5 let so
zdravniki še vedno zelo visoko na lestvici izvajalcev psihičnega nasilja, vendar so na
prvem mestu pacienti. Študija iz leta 2004, narejena v Sloveniji, je pokazala, da so
najpogosteje povzročali nasilje zdravniki, sledili so jim pacienti in kasneje sodelavke
– medicinske sestre, medtem ko je raziskava, opravljena leta 2011, pokazala, da so
na prvem mestu (kot izvajalci nasilja nad medicinskimi sestrami) pacienti (ZbornicaZveza, 2013). Podatke lahko primerjamo z našimi, kjer so anketiranci v večini za
izvajalce izbirali paciente in svojce oz. njihove skrbnike. S tem odgovorimo na drugo
raziskovalno vprašanje in ovržemo prvo hipotezo, saj ni statistične razlike med
izvajalcem nasilja med pacienti in svojci. 15 % anketirancev je za odgovor, kdo
najpogosteje izvaja verbalno nasilje nad njimi, izbralo odgovor »drugo«, pod kar so v
večini zapisali zdravnike in nadrejene.
Medsebojni odnosi in odnosi z nadrejenimi so bistvenega pomena za kvalitetno
zdravstveno nego. Dobra komunikacija med zaposlenimi se prenaša tudi na dobro
komunikacijo med medicinsko sestro in pacientom ter svojcem. V naši raziskavi je
15 % medicinskih sester odgovorilo, da so sodelavci, zdravniki in drugi zaposleni
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nad njimi verbalno nasilni. Sodelovanje med medicinsko sestro in zdravnikom je
pogostokrat še vedno zelo zahtevno.
Porast pojava verbalnega nasilja lahko pripisujemo tudi pomanjkanju kadra in
splošnemu stanju zdravstva v Sloveniji. Težave v zdravstvenemu sistemu in
prepoved zaposlovanja so pripeljale tudi do večje izčrpanosti zdravstvenega osebja,
zato so medicinske sestre preobremenjene, podaljšale so se čakalne dobe, kar pa
opazijo tudi svojci in pacienti. Bojić, et al. (2016) v svoji raziskavi iz lanskega leta
navajajo podatke ankete, da je za obvladovanje nasilja na delovnem mestu potrebno
več osebja in več izobraževanja s področja nasilnega vedenja pacientov. V rezultatih
raziskave, ki smo jo izvedli v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru,
anketiranci kot najpogostejši vzrok za verbalni napad pripisujejo splošnemu
nezadovoljstvu nad zdravstvenimi storitvami (59 %), temu pa sledijo predolge
čakalne dobe (27 %).
Da psihično nasilje medicinske sestre največkrat razumejo kot del poklica v svoji
literaturi, navaja tudi Gale, et al. (2009). Rezultati v naši raziskavi so pokazali, da se
je ta miselnost vendarle nekoliko spremenila, saj je 58 % medicinskih sester
odgovorilo, da verbalno nasilje ni del poklica, ki ga opravljajo. Da prihaja do večjega
pojava nasilja nad medicinskimi sestrami, lahko povzamemo tudi s tega stališča,
koliko časa medicinske sestre preživijo ob pacientu, kar lahko povežemo z že
izvedenimi raziskavami, katerih podatki kažejo, da so zaposleni v zdravstveni negi
tudi do devetkrat bolj izpostavljeni nasilju kot ostali zdravstveni delavci (Babnik, et
al., 2012). Medicinske sestre so do nasilja v zdravstveni negi manj strpne kot nekoč.
Zavedajo se svojih pravic, o nasilju na delovnem mestu se govori več kot nekoč, prav
tako pa o tem poročajo tudi mediji (Zbornica-Zveza, 2013).
Zakonodaja, ki ureja problematiko nasilja na delovnem mestu, je delavcem slabo
poznana. Rezultati naše raziskave kažejo, da kar 61 % medicinskih sester slabo
pozna slovensko zakonodajo o nasilju na delovnem mestu, 20 % medicinskih sester
je odgovorilo, da zakonodaje ne pozna. Medicinske sestre bi morale biti obveščene o
pravicah, ki jih podaja slovenska zakonodaja. Prav tako bi morali biti pacienti in
svojci oziroma skrbniki ob prihodu v zdravstveno obravnavo informirani o njihovih
dolžnostih in o vedenju v določeni ustanovi.
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Sklep

V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili definicijo nasilja. Poglobili
smo se v psihično – verbalno nasilje ter poudarili problem nasilja v zdravstvu.
Predstavili smo ukrepe ob pojavu nasilja na delovnem mestu, ki je še vedno
velikokrat prezrto. Medicinske sestre verbalno nasilje velikokrat sprejmejo kot del
svojega poklica, zato se obravnavanje verbalnega nasilja nad njimi v veliki meri
prezre oziroma ga medicinske sestre poskušajo s pacientom razrešiti same. V
empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave.
Anketni vprašalnik je izpolnilo 118 medicinskih sester, zaposlenih v Univerzitetnem
kliničnem centru v Mariboru.
Rezultati raziskave so pokazali, da so medicinske sestre pri svojem delu velikokrat
žrtve verbalnega nasilja. Najpogosteje verbalno nasilje nad njimi vršijo pacienti,
sledijo jim svojci oziroma skrbniki. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da so nadrejeni in
sodelavci pogostokrat verbalno nasilni med seboj. Kadar se nad medicinskimi
sestrami vrši verbalno nasilje, le-to v večini poskušajo rešiti s povzročiteljem same.
Kadar gre za zahtevnejši primer, to sporočijo vodji ali se o nastalem dogodku
pogovorijo med seboj. Nikoli ne prijavijo dogodka bolnišnični pravni službi, kar pa
je povezano tudi s slabim poznavanjem zakonodaje o nasilju na delovnem mestu.
Medicinske sestre so mnenja, da je vzrok za pojav verbalnega nasilja splošno
nezadovoljstvo nad zdravstvenimi storitvami in predolge čakalne dobe,kot posledica
trenutnega zdravstvenega sistema.
Pomembno je, da se medicinske sestre zavedajo, da verbalno nasilje s strani
pacientov oziroma svojcev ali skrbnikov ni del njihovega poklica. Vsak človek si
zasluži spoštovanje. Spoštljiv odnos pa naj bo obojestranski.
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Priloge
Anketni vprašalnik

Spoštovani/a!
Moje ime je Ksenija Zbičajnik. Sem absolventka magistrskega študija zdravstvene
nege na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Pred Vami je anketni
vprašalnik. V okviru magistrske naloge raziskujem pojav verbalnega nasilja nad
medicinskimi sestrami v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru. Prosila bi
Vas za sodelovanje, saj mi bodo Vaši odgovori pomagali pri raziskavi. Anketa je
anonimna sodelovanje v raziskavi pa prostovoljno. Rezultati raziskave bodo
uporabljeni izključno v znanstveno-raziskovalne namene.

Zaradi lažjega reševanja ankete prilagam definicije nekaterih pojmov:


Pacient je bolnik ali drug uporabnik zdravstvenih storitev v odnosu do
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev oziroma izvajalcev
zdravstvenih storitev ne glede na svoje zdravstveno stanje.



Bližnje osebe so druge osebe zunaj kroga ožjih družinskih članov, ki so s
pacientom v zaupnem razmerju in to lastnost vsaj verjetno izkažejo.



Ožji družinski člani pacienta so zakonec, zunajzakonski partner, partner iz
istospolne skupnosti, starši, posvojitelji, stari starši, otroci oziroma
posvojenci, vnuki ter bratje in sestre (Zakon o pacientovih pravicah).

Za Vaše odgovore se Vam že v naprej iskreno zahvaljujem.

1

1. Spol:
a. moški
b. ženski
2. Starost:
a. 18-29 let
b. 30-39 let
c. 40-49 let
d. 50-59 let
e. 60 let in več
3. Izobrazba:
a. srednja medicinska sestra (tehnik zdravstvene nege)
b. diplomirana medicinska sestra/diplomiran zdravstvenik
c. magistra/magister zdravstvene nege, menedžmenta
4. Delovno območje:
a. negovalna enota in intenzivna terapija
b. ambulantna dejavnost
5. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor ste trenutno zaposleni:
a. za nedoločen čas
b. za določen čas
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6. Vaša skupna delovna doba znaša:
a. do 5 let,
b. 5-9 let
c. 10-14 let
d. 15-19 let
e. 20-24 let
f. 25-29 let
g. 30 let in več

7. Ali ste že bili žrtev verbalnega nasilja (s strani pacientov ter svojcev oz.

skrbnikov) na delovnem mestu?
a. da
b. ne
8. Ali menite, da je pojav verbalnega nasilja na delovnem mestu pogost pojav?
a. da
b. ne

9. Kdo je najpogosteje verbalno nasilen nad Vami?
a. pacient
b. svojci oz. skrbniki
c. drugo:___________________________________________________

__
10. Ali ocenjujete, da ste sami povzročili vzroke za omenjeno dejanje?
a. da
b. ne
c. ne vem

3

11. Čemu prepisujete vzrok za verbalni napad?
a. predolga čakalna doba
b. splošno nezadovoljstvo nad zdravstvenimi storitvami
c. slaba zdravstvena oskrba
d. nestrpnost in nesramnost zdravstvenega delavca
e. drugo:___________________________________________
12. Če se je nad Vami zgodilo verbalno nasilje, katerega je povzročil pacient,
svojec oz. skrbnik, kako ste se odzvali oz. se odzovete ali verbalno nasilje
prijavite in v kakšni obliki?
a. povem nadrejenemu
b. povem sodelavcu
c. prijavim kot neželjeni dogodek
d. obrnem se na bolnišnično pravno službo
e. situacijo poskušam s pacientom, svojcem oz. skrbnikom rešiti sam
f. ne storim ničesar
13. Ali menite, da je verbalno nasilje del poklica medicinske sestre in da bi
morali s tem, ko se odločite za ta poklic, sprejeti tudi tveganje za pojav
verbalnega nasilja?
a. da
b. ne
14. Katere so po Vašem mnenju najpogostejše oblike verbalnega nasilja na
delovnem mestu? (največ 4 možni odgovori)
a. kletvice
b. žaljivke
c. grožnje
d. ustrahovanje
e. sovražni govor
4

f. neprimerne pripombe o spolnosti
g. ne podajanje pomembnih informacij
h. besedno sovraštvo
i. verbalni napad
15. Kako pogosto se Vam je v obdobju zadnjih 6 mesecev zgodilo, da ste bili

verbalno napadeni s strani pacientov ter njihovih svojcev oz. skrbnikov?
a. redno (vsak dan)
b. pogosto (večkrat mesečno)
c. redko (enkrat na mesec ali manj)

d. nikoli
16. Kdo od pacientov ter njihovih svojcev oz. skrbnikov glede na spol pogosteje

izvaja verbalno nasilje?
a. moški
b. ženske

17. Ali ste zadovoljni z obravnavo in reševanjem verbalnega nasilja v Vaši
organizaciji?
a. da
b. ne

18. Kako dobro poznate Slovensko zakonodajo o nasilju na delovnem mestu?

a. poznam zelo dobro
b. dobro
c. slabo
d. ne poznam
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19. Ali veste v kateri zakonodaji je urejeno nasilje na delovnem mestu?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________

Hvala za sodelovanje!
Z lepimi pozdravi, Ksenija Zbičajnik.
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