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POVZETEK
Pri zaposlenih različnih poklicev pogosto prihaja do okvar telesa, ki so posledica
delovnih obremenitev. Zdravstveni delavci so poklicna skupina, ki je po mnenju
številnih raziskovalcev zaradi težkih fizičnih obremenitev, ki so prisotne ob skrbi za
paciente, močno ogrožena za nastanek okvar mišično-skeletnega sistema. Ergonomija
je veda, ki proučuje vplive dela na človeka – tudi na področju zdravstvene nege. Na
voljo so že številni ergonomski tehnični pripomočki, postavili pa smo si vprašanje,
koliko jih zaposleni v zdravstveni negi dejansko uporabljajo.
Za raziskovalno okolje smo izbrali domove starejših občanov, kjer je veliko število
uporabnikov – stanovalcev, ki so od pomoči zaposlenih popolnoma odvisni. Poskušali
smo ugotoviti, ali zaposleni v domovih starejših občanov pri delu uporabljajo
ergonomske tehnične pripomočke in kakšni so vzroki za morebitno neuporabo.
Empirični del magistrske naloge temelji na raziskavi, ki je bila opravljena v domovih
starejših občanov na področju Gorenjske. Za raziskavo sta bila oblikovana dva
vprašalnika, prvi je bil namenjen vodjem zdravstvene nege in oskrbe v
socialnovarstvenih zavodih, drugi pa negovalnemu osebju v domovih starejših
občanov, in sicer zdravstvenim tehnikom, srednjim medicinskim sestram ter
bolničarjem/negovalcem.
Ugotovili smo, da so zavodi zadovoljivo opremljeni z ergonomskimi tehničnimi
pripomočki, da so zaposleni poučeni o njihovi uporabi in jih znajo uporabljati – pa
vendar ugotavljamo bistveno nižjo uporabo kot drugi (predvsem tuji) raziskovalci.
Zaposleni ergonomske tehnične pripomočke uporabijo samo v eni četrtini primerov,
kjer bi bila uporaba smiselna in potrebna, Najpogostejši razlog neuporabe je
pomanjkanje časa, ki je posledica neustreznih kadrovskih normativov.
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SUMMARY
Employees of various professions often suffer because of body defects as a result of
workloads. Healthcare workers are a professional group, who suffer, according to
many researchers, due to the heavy physical burden that is present in the care of
patients. They are severely compromised by the occurrence of musculoskeletal
disorders. Ergonomics is a science that studies the effects of work on humans –
including the nursing profession. A number of ergonomic technical devices are
already available, but we have raised the question of how many employees in health
care actually use them.
For the research environment we have selected nursing homes with a large number
of users – residents who depend completely on the help of employees. We tried to
determine whether employees in nursing homes use ergonomic technical devices at
work and what are the possible reasons for their non-use.
The empirical part of the master's thesis is based on a survey carried out in nursing
homes of the Gorenjska region. Two questionnaires were designed for the survey, the
first being for health care and care managers in social welfare institutions, and the
other for nursing staff in nursing homes, namely for registered nurses and nursing
assistants.
We have found that the nursing homes are adequately equipped with ergonomic
technical devices, that employees are educated about their use and they know how
to use them - nevertheless, we found a significantly lower use than other (especially
foreign) researchers. Employees use ergonomic technical devices only in one quarter
of cases where the use would be meaningful and necessary. The most common reason
for not using the devices is the lack of time that is due to inadequate staffing norms.
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1 UVOD
1.1 OPREDELITEV PODROČJA RAZISKAVE IN PROBLEMA
Ergonomija interdisciplinarno proučuje delovne obremenitve ter išče
razbremenitve, kadar obremenitev povzroča neudobje ali celo prekoračuje
tolerančno mejo. Obravnava odnos človek – delovno okolje skozi obremenitev
človeka na delovnem mestu, tako s fizične kot s psihološke plati (Balantič, 2001).
Ergonomija v zdravstveni negi (v nadaljevanju ZN) se ukvarja s pogoji dela vseh
zdravstvenih delavcev, ki sodelujejo v zdravstveni negi pacienta. Opredeljuje
obseg in velikost obremenitev, ki jih imajo zdravstveni delavci na delovnem
mestu, in predlaga rešitve za njihovo omejevanje in zmanjševanje. Negovalno
osebje je pri opravljanju ZN vsakodnevno izpostavljeno različnim statičnim in
dinamičnim obremenitvam, ki v organizmu izzovejo odgovor. Pri poklicnem delu
naj bi bili obremenjenost in obremenitev v ravnovesju. Ker pa je to ravnovesje pri
delu zdravstvenih delavcev zelo pogosto porušeno, pride do preobremenjenosti,
kar vodi do patoloških reakcij v telesu in posledično do poslabšanja kazalcev
negativnega zdravja. Telesni položaji se pri negovalnem osebju med delom
pogosto spreminjajo. Velik problem se kaže pri pojavu statičnih obremenitev, kar
je posebej izrazito pri opravljanju zahtevnejših nalog, postopkov in posegov, ki jih
vsak dan izvaja negovalno osebje. Zaradi neprimerne drže pri delu in pogosto
sklonjenega stoječega položaja, kar privede do nefiziološke obremenitve sklepov
in zlasti izometrične obremenitve mišic, se pogosto pojavijo obolenja ledvenega in
vratnega dela hrbtenice (Stričević, Balantič, Turk in Čelan, 2006).
Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen
(2005) v skladu z Direktivo Sveta 90/269/EGS z dne 29. maja 1990 o minimalnih
zdravstvenih in varnostnih zahtevah za ročno premeščanje bremen, kadar za
delavce obstaja predvsem nevarnost poškodbe hrbta (četrta posebna direktiva v
smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (OJ L 156 z dne 21. 6. 1990, str. 9–13),
določa ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju
bremen, pri katerem so delavci izpostavljeni nevarnosti okvare hrbta. Ročno
premeščanje po tem pravilniku pomeni vsako fizično delo, ki vključuje dvigovanje,
prenašanje, spuščanje, potiskanje, vlečenje, nošenje ali premikanje bremena s
človeško silo in druga podobna dela (npr. podpiranje, držanje), ki zaradi svojih
značilnosti ali zaradi neugodnih ergonomskih pogojev pomeni nevarnost za
poškodbe hrbta delavcev. Delodajalec mora, kadar je to mogoče, ročno
premeščanje bremen nadomestiti s primerno delovno opremo, pripomočki in
primernimi mehanskimi pomagali. Kadar se ni mogoče izogniti ročnemu
premeščanju bremen, mora delodajalec sprejeti primerne organizacijske in
tehnične ukrepe, uporabiti primerno opremo ter pravilen način dela, da bi
zmanjšali nevarnost, povezano z ročnim premeščanjem bremen.
Dobro počutje starejših je velikokrat odvisno od stopnje njihove fizične kondicije.
Vendar že sama starost povzroči upad fizičnih sposobnosti, kar je posledica
degenerativnih procesov. Motnje gibanja ali celo nepomičnost pogosto nastopijo
kot posledice degenerativnih obolenj kljub skrbi starostnika za dobro fizično
kondicijo (Hur, Park, Kim, Storey in Kim, 2005). Pri starostniku z zdravstvenimi
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težavami se pogosto razvijejo problemi s pomičnostjo, kar zmanjša njihovo
sposobnost samooskrbe in vpliva na kakovost življenja (Kneafsey, 2007).
Večina starejše generacije lahko sama skrbi zase, z zviševanjem starosti pa se
povečuje delež tistih, ki tega niso več sposobni. V Sloveniji približno 15 %
starostnikov potrebuje delno pomoč pri izvajanju dnevnih aktivnosti, v 10 % pa so
od pomoči popolnoma odvisni. Zanje skrbijo domači, v 50 % pa jim nudijo oskrbo v
javni mreži socialne pomoči in v domovih za starejše občane (v nadaljevanju DSO)
(Kek, Hrovat in Leskovic, 2010).
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (2006) za
osebe, starejše od 65 let, v 24. členu določa 4 kategorije oskrbe. Kategorija
oskrbe opisuje sposobnost stanovalca za samooskrbo oz. stopnjo njegove
odvisnosti od pomoči drugih, zato je pomemben podatek pri ugotavljanju
obremenjenosti zaposlenih v DSO:
Oskrba I – za osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost,
niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg
neposredne pomoči.
Oskrba II – za osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki
potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči.
Oskrba III – za osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki
v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, in sicer:
a) za osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb,
b) za najtežje prizadete osebe.
Oskrba IV – za osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno
osebno pomoč in nadzor (oskrba oseb z demenco).
Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS, 2012; v nadaljevanju
SSZS) se je od leta 2008 do leta 2012 v DSO delež oskrbe I zmanjšal za 33,1 %, ob
tem se je delež oskrbe II povečal za 7,8 %, oskrbe III za 13,5 % oskrbe IV pa za 8,3
%, pri čemer so kadrovski normativi ostali nespremenjeni. Konec leta 2012 je bilo
tako v kategorijo oskrbe I razvrščenih 29,9 % stanovalcev, v kategorijo oskrbe II
19,3 % stanovalcev, v kategorijo III 41,3 % in kategorijo IV 9,5 % stanovalcev. V
Kumulativnem poročilu za leto 2016 pa SSZS (2017) navaja, da je bilo na dan
31. 12. 2016 v slovenskih DSO 24,9 % stanovalcev razvrščenih v kategorijo oskrbe I,
19 % v kategorijo oskrbe II, 44,5 % v kategorijo oskrbe III in 11,6 % v kategorijo
oskrbe IV.
Stanovalce v posamezne kategorije oskrbe razvršča Komisija za sprejem,
premestitev in odpust stanovalcev, ki jo mora imeti vsak socialnovarstveni zavod.
Osnova za razvrščanje so interni akti, ki so oblikovani na podlagi Pravilnika o
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (2010) in Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (2006).
Ker zaradi omenjenega načina prihaja do razlik v načinu oblikovanja cen storitev
med posameznimi zavodi, si SSZS že nekaj časa prizadeva, da bi oblikovali enoten
pravilnik o razvrščanju v posamezne kategorije oskrbe, ki bi veljal za vse
socialnovarstvene zavode.
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V DSO je glede na število stanovalcev zaposlenih bistveno manj izvajalcev
zdravstvene nege kot na negovalnem oddelku bolnišnice. Tako en zaposleni v DSO
povprečno skrbi za 2-krat več stanovalcev kot na negovalnem oddelku (Tavželj,
2011). Velik del stanovalcev prihaja v domove neposredno iz akutnih in negovalnih
oddelkov v bolnišnicah. DSO so na zdravstvenem področju podvrženi isti strokovni
doktrini in istim nadzornim mehanizmom kot bolnišnice. Stanovalcu so dolžni
zagotavljati primerljiv obseg in vsebino zdravstvene nege, kot jo je imel v
bolnišnici (Koprivnikar, 2010).
Po raziskavi, ki so jo v nekaterih slovenskih domovih za starejše občane izvedli
dijaki zdravstvene šole Celje, za bolničarje/negovalce1 (v nadaljevanju B/N) in
zdravstvene tehnike/srednje medicinske sestre (v nadaljevanju ZT/SMS)
predstavlja največjo fizično obremenitev premeščanje stanovalcev na invalidski
voziček, na drugem mestu je premeščanje stanovalcev po postelji navzgor, sledi
pomoč pri vstajanju in premeščanje na kopalni voziček, obračanje na bok ter
posedanje stanovalca preko postelje, kar pomeni dvigovanje stanovalca v sedeč
položaj, z nogami preko roba postelje. Najmanj so obremenjeni, ko spremljajo
stanovalca pri hoji (Markovič, Radič in Slemenšek-Budiša, 2007).
V raziskavah se omenjajo štirje pristopi reševanja problema fizične
preobremenitve zaposlenih na delovnem mestu. Temeljijo na dvižnih tehnikah,
uporabi ergonomskih tehničnih pripomočkov (v nadaljevanju ETP), preventivnih
vajah negovalnega osebja za ohranjanje zdrave hrbtenice in strategijah formiranja
t. i. dvižnih timov znotraj negovalnih oddelkov. Z uporabo ETP številne
zdravstvene organizacije uvajajo t. i. organizacijo dela brez fizičnega dvigovanja
bremen. Najboljše rezultate predstavlja združevanje vseh štirih pristopov.
Združeni pristop opredeljuje, da nobena dvižna tehnika na dolgi rok ni zadostna
brez asistence ETP in sočasne pomoči sodelavcev. V praksi ZN pa velikokrat pride
do situacij, ko se dvižne tehnike ne izvajajo po navodilih (Stričević, 2010).

1.2 NAMEN IN CILJ
Namen magistrske naloge je ugotoviti, v kolikšni meri zdravstveno-negovalno
osebje v DSO uporablja ETP pri oskrbi stanovalcev. Zanima nas predvsem, ali si z
ETP pomagajo pri obračanju stanovalcev v postelji, premeščanju stanovalcev z
ene na drugo površino, posedanju ali dvigovanju stanovalcev iz enega v drug
položaj ter pri kopanju. Želimo ugotoviti tudi, kateri so najpomembnejši vzroki za
neuporabo ETP.
Cilji magistrskega dela so naslednji:



1

ugotoviti, v kolikšni meri zaposleni pri oskrbi stanovalcev uporabljajo ETP,
ugotoviti najpogostejše vzroke za morebitno neuporabo ETP s strani
zaposlenih,
ugotoviti, ali delovna doba in dolžina zaposlitve v DSO vpliva na uporabo ETP
pri delu,
V nadaljevanju besedila je moška slovnična oblika bolničar/negovalec uporabljena za
oba spola, za bolničarje in bolničarke ter za negovalce in negovalke.
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ugotoviti, ali obstajajo omejitve za uporabo ETP s strani delovne organizacije,
ugotoviti, ali obstajajo omejitve za uporabo ETP pri delu tudi s strani
stanovalcev.

1.3 POSTAVITEV HIPOTEZ
V magistrski nalogi želimo potrditi ali ovreči naslednje raziskovalne hipoteze:








HIPOTEZA 1: Zdravstveno negovalno osebje v DSO pri premeščanju stanovalcev
uporablja ETP pri manj kot polovici nepomičnih stanovalcev.
HIPOTEZA 2: Zaposleni, ki so bili poučeni o pravilni uporabi ETP, jih
uporabljajo v večji meri kot nepoučeni.
HIPOTEZA 3: Uporaba večjih ETP za premeščanje stanovalcev (npr. dvigala za
premeščanje, kopalne banje ...) je odvisna od arhitekturnih ovir v DSO.
HIPOTEZA 4: Zaposleni kot najpogostejši razlog za neuporabo ETP pri delu
navajajo pomanjkanje časa.
HIPOTEZA 5: Pomanjkanje ETP ni razlog za njihovo neuporabo.
HIPOTEZA 6: Starost zaposlenih ne vpliva na pogostost uporabe ETP pri
vsakodnevnem delu.
HIPOTEZA 7: Delovna doba v DSO pri zaposlenih vpliva na pogostost uporabe
ETP pri vsakodnevnem delu.

1.4 METODE DELA
Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V
teoretičnem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela, s pomočjo katere smo
opisali dejstva, procese in pojave, povezane s temo raziskovanja. Z metodo
kompilacije smo povzeli mnenja in stališča drugih avtorjev na temo raziskovanja.
Sintetične metode so nam služile v sklepnem delu za povzemanje splošnih
spoznanj in ugotovitev o raziskovani temi, tako smo strnili opazovanja, pojave in
procese v celoto. Proučili smo strokovno domačo in tujo literaturo s področja
ergonomije, ergonomije v zdravstvu s poudarkom na domovih starejših občanov
ter fizičnih obremenitev zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi. Strokovno in
znanstveno literaturo smo iskali s pomočjo podatkovnih baz Cobbis, PubMed,
Medline, Highwire, Ebscohost. Za iskanje smo uporabili ključne besede:
ergonomija, ergonomija v zdravstveni negi, uporaba ergonomsko tehničnih
pripomočkov v domovih starejših občanov (v tujih podatkovnih bazah pa smo
uporabili ključne besede: ergonomics, ergonomics in nursing, use of ergonomic
devices in nursing homes).
Empirični del magistrske naloge temelji na raziskavi, ki je bila opravljena v
domovih starejših občanov na področju Gorenjske. Za soglasje k raziskavi smo
zaprosili deset DSO, pozitiven odgovor smo dobili iz devetih zavodov.
Za raziskavo sta bila oblikovana dva vprašalnika. Vprašalnik št. 1 (priloga 1) je bil
namenjen vodjem zdravstvene nege in oskrbe v socialnovarstvenih zavodih.
Vprašalnik št. 2 (testni vprašalnik v prilogi 2 in končni vprašalnik v prilogi 3) pa je
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bil namenjen negovalnemu osebju v domovih starejših občanov, in sicer ZT/SMS in
B/N.
Vprašanja strukturiranega vprašalnika so bila glede na odgovore anketiranih
klasificirana v numerične in kategorialne spremenljivke. Opisna statistika zajema
frekvenčne in odstotne porazdelitve oz. srednje vrednosti s standardnim
odklonom. V okviru inferenčne statistike smo preizkusili statistično pomembnost
razlik. Za numerične spremenljivke smo uporabili enosmerno analizo variance
ANOVA in t-test za neodvisne vzorce v statističnem paketu za družboslovje SPSS
(angl. Statistical Package for the Social Sciences) ter na podlagi rezultatov
statističnih preizkusov potrdili ali ovrgli raziskovalne hipoteze.
1.4.1 ENOSMERNA ANALIZA VARIANCE ANOVA
Z enosmerno analizo variance ugotavljamo, ali se aritmetične sredine treh (ali
več) neodvisnih skupin med seboj statistično pomembno razlikujejo. Metodo
izberemo z ukaznim nizom SPSS Analyze/Compare Means/One-Way ANOVA
(Klemenčič, 2005).
Predpostavke za upravičenost uporabe enosmerne analize variance ANOVA so
naslednje (Field, 2005, v Klemenčič, 2005, str. 62; Field, 2009, str. 359–360):
 podatki so numerični (tj. intervalni ali razmernostni), saj lahko po dogovoru
Likertovo ordinalno lestvico štejemo med intervalne,
 podatki so vzeti iz normalno distribuirane populacije, saj se razlike
aritmetičnih sredin v populaciji porazdeljujejo normalno,
 variance v vseh skupinah populacije morajo biti približno enake, zato
homogenost varianc preverimo z Levenovim testom,
 podatki so med seboj neodvisni, saj so pridobljeni od različnih anketiranih
posameznikov.
Rezultat analize razlik med numeričnimi spremenljivkami (ordinalnimi,
intervalnimi ali razmernostnimi) z enosmerno analizo variance ANOVA s
statističnim paketom SPSS so tri povezane tabele, ki jih zaradi preglednosti prilog
prikazujemo pod enim samim naslovom:
 tabela opisnih statistik, ki za vsako spremenljivko predstavi po skupinah
vzorca število veljavnih enot (N), aritmetično sredino M, standardni odklon SD,
standardno napako povprečja SEM, spodnjo in zgornjo mejo 95-odstotnega
intervala zaupanja v aritmetično sredino, najnižjo (Min) in najvišjo (Max)
vrednost spremenljivke;
 tabela preizkusa homogenosti varianc, ki za vsako spremenljivko poda
Levenovo statistiko pri stopnjah svobode df1 in df2 (ti sta odvisni od velikosti
skupin v vzorcu) ter statistično značilnost oz. statistično pomembnost
Levenove statistike (Sig. oz. P) – variance so homogene, če je izpolnjen pogoj:
P > α = 0,05;
 tabela enosmerne analize variance ANOVA, ki za vsako spremenljivko prikaže
naslednje parametre med skupinami, znotraj skupin in za vzorec kot celoto:
vsoto kvadratov (Σ), stopnje prostosti (df), kvadrate aritmetične sredine (M2
izraža pojasnjeno varianco med skupinami, nepojasnjeno varianco znotraj
skupin in celotno varianco), statistiko F in njeno statistično pomembnost (Sig.

Marija Tavželj: Uporaba ergonomskih tehničnih pripomočkov v domovih za starejše

stran 5

Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Magistrsko delo

oz. PF) – skupine s homogeno varianco se med seboj statistično pomembno
razlikujejo na nivoju 5-odstotnega tveganja, če je izpolnjen pogoj: PF < α =
0,05.
1.4.2 T-TEST ZA NEODVISNE VZORCE
T-test za neodvisne vzorce uporabimo, ko želimo med seboj primerjati 2 neodvisni
skupini. S t-testom ugotavljamo, ali se aritmetični sredini 2 skupin med seboj
statistično pomembno razlikujeta. T-test za neodvisne vzorce je del modula
Compare Means v SPSS-u (Klemenčič, 2005, str. 42–48).
Predpostavke t-testa za neodvisne vzorce (Field, 2005, str. 287 v: Klemenčič,
2005, str. 42; Field, 2009, str. 326) so:
 podatki so vzeti iz normalno distribuirane populacije,
 podatki so numerični2 (na intervalni ali razmernostni oz. proporcionalni
lestvici),
 variance v obeh skupinah populacij so približno enake (homogenost varianc),
 podatki so med seboj neodvisni, torej pridobljeni na različnih posameznikih.
V našem primeru opravičimo zadostitev tem predpostavkam z naslednjimi
argumenti:
 predpostavljamo, da je populacija normalno distribuirana, saj se razlike
aritmetičnih sredin v populaciji normalno porazdeljujejo,
 podatki Likertove lestvice so sicer na ordinalni lestvici, vendar jih nekateri
avtorji štejejo med intervalne (Field, 2009, str. 650; Klemenčič, 2005, str. 40),
 homogenost varianc preverimo z Levenovim testom in v nadaljevanju izberemo
ustrezno predpostavko t-testa (vrstico, ki predpostavlja enakost varianc, ali
vrstico, ki predpostavlja neenakost varianc).
V tabeli t-testa za neodvisne vzorce glede na izbrano vrstico (enakost ali
neenakost varianc) odčitamo vrednost statistične pomembnosti (Sig.), jo označimo
s »p« in primerjamo s stopnjo tveganja α (Klemenčič, 2005, str. 45).
Z modulom Compare Means v SPSS-u dobimo v t-testu za neodvisne vzorce 2 tabeli
– Opisne mere po skupinah (angl. Group Statistics) in Test neodvisnosti vzorcev
(angl. Independent Samples Test), v katerih moramo biti pozorni na naslednje
(Klemenčič, 2005, str. 43–45):
 Opisne statistike: predstavijo število enot (N), aritmetično sredino (M),
standardni odklon (SD) in standardno napako povprečja (SEM – to je standardni
odklon vzorčne distribucije); pri tem velja, da majhna vrednost SEM v
primerjavi z velikostjo M dovolj dobro predstavlja populacijo oz. je naš vzorec
reprezentativen.
 Levenov test homogenosti varianc: v prvi koloni predstavi statistiko F in
njeno statistično pomembnost (Sig.), ki jo označimo s »p« in jo primerjamo s
stopnjo tveganja α (α je navadno 5 %, lahko tudi 1 % ali 0,1 %, če želimo večjo
natančnost):
2

Aritmetične sredine se na nominalni lestvici ne more računati, na ordinalni lestvici pa
se je ne sme (lahko pa se računata modus in mediana); aritmetična sredina se lahko
računa le na numeričnih lestvicah – na intervalni in razmernostni lestvici.
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za p ≤ α velja, da so razlike med variancama vzorcev statistično
pomembne, varianci nista homogeni, zato statistično ničelno hipotezo H0
(ni razlik med variancama obeh skupin) zavrnemo in upoštevamo
naslednjo vrstico tabele t-testa za neodvisne vzorce, ki predpostavlja
neenakost varianc,
za p > α pa velja, da razlike med variancama statistično niso pomembne,
torej sta varianci vzorcev homogeni, zato statistično ničelno hipotezo H0
obdržimo in upoštevamo prvo vrstico tabele t-testa za neodvisne vzorce,
ki predpostavlja enakost varianc.

Podatke vprašalnikov smo obdelali s programskim orodjem Microsoft Excel 2003. V
Excelu pripravljene podatke smo prenesli tudi v Statistični paket za družboslovje
SPSS 21.

1.5 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE
Pri magistrskem delu smo izhajali iz predpostavke, da zaposleni v DSO pri delu z
nepomičnimi stanovalci premalo uporabljajo ETP. Takšno mnenje smo si ustvarili
zaradi poznavanja raziskovalnega okolja in dolgoletnega opravljanja raziskovanega
dela na tem področju v preteklosti. Pričakujemo, da je z razvojem novih ETP,
novih strategij na področju varstva pri delu ter uzakonjenjem promocije zdravja
na delovnem mestu prišlo do pomembnih sprememb na tem področju.
Pomembna omejitev pri izvedbi naše raziskave je bilo različno poimenovanje ETP
med zavodi. Pripomočki so tekom let dobili »vzdevke« (deska za presedanje =
banana, ležeče dvigalo za kopanje = bolero, samostoječe dvigalo za dvigovanje iz
postelje = trixi itd.), uradna terminologija pa je zaposlenim tuja. Tako smo npr.
ugotovili, da je vodja zdravstvene nege v zavodu označila prisotnost nekega
pripomočka, zaposleni pa so odgovarjali za ta pripomoček, da naj ga v zavodu ne
bi imeli.
V preliminarnem anketiranju, ki je imelo namen ugotoviti ustreznost
strukturiranega vprašalnika, smo ugotovili, da je predstavljalo težavo tudi
ocenjevanje števila nepomičnih stanovalcev na oddelku. Le–to je bilo prepuščeno
anketiranim, ki so v določenih primerih vpisovali število vseh stanovalcev na
oddelku, v določenih pa so upoštevali navodilo. Pridobljeni podatki tako niso bili
popolnoma zanesljivi, ker ankete niso vsi izpolnjevali isti dan, lahko so jo
izpolnjevali npr. trije na istem oddelku, ki ni bil nujno najzahtevnejši, zahtevni
oddelki pa so nam lahko zaradi morebitnega nesodelovanja zaposlenih na teh
oddelkih izpadli. Skladno z ugotovitvami iz preliminarne raziskave smo
preoblikovali vprašalnik za negovalno osebje.
Izkazalo se je, da je bil tudi poenostavljeni vprašalnik za anketirane še vedno
precej zahteven. Pri reševanju je prihajalo do pomot pri označevanju uporabe ETP
pri navedenih storitvah. Tako so anketirani npr. označili uporabo ETP, ki ga pri
določeni storitvi ni mogoče uporabiti. V vprašalniku bi morali vsaki storitvi določiti
samo ustrezne ETP. Na ta način bi zmanjšali število napak.
Kar nekaj anket je bilo iz zgornjih razlogov neveljavnih, kar je pomembno vplivalo
na končno velikost vzorca.
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2 DOM STAREJŠIH OBČANOV
Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi
organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo
doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s
pravilnikom in zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva.
To obliko institucionalnega varstva v Sloveniji zagotavljajo socialnovarstveni
zavodi, pri čemer skrb za starejše od 65 let zagotavljajo DSO, posebni socialni
zavodi pa zagotavljajo namestitve osebam s posebnimi potrebami, ki so lahko tudi
mlajše od 65 let.
Upravičenci do storitve v DSO so osebe, starejše od 65 let (Pravilnik o standardih
in normativih socialnovarstvenih storitev, 2010), ki:
 zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za
popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne
osebne pomoči;
 imajo zmerne starostne in zdravstvene težave in potrebujejo večji obseg
neposredne osebne pomoči;
 imajo najzahtevnejše starostne in zdravstvene težave, ki v celoti potrebujejo
neposredno osebno pomoč, in sicer:
a) osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb,
b) za najteže prizadete osebe;
 imajo zahtevnejše dolgotrajne težave v duševnem zdravju ali zaradi starostne
demence in sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in
nadzor.
Zakon o Socialnem varstvu (2007) v členu 41b določa, da storitve, ki jih ta zakon
določa kot javno službo, lahko v okviru mreže javnih služb pod enakimi pogoji
opravljajo javni socialnovarstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki
pridobijo koncesijo na javnem razpisu. 44. člen določa, da koncesijo za
opravljanje javne službe podeli na podlagi mnenja socialne zbornice ministrstvo,
pristojno za socialnovarstvo, ali občinski organ, pristojen za socialnovarstvo.
Koncedent je torej država ali občina (ZSV, 2007).
Mreža socialnovarstvenih zavodov v Sloveniji je tako sestavljena iz :
 javnih DSO,
 DSO s podeljeno koncesijo,
 javnih posebnih socialnovarstvenih zavodov ter
 posebnih socialnovarstvenih zavodov s koncesijo.
Na 1. 1. 2017 je bilo v Sloveniji 390.426 prebivalcev starejših od 65 let. Konec leta
2016 je bilo v Sloveniji 100 socialnovarstvenih zavodov, v katerih je bilo 18.227
mest namenjenih starejšim od 65 let. Od teh je bilo 0,5 % starejših od 100 let,
20,8 % starih med 90 in 99 let, 48,2 % starih med 80 in 89 let, 19,8 % pa starih med
70 in 79 let. Samo 10,7 % je bilo mlajših od 70 let (SSZS, 2017).
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2.1 ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA V DSO
V socialnovarstvenih ustanovah stanovalcem zagotavljajo ZN in rehabilitacijo,
osnovno in socialno oskrbo ter zdravljenje na primarni ravni z zagotavljanjem
storitev v okviru splošne ambulante. Dejavnosti se med seboj tako prepletajo, da
je ločevanje ZN in oskrbe skoraj nemogoče. Ključno vlogo pri ločevanju prevzema
plačnik, ker je sistem zastavljen tako, da je potrebno ločeno utemeljevati
aktivnosti, ki jih izvaja multidisciplinarni tim, in se delijo na storitve ZN in
rehabilitacije ter storitve osnovne in socialne oskrbe (Černivec, 2010). Vsak dom
na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
izračuna ceno oskrbe, katere plačnik je uporabnik storitev. Ceno sprejme svet
zavoda, soglasje pa da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Storitve ZN
financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS). Cena
je oblikovana na podlagi realiziranih dni ZN v preteklem obdobju in popravljena z
oceno letnega obsega novih oziroma povečanih zmogljivosti (ZZZS, 2016). V
domovih je bil tako leta 2009 strošek ZN v povprečju 17 EUR/dan, v neakutni
obravnavi negovalne bolnišnice pa 117 EUR (SSZS, 2009 v Kobal Štraus, 2013). Leta
2016 je bil dan zdravstvene nege v DSO ovrednoten s 15,04 €/dan (SSZS, 2017).
Prav tako se na podlagi realiziranih dni ZN izračunavajo kadrovski normativi za
poklice iz področja ZN (ZZZS, 2016a). Podlaga za izračun je normativ dela za
storitev »dan zdravstvene nege« v DSO in posebnih socialnovarstvenih zavodih
(ZZZS, 2016b), kar prikazuje tabela 1.
Poklic
ZN I
ZN II
Tehnik zdravstvene nege
30 postelj
20 postelj
Dipl./višji fizioterapevt
250 postelj
95 postelj
Dipl./višja med. sestra
245 postelj
150 postelj
Dipl./višji del. terapevt
300 postelj
270 postelj
Bolničar/negovalec
16,18 postelj
9,08 postelj
Strežnica
25,50 postelj
36,36 postelj
Tabela 1: Kadrovski normativi ZZZS za domove starejših občanov
zdravstvene nege«

ZN III
10 postelj
150 postelj
30 postelj
100 postelj
7,12 postelj
/
za »dan

(Vir: ZZZS, 2016b)

2.2 KATEGORIZACIJA ZDRAVSTVENE NEGE V DOMOVIH STAREJŠIH
OBČANOV
Merila za razvrščanje stanovalcev po zahtevnosti ZN, ki jih je v Področnem
dogovoru za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za
usposabljanje za pogodbeno leto 2008 določil ZZZS, so ostala dolga leta
nespremenjena. Pri sprejetju Meril za pogodbeno leto 2016 pa je po dolgem času
prišlo do spremembe. Poleg treh kategorij ZN je ZZZS uvedla t. i. najzahtevnejšo
ZN. Kategorizacija je narejena glede na zdravstveno stanje stanovalca in dnevno
porabo časa negovalnega tima na enega stanovalca (ZZZS, 2016c).
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2.2.1 ZDRAVSTVENA NEGA I
Storitve se praviloma nanašajo na pomične stanovalce. To so osebe z lažjo obliko
duševne motnje, stanovalci s stabilnimi kroničnimi obolenji, vsi tisti, ki
potrebujejo splošen nadzor, zdravstveno vzgojno delo in naslednje zdravstvene
storitve: manjše preveze ran, pripravo, razdeljevanje in aplikacijo zdravil (skozi
usta, v črevo, podkožje, mišico), opazovanje zdravstvenega stanja, vlažilne
inhalacije, menjavo in vzdrževanje urinskih vrečk ter urinalov, merjenje vitalnih
funkcij. Potrebni sta najmanj dve različni storitvi, ki skupno dnevno zahtevata nad
15 minut časa negovalnega tima na stanovalca. Lahko pa gre za eno samo storitev,
ki se dnevno ponavlja trikrat ali večkrat. Dan ZN je mogoče evidentirati tudi v
primerih, ko gre dnevno za dve enaki storitvi ZN I in eno storitev ZN II (ZZZS,
2016c).
2.2.2 ZDRAVSTVENA NEGA II
Storitve se praviloma nanašajo na delno pomične, delno inkontinentne stanovalce,
osebe s srednjo stopnjo demence ali nepsihotičnimi duševnimi motnjami,
stanovalce z nestabilnimi somatskimi kroničnimi obolenji ali po amputaciji udov,
ki poleg splošnega nadzora in zdravstveno vzgojnega dela potrebujejo tudi:
aplikacije klizem, preveze ran do velikosti 10 x 10 centimetrov, odvzem materiala
za laboratorijske preiskave, katetrizacijo sečnega mehurja, aplikacijo večjih
obkladkov, aplikacijo zdravil na kožo pri kroničnih dermatozah in preventivi
razjede zaradi pritiska, aplikacijo kisika ali terapevtskih inhalacij, aplikacijo
zdravil v žilo, pomoč pri vstajanju in hoji, pomoč pri vzdrževanju dnevnih
aktivnosti ob poslabšanjih zdravstvenega stanja, terapevtske položaje, nadzor nad
odvajanjem, opazovanje izločkov in aplikacijo odvajal, vodenje in nadzor
stanovalca z neurejenim diabetesom na inzulinski terapiji in aspiracijo dihal.
Potrebni sta najmanj dve različni storitvi ZN, ki skupno dnevno zahtevata nad 30
minut časa negovalnega tima na stanovalca. Lahko pa gre za eno samo storitev, ki
se dnevno ponavlja trikrat ali večkrat (ZZZS, 2016c).
2.2.3 ZDRAVSTVENA NEGA III
Storitve se praviloma nanašajo na nepomične stanovalce, ki so odvisni od pomoči
zdravstvenega osebja zaradi telesne ali duševne prizadetosti oziroma obeh, zaradi
kronične zmedenosti, nemira, delirija in potrebujejo pomoč v vseh življenjskih
aktivnostih ter stalen nadzor in varstvo 24 ur dnevno. Zaradi zdravnikovih naročil
meritev, posegov, nadzora, opazovanja in aplikacije zdravil v vseh oblikah na
določene ure je povečan obseg dela. ZN III se razdeli na štiri podkategorije:
 III/1 – ZN nepomičnega stanovalca, ki ni sposoben samostojnega premikanja
niti z invalidskim vozičkom;
 III/2 – ZN težje prizadetih in motenih oseb;
 III/3 – ZN po težkih operacijah in pri drugih težkih stanjih: politravma,
komplikacije po kemoterapiji in obsevanju, dekompenzacija kronične bolezni;
 III/4 – medicinske storitve, pri katerih je porabljen čas negovalnega kadra več
kot 1 uro na dan: vzpostavitev venskega kanala, nega stome, menjava in nega
endotrahealne kanile s trahealno aspiracijo, aplikacija obsežnih obkladkov,
preveze obsežnih ran, hranjenje po nasogastrični sondi ali po gastrostomi,
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hranjenje bolnikov z motnjami požiranja, dekolonizacija, paliativna obravnava
(priprava načrta paliativne obravnave, ocena potreb) (ZZZS, 2016c).
2.2.4 NAJZAHTEVNEJŠA ZDRAVSTVENA NEGA
V področnem dogovoru za leto 2016 (ZZZS, 2016c) je na novo opredeljena tudi
najzahtevnejša ZN. DSO lahko to kategorijo ZN uveljavljajo pri stanovalcih, za
katere je značilno:
 da je čas izvajanja ZN dnevno daljši od dveh ur,
 da so neprekinjeno in popolnoma odvisne od pomoči zdravstvenega in
negovalnega osebja pri vseh življenjskih aktivnostih. Predstavljajo najtežje
obvladljivo skupino zavarovanih oseb, ki potrebujejo 24-urni nadzor,
opazovanje in dokumentiranje somatskega in/ali psihičnega stanja in izvajanja
medicinsko tehničnih posegov ter aktivnosti ZN.
Za izvajanje najzahtevnejše ZN mora biti v socialnovarstvenem zavodu
zagotovljena 24-urna prisotnost osnovnega zdravstvenega tima (diplomirana
medicinska sestra/višja medicinska sestra ali tehnik zdravstvene nege,
bolničar/negovalec) ter vsakodnevna prisotnost zdravnika oz. dosegljivost
zdravnika tudi v času, ko ni prisoten v socialnovarstvenem zavodu.
V najzahtevnejšo ZN je možno razvrščati stanovalce, pri katerih je ugotovljeno
(ZZZS, 2016c):
 zdravstveno stanje, zaradi katerega zdravnik naroči izvajanje najmanj pet od
naštetih storitev ZN, vsako najmanj 4-krat dnevno
ali
 zdravstveno stanje, zaradi katerega zdravnik naroči eno od naštetih storitev
ZN oziroma je zaradi spremembe zdravstvenega stanja to potrebno tako
pogosto, da je potrebna urna obravnava – najmanj na dve uri
ali
 zdravstveno stanje, pri katerem zdravnik naroči prevezo obsežne rane in
izvajanje najmanj štirih storitev najmanj štirikrat dnevno.
Storitve ZN:
 priprava, razdeljevanje in aplikacija zdravil,
 merjenje vitalnih funkcij in ocena bolečine,
 vodenje in nadzor oskrbovanca z neurejenim diabetesom na inzulinski terapiji,
 nega stome,
 menjava in nega endotrahealne kanile s trahealno aspiracijo,
 hranjenje po nasogastrični sondi ali po gastrostomi,
 hranjenje bolnikov z motnjami požiranja,
 aplikacija kisika in vlažilne ali terapevtske inhalacije,
 ZN oseb, ki morajo biti izolirane ali zahtevajo poseben režim izvajanja ZN
(preventiva prenosa),
 ocena psihičnega stanja,
 v zdravstveni dokumentaciji mora biti opisano zdravstveno stanje, izvedene
storitve in čas izvedbe.
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2.3 KATEGORIZACIJA OSKRBE V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV
Po 6. členu Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih ustanov (2010)
institucionalno varstvo v domovih obsega osnovno in socialno oskrbo. Osnovna
oskrba zajema bivanje v opremljenih, ogrevanih in vzdrževanih enoposteljnih ali
dvoposteljnih enotah z zagotovljenimi sanitarnimi prostori, prostori za osebno
higieno in skupnimi prostori, organizirano prehrano, vzdrževanje in čiščenje
prostorov, pranje in menjavo posteljnega perila, likanje, šivanje, čiščenje osebne
obleke. Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju
vsebin socialne preventive, terapije in vodenja stanovalcev. Vključuje izvajanje
nalog vodenja in varstva. Zajema pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pri
dnevnih opravilih, varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, organiziranje
prevozov, za katere ni zdravstvene indikacije.
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (2010)
določa štiri kategorije oskrbe. Na podlagi Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (2010), vsak zavod sprejme interni pravilnik o kriterijih
razvrščanja stanovalcev v posamezne vrste oskrbe, ki ga potrdi svet zavoda.
2.3.1 OSKRBA I
Po Pravilniku o kriterijih razvrščanja stanovalcev v posamezne vrste oskrbe ter
načinu plačevanja storitev Doma Taber (2015) osnovna oskrba ali oskrba I zajema
bivanje, organiziranje prehrane ter tehnično oskrbo. Storitve se praviloma
nanašajo na stanovalce, ki so pomični in jim DSO nudi splošen nadzor ter jim
zagotavlja osnovno in socialno oskrbo.
Št.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Naziv storitve
STORITVE OSNOVNE OSKRBE I
Čiščenje
Sesanje talnih površin ali mokro čiščenje tal in brisanje prahu
na pohištvu v sobah stanovalcev
Čiščenje sanitarnega prostora z opremo
Preskrba s toaletnim papirjem in milom
Čiščenje balkonov (v sezoni)
Čiščenje steklenih površin
Praznjenje koša za smeti
Čiščenje skupnih prostorov in skupnih kopalnic
Pranje in vzdrževanje perila
Običajno strojno pranje in likanje osebnega perila
Zagotavljanje sveže posteljnine
Menjava brisač
Prehrana
Priprava starosti prilagojene prehrane v obliki toplih obrokov
z napitki
Postrežba obrokov v glavni jedilnici
Tehnična oskrba
Vzdrževanje objekta in okolice
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Frekvenca

1 x tedensko
1 x tedensko
Po potrebi
1 x mesečno
2 x letno
1 x dnevno
1 x dnevno
1 x tedensko
2 x mesečno
2 x tedensko
3 x dnevno
3 x dnevno
Redno
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Št. Naziv storitve
14. Vzdrževanje osnovnih sredstev doma
Vodenje evidenc o okvarah osnovnih sredstev in njihovo
15.
odpravljanje
Posredovanje splošnih informacij stanovalcem, svojcem in
16.
obiskovalcem
Zagotavljanje sprejemanja in posredovanja navadnih poštnih
17.
pošiljk
Vodenje odsotnosti stanovalcev, daljših od 24 ur in
18.
sprejemanje najav odsotnosti
Prevozi
Organizacija in izvedba prevozov v zvezi z izvajanjem
19. zakonskih pravic in obveznosti stanovalcev v nujnih primerih,
ko prevoz ni mogoč s strani svojcev ali zakonitega zastopnika
B. SOCIALNA OSKRBA
Vodenje
Vodenje postopkov za sprejem, premestitev in odpust
20. stanovalcev v skladu s Pravilnikom o postopkih pri
uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
Oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov
21. stanovalcev, ki obsegajo najmanj izvedbo storitev, ki so jim
nudene
Pomoč pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov
znotraj doma ter vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s
22.
prostovoljci in sorodstvom, sodelovanje z drugimi
institucijami in strokovnimi sodelavci
Organizacija prostočasnih dejavnosti v obliki rednih ali
23. občasnih programov glede na psihofizično stanje, potrebe in
želje stanovalcev
Varstvo
Spremljanje stanja osebne higiene stanovalcev in ožjega
24.
bivalnega okolja stanovalca
25. Odziv na nujni klic po pomoči
26. Pomoč pri vključevanju stanovalcev v dejavnosti doma
Tabela 2: Seznam storitev osnovne oskrbe (oskrbe I)

Magistrsko delo

Frekvenca
Redno
Redno
Po potrebi
Redno
Redno

Po potrebi

Redno
Redno

Po potrebi

Redno

1 x tedensko
Po potrebi
Po potrebi

(Vir: Pravilnik o kriterijih razvrščanja stanovalcev v posamezne vrste oskrbe ter načinu
plačevanja storitev, Dom Taber, 2015)

2.3.2 OSKRBA II, III/A IN III/B
Pravilnik o kriterijih razvrščanja stanovalcev v posamezne vrste oskrbe ter načinu
plačevanja storitev Doma Taber (2015) določa, da se storitve oskrbe II praviloma
nanašajo na stanovalce, ki so delno pomični, z inkontinenco ali stanovalce z
zgodnjo stopnjo demence. Pomoč je potrebna pri opravljanju večine življenjskih
potreb, kadar jih stanovalci niso sposobni zadovoljevati sami. Za zaračunavanje
oskrbe II mora biti stanovalcu poleg standardnega obsega storitev oskrbe I
zagotovljenih še 4 do 10 storitev oskrbe II, III/A ali III/B (tabela 2 in tabela 3). Pri
večkratni izvedbi storitve se šteje vsaka ponovitev posebej.
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Storitve oskrbe III se delijo na storitev oskrbe III/A in III/B. Oskrba III/A se
praviloma nanaša na stanovalce, ki so delno pomični ali nepomični in so zaradi
fizičnih ali psihičnih težav oziroma obeh delno ali v celoti odvisni od pomoči pri
izvajanju vseh osnovnih življenjskih aktivnosti. Zaradi trajnih sprememb je pomoč
potrebna za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, ker se niti s pomočjo
ortopedskih pripomočkov ne morejo samostojno gibati, hraniti, oblačiti ali slačiti,
se obuvati in sezuvati, skrbeti za osebno higieno, kakor tudi ne opravljati drugih
življenjskih opravil, nujno potrebnih za življenje. Za zaračunavanje oskrbe III/A
mora biti stanovalcu poleg standardnega obsega storitev oskrbe I nudenih še 11 –
20 storitev. V oskrbo III/B sodijo najtežje prizadeti stanovalci. Stanovalcem v tej
kategoriji oskrbe se zagotavlja 24-urno spremljanje in izvajanje oskrbe in tudi
zdravstvene nege. Za zaračunavanje te oskrbe mora biti stanovalcu poleg storitev
oskrbe I nudeno še najmanj 21 ali več storitev.
Št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Naziv storitve

Frekvenca

STORITVE OSKRBE II, III/A in III/B
Čiščenje, pranje, pospravljanje
Čiščenje nočnih omaric
Čiščenje invalidskega vozička ali drugih ortopedskih
pripomočkov
Čiščenje trapezov
Brisanje obposteljnih mizic po obroku
Pomoč pri urejanju notranjosti omar ob prisotnosti stanovalca
Čiščenje notranjosti pohištva
Menjava posteljnega perila
Čiščenje postelje
Urejanje postelje
Zbiranje in odnašanje umazanega perila in dostava čistega
osebnega perila
Dodatno čiščenje in dezinfekcija prostorov ter ortopedskih
pripomočkov
Prehrana
Strežba hrane v skupnih prostorih na oddelku
Strežba hrane v sobo
Priprava in serviranje napitkov oz. pomoč pri pitju
Priprava na hranjenje
Pomoč pri hranjenju
Hranjenje
Osebna higiena in urejenost
Kopanje
Pomoč pri umivanju
Umivanje anogenitalnega predela
Pomoč pri umivanju zob in ustne votline
Umivanje zobne proteze in posodice za protezo
Britje
Striženje las
Pomoč pri uporabi in menjavi inkontinenčnih pripomočkov
Pomoč pri posedanju na nočno posodo v postelji
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1 x tedensko
1 x tedensko
1 x tedensko
3 x dnevno
1 x mesečno
1 x mesečno
Po potrebi
2 x mesečno
Po potrebi
1 x tedensko
Po potrebi
3 x dnevno
3 x dnevno
Po potrebi
3 x dnevno
3 x dnevno
3 x dnevno
3 x mesečno
1 x dnevno
3 x dnevno
1 x dnevno
1 x dnevno
2 x tedensko
6 x letno
3 x dnevno
Po potrebi
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Št.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Naziv storitve
Pomoč pri posedanju na sobno stranišče ali WC in čiščenje
sobnih stranišč
Praznjenje in čiščenje urinskih steklenic, nočnih posod ter
urinskih vrečk
Pomoč pri menjavi osebnega perila, oblačenju, slačenju,
obuvanju in sezuvanju
Pomoč pri oblačenju elastičnih nogavic, povijanje nog z
elastičnimi povoji, nameščanje kilnega pasu
Nameščanje ortopedskih pripomočkov (slušni aparat, očesna
proteza, protetika itd.)
Gibanje
Posedanje na invalidski voziček, najmanj 2 x tedensko in
največ 1 x dnevno, razen če strokovni tim določi drugače
Obračanje v postelji
Pomoč pri vstajanju
Spremljanje stanovalca na aktivnosti znotraj doma
Drugo
Osebna ureditev in priprava za vključitev v individualni ali
skupinski program fizioterapije in delovne terapije
Tabela 3: Seznam storitev oskrbe II, IIIA in IIIB

Magistrsko delo

Frekvenca
Po potrebi
Po potrebi
2 x dnevno
1 x dnevno
Po potrebi
Po potrebi
Po potrebi
1 x dnevno
Po potrebi
Po potrebi

(Vir: Pravilnik o kriterijih razvrščanja stanovalcev v posamezne vrste oskrbe ter načinu
plačevanja storitev, Dom Taber, 2015)

V tabeli 4 je predstavljeno potrebno število opravljenih storitev za določitev
posamezne kategorije oskrbe.
Vrsta oskrbe
Oskrba I
Oskrba II
Oskrba III/A
Oskrba III/B

Minimum storitev
Maksimum storitev
Vsi stanovalci
4
10
11
20
21
Tabela 4: Število storitev v posamezni oskrbi

(Vir: Pravilnik o kriterijih razvrščanja stanovalcev v posamezne vrste oskrbe ter načinu
plačevanja storitev, Dom Taber, 2015)

2.3.3 OSKRBA IV
V oskrbo IV sodijo stanovalci z zahtevnejšimi in dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih obolenj potrebujejo
delno ali popolno pomoč ali nadzor. Za te stanovalce je značilno, da imajo
pogosto zmanjšano sposobnost razumevanja in presoje, težko sledijo daljšim
pogovorom, težje dojemajo simbolno izražanje, ne morejo samostojno urejati
zadev in imajo težave z orientacijo. Osnova za razvrstitev stanovalcev v oskrbo IV
je psihiatrična diagnoza. S storitvami oskrbe IV je stanovalcem zagotovljena
spodbuda za vključevanje v aktivnosti, ki jih še zmorejo storiti, stalen fizični
nadzor in varovanje. Gre za zagotavljanje oskrbe pomičnim in delno pomičnim
stanovalcem s povečanim številom ustrezno usposobljenega osebja, uporabo
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različnih metod in tehnik za ohranjanje lastnih sposobnosti stanovalca, nudenje
občutka varnosti ter varovanje in usmerjanje stanovalcev. Poleg že omenjenih
pogojev mora biti za zaračunavanje oskrbe IV stanovalcu nuden najmanj predpisan
obseg storitev za oskrbo II (Pravilnik o kriterijih razvrščanja stanovalcev v
posamezne vrste oskrbe ter načinu plačevanja storitev Dom Taber, 2015).

2.4 ZAHTEVNOST ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V DSO
Iz vsebine Meril za razvrščanje oskrbovancev po zahtevnosti ZN ugotavljamo, da je
glavni kriterij za upravičenost do ZN izvajanje medicinsko-tehničnih posegov, ki
jih odredi zdravnik. To pomeni, da pogoje za razvrstitev v kategorijo upravičencev
izpolnjujejo samo akutno bolni in zdravljeni stanovalci (Černivec, 2010).
Povprečno je največji delež stanovalcev razvrščen v kategorijo III, sledi kategorija
II in nato kategorija I (Leskovic, 2004). Tudi v letu 2016 ostaja vrstni red
pogostosti razvrstitve v posamezne kategorije ZN enak. V kategorijo ZN I je
razvrščenih 17,45 % vseh stanovalcev, v ZN II 5,13 %, v kategorijo III 77,35 %, od
leta 2016 pa je dodana tudi IV kategorija (najzahtevnejša zdravstvena nega), v
katero je, predvsem zaradi neživljenjsko postavljenih meril ZZZS-ja, razvrščenih
bistveno manj stanovalcev, kot se je v realnosti izvaja (samo 0,069 %) (SSZS,
2017).
M. Tavželj (2011) navaja, da je pomemben dejavnik, ki nam lahko pomaga oceniti
zahtevnost ZN v DSO primerjava zahtevnosti ZN med DSO in bolnišnicami. S
pomočjo kategorizacije ZN lahko DSO primerjamo z negovalnim oddelkom v
bolnišnici. Za realnejšo primerjavo je v svoji raziskavi stanovalce v DSO razvrstila
v posamezne kategorije ZN po slovenski kategorizaciji zahtevnosti bolnišnične ZN
in ugotovila, da je v DSO delež ZN III višji kot na negovalnem oddelku bolnišnice.
Navedla je tudi podatek, da je v DSO glede na število stanovalcev zaposlenih
bistveno manj izvajalcev zdravstvene nege kot na negovalnem oddelku. Tako en
zaposleni v DSO povprečno skrbi za 2-krat več stanovalcev kot zaposleni na
negovalnem oddelku bolnišnice. Pomemben podatek je tudi izobrazbena struktura
zaposlenih v posameznem raziskovalnem okolju. Ugotavlja, da je le-ta bistveno
nižja v DSO kot na negovalnem oddelku, kar je lahko zelo pomemben dejavnik pri
zagotavljanju kakovostne ZN.
Kadrovski normativi za zaposlovanje v ZN za DSO niso sledili povečevanju potreb
uporabnikov, zato so DSO v kadrovskem deficitu tako številčno kot tudi strukturno.
Logična posledica kadrovskega deficita je časovna stiska in povečane obremenitve
pri delu (Kobal Štraus in Kalan, 2007). Sistem kategorizacije storitev ZN, iz
katerega izhaja financiranje kadra, ima za posledico neustrezno kadrovsko
strukturo, kajti v domovih primanjkuje tako medicinskih sester kakor tudi
diplomiranih medicinskih sester (Klamenc, 2011, v Kobal Štraus, 2013).
SSZS v svojem kumulativnem poročilu za leto 2016 (2017) navaja delež posamezne
kategorije oskrbe v domovih povprečno na dan. V letu 2016 je bilo tako v
slovenskih DSO-jih 24,9 % stanovalcev razvrščenih v kategorijo oskrbe I, 19,0 % v
kategorijo oskrbe II, 44,5 % v kategorijo III in 11,6 %v kategorijo IV, ki v večini
primerov pomeni nastanitev na varovanem oddelku in je nizka predvsem zato, ker
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so varovani oddelki številčno omejeni. To pomeni, da je več kot polovica
stanovalcev v domovih popolnoma odvisna od pomoči drugih.
Na zadnji dan leta 2016 je bilo v slovenskih DSO zaposlenih 9.233 delavcev, od
tega 4.366 na področju zdravstvene nege in 4.465 na področju oskrbe (SSZS,
2017). V tabeli 1 so že našteti poklici in normativi, ki jih za področje ZN določa
ZZZS. Področje oskrbe zagotavlja storitve, ki zadovoljujejo osnovne življenjske
potrebe – to so: prehrana, pranje, čiščenje, vzdrževanje in vodenje ustanov.
Poklici, ki so zastopani na področju oskrbe, so: čistilke, zaposleni v pralnici in
kuhinji, tehnična enota ter upravna služba.

Marija Tavželj: Uporaba ergonomskih tehničnih pripomočkov v domovih za starejše

stran 17

Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Magistrsko delo

3 ERGONOMIJA
Izraz ergonomija izhaja iz grščine, »ergon« pomeni delo, »nomos« pa naravni
zakon, torej ergonomija govori o naravnih zakonitostih, ki se pojavljajo pri
opravljanju dela (Marmaras, Poulakakis in Papakostopoulos, 1999, v Balantič,
2012).
Ergonomija je znanstvena disciplina, ki se ukvarja z izboljšanjem delovnih
pogojev, zmanjšanjem nevarnosti za nastanek poškodb in bolezni, povezanih z
delom, ter povečevanjem pomembnosti zdravega življenjskega in delovnega
okolja (Waters, 2010). Povezuje udobje in ugodje, zdravje in produktivnost,
prepleta torej medicinsko, biološko in inženirsko znanost (Balantič, 2012).
Intradisciplinarno ergonomijo obravnava še več znanstvenih disciplin, kot so
biomehanika, antropologija, kineziologija, fiziologija, psihologija, sociologija,
ekologija, ekonomija, organizacija dela, teorija sistemov, mehanski in industrijski
inženiring in industrijsko oblikovanje. Ergonomija je usmerjena na povezavo med
fizikalno energijo delavca, njegovo utrujenostjo in učinkovitostjo (Balantič, 2000).
Ergonomija proučuje človekove telesne in duševne zmožnosti v povezavi z delom,
delovnim okoljem in delovnimi obremenitvami. S proučevanjem prilagodljivosti
dela (orodja, delovne naloge, delovni prostor, procesi …) človeku omogočimo
večjo učinkovitost pri opravljanju dela. Z ustreznim oblikovanjem vplivamo na
uporabnost in varnost orodij, strojev in naprav ter delovnih in poslovnih sistemov.
Za ergonomijo v literaturi najdemo veliko definicij. Univerzalno definicijo lahko
oblikujemo matematično logično, saj je presek množic skoraj vseh definicij
ergonomije optimizacija, racionalizacija in humanizacija dela.
Sodobno razumevanje ergonomije pa je razdeljeno na fizikalno, kognitivno in
organizacijsko ergonomijo. Fizikalna ergonomija se nanaša predvsem na anatomijo
in antropometrijo človeka, na njegove fiziološke in biološke lastnosti. Kognitivna
ergonomija se ukvarja z miselnimi procesi, kot so zaznavanje, spomin, sklepanje
in motorika ter interakcije med človekom in sistemom, v katerega je vključen.
Organizacijska ergonomija se ukvarja z optimizacijo, humanizacijo in
racionalizacijo tehniških in poslovnih sistemov, organizacijskih struktur, politik,
postopkov in protokolov (Balantič, 2012).
Balantič, Polajnar in S. Jevšnik (2016) navajajo, da je pri oblikovanju delovnega
okolja potrebno upoštevati osem ergonomskih načel, ki izhajajo iz lastnosti
človekovega organizma, okolje pa se jim mora prilagoditi. To so:
1. ohranjanje nevtralnega položaja,
2. opravljanje dela v območju največjega udobja,
3. omogočanje gibanja in raztezanja,
4. zmanjševanje prekomernih obremenitev,
5. zmanjševanje pojava neprimernih gibov,
6. zmanjševanje točkovnih pritiskov na telo,
7. zmanjševanje prekomernih vibracij,
8. zagotavljanje primerne osvetlitve.
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Nekateri avtorji navajajo še dodatna načela ergonomije. Med pogostejše sodijo:
 zagotavljanje dostopnosti,
 zagotavljanje dela na primerni višini,
 omejevanje statičnih del,
 zagotavljanje razumevanja sporočil,
 omejevanje stresa.
»Ko razmišljamo o ergonomskih načelih, moramo na delovno okolje pogledati skozi
t. i. »ergonomska očala«. Pri delu je potrebno predvideti možnost nastanka
poškodb in negativnih vplivov na telo. Potrebno je razmišljati o izboljšavah dela,
da poškodbe preprečimo …« (Balantič idr., 2016, str. 72).
Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen
(2005), ki je usklajen z direktivo EU, določa ukrepe za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri ročnem premeščanju bremen, pri katerem so delavci izpostavljeni
nevarnosti okvare hrbta. V Prilogi I omenjenega pravilnika so opisani referenčni
dejavniki, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje:
1. Značilnosti bremena – ročno premeščanje bremena lahko pomeni tveganje,
predvsem za poškodbe hrbta, če je breme:
 pretežko ali preveliko,
 nepriročno ali ga je težko prijeti,
 nestabilno ali ima vsebino, za katero obstaja možnost, da se bo prevrnila,
 nameščeno na način, ki zahteva, da ga je treba držati ali premeščati na
razdalji od telesa ali z upognjenim ali ukrivljenim telesom,
 zaradi svojih obrisov in/ali čvrstosti pri morebitnem trku nevarno za
povzročitev poškodb delavcev;
2. Potreben telesni napor – telesni napor lahko pomeni tveganje za poškodbe
hrbta, če:
 je stalen,
 se doseže samo z rotacijo trupa,
 verjetno povzroči nenaden premik bremena,
 ga izvedemo v nestabilnem položaju;
3. Značilnosti delovnega okolja – povečajo tveganje za poškodbe hrbta, če:
 ni dovolj prostora, da bi delavec lahko opravil delo, še posebej v navpični
smeri,
 delovišče ali delovno okolje delavcu preprečuje ročno premeščanje bremen
na varni višini ali v primernem položaju,
 obstajajo razlike v višini tal ali delovne površine, kar zahteva, da se breme
premešča na različnih višinah,
 so tla ali podnožnik nestabilna,
 so temperatura, vlaga ali prezračevanje neprimerni;
4. Zahteve dela – delo lahko pomeni tveganje predvsem za poškodbe hrbta, če
terja:
 prepogost ali predolg telesni napor, še zlati za hrbtenico, nezadostno
počivanje ali obdobje okrevanja, predolge razdalje dviganja, spuščanja ali
premeščanja,
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hitrost dela, ki jo zahteva proces in je delavec ne more spremeniti.

Pravilnik prav tako določa maksimalne fizične obremenitve pri ročnem dvigovanju
bremen, in sicer različno glede na spol, kar je prikazano v tabeli 5.
Spol
Starost
15 do 19 let
nad 19 do 45 let
nad 45 let
Nosečnice

Moški

Ženske

35 kg
55 kg
45 kg

13 kg
30 kg
25 kg
5 kg

Tabela 5: Maksimalne dovoljene obremenitve pri dvigovanju bremen
(Vir: Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen
(Ur.l. RS,št. 73/05))

3.1 ERGONOMIJA V ZDRAVSTVENI NEGI
Ergonomija v zdravstveni negi se ukvarja z varnim premikanjem in dvigovanjem
pacientov, stanovalcev ali poškodovancev. Vključuje metode in tehnike varnega
dvigovanja in premikanja pacientov, na ta način ne prihaja do poškodb pri
negovalnem osebju ali pri pacientu. Varnost in udobje pacienta ter negovalnega
osebja morata biti na prvem mestu, ko razmišljamo o ergonomiji v zdravstveni
negi. Z uporabo temeljnih načel ergonomije moramo preprečiti, da bi negovalci
postali pacienti (MDDSZ, 2008). Zaradi prevelikih telesnih naporov lahko pride do
absentizma in prezentizma. Absentizem je odsotnost z dela zaradi bolezenskega
stanja zaposlenega, prezentizem pa je prisotnost na delovnem mestu kljub bolezni
zaposlenega. V obeh primerih pride do motenj delovnih procesov in odsotnosti z
dela zaradi bolezenskega stanja (Balantič idr., 2016).
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2008) v svojih
smernicah za uporabo ergonomije v zdravstveni negi navaja naslednje cilje:
 zmanjšati psihofizične obremenitev negovalnega osebja,
 preprečiti izgorevanje na delovnem mestu,
 preprečiti oz. zmanjšati kostno-mišična obolenja pri negovalnem osebju in
število poškodb pri delu,
 doseči višjo stopnjo varnosti pri delu,
 ohranjati delovno sposobnost negovalnega osebja,
 preprečiti škodljive posledice prisilne drže in obremenitev ter s tem prispevati
k zniževanju kazalnikov negativnega zdravja (število poškodb pri delu, število
delovnih invalidov, pogostost bolezni, povezanih z delom, število dni
odsotnosti z dela zaradi bolezni),
 z uporabo ustreznih metod in tehnik preprečiti, da bi pacienti ali stanovalci
trpeli bolečine pri dvigovanju ali premeščanju,
 pozitivno vplivati na odnose med zaposlenimi ter na njihov odnos do dela,
 pozitivno vplivati na odnos med negovalnim osebjem in pacienti oz. stanovalci.
EU–OSHA oz. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu v svojih smernicah
(2008) za varno delo navaja, da obstaja več dejavnikov, zaradi katerih so
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dejavnosti premeščanja bolnikov nevarne in povečajo tveganje za poškodbe. Ti
dejavniki so povezani z različnimi vidiki premeščanja bolnikov (EU–OSHA, 2008):
1. Tveganja, povezana z opravilom:
 sila: količina fizične sile, ki je potrebna za izvajanje določenega opravila
ali ohranjanje nadzora nad opremo ali orodjem,
 ponavljanje: neprekinjeno ali pogosto izvajanje istega giba ali zaporedja
gibov med delom,
 prisilna drža: zavzemanje položajev, ki povzročajo telesni stres, kot so
nagibanje preko postelje, klečanje, zasuk trupa med dvigovanjem;
2. Tveganja, povezana z bolnikom (bolnikov ne moremo dvigovati tako, kot
dvigujemo običajna bremena, zaradi tega nekatera pravila glede dvigovanja
bremen ne veljajo vedno):
 bolnikov ne moremo držati privitih ob svoje telo,
 bolniki nimajo ročajev,
 dogodkov med ravnanjem z bolniki ni mogoče vedno predvideti,
 bolniki so lahko okorni;
3. Tveganje, povezana z okoljem:
 nevarnost zdrsov, spotikov in padcev,
 neravne delovne površine,
 prostorske omejitve (npr. majhne sobe z veliko opreme);
4. Druga tveganja:
 pomoč ni vedno na voljo,
 neprimerna oprema,
 neprimerna obutev in obleka,
 pomanjkanje znanja in usposobljenosti.
EU-OSHA (2008) določa tudi ravnanje z bolniki, ki se nanaša na dviganje,
spuščanje, držanje, potiskanje ali vlečenje bolnikov. Metode premeščanja razdeli
v tri razrede, ki se ločijo glede na način izvajanja:
1. metoda ročnega premeščanja – to metodo izvaja eden ali več negovalcev s
silo lastnih mišic, če je mogoče, bolnik pri tem pomaga s svojo sposobnostjo
premikanja;
2. metode premeščanja z uporabo manjših pripomočkov za premeščanje bolnikov
– to so tehnike ravnanja z bolniki, ki se izvajajo s posebnimi pripomočki, kot so
rjuhe, različni pasovi, vrtljiva podnožja, trapezi itd.;
3. metoda prenašanja ob uporabi velikih pripomočkov za premeščanje bolnikov –
to so tehnike ravnanja z bolniki, ki se izvajajo z elektromehansko dvigalno
opremo.
Določitev pravilne metode ravnanja z bolnikom temelji na oceni potreb in
sposobnosti bolnika, ocena pa vključuje (EU–OSHA, 2008):
 raven pomoči, ki jo bolnik potrebuje – bolnik, ki ne more sodelovati zaradi
fizičnih ali psihičnih omejitev, potrebuje mehansko dvigalo, bolnik, ki je
sodelovanja sposoben, pa se lahko premesti z manjšim pripomočkom, npr. z
desko za presedanje,
 velikost in teža bolnika – bolnik lahko tehta preveč, da bi ga negovalec lahko
dvignil brez mehanske pomoči,
 sposobnost in pripravljenost bolnika razumeti in sodelovati,
 zdravstveno stanje, ki lahko vpliva na izbiro metode – npr. rane v predelu
trebuha, kontrakture, prisotnost drenaž idr.
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Več avtorjev navaja, da zaposleni v zdravstveni negi navajajo bolečine v spodnjem
delu hrbta večkrat kot zaposleni v drugih poklicih (Menzel, 2004, Podniece, 2007,
v Freitag idr. 2014). Da je bolečina v spodnjem delu hrbta najpogostejša mišičnoskeletna motnja (v nadaljevanju MSM), o kateri tožijo zdravstveni delavci, so
raziskovalci ugotavljali že pred več kot 20 leti (Smedley, Egger, Cooper in Coggon
1995). Ameriška zveza medicinskih sester (angl. American Nurses Assosciation –
ANA) navaja, da je premeščanje pacientov prepoznano kot glavni vzrok za MSM pri
zdravstvenih delavcih. Večinoma gre za bolečine ali poškodbe hrbta in ramenskega
obroča (ANA, b. d.). Velika pojavnost MSM ima pomembne posledice za
zdravstveni sistem predvsem zaradi bolniških odsotnosti, povezanih z MSM, ter
posledičnega pogostega nastanka trajne nesposobnosti za delo (Burdorf in Jansen,
2006). Velik del zdravstvenih težav s hrbtom pri zaposlenih v zdravstveni negi
lahko pripišemo dogodkom, ki spremljajo delo osebja s pacientom. Zdravstveni
delavci so med delom izpostavljeni dvigovanju, neobičajnim delovnim položajem,
potiskom in vlekom. Raziskave ugotavljajo, da so te aktivnosti pomemben vzrok
težav s hrbtom (Ando idr., 2000). Negovalno osebje znotraj običajnega delovnika
lahko dvigne tudi do 1.900 kg dnevno (MDDSZ,2008).
M. Labreche (2017) navaja, da so t. i. timi za dvigovanje prisotni v delovnem
okolju že desetletja, vendar se o njih govori malo oz. večinoma z veliko kritike.
Predpostavka, da so člani timov za dvigovanje lahko samo močni moški, je
zmotna. Učinki dobrih timov za dvigovanje so lahko vidni na več področjih:
 zmanjšanje poškodb zaposlenih v zdravstveni negi tudi do 70 %,
 povečana varnost pacientov,
 preprečevanje padcev,
 zmanjšanje poškodb kože zaradi nepravilnega premeščanja pacientov,
 zgodnejša mobilizacija pacientov,
 povečano zadovoljstvo pacientov.
Če želimo doseči pravi učinek timov za dvigovanje, bi morali okrepiti ekipe na
oddelkih, kar pomeni povečanje stroškov dela – to pa ni vedno v interesu
delodajalca. Timi za dvigovanje niso nadomestilo za ETP, morali bi biti sestavni
del programa za pravilno premeščanje bremen. Zadolženi bi morali biti za
izvajanje programa, njegovo razvijanje, svetovanje in učenje ostalih, predvsem
novo zaposlenih, skrb za stalno pripravljenost ETP za uporabo ter zagovarjanje
varnosti tako zaposlenih kot pacientov.
Zaposleni menijo, da timi za dvigovanje bremen vzamejo več časa, kot če
posameznik sam ročno premesti pacienta. Težave, ki jih zaposleni navajajo in so
povezane z mobilnimi timi za dvigovanje in premeščanje bremen, so: ko tim
potrebujejo, je zaseden, kar se pojavlja pogosto, timi imajo prenapolnjen urnik,
med zaposlenimi prihaja do nesporazumov v razumevanju namena tima (Scanlon,
2014).

3.2 ERGONOMSKI TEHNIČNI PRIPOMOČKI
Rezultati raziskave, ki je bila opravljena v eni od slovenskih bolnišnic, so pokazali,
da uporaba ergonomskih tehničnih pripomočkov pri delu predstavlja zmanjšanje
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tveganja za nastanek bolečine v hrbtenici, vendar tudi to, da se pripomočki v
praksi premalo uporabljajo (Stričević, Balantič, Turk, Čelan, Kegl idr., 2012).
Ergonomski tehnični pripomočki so namenjeni zmanjšanju fizične obremenitve
negovalčeve hrbtenice in boljšemu počutju pacienta ali stanovalca pri premiku. Po
priporočilih MDDSZ (2008) se pripomočki ločijo na enostavne, tehnične in posebno
opremo. Enostavni pripomočki so pravzaprav pripomočki za zdravstveno nego in
oskrbo, ki jih lahko uporabimo tudi za premeščanje (rjuhe, podloge ..., ki jih npr.
uporabimo za obračanje stanovalca DSO v postelji). Kot tehnične pripomočke in
opremo pa naštevajo: posteljne mehanizme – električne ali hidravlične, rolo
blazine različnih velikosti, posebne trakove in pasove z ročaji, trixi ali ambu lifte,
vrtljive krožnike, rolo deske, drseče deske, drseče podloge itd. (slika 1).
Električna postelja

Samostoječe dvigalo za dvigovanje iz
postelje

Kopalna kad z nastavljivo višino

Premična kopalna miza z nastavljivo višino

1

2

3

4
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Deska za presedanje (banana)

Podloge za obračanje v postelji

5

6

Vrtljivi krožnik

Dvigalo za kopanje sedeče

Dvigalo za kopanje ležeče

7

8

9

stran 24

Marija Tavželj: Uporaba ergonomskih tehničnih pripomočkov v domovih za starejše

Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Magistrsko delo

Pas za presedanje

Rolo deska

10

11
Slika 1: Ergonomski tehnični pripomočki za premeščanje pacientov ali
stanovalcev DSO
(Vir: OSHA, 2009)

Razvoj ETP je zmanjšal prepričanje, da je edino pravilno in nujno »ročno«
premikanje bremen, naraslo pa je število ustanov, ki so vključile v delo sodobne
tehnologije in zabeležile pozitivne rezultate. Z uporabo ETP je pri zdravstvenih
delavcih upadlo število poškodb, ki so posledica dvigovanja bremen, vendar
večinoma tam, kjer so se ustanove zavezale politiki »brez dvigovanja« bremen
(ANA, b. d.). Kljub razvoju pa še vedno ostaja veliko organizacij, kjer so poškodbe
zaposlenih zaradi fizičnih obremenitev pri delu s pacienti pogoste. Zanje je
običajno značilno, da so poškodbe pogoste že iz preteklosti, da imajo veliko
število pacientov, ki so popolnoma odvisni od pomoči, slabe ETP ali pa njihovo
pomanjkanje in nizko število zaposlenih (Hunter idr., 2010, v Scanlon, 2014).
3.2.1 UPORABA ETP V PRAKSI
Z namenom preprečevanja fizičnih obremenitev za delavce v zdravstveni negi je
bilo v preteklih letih razvitih veliko ukrepov iz področja ergonomije. Učinek ETP,
ki so bili oblikovani z namenom zmanjšanja izpostavljenosti fizičnim
obremenitvam, so preučevali v številnih raziskavah (Garg idr., 1991, Silvia idr.,
2002, McGill in Kavcic, 2005, v Koppelaar, Knibbe, Miedema in Burdorf, 2011).
Kljub temu implementacija ETP v praktično delo ostaja problem, prav tako je
težko z raziskavami, ki proučujejo učinek ETP, dokazati, da njihova uporaba
zmanjšuje težave s hrbtom (Hignett, 2003, v Koppelaar, Knibbe, Miedema in
Burdorf, 2009). Pomemben korak pri implementaciji ETP v prakso je odkrivanje
dejavnikov, ki ovirajo spremembe delovnega procesa. Le-ti lahko izvirajo tako od
posameznikov kot iz delovnega okolja (Grol, 2003, v Koppelaar idr., 2011).
Dejavniki, ki vplivajo na posameznika, so motivacija, odnos do dela in zaupanje v
lastne sposobnosti (Engkvist, 2007, v Koppelaar, idr., 2009).
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Dejavniki, ki izvirajo iz delovnega okolja, pa so: pomanjkanje časa, pomanjkanje
osebja in pomanjkanje ETP, predvsem dvigal (Koppelaar idr., 2009). Na uporabo
ETP močno vpliva tudi število pripomočkov, ki jih imajo zaposleni na voljo, ter
predvsem hranjenje teh pripomočkov na hitro dostopnem mestu (Koppelaar idr.,
2010). M. N. Scanlon (2014) ugotavlja podobne najpogostejše vzroke za neuporabo
ETP v praksi: nezaupanje v pripomočke, prepričanje, da je ročno premeščanje
lažje in predvsem hitrejše, neprepoznavanje potreb oz. precenjevanje sposobnosti
pacienta, nepoznavanje morebitne delodajalčeve »politike brez dvigovanja«,
neusposobljenost zaposlenih za varno delo z ETP in posledično neznanje njihove
uporabe, nesposobnost zaposlenih za oceno primernosti ETP pri posameznem
pacientu, nedostopnost pripomočkov (npr. hranjenje na koncu hodnika),
nepripravljenost ETP za takojšnjo uporabo (npr. prazne baterije) ter arhitektonske
ovire.
Uporaba ETP je bistveno večja v delovnih okoljih, kjer navodila s strani vodstva
zavezujejo zaposlene k uporabi ETP v okviru politike preprečevanja poškodb pri
delu. Na ta način odločitev o uporabi ETP ni več prepuščena posamezniku, temveč
je to njegova delovna obveza (Koppelaar idr., 2010).
Ukrepi, kot je npr. izobraževanje zaposlenih o tehnikah premeščanja stanovalcev,
se sami po sebi niso izkazali za uspešne. Veliko uspešnejši so bili v povezavi z
administrativnimi smernicami za varno premeščanje bremen v okviru strategije
posameznih ustanov ali na državni ravni (Dawson idr., 2007). Tako npr. na
Nizozemskem nacionalne smernice določajo uporabo različnih ETP pri delu glede
na potrebe pacientov. Odločitev o uporabi ETP ni več prepuščena posameznemu
zdravstvenemu delavcu, temveč je določena s protokoli. V smernicah so določeni
pripomočki za posamezne storitve zdravstvene nege in oskrbe, in sicer: dvigala za
premeščanje pacientov, električne, po višini nastavljive postelje, in prilagodljivi
tuširni stoli za izvajanje osebne nege in drseče podloge oz. rjuhe za premeščanje
pacientov po postelji. Čeprav nimajo pravne osnove, smernice ustvarjajo
pomemben del mehanizma, ki zmanjšuje fizične obremenitve zaposlenih v
zdravstvu (Koppelaar, Knibbe, Miedema in Burdorf, 2012).
Takšne smernice je oblikovala tudi Agencija za varnost in zdravje pri delu
Združenih držav Amerike (OSHA, 2009). Namenjene so domovom za starejše
občane. Niso zakonsko obvezujoč dokument, temveč priporočila za zaposlene v
domovih starejših občanov z namenom zmanjšati število in resnost mišičnoskeletnih poškodb, ki nastanejo pri delu (npr. bolečina v spodnjem delu hrbta,
vnetja ishiadičnega živca, sindrom karpalnega kanala, poškodbe rotatorne
manšete, epkondilitis idr.). Dokument temelji na spoznanjih, da so številni domovi
za starejše občane, ki so uvedli preventivne ukrepe v smislu politike dvigovanja in
premeščanja bremen s pomočjo ETP, pomembno zmanjšali pojavnost MSM.
Zagotavljanje varnejšega delovnega okolja ima ugodne posledice v zmanjšanju
menjav zaposlenih, odsotnosti z dela ter povečanju učinkovitosti, delovni
zavzetosti in udobju stanovalcev. Osnovno vodilo priporočil OSHE je iskanje
nadomestila za ročno premeščanje bremen. Svetuje, da se ročnemu premeščanju
popolnoma izognemo oz. ga zmanjšamo, kolikor je le mogoče. Priporoča
razvijanje delovnih procesov, ki bi sistematično urejali oz. določali ergonomske
vidike dela ter tako prepoznavali nevarnosti za zdravje zaposlenih. Proces ukrepov
za zaščito zaposlenih naj bi tvorili naslednji elementi (OSHA 2009):
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1. Podpora vodstva
Naloga vodstva je zagotoviti potrebna sredstva na področju materialnih (nakup
potrebnih ETP) in osebnih virov (določitev odgovornih oseb za spremljanje
ukrepov za doseganje določenih ciljev).
2. Vključitev zaposlenih
Zaposleni so glavni vir informacij o nevarnostih na njihovem delovnem mestu.
Njihovo aktivno vključevanje lahko olajša iskanje rešitev. Prav tako motivirani
delavci lahko pozitivno vplivajo na ostale sodelavce in skupno zadovoljstvo na
delovnem mestu, kar olajša uvedbo morebitnih potrebnih sprememb.
3. Odkrivanje težav
DSO lažje prepoznajo ergonomske probleme v delovnih procesih, če
vzpostavijo sistematične načine njihovega odkrivanja. Za to lahko uporabijo
poročanja zaposlenih.
4. Vpeljava rešitev
Ko so težave identificirane, je potrebno poiskati primerne rešitve in jih
vpeljati v procese. Velikokrat gre za prilagoditve delovnega okolja, ki lahko
vključujejo tako spremembe procesov dela kot uporabo ETP.
5. Poročanje o poškodbah
Potrebno je razviti delovno okolje, v katerem bodo zaposleni poročali o
težavah, poškodbah. Zdravstvene težave ali celo poškodbe, ki nastanejo na
delovnem mestu, je potrebno obravnavati kot poklicne bolezni.
6. Usposabljanje zaposlenih
Usposabljanje zaposlenih o pravilnih tehnikah rokovanja z bremeni je osnovna
aktivnost, brez katere je nemogoče doseči rezultate na področju njihove
zaščite. Učinkovito usposabljanje mora pokriti vsa področja dela zaposlenega,
ki bi lahko predstavljala nevarnost.
7. Ocena učinkovitosti ukrepov
DSO-ji morajo oceniti učinkovitost sprejetih ukrepov in slediti nerešenim
problemom.
OSHA je med leti 2012 in 2015 izvedla 1100 nadzorov v bolnišnicah in DSO. V 596
primerih je bilo ugotovljeno, da so bili zaposleni izpostavljeni tveganju za
poškodbe pri delu kot posledici prevelikih fizičnih obremenitev. Posledično je bil
leta 2015 na ministrstvu za delo Združenih držav Amerike podpisan memorandum,
v katerem so bile postavljene smernice za izvajanje rednih in izrednih
inšpekcijskih nadzorov, s katerimi bodo preverjali upoštevanje nacionalnih
smernic za varno premeščanje bremen v zdravstvu (OSHA, 2015).
3.2.2 RAZISKAVE S PODROČJA UPORABE ETP V PRAKSI
Trdnih dokazov, da samo uporaba ETP v praksi dejansko zmanjšuje tveganje za
nastanek MSM pri zdravstvenih delavcih, ni (Tullar idr., 2010). Učinek uporabe ETP
v praksi ni odvisen samo od vrste ETP, temveč tudi od načina implementacije leteh v delovnem okolju (Roquelaure, 2008, v Koppelaar idr., 2009). Da bi ugotovili
učinek ETP na zmanjšanje fizičnega bremena pri zdravstvenih delavcih, je
pomembno raziskovati dejansko uporabo ETP v delovnih okoljih (Koppelaar idr.,
2012).
Začetki raziskovanja povezave MSM in obremenitev pri delu zdravstvenega osebja
segajo že 20 let nazaj. Na Nizozemskem je bila 1996 leta izvedena raziskava v
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štirih DSO. Več kot polovica anketiranih je poročala o MSM. 89 % jih je menilo, da
je njihovo delo fizično zelo zahtevno, 69 % jih je tožilo zaradi pomanjkanja časa
pri delu, kar 65 % jih je navajalo kot največjo težavo dvigovanje težkih bremen
(Engels, Van der Gulden, Senden in Hof, 1996).
E. Koppelaar s sodelavci (2010) v raziskavi, ki je bila izvedena v 19 DSO in 19
bolnišnicah, ugotavlja dejansko uporabo ETP pri delu s pacienti oz. stanovalci. V
DSO je bil ETP uporabljen pri 68 % primerov, pri katerih bi bila uporaba ETP
priporočljiva. Uporaba dvigal za premeščanje stanovalcev je bila močno povezana
z motivacijo osebja, predvsem so jih uporabljali zaposleni, ki so v zadnjih 12
mesecih izkusili bolečino v hrbtu. Prav tako je bila uporaba ETP bistveno višja v
delovnih okoljih, kjer so prisotna navodila s strani vodstva, ki zavezujejo
zaposlene k uporabi ETP v okviru politike preprečevanja poškodb pri delu.
E. Koppelaar je s sodelavci leta 2012 ponovno izvedla raziskavo, tokrat v 17-ih DSO
na Nizozemskem. Vsi vključeni domovi so v svoji politiki delovanja povzeli
nacionalne smernice za zmanjševanje fizičnega bremena zdravstvenih delavcev, ki
poleg uporabe ETP vključujejo tudi zaposlitev oz. usposobitev zaposlenega na
delovnem mestu »ergocoatch«, ki je odgovoren za izvajanje dela in uporabo ETP
po sprejetih smernicah. V raziskavi so opazovali dejansko uporabo v smernicah
svetovanih ETP, in sicer dvigala za premeščanje pacientov, električne prilagodljive
postelje, prilagodljivih stolov za tuširanje in drseče podloge. Ugotovili so, da je
osebje v 69 % uporabilo predpisan pripomoček. V primerih, ko predpisan
pripomoček ni bil uporabljen, pa so kot razlog za neuporabo navedli arhitektonske
ovire, pomanjkanje časa, znanja in pripomočkov.
V. Avdič (2010) v diplomskem delu raziskuje ukrepe za zmanjševanje bolečine ob
preobremenjenosti hrbtenice pri zdravstvenih delavcih v šestih slovenskih DSO.
Ugotavlja, da je velika večina (93,3 %) anketiranih zaposlenih v DSO ženskega
spola, da je od teh 48,8 % starih med 41 in 50 let, 31,3 % med 31 in 40 let ter
17,6 % starih do 30 let. Več kot 50 let je starih samo 2,5 % anketiranih zaposlenih.
Anketa je bila razdeljena vsem poklicnim skupinam v DSO: strežnicam, socialnim
oskrbovalcem, B/N, ZT/SMS, višjim medicinskim sestram oz. višjim zdravstvenim
tehnikom ter diplomiranim medicinskim sestram oz. diplomiranim zdravstvenikom.
V največjem deležu so anketo izpolnili ZT/SMS (47,5 %) ter B/N (32,5 %). Vsi
anketirani so potrdili seznanjenost s pravili pravilnega premeščanja in dvigovanja
težkih bremen, jih pa 68,8 % ta pravila upošteva včasih, 25 % vedno in 6,3 % nikoli.
Na vprašanja, ki opredeljujejo vzroke za neupoštevanje pravil, je 31,1 %
anketiranih odgovorilo, da je krivo pomanjkanje časa (pri delu hitijo in ne
razmišljajo, kako je potrebno dvigovati), 38,8 % jih navaja kadrovski primanjkljaj
(ker pogosto delajo sami in so jim tako odvzeti pogoji za pravilen način dela),
3,8 % meni, da je uporaba nekoristna, ker jih bo kljub temu prej ali slej zabolelo v
hrbtu, 1,3 % pa nima možnosti uporabe ergonomskih tehničnih pripomočkov za
dviganje in premeščanje.
Motivacijski ukrepi za izvajanje dela na varen način, med katerimi so anketiranci
lahko izbirali, so bili (Avdič, 2010):
 stimulacijski dodatek pri plači za manj bolniških odsotnosti,
 več spodbude in pohval s strani nadrejenih,
 sprememba kadrovskih normativov oz. povečanje števila zaposlenih,
 vključevanje zaposlenih v proces ergonomskih izboljšav.
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Anketirani se strinjajo, da potrebujejo dodatne motivacijske ukrepe, predvsem
spremenjene kadrovske normative, sledi vključevanje zaposlenih v procese
ergonomskih izboljšav ter pohvale s strani nadrejenih, najmanj pa bi jih stimuliral
denarni bonus (Avdič, 2010).
Skupina dijakov srednje zdravstvene šole Celje je opravila anketo, ki so jo izvedli
v dvanajstih slovenskih DSO in je vključevala 168 zaposlenih, od tega 80
bolničarjev in 66 zdravstvenih tehnikov/srednjih medicinskih sester. Sodelovali so
tudi ostali poklici, ki so zastopani v zdravstveni negi (fizioterapevti in delovni
terapevti). 90 % anketiranih je odgovorilo, da pri delu uporabljajo pripomočke za
premeščanje in dvigovanje stanovalcev, 6 % jih ne uporablja, 4 % anketiranih pa je
neopredeljenih. 94 % anketiranih je bilo o uporabi ETP poučenih (to pomeni, da so
bili seznanjeni z načinom delovanja in pravilno ter varno uporabo ETP) bodisi s
strani proizvajalcev in trgovskih zastopnikov ETP ali s strani sodelavcev (Markovič,
Radič in Slemenšek-Budiša, 2007).
Pri delu 59 % anketiranih vedno, 34 % pa včasih prilagodi višino postelje stanovalca
svoji velikosti, 6 % tega ne stori nikoli, 1 % anketiranih ni odgovorilo na to
vprašanje (Markovič idr., 2007).
Največjo fizično obremenitev zaposlenim predstavlja premeščanje stanovalcev na
invalidski voziček, sledi pomikanje stanovalca po postelji navzgor. Fizično
zahtevno opravilo je tudi obračanje na bok, premeščanje na kopalni voziček ter
posedanje preko roba postelje. Bistvenih razlik med zdravstvenimi tehniki ter
bolničarji/negovalci ni, slednji bolj pogosto kot prvi navajajo kot veliko fizično
obremenitev premeščanje stanovalca na kopalni voziček, kar je posledica
organizacije dela glede na poklic. Dijaki so ugotovili, da en zaposleni v zdravstveni
negi (všteti so B/N ter ZT/SMS) v povprečju skrbi za 2,7 nepomičnih stanovalcev
(Markovič idr. 2007).
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4 RAZISKAVA
UPORABE
ERGONOMSKIH
TEHNIČNIH
PRIPOMOČKOV PRI PREMEŠČANJU IN DVIGOVANJU
STANOVALCEV V DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE
4.1 OPIS VPRAŠALNIKOV
Za zbiranje podatkov o uporabi ETP v DSO smo oblikovali dva vprašalnika.
Prvi vprašalnik (priloga 1) je bil namenjen vodjem zdravstveno negovalnih služb v
DSO. Z njim smo želeli pridobiti podatke o številu zaposlenih na delovnih mestih
ZT/SMS in B/N, o številu stanovalcev v posameznem zavodu, številu stanovalcev,
razporejenih v oskrbo III v posameznem zavodu, ki je dokaj zanesljiv pokazatelj
nepomičnosti pri stanovalcih, ter številu različnih ergonomsko tehničnih
pripomočkov, ki jih imajo na razpolago.
Drugi vprašalnik (testna verzija v prilogi 2 in končna verzija v prilogi 3) je bil
namenjen zaposlenim v domovih starejših občanov, in sicer ZT/SMS in B/N.
Vprašalnik so sestavljali štirje sklopi. V prvem smo pridobili demografske podatke
o anketiranih, kot so spol, starost, poklic in delovna doba v DSO. V drugem delu
smo ugotavljali opremljenost z ETP na oddelku, v tretjem delu pomen varnosti in
poučenosti pri uporabi ETP, v četrtem delu pa smo anketirane zaprosili za oceno
potreb po uporabi ETP pri delu ter opis dejanske uporabe ETP pri delu.
V enem izmed zavodov smo aprila 2017 izvedli preliminarno testiranje s testno
verzijo vprašalnika št. 2 in po izvedeni analizi pridobljenih podatkov poenostavili
vprašalnik v končno verzijo.
Končni vprašalnik št. 2 (priloga 3) je tako obsegal le tri sklope. Demografski del je,
razen nekaterih drobnih popravkov pri zajemu let, ostal skoraj nespremenjen. V
drugem delu smo s 4-stopenjsko Likertovo lestvico pridobili mnenja anketiranih o
pomenu varnosti in poučenosti pri uporabi različnih ETP. V tretjem delu smo
najprej pridobili podatek o številu nepomičnih stanovalcev na oddelku, kjer je bil
anketiranec na dan anketiranja razporejen na delo, nato smo zaprosili za število
stanovalcev, pri katerih je bil posamezni ETP uporabljen pri določeni storitvi.
Tretji del tretjega sklopa je bil ponovno 4-stopenjska Likertova lestvica, s
pomočjo katere smo pridobili mnenje zaposlenih o razlogih za morebitno
neuporabo ETP pri delu ter pogostost posameznih vzrokov morebitnega
odklanjanja uporabe ETP s strani stanovalcev.

4.2 IZBOR VZORCA IN NAČIN PRIDOBIVANJA PODATKOV
Raziskavo smo želeli opraviti v vseh DSO na Gorenjskem, skupaj to pomeni 10
zavodov. Na direktorje oz direktorice smo naslovili prošnjo za soglasje k izvedbi
raziskave in pridobili 9 dovoljenj.
Vprašalnik št. 1 smo vodjem zdravstvene nege in oskrbe vseh devetih zavodov, ki
so potrdili sodelovanje, poslali v aprilu 2017. Vrnjene smo dobili vse vprašalnike.
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Iz njih smo pridobili podatek o številu zaposlenih ZT/SMS in B/N v posameznem
zavodu (skupaj v vseh zavodih 266), kar je pomenilo maksimalno možno število
anketiranih. Poklica ZT/SMS in B/N sta bila kot vzorec izbrana namenoma, ker v
procesu zdravstvene nege in oskrbe stanovalcev prevzemata največji del fizičnih
bremen.
Končno raziskavo smo izvedli v obdobju od junija do septembra. S pomočjo vodij
zdravstvene nege posameznega zavoda smo distribuirali končno verzijo drugega
vprašalnika v posamezne zavode. Razposlali smo 266 vprašalnikov. Do konca
septembra smo iz osmih zavodov dobili vrnjenih 176 vprašalnikov, od katerih pa 53
ni bilo pravilno izpolnjenih (glej predpostavke in omejitve v poglavju 1.5). Iz
enega zavoda iz neznanega razloga vprašalnikov niso vrnili, zato je bil ta zavod
izključen iz raziskave. Statistično smo torej obdelali 123 vprašalnikov, kar pomeni
46,24 % predvidenega vzorca.

4.3 PRELIMINARNO TESTIRANJE VPRAŠALNIKA
V obdobju od 3. 4. 2017 do 18. 4. 2017 smo v enem od zavodov, ki so potrdili
sodelovanje v naši raziskavi, izvedli preliminarno anketiranje. Razdelili smo 28
vprašalnikov. Po izteku roka smo dobili vrnjenih 15 vprašalnikov (53,6-odsotni
odziv).
Za izvedbo preliminarnega anketiranja smo namenoma izbrali poznano delovno
okolje, ker smo predvidevali, da bomo na ta način lažje ugotovili vzroke za
morebitna odstopanja od načrta in težave ob statistični obdelavi vprašalnikov.
Podatke vprašalnikov smo obdelali s programom Microsoft Excel 2003. V Excelu
pripravljene podatke 220 spremenljivk smo poskušali prenesti tudi v statistični
paket za družboslovje SPSS 21, kar pa nam ni uspelo, ker smo presegli maksimalno
število spremenljivk SPSS-a – to je bil eden izmed razlogov za poenostavitev
vprašalnika.
Sklop I: Demografski podatki
Sklop I ni predstavljal težav anketirancem, smo pa ugotovili, da je bila v
vprašalniku narejena napaka pri lestvici za starost anketiranih:
a) 18–25 let
b) 26–35 let
c) 36–45 let
d) > 46 let → > 45 let
Na ta način nam izpade starost 46 let.
Napaka je bila tudi pri lestvici za delovno dobo anketiranih v DSO:
a) < 5 let → < 6 let
b) 6–10 let
c) 11–15 let
d) 16–20 let
e) > 21 let → > 20 let
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Na ta način nam izpadeta delovna doba 6 let in 21 let. V analizi in izdelavi grafov
smo za prikaz le-teh upoštevali že popravljeni lestvici.
1. Spol

Anketirani glede na spol

V preliminarni anketi je sodelovalo 80 % žensk in 20 % moških (slika 2).
20,0 %

80,0 %

Moški

Ženska

Slika 2: Anketirani glede na spol – preliminarna anketa
2. Starost
Anketirani
glede
Večina anketiranih (53,3 %) je starih
med
26nainstarost
35 let, najmanj sodelujočih (6,7 %)
pa je starih med 18 in 25 let (slika 3).
6,7 %

26,7 %

13,3 %

53,3 %

18–25 let

26–35 let

36–45 let

> 45 let

Slika 3: Anketirani glede na starost – preliminarna anketa
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3. Poklic
V zavodu, kjer je bila opravljena
preliminarna
raziskava, je zaposlenih 12 ZT/SMS
Anketirani
glede na poklic
in 18 B/N. Anketo je izpolnilo 15 zaposlenih, od tega 26,7 % ZT/SMS in 73,3 % B/N
(slika 4).

26,7 %

73,3 %

Zdravstveni tehnik/srednja medicinska sestra

Bolničar/negovalec

Slika 4: Anketirani glede na poklic – preliminarna anketa
4. Delovna doba v DSO

Anketirani glede na delovno dobo v DSO

Na sliki 5 so predstavljeni deleži zaposlenih glede na delovno dobo v DSO.
13,3 %

6,7 %
40,0 %

20,0 %

20,0 %

< 5 let

5–10 let

11–15 let

16–20 let

> 20 let

Slika 5: Anketirani glede na delovno dobo v DSO – preliminarna anketa
Sklop II: Pomen varnosti in poučenosti pri uporabi ETP
V sklopu II so anketirani ocenjevali posamezne ETP z vidika varnosti pri uporabi za
stanovalce in zaposlene ter vpisali podatek o lastni poučenosti glede uporabe
posameznega ETP.
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Ugotovili smo, da se povprečne ocene soglašanja s trditvami na vseh treh
področjih (varnost uporabe posameznega ETP za stanovalce in za zaposlene ter
poučenost zaposlenih o uporabi) razlikujejo za največ pol ocene na 5-stopenjski
Likertovi lestvici
(slika 6).
Povprečna ocena varnosti in poučenosti na 5-stopenjski Likertovi lestvici
5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

1 = se ne strinjam
2 = se delno strinjam
3 = se niti ne strinjam niti strinjam
4 = se strinjam
5 = se zelo strinjam

2,0
Električna
postelja

Samostoječe Kopalna
Premična
Deska za
dvigalo za
banja z
kopalna miza presedanje
dvigovanje iz nastavljivo z nastavljivo
postelje
višino
višino

1. Uporaba ETP je varna za stanovalce

Podloga za
obračanje v
postelji

Vrtljivi
krožnik

Dvigalo za
kopanje
(sedeče)

2. Uporaba ETP je varna za zaposlene

Dvigalo za
kopanje
(ležeče)

Pas za
presedanje

Rolo deska

3. O uporabi ETP sem bil poučen

Slika 6: Povprečna ocena varnosti in poučenosti na 5-stopenjski Likertovi lestvici
– preliminarna anketa
Z oceno med 3 (ki pomeni nevtralno mnenje) in 4 (ki pomeni soglašanje) so
anketirani ocenili tri ETP, ki se uporabljajo pri kopanju: »kopalna banja z
nastavljivo višino«, »premična kopalna miza z nastavljivo višino« in »sedeče
dvigalo za kopanje«. Ker poznamo raziskovalno okolje, lahko trdimo, da je razlog
za slabšo oceno »ležečega dvigala za kopanje« dejstvo, da se omenjeni ETP v
testnem DSO nahaja, vendar se ne ujema z obstoječo kopalniško opremo in zato ni
uporaben.
Ocena poučenosti se močno ujema z oceno varnosti posameznega ETP–ja za
zaposlene. Skoraj pri vseh pripomočkih pa zaposleni varnost za stanovalce
ocenjujejo za okoli pol ocene slabše kot za zaposlene.
Zaradi poznavanja raziskovalnega okolja lahko tudi trdimo, da nižja ocena (med
2,5 in 2,7) na vseh treh področjih ocenjevanja pri ETP »pas za presedanje« izhaja
iz dejstva, da tega pripomočka v raziskovalnem okolju nimajo.
Sklop III: Ocena potreb po uporabi, dejanska uporaba in razlogi za neuporabo
ETP
III. sklop vprašalnika je bil sestavljen na način, da se je številka vprašanja
nanašala na posamezno storitev, ki jo zaposleni opravljajo (1 – premeščanje in
obračanje v postelji, 2 – premeščanje iz postelje na invalidski voziček in obratno
in 3 – kopanje), črka A ob številki vprašanja pa je pomenila vprašanje o oceni
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zaposlenih o potrebnosti uporabe posameznega ETP ter o dejanski uporabi ETP pri
delu v dopoldanski in popoldanski izmeni.
Celoten del vprašalnika po črko A (1A, 2A in 3A) se je izkazal kot neprimeren.
Zaposleni so namreč navajali enake številke tako pri oceni potrebe po uporabi ETP
kot pri dejanski uporabi za obe izmeni, dopoldansko in popoldansko. Zaradi
poznavanja raziskovalnega okolja vemo, da je popoldanska izmena kadrovsko
bistveno manjša kot dopoldanska, kar bi moralo pomeniti, da v popoldanskem času
posamezni zaposleni oskrbi več stanovalcev in bi se morala vsaj ocena potreb
razlikovati. Prav tako smo opazili, da so nekateri zaposleni vpisovali oceno potreb
in dejansko uporabo za celoten DSO, nekateri pa le za posamezne oddelke.
Minimalno in maksimalno število vpisanih vrednosti je prikazano v tabeli 6.
Št. stanovalcev
Minimum

Maksimum

1A

15

150

2A

2

140

3A

0

70

Vprašanje

Tabela 6: Najmanjše in največje število stanovalcev, ki so ga zaposleni navedli v
sklopu vprašanj A – preliminarna anketa
V delu vprašalnika z vprašanji, označenimi z B (1B, 2B in 3B), so zaposleni na
5-stopenjski Likertovi lestvici izrazili svoje (ne)strinjanje z vzroki morebitne
neuporabe ETP, ki so navedeni v tabeli 6 pod črko A.
Ugotovili smo, da se z navedenimi vzroki neuporabe večinoma ne strinjajo, še
najbolj so soglašali s trditvijo, da ETP ne uporabljajo zato, ker ga odklanjajo
stanovalci (slika 7).
Povprečna ocena vzrokov za neuporabo ETP na 5-stopenjski Likertovi lestvici

3,00

1 = se ne strinjam
2 = se delno strinjam
3 = se niti ne strinjam niti strinjam
4 = se strinjam
5 = se zelo strinjam

2,50

2,00

1,50

1,00
1. Nimam na
razpolago potrebnih
ETP.

2. ETP, ki jih imam
na razpolago, niso
»pri roki«.

3. ETP, ki jih imam
na razpolago, niso
primerni.

4. Ne znam
uporabljati ETP, ki
jih imam na
razpolago.

5. Za uporabo ETP
nimam dovolj časa.

6. Uporabo ETP mi
7. Uporabo ETP
preprečujejo
odklanja stanovalec.
arhitektonske ovire v
delovnem okolju.

Slika 7: Povprečna ocena vzrokov za neuporabo ETP – preliminarna anketa
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Ker iz dela vprašalnika A nismo uspeli pridobiti podatka o dejanski uporabi ETP, ne
moremo vedeti, ali je takšno mnenje posledica dejanske (ne)uporabe ETP ali pa
nam ni uspelo določiti pravilnega vzroka, ki bi ga zaposleni v tabeli z naštetimi
vzroki lahko izbrali – vendar pa pri možnosti »Drugo« niso dopisali nobenega
dodatnega predloga.

4.4 SPREMEMBE VPRAŠALNIKA PO ANALIZI PRELIMINARNEGA
ANKETIRANJA
Nihče od anketiranih ni izkoristil možnosti dopisati svoje predloge pri polodprtih
vprašanjih, zato je v končni verziji vprašalnika možnost odgovora »Drugo«
opuščena – že samo z opustitvijo možnosti »Drugo« smo zmanjšali število
spremenljivk z 220 na 175.
Opustili smo tudi ločevanje potreb po uporabi ETP in dejanske uporabe na
dopoldansko in popoldansko izmeno, saj so skoraj vsi anketirani pri vseh treh
vprašanjih navedli iste številke. V navodilu k vprašanju smo dodali, da naj
anketiranci napišejo število nepomičnih stanovalcev na oddelku, kjer so
razporejeni, na dan izpolnjevanja ankete.
Obstoječi vprašalnik je imel pri 5-ih stopnjah Likertove lestvice samo 1 točko
nestrinjanja, ostale 4 pa so izražale 4 različne stopnje strinjanja, kar pomeni
porušeno ravnovesje med nestrinjanjem in strinjanjem (tabela 7):
1
2
3
4
5

Se
Se
Se
Se
Se

ne strinjam
1
Nikoli
delno strinjam
2
Zelo redko
niti ne strinjam niti strinjam
3
Včasih
strinjam
4
Pogosto
zelo strinjam
5
Zelo pogosto
Tabela 7: 5-stopenjska Likertova lestvica

V poenostavljeni verziji vprašalnika št. 2 smo morali razmerje med strinjanjem in
nestrinjanjem na Likertovi lestvici uravnovesiti. Da bi se izognili nevtralni stopnji
(»niti ne soglašam niti soglašam«), pri kateri se kumulirajo odgovori neodločenih
anketiranih, smo 5-stopenjsko Likertovo lestvico spremenili v 4-stopenjsko. S tem
smo anketirane na mehek način prisilili v izbiro med dvema stopnjama
nesoglašanja in dvema stopnjama soglašanja (tabela 8):
1
2
3
4

Sploh se ne strinjam
1
Nikoli
Se ne strinjam
2
Redko
Se delno strinjam
3
Pogosto
Zelo se strinjam
4
Vedno
Tabela 8: 4-stopenjska Likertova lestvica

Končna verzija vprašalnika (priloga 3) vsebuje ob vprašanjih tudi natančnejša
navodila za izpolnjevanje (npr.: Če pripomočka nimate, pustite vrstico prazno ali
vpišite črtico (–)).
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4.5 ANALIZA REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ŠT. 1
Anketni vprašalnik št. 1 je bil razdeljen vodjem zdravstvene nege in oskrbe v
zavodih, ki so sodelovali v raziskavi. Vrnjenih smo dobili vseh 9 poslanih
vprašalnikov, vendar jih je v obdelavo rezultatov vključenih samo 8, ker je v
drugem delu raziskave eden od zavodov odstopil.
V tabeli 9 so povzeti podatki iz vprašalnika št. 1. Prazne celice označujejo, da v
DSO določenega ETP nimajo. Z vsemi ETP je opremljen le zavod, označen s št. 2.
DSO
1

2

3

4

5

6

7

8

KATEGORIJA
Zdravstveni tehniki/srednje
medicinske sestre
Bolničarji/Negovalci

12

6

15

18

6

15

18

19

6

19

18

9

19

27

6

22

28

28

6

28

Stanovalci – vsi

150 70 134 222 54 180 220 212 54 222

Stanovalci oskrba III

53 57 41 122 23 74 115 79

Električna postelja
Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje
Kopalna kad z nastavljivo višino
Premična kopalna miza z
nastavljivo višino
Deska za presedanje

150 70 100 182 54 134 220 212 54 220

Podloge za obračanje v postelji

70 30 60

Vrtljivi krožnik
Dvigalo za kopanje sedeče
Dvigalo za kopanje ležeče

4

1

9

1

3

1

10

2

1

5
2

1

6

Min Max

23 122

5

4

8

0

8

1

8

6

0

9

0

3

1

3

3

10

40

4

0

40

5

35

3

115 50

3

115

1

7

2

5

2

0

7

1

4

1

7

0

7

5

7

0

7

4

1

0

4

0

1

1

Pas za presedanje

1

Rolo deska

1

6

4
1

3

1
1

1

Tabela 9: Podatki, pridobljeni iz vprašalnika št. 1
Ugotovili smo, da imajo zavodi določenih pripomočkov več, drugih manj, prav tako
obstajajo pomembne razlike v opremljenosti z ETP med posameznimi zavodi.
Število samostoječih dvigal za dvigovanje iz postelj se giblje med 0 in 8, število
kopalnih kadi med 0 in 9, premičnih kopalnih miz imajo med 0 in 3, desk za
presedanje med 0 in 40, podlog za obračanje med 3 in 115, vrtljivih krožnikov med
0 in 7, sedečih in ležečih dvigal za kopanje med 0 in 7, pasov za presedanje med 0
in 4 ter rolo desk med 0 in 1.
Izračunali smo povprečja za vse vključene zavode in rezultate prikazali na sliki 8.
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Slika 8: Povprečne vrednosti za vse DSO
Ugotovili smo, da je povprečno v vseh osmih zavodih nastanjenih 155,3
stanovalcev. 70,5 (45,4 %) stanovalcev je razvrščenih v kategorijo oskrbe III, kar
pomeni, da so v večini temeljnih življenjskih aktivnosti odvisni od pomoči drugih
oseb oz. so nepomični. Povprečno je v zavodu zaposlenih 13,6 ZT/SMS ter 19,6
B/N.
Zavodi imajo povprečno 140,3 električnih negovalnih postelj, kar pomeni, da so na
tem področju skoraj v celoti sodobno opremljeni, zagotovo pa z električnimi
posteljami pokrivajo potrebe nepomičnih stanovalcev. Slabši so rezultati glede
opremljenosti z ostalimi ETP. Največ imajo podlog za obračanje, kar je logično,
saj te ne predstavljajo večjega stroška, kljub vsemu pa njihovo število –
povprečno jih imajo v zavodih 59,1 – ne dosega števila nepomičnih stanovalcev.
Naslednji najbolje zastopan ETP je deska za presedanje, povprečno jih ima vsak
zavod 9,4. Po višini nastavljive kopalne kadi imajo povprečno 4 na zavod, 3,5 je
samostoječih dvigal za presedanje, 2,8 je ležečih dvigal za kopanje ter 1,6
sedečih dvigal za kopanje na zavod. Z 2,1 pripomočka na zavod je zastopan še
vrteči krožnik, ostali pripomočki pa v povprečju ne dosegajo enega ETP na zavod.
Ker je povprečje glede na različne velikosti zavodov ter različno število
nepomičnih stanovalcev v posameznem zavodu slab pokazatelj dejanske
opremljenosti zavoda z ETP, smo izračunali povprečno število nepomičnih
stanovalcev na posamezni ETP za vsak zavod posebej.
V tabeli 10 vpisane vrednosti torej prikazujejo, na koliko stanovalcev pride en
pripomoček. Prazne celice tabele označujejo, da DSO določenega ETP nima.
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Št. stanovalcev
v oskrbi III na en ETP
Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje
Kopalna kad z nastavljivo višino
Premična kopalna miza z
nastavljivo višino
Deska za presedanje
Podloge za obračanje v postelji

Magistrsko delo

1

2

3

13,3 57,0

4

5

6

8

24,4 23,0 18,5 28,8

5,9 57,0 20,5 20,3
17,7 57,0

9,9

74,0 14,4 13,2
23,0 24,7

5,3 28,5

6,8

7,7

0,8

0,7 24,4

0,7 24,6

1,9

7

7,4

2,8 19,6
1,0

1,6

Vrtljivi krožnik

57,0

17,4 11,5 14,8

39,5

Dvigalo za kopanje sedeče

57,0

30,5 23,0

11,3

Dvigalo za kopanje ležeče

53,0 57,0 10,3 40,7

Pas za presedanje

57,0

Rolo deska

57,0 41,0

74,0 23,0 11,3
28,6 79,0
23,0 74,0

Tabela 10: Število stanovalcev v oskrbi III na 1 ETP
Predstavljeni rezultati v tabeli 10 so pokazatelj opremljenosti domov z določenimi
ETP, pri čemer visoka vrednost v celici pomeni, da na 1 ETP pride večje število
nepomičnih stanovalcev (to je negativen pokazatelj opremljenosti DSO z ETP),
nizka vrednost pa, da na 1 ETP pride malo stanovalcev (to je pozitiven pokazatelj
opremljenosti DSO z ETP).
Število med 0,1 in 0,99 pomeni, da je pripomočkov v zavodu več, kot je
nepomičnih stanovalcev. Takšna vrednost se pojavi pri podlogah za obračanje in je
razumljiva, če vemo, da so podloge običajno iz materialov, ki zahtevajo pranje, in
jih zato potrebujejo več.
Pri vsakem pripomočku smo z rdečo barvo označili najvišjo vrednost, z modro pa
najnižjo. S tem smo vizualizirali dva zavoda, od katerih je med vsemi 8 zavodi prvi
najslabše in drugi najbolje opremljen s tem pripomočkom.
Med 8 zavodi izstopata dva (zavod 2 in 6), pri katerih številne rdeče obarvane
vrednosti kažejo na zelo slabo opremljenost z določenimi ETP glede na število
nepomičnih stanovalcev. Vsi ostali zavodi imajo vsaj eno modro obarvano
vrednost, ki kaže na dobro opremljenost DSO s tem ETP.
Pasovi za presedanje so še dokaj nepoznan in neuporabljen ETP, prav tako rolo
deska ni najbolj pogosta. Osredotočili pa bi se radi na pripomočke za kopanje, ki
se zagotovo uporabljajo pri vseh nepomičnih stanovalcih. Zaradi poznavanja okolja
vemo, da si s kombinacijo določenih pripomočkov lahko pomagamo pri istem
opravilu – to je kopanje.
V tabeli 11 predstavljamo združene podatke po zavodih za tri pripomočke za
kopanje: »premična kopalna miza z nastavljivo višino«, »dvigalo za kopanje
ležeče« in »dvigalo za kopanje sedeče«. Kopalna kad s prilagodljivo višino se
praviloma uporablja skupaj z enim od kopalnih dvigal in je sicer v veliko pomoč, ni
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pa samostojno uporabna. V tabeli je prikazano število pripomočkov in povprečje
stanovalcev v oskrbi III na 1 ETP za vseh 8 zavodov.
DSO
1
2
3
4
5
6
7
8
Število ETP in
stanovalcev v oskrbi III/ETP
Premična kopalna miza z
3
1
1
3
nastavljivo višino
Stanovalci oskrba III/Premična
17,7 57,0
23,0 24,7
kopalna miza z nastavljivo višino
Dvigalo za kopanje sedeče
1
4
1
7
Stanovalci oskrba III/Dvigalo za
57,0
30,5 23,0
11,3
kopanje sedeče
Dvigalo za kopanje ležeče
1
1
4
3
1
5
7
Stanovalci oskrba III/Dvigalo za
53,0 57,0 10,3 40,7
74,0 23,0 11,3
kopanje ležeče
Skupaj število ETP za pomoč
4
3
4
7
2
4
5
14
pri kopanju
Skupaj število stanovalcev
oskrba III/vse ETP za pomoč pri 13,3 19,0 10,3 17,4 11,5 18,5 23,0 5,6
kopanju
Tabela 11: Število stanovalcev v oskrbi III na ETP za kopanje
Če smo imeli pri ocenjevanju povprečja na posamezen ETP za kopanje najboljši
rezultat 11,3 stanovalcev v oskrbi III na 1 ETP ter najslabši rezultat 74,0
stanovalcev na 1 ETP, smo z združitvijo vseh treh ETP, ki služijo istemu namenu –
to je kopanje nepomičnih stanovalcev – prišli do veliko manjših odstopanj med
posameznimi zavodi in tudi do precej manjše razlike med najnižjo vrednostjo (5,6
stanovalca na 1 ETP za kopanje) ter najvišjo vrednostjo (23,0 stanovalcev na 1 ETP
za kopanje) v vseh 8 zavodih.

4.6 ANALIZA REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠANIKA ŠT. 2
Anketni vprašalnik (priloga 3) je bil razdeljen zaposlenim v zdravstveni negi in
oskrbi v 9 DSO na Gorenjskem. Od razdeljenih 266 vprašalnikov smo dobili vrnjenih
176, od teh pa jih 53 ni bilo pravilno izpolnjenih. Končni vzorec je tako obsegal
123 anketiranih.
4.6.1 ANALIZA SKLOPA I: DEMOGRAFSKI PODATKI
V prvem sklopu anketnega vprašalnika št. 2 (priloga 3) smo zbrali demografske
podatke o anketirancih. Zanimal nas je spol, poklic, starost in leta zaposlitve v
DSO.
V tabeli 12 je predstavljena frekvenčna in strukturna analiza spremenljivk.
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Vzorec anketiranih
Spol
Ženske
Moški
Skupaj
Poklic
Zdravstveni tehnik/srednja medicinska sestra
Bolničar/negovalec
Skupaj
Starost
od 18 do 25 let
od 26 do 35 let
od 36 do 45 let
več kot 45 let
Skupaj
Leta dela v DSO
manj kot 5 let
od 5 do 10 let
od 11 do 15 let
od 16 do 20 let
več kot 20 let
Skupaj

Frekvenca

Odstotki

112
11
123

91,1
8,9
100,0

63
60
123

51,2
48,8
100,0

24
44
28
6
123

23,5
43,1
27,5
5,9
100,0

40
38
15
2
21
123

34,5
32,8
12,9
1,7
18,1
100,0

Tabela 12: Demografski podatki anketiranih
4.6.2 ANALIZA SKLOPA II: POMEN VARNOSTI IN POUČENOSTI PRI UPORABI ETP
V drugem sklopu vprašalnika smo anketirance spraševali po njihovem strinjanju z
navedenimi trditvami. Izbirali so lahko med štirimi stopnjami strinjanja, in sicer: 1
– se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se delno strinjam in 4 – zelo se
strinjam.
Stopnjo strinjanja so izrazili za vsak našteti ETP posebej za trditve:
 uporaba ETP je varna za stanovalce,
 uporaba ETP je varna za zaposlene,
 o uporabi ETP sem bil poučen.
Rezultati soglašanja s trditvami (povprečne ocene M in rangi povprečnih ocen R) so
prikazani v tabeli 13.
Trditev
ETP

Uporaba ETP
je varna za
stanovalce
M1
R1

Uporaba ETP
je varna za
zaposlene
M2
R2

O uporabi
ETP sem bil
poučen
M3
R3

Električna postelja

3,80

3

3,93

1

3,78

2

Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje

3,41

5

3,46

8

3,58

6
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ETP
Kopalna banja z nastavljivo
višino
Premična kopalna miza z
nastavljivo višino

Magistrsko delo

Uporaba ETP
je varna za
stanovalce

Uporaba ETP
je varna za
zaposlene

O uporabi
ETP sem bil
poučen

3,82

2

3,86

2

3,59

5

3,20

10

3,35

9

3,33

10

Deska za presedanje

3,36

6,5

3,47

6

3,69

3

Podloga za obračanje v postelji

3,85

1

3,85

3

3,82

1

Vrtljivi krožnik

3,23

9

3,23

10

3,44

8

Dvigalo za kopanje (sedeče)

3,31

8

3,47

6

3,39

9

Dvigalo za kopanje (ležeče)

3,36

6,5

3,47

6

3,67

4

Pas za presedanje

3,14

11

3,14

11

3,00

11

Rolo deska

3,64

4

3,60

4

3,52

7

Tabela 13: Povprečne vrednosti stopnje strinjanja zaposlenih glede varnosti in
poučenosti pri uporabi ETP in analiza rangov
Ugotavljamo, da so zaposleni izrazili zelo visoko stopnjo strinjanja z vsemi
trditvami, saj se prav vse povprečne ocene na 4-stopenjski Likertovi lestvici
gibljejo med stopnjo 3 (ki pomeni delno strinjanje s trditvijo) in 4 (ki pomeni
popolno strinjanje s trditvijo).
Anketirani so mnenja, da je za stanovalce najbolj varna uporaba podloge za
obračanje v postelji (povprečna stopnja strinjanja 3,85). Tudi kopalna kad z
nastavljivo višino in električna postelja presegata vrednost 3,8. Po mnenju
anketiranih je za stanovalce najmanj varna uporaba pasu za posedanje (3,14), ki
mu sledijo vrtljivi krožnik (3,23) ter premična kopalna miza z nastavljivo višino
(3,20), čeprav tudi najnižje vrednosti pri vseh ETP presegajo stopnjo 3.
Mnenje anketiranih o varnosti uporabe ETP za zaposlene je zelo podobno mnenju o
varnosti za stanovalce. Vrstni red ETP po stopnji varnosti za zaposlene je skoraj
enak kot za stanovalce (primerjava stolpcev R1 in R2), prav tako ni večjih
odstopanj pri povprečnih vednostih strinjanja za posamezen ETP. Podoben je tudi
rezultat strinjanja pri poučenosti anketiranih o uporabi posameznega ETP (stolpec
R3).
Slika 9 tudi grafično prikazuje povprečne ocene strinjanja za vse tri trditve.
Iz slike 9 je jasno razvidno, da se stopnja strinjanja pri vseh treh trditvah
ujemajo, razlike so minimalne. Delno strinjanje z varnostjo uporabe pasu za
presedanje tako za stanovalce kot za zaposlene in hkrati tudi slaba poučenost o
uporabi tega pripomočka pa so verjetno posledica nizke zastopanosti pripomočka v
zavodih in posledično njegovega nepoznavanja in tudi neuporabe.
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Magistrsko delo

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1 – Sploh se ne strinjam
2 – Se ne strinjam
3 – Se delno strinjam
4 – Zelo se strinjam

1,0
Električna
postelja

Samostoječe Kopalna
Premična
Deska za
dvigalo za
banja z
kopalna miza presedanje
dvigovanje iz nastavljivo z nastavljivo
postelje
višino
višino

1. Uporaba ETP je varna za stanovalce

Podloga za
obračanje v
postelji

Vrtljivi
krožnik

Dvigalo za
kopanje
(sedeče)

2. Uporaba ETP je varna za zaposlene

Dvigalo za
kopanje
(ležeče)

Pas za
presedanje

Rolo deska

3. O uporabi ETP sem bil poučen

Slika 9: Povprečna ocena varnosti in poučenosti pri uporabi ETP na 4-stopenjski
Likertovi lestvici
Iz dobljenih podatkov bi lahko sklepali, da je nižje zaupanje v varnost
posameznega ETP posledica slabše poučenosti, vendar sta tako varnost kot
poučenost dosegli dobre rezultate. V praksi gre za zelo različne pripomočke, ki so
tehnično zelo različno zahtevni za uporabo. Kot približno enako zahtevne za
rokovanje lahko primerjamo različne vrste dvigal (samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje, premična kopalna miza z nastavljivo višino, dvigalo za
kopanje sedeče in dvigalo za kopanje ležeče), kjer pa ugotavljamo, da je stopnja
strinjanja glede varnosti za stanovalce med 3,20 in 3,41, stopnja strinjanja glede
varnosti za zaposlene med 3,35 in 3,47 ter stopnja strinjanja glede poučenosti
med 3,33 in 3,67.
4.6.3 ANALIZA SKLOPA III: UPORABA IN RAZLOGI ZA MOREBITNO NEUPORABO
ETP
V tretjem delu anketnega vprašalnika smo poskušali ugotoviti, v kolikšni meri
zaposleni pri svojem delu ETP dejansko uporabljajo in kateri so morebitni razlogi
za njihovo neuporabo. Ta del vprašalnika je vseboval tri vprašanja. Prvo (III/1) je
poskušalo zbrati podatke o številu stanovalcev, pri katerih bi bilo smiselno ali
potrebno uporabiti ETP. Drugo vprašanje (III/2) je bilo o dejanski uporabi različnih
ETP pri opravljanju treh različnih aktivnostih pri stanovalcih, in sicer obračanju v
postelji, premeščanju z ene površine na drugo ter kopanju. Anketirani so bili
naprošeni, naj pri obeh vprašanjih vpisujejo število stanovalcev. Pri tretjem
vprašanju (III/3) so zaposleni izrazili svoje strinjanje s ponujenimi trditvami, ki so
opisovale razloge za morebitno neuporabo ETP. Zadnje vprašanje (III/4) pa se je
nanašalo na razloge za neuporabo ETP s strani stanovalcev. Anketirani so bili
naprošeni, da ocenijo, kako pogosto se kakšna od navedenih trditev v praksi
resnično pojavi.
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Vprašanje III/1
Anketirani so odgovarjali na vprašanje, koliko nepomičnih stanovalcev je bilo na
dan izpolnjevanja ankete na oddelku, kjer so bili razporejeni na delo. Ker
zaposleni največkrat dela ne opravljajo vedno na istem oddelku, smo se odločili,
da vpisujejo število nepomičnih na določen dan in za določen oddelek.
Povprečno
število nepomičnih
v DSO in na na
oddelku
dan anketiranja
Podatki, ki smo
jih uspeli
pridobiti,oseb
so prikazani
slikina10.

180

155,25

160
140
120
100
80

70,50

60

40,00
40

14,86

20

10,01
1,00

0
V DSO - povprečno
V DSO - povprečno
Na oddelku - povprečno Na oddelku - minimum Na oddelku - maksimum Na oddelku - standardni
število vseh stanovalcev število stanovalcev (kat.
število
odklon
III)

Slika 10: Povprečno število nepomičnih oseb v DSO ter na oddelkih na dan
anketiranja
Povprečno število nepomičnih stanovalcev kategorije III v posameznem zavodu je
70,5. Zaposleni so ocenili, da je bilo na dan izpolnjevanja ankete na njihovem
oddelku od 1 do 40 nepomičnih stanovalcev. Povprečno to pomeni 14,86
nepomičnih stanovalcev na posameznem oddelku. Standardni odklon od povprečja
je visok (10,01) in kaže na precejšnje razlike v številu nepomičnih stanovalcev
med zavodi.
Vprašanje III/2
Anketirani so bili naprošeni, da pri vsakem naštetem ETP vpišejo število
stanovalcev, pri katerih so ga na dan izpolnjevanja ankete uporabili. Uporabo so
vpisovali pri treh storitvah, in sicer: pri obračanju v postelji, premeščanju
stanovalca z ene površine na drugo ter pri kopanju.
V tabeli 14 je prikazano povprečno število stanovalcev v vseh zavodih, pri katerih
je bil uporabljen določen ETP pri opravljanju storitev obračanja, premeščanja in
kopanja.
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Storitev

Magistrsko delo

Obračanje

Premeščanje

Kopanje

12,45

7,05

2,86

0,47

1,78

0,36

0,06

0,03

3,99

0,00

0,21

5,64

Deska za presedanje

0,04

1,99

0,06

Podloga za obračanje v postelji

8,02

0,23

0,02

Vrtljivi krožnik

0,08

0,71

0,00

Dvigalo za kopanje (sedeče)

0,04

0,39

1,67

Dvigalo za kopanje (ležeče)

0,10

0,39

3,26

Pas za presedanje

0,00

0,35

0,00

Rolo deska

0,00

0,76

1,40

ETP
Električna postelja
Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje
Kopalna banja z nastavljivo
višino
Premična kopalna miza z
nastavljivo višino

Tabela 14: Povprečno število stanovalcev, pri katerih je bil uporabljen določen
ETP pri opravljanju storitev obračanja, premeščanja in kopanja
Ugotovili smo, da je pri reševanju vprašalnika prihajalo do vsebinskih napak. Tako
so anketirani npr. označevali uporabo določenih ETP pri storitvah, pri katerih jih
je nemogoče ali nesmiselno uporabljati. Tako je bila npr. kopalna banja z
nastavljivo višino uporabljena za obračanje povprečno za 0,06 stanovalca. Zaradi
boljše preglednosti in realnejših rezultatov smo pri posamezni storitvi izločili
pripomočke, ki jih ni možno ali smiselno uporabiti pri določeni storitvi, in ločeno
obravnavali vsako storitev.
Spremenjeni rezultati so prikazani v tabeli 15, rumeno pa so označena izločena
polja.
Storitev
ETP
Električna postelja
Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje
Kopalna banja z nastavljivo
višino
Premična kopalna miza z
nastavljivo višino

Obračanje

Premeščanje

Kopanje

12,45

7,05

2,86

1,78

0,36
3,99

0,21
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Storitev
ETP

Magistrsko delo

Obračanje

Deska za presedanje

Premeščanje

Kopanje

1,99

Podloga za obračanje v postelji

8,02

Vrtljivi krožnik

0,71

Dvigalo za kopanje (sedeče)

0,39

1,67

Dvigalo za kopanje (ležeče)

0,39

3,26

Pas za presedanje

0,35

Rolo deska

0,76

1,40

Tabela 15: Povprečno število stanovalcev, pri katerih je bil uporabljen določen
ETP pri opravljanju storitev obračanja, premeščanja in kopanja – pomote so
izločene
Če povzamemo rezultate, ugotovimo, da je električna postelja zelo pogosto
uporabljen ETP. Obravnavali smo jo v vseh treh kategorijah oz. pri vseh treh
storitvah iz razloga, ker je osnovni pripomoček pri delu s stanovalcem v smislu
prilagajanja delovne površine (prilagajanje višini zaposlenega). Pri premeščanju si
zaposleni lahko z dvigom vzglavja pomagajo pri nameščanju stanovalca v sedeči
položaj, ki je izhodišče za kasnejši manever presedanja, v postelji pa se izvajajo
tudi posteljne kopeli, ki so potrebne pri najtežje prizadetih stanovalcih.
Električna postelja pomeni bistven napredek pri zagotavljanju zaposlenim bolj
prijaznega delovnega okolja, saj je že samo dvigovanje vzglavja pri zastarelih
posteljah z mehanskim dvižnim sistemom v preteklosti predstavljalo veliko in
nepravilno obremenitev zaposlenih.
Prav tako je zelo pogosto uporabljen ETP podloga za obračanje, ki je v osnovi zelo
nezahteven ETP za rokovanje in je s tega vidika zagotovo premalo uporabljan.
Zaradi boljše vizualne primerljivosti smo rezultate predstavili tudi v obliki grafa
(slika 11).
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Povprečno število stanovalcev, pri katerih je bil pri posamezni storitvi uporabljen
kateri izmed pripomočkov
14
12
10
8
6
4
2
0
Električna
postelja

Samostoječe
dvigalo za
dvigovanje iz
postelje

Kopalna
Premična
Deska za
banja z
kopalna miza presedanje
nastavljivo z nastavljivo
višino
višino

1. Obračanje

Podloga za
obračanje v
postelji

Vrtljivi
krožnik

2. Premeščanje

Dvigalo za
kopanje
(sedeče)

Dvigalo za
kopanje
(ležeče)

Pas za
presedanje

Rolo deska

3. Kopanje

Slika 11: Povprečno število stanovalcev, pri katerih je bil pri posamezni storitvi
uporabljen kateri izmed pripomočkov – pomote so izločene
Vprašanje III/3
Anketirance smo spraševali po njihovem strinjanju z navedenimi trditvami. Izbirali
so lahko med štirimi stopnjami strinjanja, in sicer: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se
ne strinjam, 3 – se delno strinjam in 4 – zelo se strinjam.
Stopnjo strinjanja so izrazili za sedem trditev o razlogih za morebitno neuporabo
ETP pri delu za tri storitve (obračanje, premeščanje in kopanje).
Rezultati ocenjevanja soglašanja s trditvami o razlogih za neuporabo ETP so
prikazani v tabeli 16.
Trditev

Obračanje

Premeščanje

Kopanje

1. Nimam na razpolago potrebnih
ETP.

1,65

1,89

1,81

2. ETP, ki jih imam na razpolago,
niso »pri roki«.

2,17

2,41

2,16

3. ETP, ki jih imam na razpolago,
niso primerni.

1,52

1,72

1,70

4. Ne znam uporabljati ETP, ki jih
imam na razpolago.

1,28

1,40

1,34

5. Za uporabo ETP nimam dovolj
časa.

2,30

2,57

2,37
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Trditev

Obračanje

Premeščanje

Kopanje

6. Uporabo ETP mi preprečujejo
arhitektonske ovire v delovnem
okolju.

1,81

2,10

2,10

7. Uporabo ETP odklanja stanovalec.

1,73

2,15

2,12

Tabela 16: Povprečna ocena soglašanja s trditvami o razlogih za neuporabo ETP
Zaradi lažje interpretacije povezanosti odgovorov le-te predstavljamo še na sliki
12.
Povprečna ocena soglašanja s trditvami o uporabi ETP

4,0

3,5

1 – Sploh se ne strinjam.
2 – Se ne strinjam.
3 – Se delno strinjam.
4 – Zelo se strinjam.

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0
1. Nimam na
razpolago potrebnih
ETP.

2. ETP, ki jih imam
na razpolago, niso
»pri roki«.

3. ETP, ki jih imam
4. Ne znam
5. Za uporabo ETP 6. Uporabo ETP mi
7. Uporabo ETP
na razpolago, niso uporabljati ETP, ki jih nimam dovolj časa.
preprečujejo
odklanja stanovalec.
primerni.
imam na razpolago.
arhitektonske ovire v
delovnem okolju.

1. Obračanje

2. Premeščanje

3. Kopanje

Slika 12: Povprečna ocena soglašanja s trditvami o razlogih za neuporabo ETP
Ugotovili smo, da v povprečju samo ena trditev presega prag povprečnega
strinjanja, ki je 2,5, kar pomeni, da se anketirani z njo sicer še ne strinjajo (gre
za točko nevtralnosti stališč med poloma strinjanja in nestrinjanja), je pa dosegla
najvišji rezultat (2,57). Gre za trditev, da zaposleni ETP ne uporabljajo, ker za to
nimajo dovolj časa. Prag strinjanja je trditev presegla samo na področju uporabe
pripomočkov za premeščanje, pri ostalih je ostala v območju nestrinjanja. Na
drugem mestu je trditev, da ETP niso »pri roki«. Anketirani se sploh ne strinjajo s
tem, da je njihovo nepoznavanje uporabe razlog za neuporabo ETP, prav tako
menijo, da imajo pripomočkov dovolj. Je pa presenetljivo, da je blizu meje
strinjanja trditev, da ETP odklanjajo stanovalci, predvsem pri storitvi premeščanja
(2,15) in kopanja (2,12).
Vprašanje III/4
Pri zadnjem vprašanju smo anketirance prosili, da ocenijo, kako pogosto se
posamezni razlogi odklanjanja uporabe ETP pojavljajo pri stanovalcih. Izbirali so
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lahko med štirimi stopnjami pogostosti, in sicer: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – pogosto
in 4 – vedno.

Nezaupanje,
strah

Bolečina

Slaba
izkušnja

Nesprejemanje potrebe
po pomoči

Električna postelja
Samostoječe dvigalo za dvigovanje
iz postelje
Kopalna banja z nastavljivo višino
Premična kopalna miza z
nastavljivo višino
Deska za presedanje
Podloga za obračanje v postelji
Vrtljivi krožnik
Dvigalo za kopanje (sedeče)
Dvigalo za kopanje (ležeče)
Pas za presedanje
Rolo deska

Nesodelovanje

Povprečna ocena

Neugodje

Rezultati analize pogostosti vzrokov za odklanjanje uporabe posameznega ETP s
strani stanovalcev so prikazani v tabeli 17.

1,24

1,40

1,49

1,36

1,33

1,66

2,71

2,33

2,79

2,39

2,01

2,06

1,62

1,60

1,74

1,50

1,48

1,49

2,17

2,02

2,11

1,89

1,76

1,74

1,93
1,38
1,90
2,28
2,48
2,29
1,68

2,09
1,56
2,13
2,23
2,31
2,10
1,66

2,04
1,34
2,11
2,38
2,50
2,24
1,68

1,85
1,50
1,90
2,00
2,22
2,00
1,56

1,69
1,20
1,70
1,83
1,89
1,86
1,47

1,67
1,37
1,60
1,70
1,72
1,71
1,45

Tabela 17: Pogostost vzrokov za odklanjanje uporabe posameznega ETP s strani
stanovalcev
Za lažjo predstavo podatke predstavljamo še na sliki 13.
Nobeden od navedenih vzrokov odklanjanja ETP s strani stanovalcev se ne pojavi
pogosto, vsi pa se pojavljajo v praksi. Najmanjkrat stanovalci ETP odklanjajo
zaradi slabe izkušnje v preteklosti (ocene med 1,33 in 2,01) ter nesprejemanja
pomoči drugih oseb (ocene med 1,37 in 2,06). Druga po vrsti in dokaj enako
ocenjena vzroka sta bolečina (med 1,36 in 2,39) in nesodelovanje (med 1,40 in
2,33). Največkrat pa se pojavita neugodje (med 1,24 in 2,71) in nezaupanje oz.
strah (med 1,49 in 2,79), ki pa se približujeta oceni 3, tj. pogosto.
Ugotovili smo torej velike razlike med odklanjanjem glede na vrsto ETP. Tako
najpogosteje odklanjajo uporabo samostoječega dvigala za dvigovanje iz postelje
(med 2,01 in 2,79), sledi ležeče dvigalo za kopanje (med 1,72 in 2,50).
Stanovalci skoraj nikoli ne odklonijo uporabe podloge za obračajne (med 1,20 in
1,56), električne postelje (med 1,24 in 1,66) ter rolo deske (med 1,45 in 1,68).
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Pogostost vzrokov za odklanjanje uporabe posameznega ETP s strani stanovalcev
4,0

3,5

1 – Nikoli
2 – Redko
3 – Pogosto
4 – Vedno

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0
Električna
postelja

Samostoječe Kopalna banja
Premična
dvigalo za
z nastavljivo kopalna miza
dvigovanje iz
višino
z nastavljivo
postelje
višino

Neugodje

Nesodelovanje

Deska za
presedanje

Nezaupanje/strah

Podloga za
obračanje v
postelji

Vrtljivi krožnik

Bolečina

Dvigalo za
kopanje
(sedeče)

Slaba izkušnja

Dvigalo za
kopanje
(ležeče)

Pas za
presedanje

Rolo deska

Nesprejemanje potrebe po pomoči

Slika 13: Skupen pregled pogostosti vzrokov za odklanjanje posameznega ETP s
strani stanovalcev

4.7 TESTIRANJE HIPOTEZ
4.7.1 HIPOTEZA 1
Zdravstveno negovalno osebje v DSO pri premeščanju stanovalcev uporablja
ETP pri manj kot polovici nepomičnih stanovalcev.
Iz drugega vprašanja III. dela vprašalnika št. 2 smo pridobili podatek o uporabi ETP
na dan anketiranja. Anketirani so napisali, pri koliko stanovalcih so uporabili
posamezni ETP. Uporabili pa smo podatke za storitev premeščanja stanovalcev z
ene površine na drugo, in sicer tako, da smo sešteli vse uporabe v posameznem
zavodu. V tabeli 18 so prikazani izračunani podatki vseh uporabljenih ETP za
premeščanje v posameznem zavodu na dan izpolnjevanja ankete.
DSO
ETP
Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje
Deska za presedanje

1

2

3

4

5

6

7

8

Vsi

4

67

46

15

18

0

0

21

171

23

107

8

0

27

37

0

23

252

Vrtljivi krožnik

0

25

13

6

0

0

0

0

44

Pas za presedanje

0

0

0

0

7

0

0

0

7

Rolo deska

0

2

30

0

0

12

0

0

44

27

201

97

21

52

49

0

44

491

Skupaj uporabljenih ETP

Tabela 18: Število vseh uporabljenih ETP za premeščanje v posameznem zavodu
na dan izpolnjevanja ankete
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Ugotovili smo, da je bila pri storitvi premeščanja stanovalcev z ene na drugo
površino največkrat uporabljena deska za presedanje (n = 252), sledi samostoječe
dvigalo za dvigovanje iz postelje (n = 171). Enako pogosto sta bila uporabljena
vrtljivi krožnik in rolo deska (n = 44), najmanjkrat pa je bil uporabljen pas za
presedanje (n = 7). Skupaj so bili na dan anketiranja v vseh zavodih pripomočki za
premeščanje uporabljeni 491-krat.
Podatke o uporabi ETP prikazujemo še grafično (slika 14).
7 - Uporaba ETP

120

Št. uporabljenih ETP

100

80

60

40

20
Samostoječe dvigalo za dvigovanje iz postelje
Deska za presedanje
Vrtljivi krožnik
Pas za presedanje

0
1

2

3

4
DSO

5

6

Rolo deska

7

8

Slika 14: Število uporabljenih ETP za premeščanje na oddelku na dan
izpolnjevanja ankete v DSO
Prav tako prihaja do precejšnjih odstopanj med posameznimi zavodi. Tako v enem
od zavodov niso uporabili niti enega ETP za premeščanje, pri ostalih je frekvenca
uporabe na dan anketiranja med 21 in 201-krat, seštevek uporab v vseh zavodih pa
je 491. V povprečju so pripomočke v zavodih uporabili 61,4-krat.
Anketirane smo v prvem vprašanju tretjega sklopa vprašalnika št. 2 povprašali po
številu nepomičnih stanovalcev na oddelku, kjer so bili na dan izpolnjevanja
ankete razporejeni na delo. Pridobljene podatke za posamezni zavod smo sešteli.
Za ugotavljanje deleža uporabe ETP za premeščanje smo uporabili podatek o
nepomičnih stanovalcih in podatek o uporabljenih ETP v posameznem zavodu.
V tabeli 19 so prikazani dobljeni rezultati. Ugotovili smo, da v zavodu 7
pripomočkov za premeščanje sploh ne uporabljajo, v zavodu 3 so pripomočke
uporabili pri vseh nepomičnih stanovalcih oz. pri nekaterih celo večkrat dnevno ali
pa več pripomočkov pri istem stanovalcu. V ostalih primerih pa je uporaba manj
kot 50 %, večinoma med 15 % in 20 %, v enem primeru 41,1 %.
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DSO

1

2

3

4

5

6

7

8

161

486

93

103

327

289

107

262

27

201

97

21

52

49

0

44

16,8 %

41,4 %

0,0 %

16,8 %

Število
Nepomični
stanovalci
Uporabljeni
ETP
Delež ETP v št.
nepomičnih
stanovalcev

Magistrsko delo

104,3 % 20,4 % 15,9 % 17,0 %

Tabela 19: Delež uporabljenih ETP v številu nepomičnih stanovalcev po DSO
Raziskovalna hipoteza 1, ki trdi, da zdravstveno negovalno osebje v DSO pri
premeščanju stanovalcev uporablja ETP pri manj kot polovici nepomičnih
stanovalcev, je tako potrjena.
4.7.2 HIPOTEZA 2
Zaposleni, ki so bili poučeni o pravilni uporabi ETP, jih uporabljajo v večji meri
kot nepoučeni.
Podatke za preverjanje hipoteze smo pridobili v drugem delu vprašalnika št. 2,
kjer smo od anketiranih želeli izvedeti, v kolikšni meri se strinjajo s trditvijo, da
so bili o uporabi ETP poučeni. Izbirali so lahko med štirimi stopnjami strinjanja in
sicer: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se delno strinjam in 4 – zelo
se strinjam.
V tabeli 20 predstavljamo rezultate strinjanja anketiranih s trditvijo, da so bili o
uporabi ETP poučeni.
Med poučene o uporabi ETP smo uvrstili tiste anketirane, ki so strinjanje s
trditvijo ocenili s 3, kar pomeni delno strinjanje, in s 4, kar pomeni, da se s
trditvijo zelo strinjajo. Med nepoučene pa smo umestili anketirane, ki so svoje
nestrinjanje s trditvijo ocenili z 2, kar pomeni, da se ne strinjajo, in 1, kar
pomeni, da se sploh ne strinjajo.
Usposobljenost anketiranih smo ugotavljali za vsak ETP posebej in poskusili
ugotoviti razmerje med poučenimi in nepoučenimi za uporabo ETP. Najnižje
razmerje med poučenimi in nepoučenimi je pri uporabi pasu za presedanje, in
sicer 2,7 poučenih na enega nepoučenega, res pa ta pripomoček uporablja samo
22 anketiranih, ostali ga nimajo. Največje razmerje v prid poučenih je pri
poučenosti o uporabi podloge za obračanje v postelji, in sicer 23,6 : 1, ob tem da
jo uporabljajo vsi anketirani.
Pri vseh ETP je število poučenih anketiranih nekajkrat višje od števila nepoučenih.
V naslednjem koraku smo ločeno za poučene in nepoučene v vseh DSO ugotavljali,
kolikokrat so na dan anketiranja uporabili katero izmed ETP.
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Pripomoček

N

n

M

SD

Električna postelja
Samostoječe dvigalo za dvigovanje iz postelje
Kopalna banja z nastavljivo višino
Premična kopalna miza z nastavljivo višino
Deska za presedanje
Podloga za obračanje v postelji
Vrtljivi krožnik
Dvigalo za kopanje (sedeče)
Dvigalo za kopanje (ležeče)
Pas za presedanje
Rolo deska

123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

123
96
110
54
113
123
64
49
111
22
60

3,78
3,58
3,58
3,31
3,69
3,82
3,44
3,39
3,67
3,00
3,58

0,61
0,87
0,87
1,06
0,57
0,48
0,73
0,84
0,59
1,31
0,67

Min
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

Max
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

f(3,4)
115
84
98
44
107
118
59
44
106
16
56

f(1,2)
8
12
12
10
6
5
5
5
5
6
4

Razmerje
poučeni : nepoučeni
14,4 : 1
7,0 : 1
8,2 : 1
4,4 : 1
17,8 : 1
23,6 : 1
11,8 : 1
8,8 : 1
21,2 : 1
2,7 : 1
14,0 : 1

f(ni ETP) = N – n
27
13
69
10
59
74
12
101
63

Legenda: N = število anketiranih, n = število odgovorov po ETP
M = aritmetična sredina strinjanja anketiranih s trditvijo, da so bili o uporabi ETP poučeni
SD = standardni odklon, Min in Max označujeta najnižjo in najvišjo oceno
f(3, 4) = število poučenih, ki so ocenili strinjanje z oceno 3 ali 4
f(1, 2) = število nepoučenih, ki so ocenili (ne)strinjanje z oceno 1 ali 2, f(ni ETP) je število manjkajočih odgovorov oz. odraz odsotnosti ETP
v zavodu
f(ni ETP) = razlika med številom anketiranih in številom odgovorov po ETP

Tabela 20: Rezultati strinjanja anketiranih s trditvijo, da so bili o uporabi ETP poučeni
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Rezultati pogostosti uporabe ETP med poučenimi anketiranimi in nepoučenimi na
dan anketiranja so za vse DSO za storitve obračanja, premeščanja in kopanja
prikazani v tabeli 21.
Obračanje
Pripomoček
Električna postelja
Samostoječe dvigalo
za dvigovanje iz
postelje
Kopalna banja z
nastavljivo višino
Premična kopalna
miza z nastavljivo
višino
Deska za presedanje
Podloga za obračanje
v postelji
Vrtljivi krožnik
Dvigalo za kopanje
(sedeče)
Dvigalo za kopanje
(ležeče)
Pas za presedanje
Rolo deska

Poučeni

Premeščanje

Nepoučeni

1.424

963

107

Poučeni

Kopanje

Nepoučeni

Poučeni

Nepoučeni

779

88

296

56

153

18

32

3

440

3

267

32

77

0

346

13

60

5

217

8

43

1

23

13
27

1
5

Tabela 21: Število uporab posameznega ETP s strani poučenih in nepoučenih
Pri vsaki storitvi smo (z izjemo električne postelje) upoštevali samo tiste ETP, ki
se dejansko uporabljajo pri posamezni storitvi.
Električno posteljo smo upoštevali pri vseh treh storitvah, ker si s prilagajanjem
višine zaposleni pomagajo tako pri obračanju kot pri premeščanju, v postelji pa se
lahko izvaja tudi posteljne kopeli. Prav tako je lahko samostoječe dvigalo tudi
pripomoček za kopanje.
Ugotovili smo, da je razlika pri uporabi ETP med poučenimi in nepoučenimi
anketiranimi pri vseh pripomočkih zelo velika, npr. 146,7 : 1 pri kopalni kadi z
nastavljivo višino ali 77 : 0 pri sedečem dvigalu za kopanje, ki ga nepoučeni sploh
niso uporabili, poučeni pa so ga 77-krat.
V tabeli 22 smo prikazali razmerje pogostosti uporabe ETP med poučenimi v
primerjavi z nepoučenimi.
Pripomoček
Električna postelja
Samostoječe dvigalo za dvigovanje
iz postelje
Kopalna banja z nastavljivo višino
Premična kopalna miza z

stran 54

Obračanje
Premeščanje
13,3 : 1
8,9 : 1

Kopanje
5,3 : 1

8,5 : 1

10,7 : 1
146,7 : 1
8,3 : 1
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nastavljivo višino
Deska za presedanje
27,1 : 1
Podloga za obračanje v postelji
41,9 : 1
Vrtljivi krožnik
43,0 : 1
Dvigalo za kopanje (sedeče)
77,0 : 0
Dvigalo za kopanje (ležeče)
26,6 : 1
Pas za presedanje
13,0 : 1
Rolo deska
5,4 : 1
12,0 : 1
Tabela 22: Razmerje med poučenimi in nepoučenimi anketiranci pri uporabi ETP
Na sliki 15 je prikazana pogostost uporabe električne postelje in podloge za
obračanje v postelji pri storitvi obračanja s strani poučenih in s strani nepoučenih
anketiranih.
Obračanje
1.600

1.424
1.400

1.200

963

1.000

Nepoučeni
Poučeni

800

600

400

200

107
23

0
Električna postelja

Podloga za obračanje v postelji

Slika 15: Uporaba ETP pri obračanju s strani poučenih in nepoučenih anketiranih
Električna postelja je bila s strani poučenih uporabljena 1.424-krat, s strani
nepoučenih pa le 107-krat, to pomeni 13,3-krat večjo uporabo s strani poučenih v
primerjavi z nepoučenimi. Podlogo za obračanje so poučeni uporabili 963-krat,
nepoučeni samo 23-krat, kar pomeni 41,9-krat večjo uporabo poučenih.
Na sliki 16 je prikazana uporaba vseh ETP pri storitvi premeščanja s strani
poučenih in s strani nepoučenih anketiranih. S slike 16 je razvidno, da tudi pri
storitvi premeščanja poučeni ETP uporabljajo veliko pogosteje kot nepoučeni.
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Premeščanje

900

779

800
700
600

Nepoučeni
Poučeni

500
400
300

217
200

153
88

100

18

43

8

1

1

13

27

5

0
Električna
postelja

Samostoječe
dvigalo za
dvigovanje iz
postelje

Vrtljivi krožnik

Deska za
presedanje

Pas za
presedanje

Rolo deska

Slika 16: Uporaba ETP pri premeščanju s strani poučenih in nepoučenih
anketiranicev
Poučeni so električno posteljo uporabili 779-krat, kar pomeni 8,9-krat več kot
nepoučeni, ki so jo uporabili 88-krat. Samostoječe dvigalo za dvigovanje iz
postelje so poučeni uporabili 153-krat, kar je 8,5-krat več kot nepoučeni, ki so ga
uporabili 18-krat. Zelo pogosto je bila s strani poučenih uporabljena deska za
presedanje (n = 217), kar 27,1-krat več kot pri nepoučenih (n = 8). Tudi pri ostalih
ETP je uporaba pri poučenih bistveno večja kot pri nepoučenih, se pa na splošno
uporabljajo precej manjkrat kot že omenjeni pripomočki.
Na sliki 17 je prikazana uporaba ETP pri storitvi kopanja pri poučenih v primerjavi
z nepoučenimi anketiranimi.
Kopanje

500

440

450
400

346

350

296

300

Nepoučeni
Poučeni

267

250
200
150

77

100

56
32

50

3

32
3

0

60
13

5

0
Električna
postelja

Samostoječe Kopalna banja
Premična
dvigalo za
z nastavljivo kopalna miza z
dvigovanje iz
višino
nastavljivo
postelje
višino

Dvigalo za
kopanje
(sedeče)

Dvigalo za
kopanje
(ležeče)

Rolo deska

Slika 17: Uporaba ETP pri kopanju s strani poučenih in nepoučenih anketiranih
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Kopalno banjo z nastavljivo višino uporabljajo poučeni (n = 440) kar 146,7-krat več
kot nepoučeni (n = 3). Sledi uporaba ležečega dvigala za kopanje (n = 346), ki ga
poučeni uporabijo 26,6-krat več kot nepoučeni (n = 13). Pogosto pri kopanju
uporabljajo tudi električno posteljo, poučeni so jo uporabili 296-krat, kar pomeni
5,3-krat več kot nepoučeni, ki so jo uporabili 56-krat. Po pogostosti uporabe sledi
premična kopalna miza z nastavljivo višino, ki so jo poučeni uporabili 267-krat,
nepoučeni pa 32-krat, kar pomeni, da so jo poučeni uporabili 8,7-krat več kot
nepoučeni. Samostoječe dvigalo za dvigovanje iz postelje so pri kopanju poučeni
uporabili 32-krat, kar je 10,7-krat več kot nepoučeni, ki so ga uporabili 3-krat.
Zelo pogosto je bilo s strani poučenih uporabljeno sedeče dvigalo za kopanje
(n = 77), ki ga nepoučeni sploh niso uporabili. Pri kopanju so uporabili tudi desko
za presedanje, vendar predvidevamo, da za presedanje na osnovni pripomoček
(dvigalo) in ne za izvedbo storitve.
Ugotovili smo torej, da pri storitvi kopanja uporabljajo poučeni anketirani ETP
veliko večkrat kot nepoučeni. Raziskovalno hipotezo 2, ki pravi, da zaposleni, ki so
bili poučeni o pravilni uporabi ETP, le-te uporabljajo v večji meri kot nepoučeni,
smo v celoti potrdili.
4.7.3 HIPOTEZA 3
Uporaba večjih ETP za premeščanje stanovalcev (npr. dvigala za premeščanje,
kopalne banje ...) je odvisna od arhitektonskih ovir v DSO.
V tretjem delu vprašalnika št. 2 smo pri tretjem vprašanju od anketiranih želeli
izvedeti, v kolikšni meri se strinjajo z naštetimi razlogi za morebitno neuporabo
ETP. Med razlogi je bila tudi trditev: »Uporabo ETP mi preprečujejo arhitektonske
ovire v delovnem okolju.« Anketirance smo spraševali po njihovem strinjanju z
navedenimi trditvami. Izbirali so lahko štirimi stopnjami strinjanja, in sicer: 1 – se
sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se delno strinjam in 4 – zelo se strinjam.
V tabeli 23 predstavljamo rezultate strinjanja anketiranih s trditvijo, da pri
izvajanju obračanja stanovalcev v postelji ne uporabljajo ETP, ker jim to
preprečujejo arhitektonske ovire.
DSO
1

2

3

4

5

6

7

8

Vsi

20

16

12

10

14

27

6

18

123

M

1,05

2,25

2,75

2,50

2,00

1,48

1,50

1,72

1,81

SD

0,224 1,483 1,545 0,850 0,961 0,935 1,225 1,018 1,148

Obračanje
N

MIN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MAX

2

4

4

4

3

4

4

4

4

Tabela 23: Stopnja strinjanja s trditvijo »Uporabo ETP mi preprečujejo
arhitektonske ovire v delovnem okolju.« pri storitvi obračanja
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Anketirani v povprečju trdijo, da jim arhitektonske ovire ne preprečujejo uporabe
ETP pri obračanju stanovalcev. Povprečna ocena za vse zavode je bila 1,81, kar je
pod točko nevtralnosti med nestrinjanjem in strinjanjem, ki je 2,5.
Izračunani podatki so logični, če vemo, da se pri obračanju uporabljajo manj
tehnično zahtevni pripomočki, ki ne zahtevajo večjega manevrskega prostora.
Aritmetična sredina ocen strinjanja po posameznih zavodih se giblje med 1,05 in
2,75. Vrednost 2,5 je bila presežena samo v zavodu 3, kar pomeni, da se
anketirani iz tega zavoda strinjajo, da jim arhitektonske ovire preprečujejo
uporabo ETP pri obračanju stanovalcev.
V tabeli 24 predstavljamo rezultate strinjanja anketiranih s trditvijo, da pri
premeščanju stanovalcev z ene površine na drugo ne uporabljajo ETP, ker jim to
preprečujejo arhitektonske ovire.
DSO
1

2

3

4

5

6

7

8

Vsi

Premeščanje
N

20

16

12

10

14

27

6

18

123

M

1,15

3,54

2,75

2,50

2,29

1,48

1,50

2,17

2,10

SD

0,489 1,031 1,545 0,850 0,726 0,935 1,225 0,985 1,211

MIN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MAX

3

4

4

4

3

4

4

4

4

Tabela 24: Stopnja strinjanja s trditvijo: »Uporabo ETP mi preprečujejo
arhitektonske ovire v delovnem okolju.« pri storitvi premeščanja
Anketirani v povprečju trdijo, da jim arhitektonske ovire ne preprečujejo uporabe
ETP pri premeščanju stanovalcev z ene površine na drugo, saj je bila povprečna
ocena za vse zavode 2,10, kar je pod spodnjo mejo strinjanja 2,5. Aritmetična
sredina ocen strinjanja po posameznih zavodih pa se giblje od 1,15 do 3,54. Samo
v zavodih 2 in 3 je ocena presegla 2,5, kar pomeni strinjanje s trditvijo.
V tabeli 25 predstavljamo rezultate strinjanja anketiranih s trditvijo, da pri
kopanju stanovalcev ne uporabljajo ETP, ker jim to preprečujejo arhitektonske
ovire.
DSO
1

2

3

4

5

6

7

8

Vsi

20

16

12

10

14

27

6

18

123

M

1,15

3,44

3,17

2,00

2,29

1,48

1,50

2,28

2,10

SD

0,489 1,094 1,030 0,850 0,726 0,935 1,225 1,179 1,224

Kopanje
N

MIN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MAX

3

4

4

4

3

4

4

4

4

Tabela 25: Stopnja strinjanja s trditvijo »Uporabo ETP preprečujejo
arhitektonske ovire v delovnem okolju.« pri storitvi kopanja
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Ugotovili smo, da povprečna vrednost strinjanja s trditvijo, da so razlog neuporabe
ETP pri kopanju stanovalcev arhitektonske ovire, za vse zavode dosega vrednost
2,10, kar pomeni, da se anketirani s trditvijo ne strinjajo. Aritmetične sredine
ocene strinjanja po posameznih zavodih so bile med 1,15 in 3,44, le v dveh
primerih je bila ocena višja od 2,5, kar pomeni, da se anketirani v zavodih 2 in 3
strinjajo, da jim arhitektonske ovire preprečujejo uporabo ETP pri kopanju
stanovalcev.
Če povzamemo rezultate, ugotovimo:
 Pri izvajanju storitve »obračanje stanovalcev« v postelji se anketirani niso
strinjali s trditvijo, da jim uporabo ETP preprečujejo arhitektonske ovire.
 Pri izvajanju storitve »premeščanje stanovalcev« se anketirani niso strinjali s
trditvijo, da jim uporabo ETP preprečujejo arhitektonske ovire.
 Pri izvajanju storitve »kopanje stanovalcev« se anketirani niso strinjali s
trditvijo, da jim uporabo ETP preprečujejo arhitektonske ovire.
Raziskovalne hipoteze 3, ki pravi, da je uporaba večjih ETP za premeščanje
stanovalcev (npr. dvigala za premeščanje, kopalne kadi ...) odvisna od
arhitekturnih ovir v DSO, nismo potrdili.
4.7.4 HIPOTEZA 4
Zaposleni kot najpogostejši razlog za neuporabo ETP pri delu navajajo
pomanjkanje časa.
V tretjem delu vprašalnika št. 2 smo pri tretjem vprašanju od anketiranih želeli
izvedeti, v kolikšni meri se strinjajo z naštetimi razlogi za morebitno neuporabo
ETP. Med razlogi je bila tudi trditev: »Za uporabo ETP nimam dovolj časa.«
Anketirance smo spraševali po njihovem strinjanju z navedenimi trditvami. Izbirali
so lahko med štirimi stopnjami strinjanja, in sicer: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se
ne strinjam, 3 – se delno strinjam in 4 – zelo se strinjam.
V tabeli 26 predstavljamo rezultate strinjanja anketiranih s trditvijo, da pri
izvajanju obračanja stanovalcev v postelji za uporabo ETP nimajo dovolj časa.
DSO
1

2

3

4

5

6

7

8

Vsi

N

20

16

12

10

14

27

6

18

123

M

1,35

3,50

3,25

2,70

1,79

2,07

3,00

1,89

2,30

SD

0,587

0,816

1,055

0,949

0,949

1,035

0,000

1,023 1,135

MIN

1

1

1

1

1

1

3

1

1

MAX

3

4

4

4

4

4

3

4

4

Obračanje

Tabela 26: Stopnja strinjanja s trditvijo »Za uporabo ETP nimam dovolj časa.« pri
storitvi obračanja
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Ugotovili smo, da so anketirani v povprečju trditev, da za uporabo ETP pri storitvi
obračanja stanovalca v postelji nimajo dovolj časa, ocenili z 2,30, kar pomeni, da
se s trditvijo ne strinjajo in bi lahko zaključili, da čas ni ovira za uporabo ETP pri
obračanju stanovalca v postelji.
Vendar je med posameznimi DSO kar precejšnja razlika. Aritmetična sredina ocene
strinjanja je med 1,35 in 3,50, kar je v razponu od nestrinjanja s trditvijo do
dokaj močnega strinjanja. Če postavimo mejo strinjanja na 2,5 (točka nevtralnosti
med nestrinjanjem in strinjanjem), ugotovimo, da so štirje zavodi (2, 3, 4 in 7) to
točko presegli, dva od teh močno (zavod 2 z oceno 3,50 in zavod 3 z oceno 3,25).
V tabeli 27 predstavljamo rezultate strinjanja anketiranih s trditvijo, da pri
izvajanju premeščanja stanovalcev z ene površine na drugo za uporabo ETP nimajo
dovolj časa.
DSO
1

2

3

4

5

6

7

8

Vsi

Premeščanje
N

20

16

12

10

14

27

6

18

123

M

2,30

3,56

3,33

3,00

1,71

2,15

3,00

2,39

2,57

SD

0,865 0,814 0,985 0,816 0,825 0,989 0,000 0,979 1,049

MIN

1

1

1

1

1

1

3

1

1

MAX

3

4

4

4

3

4

3

4

4

Tabela 27: Stopnja strinjanja s trditvijo »Za uporabo ETP nimam dovolj časa.« pri
storitvi premeščanja
Ugotovili smo, da so anketirani v povprečju trditev, da za uporabo ETP pri
premeščanju nimajo dovolj časa, ocenili s stopnjo strinjanja 2,57. Kar štirje
zavodi (2, 3, 4 in 7) so s povprečno oceno 3 ali več presegli točko delnega
strinjanja s trditvijo. Med posameznimi DSO pa tudi tukaj prihaja do razlik.
Aritmetična sredina ocene strinjanja se giblje med 1,71 in 3,56, kar pomeni v
razponu od nestrinjanja s trditvijo do dokaj močnega strinjanja.
V tabeli 28 predstavljamo rezultate strinjanja anketiranih s trditvijo, da pri
izvajanju kopanja stanovalcev za uporabo ETP nimajo dovolj časa.
DSO
1

2

3

4

5

6

7

8

Vsi

20

16

12

10

14

27

6

18

123

M

1,60

3,19

3,17

2,80

1,86

2,15

3,00

2,22

2,37

SD

0,754 1,226 1,030 1,033 0,949 0,989 0,000 1,060 1,111

Kopanje
N

MIN

1

1

1

1

1

1

3

1

1

MAX

3

4

4

4

3

4

3

4

4

Tabela 28: Stopnja strinjanja s trditvijo»Z »Za uporabo ETP nimam dovolj časa.«
pri storitvi kopanja

stran 60

Marija Tavželj: Uporaba ergonomskih tehničnih pripomočkov v domovih za starejše

Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Magistrsko delo

Ugotovili smo, da so anketirani trditev, da za uporabo ETP pri kopanju nimajo
dovolj časa, ocenili s povprečno oceno 2,37 za vse DSO. Če postavimo mejo
strinjanja na 2,5 (točka nevtralnosti med nestrinjanjem in strinjanjem), pomeni,
da se s trditvijo ne strinjajo in bi lahko zaključili, da čas ni ovira za uporabo ETP
pri kopanju stanovalca.
Ponovno pa ugotavljamo razlike med posameznimi DSO. Aritmetična sredina ocene
strinjanja se giblje med 1,6 in 3,19, vendar sta na tem področju samo dva zavoda
presegla točko delnega strinjanja z oceno 3,17 (zavod 3) in 3,19 (zavod 2). V tem
primeru lahko zaključimo, da pri kopanju čas ni ovira za uporabo ETP.
Če povzamemo:
 Pri izvajanju storitve »obračanje stanovalcev« v postelji se anketirani niso
strinjali s trditvijo, da je pomanjkanje časa razlog za neuporabo ETP.
 Pri izvajanju storitve »premeščanje stanovalcev« so se anketirani strinjali s
trditvijo, da je pomanjkanje časa razlog za neuporabo ETP.
 Pri izvajanju storitve »kopanje stanovalcev« se anketirani niso strinjali s
trditvijo, da je pomanjkanje časa razlog za neuporabo ETP.
Raziskovalno hipotezo 4, ki pravi, da zaposleni kot najpogostejši razlog za
neuporabo ETP pri delu navajajo pomanjkanje časa, smo potrdili samo delno, in
sicer smo ugotovili, da je pomanjkanje časa razlog za neuporabo ETP samo pri
premeščanju stanovalcev z ene površine na drugo.
4.7.5 HIPOTEZA 5
Pomanjkanje ETP ni razlog za njihovo neuporabo.
V tretjem delu vprašalnika št. 2 smo pri tretjem vprašanju od anketiranih želeli
izvedeti, v kolikšni meri se strinjajo z naštetimi razlogi za morebitno neuporabo
ETP. Med razlogi je bila tudi trditev: »Nimam na razpolago potrebnih ETP.«
Anketirani so izbirali so lahko štirimi stopnjami strinjanja, in sicer: 1 – se sploh ne
strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se delno strinjam in 4 – zelo se strinjam.
V tabeli 29 predstavljamo rezultate strinjanja anketiranih s trditvijo, da pri
izvajanju obračanja stanovalcev v postelji nimajo na razpolago potrebnih ETP.
Ugotovili smo, da se anketirani ne strinjajo s trditvijo, da za izvajanje aktivnosti
obračanja pri stanovalcih nimajo na razpolago potrebnih ETP, povprečna ocena za
vse DSO je namreč 1,65.
Aritmetična sredina ocen strinjanja po posameznih zavodih pa se giblje med 1,05
in 2,67, ki sta jo dosegla dva zavoda (3 in 7). Zaključimo lahko, da pomanjkanje
ETP za obračanje ni razlog za njihovo neuporabo.
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DSO
1

2

3

4

5

6

7

8

Vsi

20

16

12

10

14

27

6

18

123

M

1,05

1,44

2,67

2,20

1,50

1,44

2,67

1,61

1,65

SD

0,224 0,892 0,888 1,398 0,650 0,934 0,816 1,037 0,992

Obračanje
N

MIN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MAX

2

4

4

4

3

4

3

4

4

Tabela 29: Stopnja strinjanja s trditvijo »Nimam na razpolago potrebnih ETP.«
pri storitvi obračanja
V tabeli 30 predstavljamo rezultate strinjanja anketiranih s trditvijo, da pri
izvajanju premeščanja stanovalcev nimajo na razpolago potrebnih ETP.
DSO
1

2

3

4

5

6

7

8

Vsi

Premeščanje
N

20

16

12

10

14

27

6

18

123

M

1,20

2,13

3,33

2,40

1,57

1,44

3,50

1,56

2,41

SD

0,523 0,957 0,888 1,506 0,852 0,934 1,225 0,922 1,016

MIN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MAX

3

4

4

4

3

4

4

4

4

Tabela 30: Stopnja strinjanja s trditvijo »Nimam na razpolago potrebnih ETP.« za
storitev premeščanja
Ugotovili smo, da je po mnenju anketiranih pri pripomočkih za premeščanje stanje
opremljenosti malo slabše. Tako so v povprečju ocenili strinjanje s trditvijo, da
nimajo dovolj pripomočkov, z oceno 2,41, ki pa še vedno ne dosega praga
strinjanja, ki je 2,5.
Aritmetična sredina ocen strinjanja po posameznih zavodih se giblje med 1,2 in
3,5, dva zavoda sta presegla točko delnega strinjanja z ocenama 3,33 (zavod 3) in
3,50 (zavod 7).
Zaključimo lahko, da pomanjkanje ETP za premeščanje ni razlog za njihovo
neuporabo, zagotovo pa imajo teh ETP določeni zavodi manj kot ETP za
obračanje, obe najvišji oceni sta namreč presegli 3, ki pomeni delno strinjanje.
V tabeli 31 predstavljamo rezultate strinjanja anketiranih s trditvijo, da pri
izvajanju kopanja stanovalcev nimajo na razpolago potrebnih ETP.
Ugotovili smo, da se anketirani ne strinjajo s trditvijo, da za izvajanje aktivnosti
obračanja pri stanovalcih nimajo na razpolago potrebnih ETP, povprečna ocena za
vse DSO je bila namreč 1,81.
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Ugotavljamo pa razlike med posameznimi DSO. Aritmetična sredina ocen
strinjanja po posameznih zavodih se giblje med 1,2 in 3,17. S trditvijo soglašajo
anketirani v zavodih 3 (povprečna ocena 3,17) in 7 (povprečna ocena 3,67).
Zaključimo lahko, da pomanjkanje ETP za kopanje sicer ni razlog za njihovo
neuporabo, vendar niso vsi zavodi z njimi enako dobro opremljeni.
DSO
1

2

3

4

5

6

7

8

Vsi

20

16

12

10

14

27

6

18

123

M

1,20

1,94

3,17

2,50

1,57

1,44

2,67

1,56

1,81

SD

0,523 0,929 1,115 0,876 0,852 0,934 0,816 0,922 1,089

Kopanje
N

MIN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MAX

3

4

4

4

3

4

3

4

4

Tabela 31: Stopnja strinjanja s trditvijo »Nimam na razpolago potrebnih ETP.« za
storitev kopanja
Če povzamemo, ugotovimo naslednje:
 Pri izvajanju storitve »obračanje stanovalcev« v postelji se anketirani niso
strinjali s trditvijo, da nimajo na razpolago potrebnih ETP.
 Pri izvajanju storitve »premeščanje stanovalcev« se anketirani niso strinjali s
trditvijo, da nimajo na razpolago potrebnih ETP.
 Pri izvajanju storitve »kopanje stanovalcev« se anketirani niso strinjali s
trditvijo, da nimajo na razpolago potrebnih ETP.
Raziskovalno hipotezo 5, ki trdi, da pomanjkanje ETP ni razlog za njihovo
neuporabo, smo potrdili.
4.7.6 HIPOTEZA 6
Starost zaposlenih ne vpliva na pogostost uporabe ETP pri vsakodnevnem delu.
Raziskovalno hipotezo 6 smo preverjali z enosmerno analizo variance ANOVA, ki jo
uporabimo za ugotavljanje, ali se aritmetične sredine treh (ali več) neodvisnih
skupin med seboj statistično pomembno razlikujejo (Klemenčič, 2005, str. 62–65).
Starost zaposlenih oz. anketiranih je izražena s 4 starostnimi razredi na intervalni
lestvici, in sicer od 18–25 let, 26–35 let, 36–45 let ter nad 45 let. Aritmetične
sredine se nanašajo na povprečno število uporabljenih ETP pri vsakodnevnem delu
po starostnih razredih anketiranih pri storitvah obračanja, premeščanja in
kopanja.
Statistična ničelna domneva H0, ki jo skušamo skladno z raziskovalno hipotezo
obdržati, se glasi: »Med starostnimi razredi ni razlik v pogostosti uporabe ETP.«,
alternativna domneva HA pa: »Med starostnimi razredi so razlike v pogostosti
uporabe ETP.« Če pri tem eksperimentalna vrednost testne statistike (npr. F pri

Marija Tavželj: Uporaba ergonomskih tehničnih pripomočkov v domovih za starejše

stran 63

Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Magistrsko delo

enosmerni analizi variance ali te pri t-testu) ne pade v kritično območje, H0 ne
moremo zavrniti in s tem tudi ne moremo sprejeti HA. H0 torej obdržimo in s tem
potrdimo raziskovalno hipotezo (Klemenčič, 2005, str. 37–48, 62–65).
Za upravičenost uporabe enosmerne analize variance ANOVA morajo biti
izpolnjene naslednje štiri predpostavke (Field, 2005, v Klemenčič, 2005, str. 62;
Field, 2009, str. 359–360) o:
 neodvisnosti podatkov: podatki so med seboj neodvisni, saj so pridobljeni od
različnih anketiranih posameznikov;
 numeričnih podatkih: podatki so intervalni ali razmernostni, saj so aritmetične
sredine števila uporabljenih ETP na razmernostni lestvici, starostni razredi pa
na intervalni lestvici;
 normalni porazdelitvi: podatki so vzeti iz normalno distribuirane populacije,
saj se razlike aritmetičnih sredin vseh možnih vzorcev v populaciji
porazdeljujejo normalno;
 homogenosti varianc: variance v vseh primerjanih skupinah morajo biti
približno enake, kar preverimo z Levenovim testom homogenosti varianc.
Ker smo z Levenovim testom homogenosti varianc ugotovili, da pri vseh storitvah
ni izpolnjena zadnja predpostavka o enakosti varianc (pF < 0,05), uporaba
enosmerne analize variance ni upravičena. Kljub temu informativno navajamo
rezultate za posamezne storitve (tabela 35 v prilogi 4):
 obračanje: F (3, 119) = 4,672, p = 0,004 < 0,05,
 premeščanje: F (3, 119) = 1,463, p = 0,228 > 0,05,
 kopanje: F (3, 119) = 2,629, p = 0,053 > 0,05.
Zato smo se odločili za drugo statistično metodo, in sicer za t-test za neodvisne
vzorce, ki ga uporabimo, ko želimo med seboj primerjati dve neodvisni skupini, da
bi ugotovili, ali se aritmetični sredini teh dveh skupin med seboj statistično
pomembno razlikujeta (Klemenčič, 2005, str. 42–48).
Predpostavke t-testa za neodvisne vzorce3 so sicer vsebinsko enake kot za
enosmerno analizo variance ANOVA4, vendar SPSS izračunava t-test za neodvisne
vzorce po dveh različnih metodah (Field, 2009, str. 325–326):
 pri prvi metodi za neodvisna vzorca morajo biti izpolnjene vse 4 predpostavke
(metoda je v bistvu ekvivalentna enosmerni analizi variance ANOVA, le da
primerja samo 2 skupini), varianci primerjanih skupin morata biti homogeni,
t-test pa je izračunan samo na podlagi razlike med aritmetičnima sredinama
primerjanih skupin;
 pri drugi metodi za odvisna vzorca morata biti izpolnjeni le 2 predpostavki – o
numeričnih podatkih in o normalni porazdelitvi – varianci sta nehomogeni, ttest pa je izračunan na podlagi razlike med aritmetičnima sredinama
primerjanih skupin in pričakovanih razlik med skupinama.
S tem smo problem razdrobili na posamične podprobleme in imamo zaradi
medsebojnih primerjav dveh starostnih razredov (vsakega z vsakim) 6 možnih
izidov za vsako od treh storitev posebej (skupaj torej 18). Pri tem obravnavamo
vsako primerjavo uporabe ETP med dvema starostnima skupinama ločeno od
3
4

Field, 2005, str. 287 v: Klemenčič, 2005, str. 42; Field, 2009, str. 326.
Field, 2005, v Klemenčič, 2005, str. 62; Field, 2009, str. 359–360.
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ostalih primerjav in imamo možnost uporabiti rezultate t-testa tudi tedaj, ko niso
izpolnjene vse 4 predpostavke (ko uporaba t-testa za neodvisne vzorce ni
upravičena), temveč sta izpolnjeni le predpostavki o numeričnih podatkih in o
normalni porazdelitvi, saj nam SPSS nudi rezultate t-testa po drugi metodi – za
odvisne vzorce.
Rezultate obeh metod t-testa – za primere, ko so izpolnjene vse 4 predpostavke
po Fieldu5, in za primere, ko varianci primerjanih skupin nista homogeni (v tem
primeru je vrednost te zapisana v oklepaju) – prikazuje tabela 32 (izvleček iz tabel
37 do 41 v prilogi 4).
Obračanje
18–25 let
26–35 let
36–45 let
> 45 let
Premeščanje
18–25 let
26–35 let
36–45 let
> 45 let
Kopanje
18–25 let
26–35 let
36–45 let
> 45 let

18–25 let

26–35 let

36–45 let

-1,702 (-3,597)
(-2,451)

18–25 let

26–35 let

36–45 let

> 45 let
(-1,742)
-0,501
1,670
> 45 let

-0,600 (-1,538)
(-1,115)

0,177
0,808
(1,702)

18–25 let

26–35 let
(-1,300)

36–45 let
(-1,860)
(-1,015)

> 45 let
0,800
(2,117)
(2,325)

Opomba: Vrednosti eksperimentalne statistike te v oklepaju se nanašajo na starostni
skupini, pri katerih varianci nista homogeni (pF < 0,05).

Tabela 32: Med 18 primerjavami uporabe ETP po starostnih razredih so pri 7
rezultati t-testa za neodvisne vzorce, pri 11 pa rezultati t-testa za odvisne vzorce
Med 18 primerjavami uporabe ETP po starostnih razredih (tabele od 37 do 41 v
prilogi 4) smo torej dobili 7 rezultatov t-testa za neodvisne vzorce, pri katerih so
izpolnjene vse predpostavke o upravičenosti uporabe (pF > 0,05), vendar nobeden
med njimi ni statistično pomemben (p > 0,05). Aritmetični sredini števila
uporabljenih ETP med primerjanima starostnima razredoma za vsako storitev
posebej se namreč ne razlikujeta dovolj, da bi bile razlike statistično pomembne
(kar v teh 7 primerih potrjuje raziskovalno hipotezo, da starost ne vpliva na
pogostost uporabe ETP):
 Obračanje:
• Primerjava starostnih razredov 18–25 in 26–35 let:
M = 13,50, SEM = 2,383, te (66) = -1,702, p = 0,093 > 0,05;
• Primerjava starostnih razredov 26–35 in nad 45 let:
M = 19,20, SEM = 2,104, te (69) = -0,501, p = 0,618 > 0,05;
5

Če pri Levenovem testu o enakosti varianc dobimo p < 0,05, variance niso homogene
(pogoj za uporabo t-testa za neodvisne vzorce ni izpolnjen), če pa dobimo p > 0,05, so
variance homogene (pogoj za uporabo t-testa za neodvisne vzorce je izpolnjen).
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Primerjava starostnih razredov 36–45 in nad 45 let:
M = 30,36, SEM = 4,035, te (53) = 1,670, p = 0,101 > 0,05;
Premeščanje:
• Primerjava starostnih razredov 18–25 in 26–35 let:
M = 9,75, SEM = 2,235, te (66) = -0,600, p = 0,551 > 0,05;
• Primerjava starostnih razredov 18–25 in nad 45 let:
M = 9,75, SEM = 2,235, te (49) = 0,177, p = 0,860 > 0,05;
• Primerjava starostnih razredov 26–35 in nad 45 let:
M = 11,70, SEM = 2,071, te (69) = 0,808, p = 0,422 > 0,05;
Kopanje:
• Primerjava starostnih razredov 18–25 in nad 45 let:
M = 9,54, SEM = 2,437, te (49) = 0,800, p = 0,428 > 0,05.
•





Povzetek ugotovitev
Med 18 primerjavami starostnih razredov (po metodi neodvisnih vzorcev) v 11
primerih nismo uspeli zavrniti statistične ničelne domneve H0, ki pravi, da med
starostnimi razredi ni razlik (H0 obdržimo – torej starost anketiranih ne vpliva na
pogostost uporabe ETP), v 7 primerih pa smo jo zavrnili in sprejeli alternativno HA,
ki pravi, da med starostnimi razredi obstajajo razlike v številu uporabljenih ETP,
kar pomeni, da starost vpliva na pogostost uporabe ETP. Razmerje ugotovitev, da
starost ne vpliva na pogostost uporabe ETP, in ugotovitev, da starost vpliva na
pogostost uporabe ETP, je 11 : 7 ali 61,1 % : 38,9 %.
Med 11 primerjavami, izračunanimi po metodi t-testa za odvisne vzorce z
nehomogenimi variancami (pF < 0,05), pa je 7 primerjav statistično nepomembnih
(kar v teh 7 primerih potrjuje raziskovalno hipotezo, da starost ne vpliva na
pogostost uporabe ETP), 4 primerjave starostnih razredov pa izkazujejo statistično
pomembne razlike v pogostosti uporabe ETP med primerjanima starostnima
skupinama (p < 0,05):
 Obračanje:
• Primerjava starostnih razredov 18–25 in 36–45 let:
M = 13,50, SEM = 2,383, te (43,0) = -3,597, p = 0,001 < 0,05;
• Primerjava starostnih razredov 26–35 in 36–45 let:
M = 19,20, SEM = 2,104, te (41,7) = -2,451, p = 0,019 < 0,05;
 Kopanje:
• Primerjava starostnih razredov 26–35 in nad 45 let:
M = 14,57, SEM = 3,002, te (65,6) = 2,117, p = 0,038 < 0,05;
• Primerjava starostnih razredov 36–45 in nad 45 let:
M = 21,14, SEM = 5,742, te (32,3) = 2,325, p = 0,027 < 0,05.
Povzetek ugotovitev
Med 11 primerjavami starostnih razredov (po metodi odvisnih vzorcev) smo v 7
primerih potrdili raziskovalno hipotezo, da starost ne vpliva na pogostost uporabe
ETP, saj razlike med starostnimi razredi niso statistično pomembne, v 4 primerih
pa smo dobili statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe ETP med
primerjanima starostnima skupinama, kar pomeni, da starost vpliva na pogostost
uporabe ETP. Razmerje ugotovitev, da starost ne vpliva na pogostost uporabe ETP,
in ugotovitev, da starost vpliva nanjo, je 7 : 4 ali 73,3 % : 26,7 %.
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Statistični sklep
Med 18 primerjavami uporabe ETP po starostnih razredih smo torej v 14 primerih
ugotovili, da starost ne vpliva statistično pomembno na pogostost uporabe ETP, v
4 primerih pa je razlika statistično pomembna. Razmerje ugotovitev, da starost ne
vpliva na pogostost uporabe ETP, in ugotovitev, da starost vpliva nanjo, saj so
razlike statistično pomembne, je 14 : 4 ali 77,8 % : 22,2 %.
To pa pomeni, da nismo uspeli v celoti dokazati, da starost zaposlenih ne vpliva na
pogostost uporabe ETP pri vsakodnevnem delu, saj se v dobri petini primerov kaže
statistično pomembna razlika v pogostosti uporabe ETP glede na starostni razred,
zato raziskovalno hipotezo sprejmemo le delno. Ugotovitve ne moremo posplošiti
na celotno populacijo negovalnega osebja v slovenskih DSO.
4.7.7 HIPOTEZA 7
Delovna doba v DSO pri zaposlenih vpliva na pogostost uporabe ETP pri
vsakodnevnem delu.
Raziskovalno hipotezo smo preverjali z enosmerno analizo variance ANOVA, da bi
ugotovili, ali se aritmetične sredine treh (ali več) neodvisnih skupin med seboj
statistično pomembno razlikujejo (Klemenčič, 2005, str. 62–65).
Delovna doba zaposlenih v DSO oz. anketiranih je izražena s 5 razredi na intervalni
lestvici: do 5 let, 5–10 let, 11–15 let, 16–20 let in nad 20 let. Aritmetične sredine
se nanašajo na povprečno število uporabljenih ETP po razredih delovne dobe
anketiranih pri storitvah obračanja, premeščanja in kopanja.
Statistična ničelna domneva H0, ki jo skušamo skladno z raziskovalno hipotezo
ovreči, se glasi: »Med razredi delovne dobe ni razlik v pogostosti uporabe ETP.«,
alternativna domneva HA pa: »Med razredi delovne dobe so razlike v pogostosti
uporabe ETP.« Če pri tem eksperimentalna vrednost testne statistike (npr. F pri
enosmerni analizi variance ali te pri t-testu) pade v kritično območje, H0 zavrnemo
in sprejmemo HA ter tako potrdimo raziskovalno hipotezo (Klemenčič, 2005, str.
37–48, 62–65).
Uporaba enosmerne analize variance ANOVA je upravičena, če so izpolnjene vse 4
predpostavke (Klemenčič, 2005, str. 62; Field, 2009, str. 359–360) o:
 neodvisnosti podatkov,
 numeričnih podatkih,
 normalni porazdelitvi,
 homogenosti varianc, kar preverimo z Levenovim testom.
Z Levenovim testom homogenosti varianc smo ugotovili, da je zadnja predpostavka
izpolnjena le pri storitvi premeščanja (pF > 0,05): F (4, 118) = 1,256, p = 0,291 >
0,05 (tabela 36 v prilogi 4). Vendar pa razlike v uporabljenem številu ETP po
razredih delovne dobe niso statistično pomembne, saj je p > 0,05. To pomeni, da
razlike v uporabi ETP med razredi delovne dobe niso dovolj velike, da bi bile
statistično pomembne, in zaključimo, da delovna doba anketiranih v DSO ne vpliva
na pogostost uporabe ETP pri Premeščanju.
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Pri storitvah obračanja in kopanja pa so variance glede na Levenov test
homogenosti statistično pomembno različne (pF < 0,05), zato uporaba enosmerne
analize variance ANOVA zanju ni upravičena. Informativno navajamo rezultate za
storitvi obračanja in kopanja (tabela 36 v prilogi 4):
 obračanje: F (4, 118) = 3,052, p = 0,020 < 0,05,
 kopanje: F (4, 118) = 2,446, p = 0,0502 > 0,05.
Zato smo se odločili za drugo statistično metodo – za t-test za neodvisne vzorce,
da bi ugotovili, ali se aritmetični sredini dveh razredov delovne dobe med seboj
statistično pomembno razlikujeta po pogostosti uporabe ETP (Klemenčič, 2005,
str. 42–48).
Predpostavke t-testa za neodvisne vzorce so sicer vsebinsko enake kot za
enosmerno analizo variance ANOVA, vendar SPSS izračunava t-test po dveh
različnih metodah (Field, 2009, str. 325–326):
 pri prvi metodi za neodvisna vzorca morajo biti izpolnjene vse 4 predpostavke,
 pri drugi metodi za odvisna vzorca morata biti izpolnjeni le 2 predpostavki – da
so podatki numerični in vzeti iz normalno distribuirane populacije.
S tem smo problem razdrobili na posamične podprobleme in imamo zaradi
medsebojnih primerjav dveh starostnih razredov (vsakega z vsakim) 10 možnih
izidov za vsako storitev posebej (skupaj torej 30).
Rezultate obeh metod t-testa – za primere, ko so izpolnjene vse 4 predpostavke
po Fieldu, in za primere, ko varianci primerjanih skupin nista homogeni (v tem
primeru je vrednost te zapisana v oklepaju), prikazuje tabela 33 (izvleček iz tabel
42 do 52 v prilogi 4).
Med 30 primerjavami starostnih razredov (tabele 42 do 52 v prilogi 4) smo torej
dobili 16 rezultatov t-testa za neodvisne vzorce, pri katerih so sicer izpolnjene vse
4 predpostavke o upravičenosti uporabe (pF > 0,05), vendar nobeden med njimi ni
statistično pomemben (p > 0,05), kar v teh 16 primerih izkazuje, da na pogostost
uporabe ETP delovna doba anketiranih ne vpliva statistično pomembno.
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Obračanje
< 5 let
5–10 let
11–15 let
16–20 let
> 20 let
Premeščanje
< 5 let
5–10 let
11–15 let
16–20 let
> 20 let
Kopanje
< 5 let
5–10 let
11–15 let
16–20 let
> 20 let

Magistrsko delo

< 5 let

5–10 let
11–15 let
-1,065 (-2,155)
(-1,603)

< 5 let

5–10 let
11–15 let
16–20 let
> 20 let
-0,609 (-1,525)
(-1,459)
(-1,128)
-1,221
-1,240
-0,687
-0,149
0,488
0,584

< 5 let

5–10 let
(-1,508)

11–15 let
(-2,294)
(-1,588)

16–20 let
> 20 let
(-1,656)
(-2,298)
(-1,201)
(-1,650)
0,102
0,160
0,028

16–20 let
> 20 let
(-1,275)
(-0,986)
-0,484
-0,128
0,885
1,334
0,265

Opomba: Vrednosti eksperimentalne statistike te v oklepaju se nanašajo na primerjani
skupini delovne dobe, pri katerih varianci nista homogeni (p F < 0,05).

Tabela 33: Med 30 primerjavami uporabe ETP po razredih delovne dobe so pri 16
rezultati t-testa za neodvisne vzorce, pri 14 pa rezultati t-testa za odvisne vzorce
Povzetek ugotovitev
Med 30 primerjavami razredov delovne dobe v 16 primerih (po metodi neodvisnih
vzorcev) nismo uspeli zavrniti statistične ničelne domneve H0, ki pravi, da med
starostnimi razredi ni razlik (H0 obdržimo – torej delovna doba anketiranih ne
vpliva na pogostost uporabe ETP), v 14 primerih pa smo jo zavrnili in sprejeli
alternativno HA, ki pravi, da med starostnimi razredi razlike v številu uporabljenih
ETP obstajajo, kar pomeni, da delovna doba vpliva na pogostost uporabe ETP.
Razmerje ugotovitev, da delovna doba ne vpliva na pogostost uporabe ETP, in
ugotovitev, da vpliva nanjo, je 16 : 14 ali 53,3 % : 46,7 %.
Med 14 primerjavami pogostosti uporabe ETP po razredih delovne dobe,
izračunanimi po metodi t-testa za odvisne vzorce z nehomogenimi variancami (pF <
0,05), je 11 razlik statistično nepomembnih (p > 0,05). Teh 11 primerjav skupin
izkazuje, da delovna doba anketiranih ne vpliva na pogostost uporabe ETP, 3
primerjave pa kažejo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe ETP med
primerjanima razredoma delovne dobe:
 Obračanje:
• Primerjava razredov delovne dobe do 5 let in 11–15 let:
M = 15,53, SEM = 2,176, te (18,3) = -2,155, p = 0,045 < 0,05;
• Primerjava razredov delovne dobe do 5 let in nad 20 let:
M = 15,53, SEM = 2,176, te (28,8) = -2,298, p = 0,029 < 0,05;
 Kopanje:
• Primerjava razredov delovne dobe do 5 let in 11–15 let:
M = 7,98, SEM = 1,614, te (15,2) = -2,294, p = 0,036 < 0,05.
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Povzetek ugotovitev
Med 14 primerjavami razredov delovne dobe (po metodi odvisnih vzorcev) smo v
11 primerih ugotovili, da delovna doba ne vpliva na pogostost uporabe ETP, saj
razlike med starostnimi razredi niso statistično pomembne, v 3 primerih pa smo
dobili statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe ETP med primerjanima
skupinama, kar pomeni, da delovna doba vpliva na pogostost uporabe ETP.
Razmerje ugotovitev, da delovna doba ne vpliva na pogostost uporabe ETP, in
ugotovitev, da delovna doba vpliva nanjo, je 11 : 3 ali 78,6 % : 21,4 %.
Statistični sklep
Med 30 primerjavami pogostosti uporabe ETP po razredih delovne dobe smo torej
v 27 primerih ugotovili, da delovna doba ne vpliva statistično pomembno na
pogostost uporabe ETP, v 3 primerih pa je razlika statistično pomembna. Razmerje
ugotovitev, da delovna doba ne vpliva na pogostost uporabe ETP, in ugotovitev, da
delovna doba vpliva nanjo, saj so razlike statistično pomembne, je 27 : 3 ali
90,0 % : 10,0 %.
To pa pomeni, da nismo uspeli v celoti dokazati, da delovna doba anketiranih
vpliva na pogostost uporabe ETP pri vsakodnevnem delu, saj se le pri desetini
primerov kaže statistično pomembna razlika v pogostosti uporabe ETP glede na
razred delovne dobe, zato raziskovalno hipotezo zavrnemo. Ugotovitve ne
moremo posplošiti na celotno populacijo negovalnega osebja v slovenskih DSO.
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5 RAZPRAVA
V naši raziskavi smo poskušali ugotoviti, v kolikšni meri si zaposleni v DSO pri
fizično zahtevnem delu pomagajo z ergonomsko tehničnimi pripomočki.
Ko smo razmišljali o kriteriju, po katerem bi lahko ugotavljali zahtevnost oskrbe in
ZN v DSO ter posledično ugotavljali potrebo po uporabi ETP pri delu, smo kot
najprimernejše merilo prepoznali kategorijo oskrbe III. Po Pravilniku o
metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (2010) se storitve
oskrbe III delijo na storitev oskrbe III/A in III/B:
 Oskrba III/A se praviloma nanaša na stanovalce, ki so delno pomični ali
nepomični in so zaradi fizičnih ali psihičnih težav oziroma obojih delno ali v
celoti odvisni od pomoči pri izvajanju vseh osnovnih življenjskih aktivnosti.
Zaradi trajnih sprememb je pomoč potrebna za opravljanje vseh osnovnih
življenjskih potreb, ker se niti s pomočjo ortopedskih pripomočkov ne morejo
samostojno gibati, hraniti, oblačiti ali slačiti, se obuvati in sezuvati, skrbeti za
osebno higieno, prav tako tudi ne opravljati drugih življenjskih opravil, nujno
potrebnih za življenje.
 V oskrbo III/B pa sodijo najtežje prizadeti stanovalci. Stanovalcem v tej
kategoriji oskrbe se zagotavlja 24-urno spremljanje in izvajanje oskrbe kot
tudi zdravstvene nege.
Iz opisa je razvidno, da stanovalci, ki so razvrščeni v katero koli od kategorij
oskrbe III, izpolnjujejo kriterij nepomičnosti in je pri njih uporaba ETP smiselna in
potrebna.
Ugotovili smo, da je povprečno v vseh 8 zavodih nastanjenih 155,3 stanovalcev, od
tega jih je 70,5 (45,4 %) razvrščenih v kategorijo oskrbe III. Tudi SSZS v svojem
kumulativnem poročilu za leto 2016 navaja podoben delež, in sicer je bilo v vseh
slovenskih DSO na 31. 12. 2016 v kategorijo oskrbe III razvrščenih 44,5 %
stanovalcev. Ta podatek nam pove, da je zahtevnost zdravstvene nege in oskrbe v
domovih zelo visoka.
Povprečno je v 8 sodelujočih zavodih zaposlenih 13,6 ZT/SMS ter 19,6 B/N. V.
Avdič (2010) v svojem diplomskem delu na podlagi večje zastopanosti ZT/SMS v
primerjavi z B/N pri reševanju anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnjevali v 6
slovenskih DSO, predvideva, da je zaradi povečane zahtevnosti zdravstvene nege v
DSO prišlo do večjega zaposlovanja zdravstvenih tehnikov na račun zmanjšanja
bolničarjev, ker naj bi slednji ne imeli dovolj znanja. Žal moramo njeno trditev
zanikati. Kadrovski normativi v DSO se že desetletja niso spreminjali. Določa jih
eden od plačnikov storitev, in sicer ZZZS, na podlagi kategorizacije ZN in ne na
podlagi oskrbe. Normativi so prikazani v tabeli 1 na strani 9. Za ZN III tako pripada
1 ZT/SMS na 10 postelj in 1 B/N na 7,2 postelje, to je 30,6 % več B/N kot ZT/SMS.
Tudi v naši raziskavi smo ugotovili, da je sicer v raziskovanih DSO zaposlenih 28 %
več B/N kot ZT/SMS, pa vendar je bilo tudi med našimi anketiranci 58,2 % ZT/SMS
in 48,8 % B/N. Razlog za to bi lahko bila večja zavzetost višje izobraženih za
sodelovanje v raziskavi.
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V okviru magistrskega dela smo si zastavili 7 raziskovalnih hipotez, s pomočjo
katerih smo želeli odgovoriti na naša vprašanja o uporabi ETP pri delu v DSO in o
razlogih za njihovo morebitno neuporabo.
S prvo hipotezo smo želeli ugotoviti, ali osebje pri premeščanju stanovalcev z ene
površine na drugo uporablja ETP v manj kot polovici primerov, kot bi bilo to
potrebno. Za storitev premeščanja smo se odločili na podlagi rezultatov raziskave,
ki jo je opravila skupina dijakov srednje zdravstvene šole Celje v dvanajstih
slovenskih DSO in je pokazala, da največjo fizično obremenitev zaposlenim
predstavlja premeščanje stanovalcev na invalidski voziček (Markovič idr., 2007).
Kot oceno potrebe po uporabi ETP smo vzeli število nepomičnih oseb, ki so ga
zaposleni navedli v anketnem vprašalniku.
Ugotovili smo, da je bila pri storitvi premeščanja stanovalcev z ene na drugo
površino največkrat uporabljena deska za presedanje (n = 252), kar je logično, saj
je pripomoček majhen, lahek za prenos in uporabo ter cenovno ugoden. Sledi
samostoječe dvigalo za dvigovanje iz postelje (n = 171). Dvigala običajno sodijo
med pripomočke, ki so zahtevni za ravnanje, vendar tudi EU-OSHA (2018)
priporoča dvigala kot najboljšo izbiro, kadar imamo pred seboj od pomoči
popolnoma odvisno osebo. Vrtljivi krožnik in rolo deska sta bila uporabljena enako
pogosto, vendar ne velikokrat (n = 44), najmanjkrat pa so uporabili pas za
presedanje (n = 7). Pogostost uporabe se ujema z zastopanostjo pripomočkov v
zavodih. Tako imajo povprečno v vsakem DSO 9,5 desk za presedanje, 3,5
samostoječih dvigal za dvigovanje iz postelje, samo 2,1 vrtljiva krožnika, 0,8 rolo
deske in 0,8 pasu za presedanje. V enem zavodu pri premeščanju stanovalcev niso
uporabili niti enega ETP, kljub temu da so z njimi dobro opremljeni. V drugem
zavodu pa so ETP uporabili pri vseh stanovalcih, pri nekaterih celo večkrat ali pa
več pripomočkov pri 1 stanovalcu. V ostalih 6 zavodih smo ugotovili, da so ETP
uporabili v manj kot četrtini primerov, večinoma pri okoli 15 % odvisnih
stanovalcev, s čimer smo potrdili našo prvo hipotezo, da zdravstveno negovalno
osebje v DSO pri premeščanju stanovalcev uporablja ETP pri manj kot polovici
nepomičnih stanovalcev. Ta ugotovitev je zelo zaskrbljujoča, če jo primerjamo z
rezultati raziskav v drugih državah. E. Koppelaar s sodelavci je leta 2010
raziskovala pogostost uporabe ETP v DSO na Norveškem. Ugotavlja 68-odstotno
uporabo ETP pri delu, leta 2012 v podobni raziskavi pa celo 69-odstotno uporabo.
Z raziskovalno hipotezo 2 smo poskušali ugotoviti, ali zaposleni, ki so bili poučeni
o pravilni uporabi ETP, le-te uporabljajo v večji meri kot nepoučeni. Ugotovili
smo, da je med anketiranimi delež poučenih zaposlenih bistveno višji kot delež
nepoučenih, zato je razumljivo, da je tudi uporaba ETP s strani poučenih bistveno
višja kot s strani nepoučenih. Visoko poučenost zaposlenih ugotavlja tudi A.
Markovič s sodelavci (2007), saj je bilo v raziskavi kar 94 % anketiranih o uporabi
ETP poučenih – bodisi s strani proizvajalcev, trgovskih zastopnikov ETP ali s strani
sodelavcev. Hipotezo smo v celoti potrdili.
S hipotezo 3 smo poskušali ugotoviti, ali je uporaba večjih ETP za premeščanje
stanovalcev (npr. dvigala za premeščanje, kopalne kadi ...) odvisna od
arhitektonskih ovir v DSO. Več avtorjev (Stričević, 2010; Koppelaar idr., 2012;
Scanlon, 2014) meni, da so arhitektonske ovire pomemben dejavnik, ki omejuje
uporabo ETP. Na področju Slovenije, kjer je potekala naša raziskava, je bilo v
zadnjem obdobju odprtih kar nekaj novih DSO, ki so grajeni po sodobnih smernicah
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in tehničnih standardih za socialnovarstvene zavode. Na drugi strani pa ostaja kar
nekaj starih objektov, ki še niso v celoti obnovljeni. Tako ne preseneča, da so v
enem zavodu navedli, da jim arhitektonske ovire preprečujejo uporabo ETP celo
pri aktivnosti obračanja stanovalca v postelji, v dveh zavodih imajo zaradi
arhitektonskih ovir težave pri premeščanju, v treh pa se srečujejo s težavami pri
kopanju stanovalcev. Je pa gotovo, da novi objekti predstavljajo velik napredek
na tem področju. Raziskovalne hipoteze kljub omenjenim izjemam nismo potrdili.
V literaturi je pomanjkanje časa pri delu zelo pogosto naveden razlog za
neuporabo ETP. M. N. Scanlon (2014) navaja, da so ga anketirani omenili v kar
47 %. S hipotezo 4 smo želeli ugotoviti, ali je prav pomanjkanje časa tisti razlog za
neuporabo ETP, ki ga anketirani najpogosteje navajajo. Hipotezo smo potrdili, saj
je pomanjkanje časa res doseglo prvo mesto med možnimi razlogi za neuporabo
ETP.
Anketirani v 6 DSO so bili mnenja, da jim za uporabo ETP primanjkuje časa pri
premeščanju stanovalcev, v 4 zavodih so bili mnenja, da je časa za uporabo ETP
premalo pri izvajanju obračanja in v 2 zavodih pri storitvi kopanja. Pri storitvi
obračanja ugotovitve niso bile pričakovane, saj vemo, da so pripomočki za
obračanje stanovalcev dokaj nezahtevni za uporabo. Pomanjkanje časa je lahko
ovira samo v točki, ko pripomočka ni »pri roki«. Prav trditev o nedostopnosti
pripomočkov pa je dosegla drugo mesto pri ocenjevanju razlogov za neuporabo
ETP pri storitvi obračanja. Kopanja stanovalcev se večinoma ne da izvajati brez
ETP, zato jih zaposleni morajo uporabljati, navajanje pomanjkanja časa pa
nakazuje na to, da so pri delu v časovni stiski. Pomembno vlogo pri časovnih
omejitvah uporabe ETP imajo tako dostopnost pripomočka kot zahtevnost oz.
primernost za uporabo – čas intervencije pri uporabi npr. samostoječega dvigala
za dvigovanje iz postelje se v primerjavi z ročnim premeščanjem namreč podaljša
za kar 10 minut (Klanjšek in Stričevič, 2015). V enem od zavodov je bila tako
najnižja kot najvišja ocena strinjanja anketiranih s trditvijo, da jim za uporabo
ETP primanjkuje časa, na 4-stopenjski Likertovi lestvici enaka 3, kar nakazuje na
to, da se zaposleni kronično srečujejo s pomanjkanjem časa pri delu.
Zavodi imajo povprečno 140,3 električnih negovalnih postelj, kar pomeni, da so na
tem področju skoraj v celoti sodobno opremljeni, zagotovo pa z električnimi
posteljami pokrivajo potrebe nepomičnih stanovalcev. Ko smo poskušali ugotoviti,
kakšna je opremljenost zavodov z ostalimi ETP, smo ugotovili, da so med zavodi
precejšnje razlike – tako po kapaciteti kot po zahtevnosti oskrbe stanovalcev – in
nam zato skupni povprečni podatki ne povedo dosti. Zato smo za vsak zavod
ločeno izračunali povprečno število stanovalcev, razvrščenih v oskrbo III, na
posamezni ETP (tabela 10 na strani 39). Ker smo pri ETP, namenjenih za izvajanje
kopanja stanovalcev, dobili zelo veliko število stanovalcev na en pripomoček, smo
se odločili, da pri vsakem zavodu združimo vse ETP, ki so namenjeni izvajanju
kopanja in na ta način pridobimo verodostojnejše podatke (tabela 11 na strani
40). Ocenjujemo, da so zavodi dokaj dobro opremljeni z ETP, vendar med njimi
obstajajo precejšnje razlike. Tako je npr. v enem zavodu 1 ETP za pomoč pri
kopanju na voljo za 5,6, v drugem pa za 28 stanovalcev. Ali takšno število
zadostuje ali ne, lahko ocenijo samo zaposleni. Glede na to, da so se s trditvijo
hipoteze 5, ki pravi, da pomanjkanje ETP ni razlog za njihovo neuporabo, na
področju izvajanja storitev obračanja in premeščanja strinjali anketirani samo 2
zavodov, na področju izvajanja kopanja pa 3 zavodov, hipoteze nismo potrdili.
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Bolečina v križu je pogostejša pri bolničarjih kot pri ostalih zdravstvenih delavcih,
pogosteje se pojavlja na negovalnem oddelku in pri mlajšem zdravstvenem
osebju. Pri starejših zaposlenih zasledimo kronično bolečino v hrbtu, akutne
epizode pa trajajo dlje časa (Demšar, Zurc in Skela Savič, 2016). S šesto hipotezo
smo poskušali ugotoviti, ali starost zaposlenih vpliva tudi na uporabo ETP pri delu.
Ugotovili smo, da starost ne vpliva statistično pomembno na uporabo ETP. Le v 4
primerih od 18 primerjav razlik povprečnih odgovorov po starostnih skupinah smo
ugotovili statistično pomembne razlike. Pri storitvi obračanja je statistično
pomembna razlika med skupinama anketiranih, starih med 18 in 25 let ter med 36
in 45 let, in med skupinama anketiranih, starih med 26 in 35 leti ter med 36 in 45
leti – v obeh primerih ETP v večji meri uporabljajo starejši. Posledično je logično,
da se bolečina pogosteje pojavlja pri mladih, kot meni Demšarjeva s sodelavci
(2016), na podlagi slabe izkušnje pa verjetno zaposleni z leti začnejo ETP
uporabljati v večji meri. Pri storitvi kopanja je statistično pomembna razlika med
skupinama anketiranih, starih med 26 in 35 let in nad 45 let, ter med skupinama
anketiranih, starih med 36 in 45 let in nad 45 let – zanimivo pa je, da v obeh
primerih ETP pri kopanju v večji meri uporabljajo mlajši. Razumne razlage za to
nimamo, lahko samo predvidevamo, da mogoče starejši ne kopajo najtežjih
stanovalcev, kajti storitev kopanja nepomičnih stanovalcev je praktično nemogoče
izvajati brez ustreznih ETP.
Delovna doba je nedvomno dokazan dejavnik tveganja za nastanek MSM pri
zdravstvenih delavcih (Bongers, Kremer in Laak, 2002, v Klanjšek in Stričević,
2015). Predvidevali smo, da se z višanjem delovne dobe in posledično z večanjem
MSM uporaba ETP v praksi povečuje. S hipotezo 7 smo želeli ugotoviti, ali delovna
doba v DSO vpliva na pogostost uporabe ETP, vendar hipoteze nismo potrdili. Samo
v 3 primerih od vseh primerjav med različnimi razredi delovne dobe smo pri
uporabi ETP ugotovili statistično pomembno razliko, in sicer pri storitvi obračanja
med skupino anketiranih, ki je zaposlena v DSO manj kot 5 let, in skupinama
zaposlenih v DSO od 11 do 15 let ter nad 20 let. Pri storitvi kopanja pa je razlika
statistično pomembna med skupino anketiranih, zaposlenih manj kot 5 let, in
skupino anketiranih, zaposlenih v DSO med 11 in 15 let. V teh primerih zaposleni z
daljšo delovno dobo v DSO uporabljajo ETP v večji meri od tistih s krajšo delovno
dobo v DSO.
Ugotovili smo, da so zavodi zadovoljivo opremljeni z ETP, da so zaposleni poučeni
o njihovi uporabi in jih znajo uporabljati – pa vendar ugotavljamo bistveno nižjo
uporabo kot drugi (predvsem tuji) raziskovalci. Pri iskanju vzrokov za neuporabo
nas je presenetilo, da je trditev o odklanjanju ETP s strani stanovalcev skoraj
dosegla mejo strinjanja 2,5 predvsem pri storitvah premeščanja (stopnja
strinjanja 2,15) in kopanja (stopnja strinjanja 2,12). Ugotovili smo velike razlike
med odklanjanjem glede na ETP. Tako najpogosteje odklanjajo uporabo
samostoječega dvigala za dvigovanje iz postelje, sledi ležeče dvigalo za kopanje.
Stanovalci skoraj nikoli ne odklonijo uporabe podloge za obračanje, električne
postelje ter rolo deske. Najmanjkrat stanovalci ETP odklanjajo zaradi slabe
izkušnje v preteklosti ter nesprejemanja pomoči drugih oseb, največkrat pa se
pojavita neugodje in nezaupanje oz. strah. Druga po vrsti in dokaj enako ocenjena
vzroka sta bolečina in nesodelovanje.
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Večkrat preverjeno dejstvo je, da se zmanjšanje pojavnosti MSM lahko doseže
samo z uvajanjem različnih ukrepov ob sočasni uporabi ETP (Klanjšek in Stričević,
2015). J. M. Tullar s sodelavci (2010) ugotavlja, da samostojne (izolirane)
aktivnosti za zmanjšanje fizičnega bremena zaposlenih v zdravstveni negi ne
prinesejo rezultata. Zagotovo pa večplastne aktivnosti lahko zmanjšajo breme
poškodb. OSHA (2013) navaja, da uspešen program varnega premeščanja pacientov
vključuje zagotavljanje potrebne opreme (ETP), usposabljanje zaposlenih na temo
varnega dvigovanja in uporabe ETP, uvedbo politike »brez dvigovanja bremen« v
ustanove in vzpostavitev timov za dvigovanje. Stroški takšnega celovitega pristopa
so visoki, številne študije pa so pokazale, da se povrnejo v roku petih let (Garg,
1999; Nelson idr., 2006; Nelson idr., 2007 v OSHA, 2013).
V naši raziskavi so se skoraj vsi raziskovani vzroki za neuporabo ETP izkazali kot
šibki. Prav tako nismo ugotovili statistično pomembne razlike pri uporabi ETP med
različnimi starostnimi skupinami anketiranih ter med anketiranimi z različno
delovno dobo. Kljub temu zaposleni menijo, da so MSM in z njimi povezane
bolečine posledica njihovega težkega dela (Petkovšek Gregorin, Vidmar in Karan,
2015). Edini izpostavljeni vzrok za neuporabo ETP v naši raziskavi je pomanjkanje
časa. Le-ta je posledica premajhne kadrovske zasedenosti (Petkovšek-Gregorin
idr, 2015). Prevelike obremenitve zaposlenih in potrebe po zagotovitvi ustreznih
kadrovskih normativov je J. Stričevič s sodelavci izpostavila že leta 2012. M.
Tavželj je leta 2010 v DSO ugotovila bistveno slabše razmere od bolnišničnih – ob
enaki kategorizaciji zahtevnosti zdravstvene nege je 1 zaposleni v DSO skrbel za
4,28 stanovalca, na negovalnem oddelku bolnišnice pa za 2 pacienta. Do danes se
razmere v DSO niso bistveno spremenile. Kadrovski normativi že desetletja
ostajajo nespremenjeni, ob tem pa se zahtevnost ZN in oskrbe v DSO povečuje.
Predlogi za izboljšave
Glede na to, da smo kot edini razlog za neuporabo ETP identificirali pomanjkanje
časa in ugotovili, da je le-ta posledica premajhnih kadrovskih normativov, težko
predlagamo druge ukrepe za izboljšanje situacije. Kljub temu naštevamo nekaj
možnosti:
 izdelati individualne ocene fizičnih in kognitivnih sposobnosti stanovalcev s
strani vodij tima, delovnih in fizioterapevtov ter določiti načine premeščanja
ter ETP, ki ga je pri tem potrebno uporabiti;
 dosledno zahtevati od zaposlenih upoštevanje individualnih ocen in določenega
načina premeščanja pri posameznem stanovalcu;
 z natančno organizacijo dela časovno optimizirati delovne procese, kolikor je
mogoče in s tem omogočiti zaposlenim dejansko uporabo ETP;
 aktivno iskati najsodobnejše pripomočke na trgu s strani vodstva DSO in zavode
opremljati z njimi;
 pri gradnjah in adaptacijah ustanov upoštevati odstranjevanje oz.
preprečevanje arhitektonskih ovir za uporabo ETP;
 določiti odgovorno osebo za usposabljanje ostalih oz. novo zaposlenih;
 spremljati izvajanje navodil.
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6 ZAKLJUČEK
Za izvedbo raziskave na področju socialnovarstvenih zavodov smo se odločili zaradi
dobrega poznavanja razmer v teh ustanovah. Rezultati nas niso presenetili, niti na
področju ugotavljanja uporabe ETP pri oskrbi stanovalcev niti na področju
odkrivanja razlogov za njihovo neuporabo.
Pohvalne so ugotovitve, da DSO skrbijo za opremljenost z ETP, vendar jim
primanjkuje načinov, kako zaposlene stimulirati k njihovi uporabi. Zahtevati
uporabo ETP in se pri tem zavedati, da bo zaradi povečane porabe časa drug
stanovalec prikrajšan, je nepravično do uporabnikov. Še manj pravično pa je
zahtevati od zaposlenih, da vsak dan delodajalcu dajejo na razpolago svoje
zdravje.
S strani anketiranih izraženo pomanjkanje časa je zagotovo odraz kadrovske
situacije v DSO. Takšne razmere trajajo že dolga leta in jim trenutno še ni videti
konca.
Vsako leto, ko se sklepajo področni dogovori, si SSZS v pogajanjih z ZZZS prizadeva
doseči dvig kadrovskih normativov na področju zdravstvene nege v DSO. Za leto
2016 so dosegli priznanje plačila najzahtevnejše ZN, kriteriji pa so bili postavljeni
tako neživljenjsko, da jih je v praksi nemogoče doseči.
Socialnovarstveni zavodi so veliko upanja polagali v nov Zakon o dolgotrajni
oskrbi, ki se je pripravljal dolga leta in naj bi uredil financiranje dolgotrajne
oskrbe v državi ter posledično vplival tudi na povečanje kadrovskih normativov. B.
Hočevar (2017) v svojem članku navaja, da je iz osnutka zakona razvidno, da je
namen predlagateljev zakona, da se iz zdravstvene blagajne v novo blagajno
prenese sto milijonov evrov, kar je toliko, kolikor zdaj dobivajo DSO. »Zaradi
nedodelanosti temu težko rečemo predlog, ker ne le da ne odgovarja na ključne
izzive, ampak bi ob morebitni uveljavitvi celo poslabšal položaj velikega dela
sedanjih in prihodnjih uporabnikov storitev dolgotrajne oskrbe« (Bizjak, 2017 v
Hočevar, 2017).
V trenutku dokončevanja naše naloge je Zakon dan v javno obravnavo, pri čemer
se ugotavlja veliko nedoslednosti in pomanjkljivosti zakona, predvsem pa je
popolnoma nejasen v zvezi s kadrovskimi normativi v DSO. Tako zaposlenim v
zavodih še naprej ostaja samo neizmerna volja do dela in upanje, da se bo nekoč
morda kaj obrnilo na bolje.
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PRILOGE
Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK (1)
VPRAŠALNIK ZA VODJO ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SOCIALNOVARSTVENEM
ZAVODU
Spoštovani!
Sem Marija Tavželj, študentka 2. letnika magistrskega študija, smer management v
zdravstvu in socialnem varstvu. V okviru magistrske naloge pripravljam raziskavo, ki
bo proučevala uporabo ergonomskih tehničnih pripomočkov pri premeščanju bremen
v domovih za starejše občane. Za doseganje objektivnih zaključkov je treba zbrati
kompetenten vzorec anketirancev in prav zato vas prosim, da namenite nekaj vašega
dragocenega časa za sodelovanje pri izpolnjevanju ankete. Rezultati bodo
uporabljeni izključno za osnovni namen raziskave. Vprašalnik je anonimen.

1. Vpišite število zaposlenih v vašem zavodu:
a) Zdravstveni tehniki _____
b) Bolničarji/negovalci _____
2. Koliko stanovalcev biva v vašem zavodu: _____
3. Vpišite število stanovalcev, ki so razvrščeni kategorijo oskrbe III: _____
4. Pri posameznem ergonomskem tehničnem pripomočku dopišite število
pripomočkov, ki jih imate v vašem zavodu; napišite tudi nič, če
pripomočka v ustanovi nimate:
a) Električna postelja _____
b) Samostoječe dvigalo za dvigovanje iz postelje _____
c) Kopalna kad z nastavljivo višino _____
d) Premična kopalna miza z nastavljivo višino _____
e) Deska za presedanje (banana) _____
f) Podloge za obračanje v postelji _____
g) Vrtljivi krožnik _____
h) Dvigalo za kopanje (sedeče) _____
i) Dvigalo za kopanje (ležeče) _____
j) Pas za presedanje _____
k) Rolo deska _____
l) Drugo:__________________________________________________________
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Zahvaljujem se vam za vašo korektnost in čas, ki ste ga namenili za izpolnjevanje
anketnega vprašalnika.
Marija Tavželj

Priloga 2: ANKETNI VPRAŠALNIK (2 – testni)
VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU
Spoštovani!
Sem Marija Tavželj, študentka 2. letnika magistrskega študija, smer management v
zdravstvu in socialnem varstvu. V okviru magistrske naloge pripravljam raziskavo, ki
bo proučevala uporabo ergonomskih tehničnih pripomočkov pri premeščanju bremen
v domovih za starejše občane. Za doseganje objektivnih zaključkov je treba zbrati
kompetenten vzorec anketirancev in prav zato vas prosim, da namenite nekaj vašega
dragocenega časa za sodelovanje pri izpolnjevanju ankete. Rezultati bodo
uporabljeni izključno za osnovni namen raziskave. Vprašalnik je anonimen.

I.

Demografski podatki (Obkrožite odgovor, ki najbolje ustreza vašemu opisu.)
1. Spol
a) ženski
b) moški
2. Starost
a) 18–25
b) 26–35
c) 36–45
d) > 46
3. Poklic
a) zdravstveni tehnik/srednja medicinska sestra
b) bolničar/negovalec
4. Delovna doba v DSO
a) < 5 let
b) 6–10 let
c) 11–15 let
d) 16–20 let
e) > 21 let
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Pomen varnosti in poučenosti pri uporabi ETP
Med vsemi spodaj naštetimi pripomočki izberite tiste, ki jih imate na razpolago
na vašem delovnem mestu, in v stolpce vpišite številke od 1 do 5 , ki pomenijo, v
kolikšni meri se s trditvijo strinjate: 1 – s trditvijo se ne strinjate, 2 – s trditvijo
se delno strinjate, 3 – s trditvijo se niti ne strinjate niti strinjate, 4 – s trditvijo
se strinjate in 5 – s trditvijo se zelo strinjate.
Trditev

Pripomoček

1. Uporaba
ETP je varna
za stanovalce

2. Uporaba
ETP je varna
za zaposlene

3. O uporabi
ETP sem bil
poučen

Električna postelja
Samostoječe dvigalo za dvigovanje iz
postelje
Kopalna banja z nastavljivo višino
Premična kopalna miza z nastavljivo višino
Deska za presedanje
Podloga za obračanje v postelji
Vrtljivi krožnik
Dvigalo za kopanje (sedeče)
Dvigalo za kopanje (ležeče)
Pas za presedanje
Rolo deska
Drugo_______________________________
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III. Ocena potreb po uporabi, dejanska uporaba in razlogi za neuporabo ETP
1.A

V tabelo vpišite število stanovalcev, pri katerih bi bila po vašem mnenju
potrebna uporaba katerega od naštetih ergonomsko tehničnih pripomočkov pri
premeščanju/obračanju v postelji (bodisi zaradi prekomerne telesne mase,
fizičnih posebnosti kot npr. kontrakture sklepov ali nepomičnosti) ter število
stanovalcev, pri katerih v posamezni izmeni ETP dejansko uporabite.
IZMENA

ETP

Dopoldanska izmena

Popoldanska izmena

Potrebe

Potrebe

Uporaba

Uporaba

Električna postelja
Podloga za obračanje v
postelji
Rolo deska
Drugo_____________________
Drugo_____________________
Drugo_____________________
1.B Če ETP ne uporabljate pri vseh stanovalcih, za katere ste ocenili, da bi ga bilo
smiselno uporabiti, v spodnji tabeli z oceno od 1 do 5 opredelite vaše vzroke za
neuporabo, pri čemer ocena pomeni: 1 – s trditvijo se ne strinjate, 2 – s
trditvijo se delno strinjate, 3 – s trditvijo se niti ne strinjate niti strinjate, 4 – s
trditvijo se strinjate in 5 – s trditvijo se zelo strinjate. Pri vsaki trditvi v
kvadratek pod ustrezno številko, ki opisuje vaše mnenje, naredite X.
Trditev

1

2

3

4

5

1. Nimam na razpolago potrebnih ETP.
2. ETP, ki jih imam na razpolago, niso »pri roki«.
3. ETP, ki jih imam na razpolago, niso primerni.
4. Ne znam uporabljati ETP, ki jih imam na razpolago.
5. Za uporabo ETP nimam dovolj časa.
6. Uporabo ETP mi preprečujejo arhitektonske ovire v
delovnem okolju.
7. Uporabo ETP odklanja stanovalec.
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V tabelo vpišite število stanovalcev, pri katerih bi bila po vašem mnenju
potrebna uporaba katerega od naštetih ergonomsko tehničnih pripomočkov pri
premeščanju iz postelje na invalidski voziček in obratno (bodisi zaradi
prekomerne telesne mase, fizičnih posebnosti kot npr. kontrakture sklepov ali
nepomičnosti) ter število stanovalcev, pri katerih v posamezni izmeni ETP
dejansko uporabite.
IZMENA

ETP

Dopoldanska izmena

Popoldanska izmena

Potrebe

Potrebe

Uporaba

Uporaba

Električna postelja
Samostoječe dvigalo za
presedanje
Deska za presedanje
Vrtljivi krožnik
Pas za presedanje
Drugo_____________________
Drugo_____________________
Drugo_____________________
2.B Če ETP ne uporabljate pri vseh stanovalcih, za katere ste ocenili, da bi ga bilo
smiselno uporabiti, v spodnji tabeli z oceno od 1 do 5 opredelite vaše vzroke za
neuporabo, pri čemer ocena pomeni: 1 – s trditvijo se ne strinjate, 2 – s
trditvijo se delno strinjate, 3 – s trditvijo se niti ne strinjate niti strinjate, 4 – s
trditvijo se strinjate in 5 – s trditvijo se zelo strinjate. Pri vsaki trditvi v
kvadratek pod ustrezno številko, ki opisuje vaše mnenje, naredite X.
Trditev

1

2

3

4

5

1. Nimam na razpolago potrebnih ETP.
2. ETP, ki jih imam na razpolago, niso »pri roki«.
3. ETP, ki jih imam na razpolago, niso primerni.
4. Ne znam uporabljati ETP, ki jih imam na razpolago.
5. Za uporabo ETP nimam dovolj časa.
6. Uporabo ETP mi preprečujejo arhitektonske ovire v
delovnem okolju.
7. Uporabo ETP odklanja stanovalec.
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V tabelo vpišite število stanovalcev, pri katerih bi bila po vašem mnenju
potrebna uporaba katerega od naštetih ergonomsko tehničnih pripomočkov pri
kopanju (bodisi zaradi prekomerne telesne mase, fizičnih posebnosti kot npr.
kontrakture sklepov ali nepomičnosti) ter število stanovalcev, pri katerih v
posamezni izmeni ETP dejansko uporabite.
IZMENA

ETP
Kopalna banja z nastavljivo
višino
Premična kopalna miza z
nastavljivo višino

Dopoldanska izmena

Popoldanska izmena

Potrebe

Potrebe

Uporaba

Uporaba

Dvigalo za kopanje (sedeče)
Dvigalo za kopanje (ležeče)
Drugo_____________________
Drugo_____________________
Drugo_____________________
3.B Če ETP ne uporabljate pri vseh stanovalcih, za katere ste ocenili, da bi ga bilo
smiselno uporabiti, v spodnji tabeli z oceno od 1 do 5 opredelite vaše vzroke za
neuporabo, pri čemer ocena pomeni: 1 – s trditvijo se ne strinjate, 2 – s
trditvijo se delno strinjate, 3 – s trditvijo se niti ne strinjate niti strinjate, 4 – s
trditvijo se strinjate in 5 – s trditvijo se zelo strinjate. Pri vsaki trditvi v
kvadratek pod ustrezno številko, ki opisuje vaše mnenje, naredite X.
Trditev

1

2

3

4

5

1. Nimam na razpolago potrebnih ETP.
2. ETP, ki jih imam na razpolago, niso »pri roki«.
3. ETP, ki jih imam na razpolago, niso primerni.
4. Ne znam uporabljati ETP, ki jih imam na razpolago.
5. Za uporabo ETP nimam dovolj časa.
6. Uporabo ETP mi preprečujejo arhitektonske ovire v
delovnem okolju.
7. Uporabo ETP odklanja stanovalec.
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Nesprejemanje
potrebe po
pomoči

Slaba izkušnja

Bolečina

Pripomoček

Neugodje

Vzrok za odklanjanje ETP

Nezaupanje/
strah

Z oceno od 1 do 5 opredelite pogostost naštetih vzrokov za odklanjanje uporabe
posameznega ETP s strani stanovalcev, pri čemer številka pomeni: 1 – nikoli,
2 ––zelo redko, 3 – včasih, 4 – pogosto in 5 – zelo pogosto. V kvadratke vpišite
številko, ki opisuje vaše mnenje.

Nesodelovanje

4.

Magistrsko delo

Električna postelja
Samostoječe dvigalo za dvigovanje iz
postelje
Kopalna banja z nastavljivo višino
Premična kopalna miza z nastavljivo
višino
Deska za presedanje
Podloga za obračanje v postelji
Vrtljivi krožnik
Dvigalo za kopanje (sedeče)
Dvigalo za kopanje (ležeče)
Pas za presedanje
Rolo deska
Drugo_________________

Zahvaljujem se vam za vašo korektnost in čas, ki ste ga namenili za izpolnjevanje
anketnega vprašalnika.
Marija Tavželj
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Priloga 3: ANKETNI VPRAŠALNIK (2)
VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU
Spoštovani!
Sem Marija Tavželj, študentka 2. letnika magistrskega študija, smer management v
zdravstvu in socialnem varstvu. V okviru magistrske naloge pripravljam raziskavo, ki
bo proučevala uporabo ergonomskih tehničnih pripomočkov pri premeščanju bremen
v domovih za starejše občane. Za doseganje objektivnih zaključkov je treba zbrati
kompetenten vzorec anketirancev in prav zato vas prosim, da namenite nekaj vašega
dragocenega časa za sodelovanje pri izpolnjevanju ankete. Rezultati bodo
uporabljeni izključno za osnovni namen raziskave. Vprašalnik je anonimen.

I.

Demografski podatki
(Obkrožite odgovor, ki najbolje ustreza vašemu opisu.)
1. Spol
c) Ženska
d) Moški
2. Starost
e) 18–25 let
f) 26–35 let
g) 36–45 let
h) > 45 let
3. Poklic
c) Zdravstveni tehnik/Srednja medicinska sestra
d) Bolničar/Negovalec
4. Delovna doba v domu starejših občanov (DSO)
f) < 5 let
g) 5–10 let
h) 11–15 let
i) 16–20 let
j) > 20 let
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Pomen
varnosti
pripomočkov (ETP)

in
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poučenosti

pri

uporabi

ergonomskih

tehničnih

Med vsemi spodaj naštetimi pripomočki izberite tiste, ki jih imate na razpolago
na vašem delovnem mestu, in v stolpce vpišite številke od 1 do 4 , ki pomenijo,
v kolikšni meri se s trditvijo strinjate:
1
2
3
4

– Sploh se ne strinjam
– Se ne strinjam
– Se delno strinjam
– Zelo se strinjam

Če pripomočka nimate, pustite vrstico prazno ali vpišite črtico (–).
Trditev
Pripomoček

1. Uporaba
ETP je varna
za stanovalce

2. Uporaba
ETP je varna
za zaposlene

3. O uporabi
ETP sem bil
poučen

Električna postelja
Samostoječe dvigalo za dvigovanje iz
postelje
Kopalna banja z nastavljivo višino
Premična kopalna miza z nastavljivo višino
Deska za presedanje
Podloga za obračanje v postelji
Vrtljivi krožnik
Dvigalo za kopanje (sedeče)
Dvigalo za kopanje (ležeče)
Pas za presedanje
Rolo deska

III. Uporaba in razlogi za
pripomočkov (ETP)
a.

morebitno neuporabo ergonomskih tehničnih

Kolikšno je število nepomičnih stanovalcev na oddelku, kjer ste razporejeni na
dan izpolnjevanja ankete: ____
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V spodnjo tabelo vpišite število stanovalcev, pri katerih ste pri posamezni storitvi
(1. obračanje in premeščanje v postelji, 2. premeščanje iz postelje na
invalidski voziček in obratno, 3. kopanje) uporabili katerega od naštetih
pripomočkov.
Če pripomočka nimate, vpišite črtico (–). Če pa pripomoček imate, vendar ga
niste uporabili, pa napišite število nič (0).
Storitev

Pripomoček
Električna postelja

1.
Obračanje

2.
Premeščanje

3.
Kopanje

Samostoječe dvigalo za dvigovanje iz postelje
Kopalna banja z nastavljivo višino
Premična kopalna miza z nastavljivo višino
Deska za presedanje
Podloga za obračanje v postelji
Vrtljivi krožnik
Dvigalo za kopanje (sedeče)
Dvigalo za kopanje (ležeče)
Pas za presedanje
Rolo deska
c.

Ocenite razloge za morebitno neuporabo ergonomskih tehničnih pripomočkov
(ETP) pri posamezni storitvi (1. obračanje in premeščanje v postelji, 2.
premeščanje iz postelje na invalidski voziček in obratno, 3. kopanje), pri čemer
ocena od 1 do 4 pomeni:
1
2
3
4

– Sploh se ne strinjam
– Se ne strinjam
– Se delno strinjam
– Zelo se strinjam

Storitev
Trditev
1. Nimam na razpolago potrebnih ETP.
2. ETP, ki jih imam na razpolago, niso »pri
roki«.
3. ETP, ki jih imam na razpolago, niso
primerni.
4. Ne znam uporabljati ETP, ki jih imam na
razpolago.
5. Za uporabo ETP nimam dovolj časa.
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Storitev
Trditev
6. Uporabo ETP mi preprečujejo
arhitektonske ovire v delovnem okolju.
7. Uporabo ETP odklanja stanovalec.
d.

1.
Obračanje

2.
Premeščanje

3.
Kopanje

Z oceno od 1 do 4 opredelite pogostost naštetih vzrokov za odklanjanje uporabe
posameznega ergonomskega tehničnega pripomočka (ETP) s strani
stanovalcev, pri čemer številka pomeni:
1
2
3
4

– Nikoli
– Redko
– Pogosto
– Vedno

Nesprejemanje
potrebe po
pomoči

Slaba izkušnja

Bolečina

Nezaupanje/
strah

Pripomoček

Neugodje

Vzrok za odklanjanje ETP

Nesodelovanje

V kvadratke vpišite številko, ki opisuje vaše mnenje.

Električna postelja
Samostoječe dvigalo za dvigovanje iz
postelje
Kopalna banja z nastavljivo višino
Premična kopalna miza z nastavljivo
višino
Deska za presedanje
Podloga za obračanje v postelji
Vrtljivi krožnik
Dvigalo za kopanje (sedeče)
Dvigalo za kopanje (ležeče)
Pas za presedanje
Rolo deska

Zahvaljujem se vam za vašo korektnost in čas, ki ste ga namenili za izpolnjevanje
anketnega vprašalnika.
Marija Tavželj
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Priloga 4: STATISTIČNE ANALIZE
Analize s statističnim paketom SPSS in inferenčna statistika
Pri statističnih preizkusih raziskovalnih hipotez (tj. inferenčna statistika) izhajamo iz
dveh antagonističnih statističnih domnev – ničelne in alternativne, za kateri je
značilno, da v primeru, ko prvo zavrnemo, sprejmemo drugo, in obratno – pri izbrani
stopnji tveganja α = 0,05 ali α = 0,01 (Klemenčič, 2005):


ničelna domneva H0 npr. predpostavlja, da se aritmetični sredini dveh starostnih
skupin anketiranih bistveno ne razlikujeta, ker pripadata isti populaciji (M ≈ μ):
H0: μ1 = μ2 ali μ1 – μ2 = 0;



ničelni domnevi nasprotna alternativna domneva HA pa predpostavlja, da se
aritmetični sredini obeh starostnih skupin anketiranih statistično pomembno
razlikujeta (M ≠ μ):
HA: μ1 ≠ μ2 ali μ1 – μ2 ≠ 0,

pri čemer uporabimo dvostransko testiranje6. Če pri tem eksperimentalna vrednost
testne statistike (npr. te) ne pade v kritično območje, H0 ne moremo zavrniti – in s
tem tudi ne moremo sprejeti HA.
Na osnovi relacije med eksperimentalno vrednostjo testne statistike in tabelarično
vrednostjo normalizirane testne statistike (oziroma cenilke7) postavimo statistični
sklep.

Slika 18: Enostranski in dvostranski t-test
Vir: BenSTAT, 2017

Kritično območje (angl. critical region) testne statistike t je na sliki 18 obarvano sivo
– to območje je manjše od –t ali pa večje od t pri izbrani stopnji tveganja α. Če
6

7

Enostransko testiranje bi uporabili v primeru, da je eksperimentalna statistika
večja/manjša od testne statistike, dvostransko pa, ko za eksperimentalno statistiko
pričakujemo, da je od testne statistike različna, vendar ne vemo, ali je večja ali manjša
od nje (npr. v primeru, da po eksperimentu pričakujemo boljše rezultate, kot so jih iste
osebe dosegle pred njim).
Vrednost cenilke je ocena parametra celotne populacije: na primer povprečna vrednost
oziroma aritmetična sredina vzorca je M, ocena povprečne vrednosti populacije oz.
cenilka aritmetične sredine populacije pa μ.
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eksperimentalna statistika te pade v sivo obarvano kritično območje, ne moremo
govoriti o enakosti vzorčne in populacijske aritmetične sredine (M ≠ μ), torej ne
moremo sprejeti statistične ničelne domneve H0 (ki trdi, da med aritmetičnima
sredinama obeh starostnih skupin ni statistično pomembnih razlik), temveč H0
zavrnemo in sprejmemo alternativno domnevo HA ob stopnji značilnosti  ( = 0,05
pri enostranskem testiranju ali /2 = 0,025 pri dvostranskem testiranju) (BenSTAT,
2017).
Uporabljene krajšave v glavah statističnih tabel:
df

Stopnja svobode (df1 in df2 sta stopnji prostosti pri t-testu za neodvisne vzorce)

F

Levenova statistika F pri stopnji tveganja pF

M

Aritmetična sredina (Md je razlika aritmetičnih sredin primerjanih 2 skupin)

Max

Maksimum, najvišja vrednost spremenljivke

Min

Minimum, najmanjša vrednost spremenljivke

N

Numerus, število enot (anketiranih v vzorcu)

n

Število enot v podvzorcu/skupini

p

Statistična pomembnost izbrane eksperimentalne statistike (Sig. v tabelah SPSS
označimo s p; pF je statistična pomembnost Levenove statistike F pri preverjanju
homogenosti varianc med skupinami) v primerjavi s stopnjo značilnosti α testne
statistike; če je p < α = 0,05, se eksperimentalna statistika značilno razlikuje od
testne statistike pri 5-odstotnem tveganju

SD

Standardni odklon je mera za razpršenost porazdelitve posameznih vrednosti okoli
povprečja (kvadratni koren iz povprečja kvadratov odklonov posameznih vrednosti od
aritmetične sredine)

SE

Standardna napaka (SEM je standardna napaka povprečja M)

t

Testna statistika t pri stopnji tveganja α = 0,05; t e je eksperimentalna statistika pri
stopnji tveganja p

α

Stopnja značilnosti oz. statistične pomembnosti, stopnja tveganja za statistično
napako prve vrste (npr. α = 0,05 ali α = 5 %)

Σ

Vsota

Vprašanje iz vprašalnika

Spremenljivka

Pričakovane vrednosti
(možnosti) odgovora

Skrajšan opis

Tip

Zap

Zaporedna številka ankete

Razmernostna

1 do 998

ID

Identifikacija ankete

Nominalna

A1 do Z998

Zavod

Zavod

Nominalna

A do Z

Ni
odgovora

I. Demografski podatki (Obkrožite odgovor, ki najbolje ustreza vašemu opisu.)
1. Spol

2. Starost

V1

V2

1_ Spol

2_ Starost

Nominalna

1 = Moški
2 = Ženska

999

Ordinalna

1 = 18–25 let
2 = 26–35 let
3 = 36–45 let
4 = > 45 let

999
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3. Poklic

4. Delovna doba v DSO

Spremenljivka
V3
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Skrajšan opis

3_ Poklic

V4

4_ Delovna doba v DSO

Tip

Pričakovane vrednosti
(možnosti) odgovora

Ni
odgovora

Nominalna

1 = Zdravstveni tehnik/
Srednja medicinska
sestra
2 = Bolničar/Negovalec

999

Ordinalna

1 = < 5 let
2 = 6–10 let
3 = 11–15 let
4 = 16–20 let
5 = > 20 let

999

II. Pomen varnosti in poučenosti pri uporabi ETP
Med vsemi spodaj naštetimi pripomočki izberite tiste, ki jih imate na razpolago na vašem delovnem mestu, in v
stolpce vpišite številke od 1 do 4 , ki pomenijo, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate:
1 – Sploh se ne strinjam.
2 – Se ne strinjam.
3 – Se delno strinjam.
4 – Zelo se strinjam.
Če pripomočka nimate, pustite vrstico prazno ali vpišite črtico (–).
a) Uporaba ETP je varna za stanovalce
Električna postelja

V5a_1

5a_Električna postelja

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje

V5a_2

5a_Samostoječe dvigalo

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

999

999

Kopalna banja z
nastavljivo višino

V5a_3

5a_Kopalna banja

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

Premična kopalna miza z
nastavljivo višino

V5a_4

5a_Premična kopalna miza

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

Deska za presedanje

V5a_5

5a_Deska za presedanje

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

999

Podloga za obračanje v
postelji

V5a_6

5a_Podloga za obračanje

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

Vrtljivi krožnik

V5a_7

5a_Vrtljivi krožnik

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

999

999

Dvigalo za kopanje
(sedeče)

V5a_8

5a_Dvigalo_sedeče

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

Dvigalo za kopanje
(ležeče)

V5a_9

5a_Dvigalo_ležeče

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam
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Pas za presedanje

Rolo deska

Spremenljivka
V5a_10

V5a_11

Magistrsko delo

Skrajšan opis

5a_Pas za presedanje

5a_Rolo deska

Pričakovane vrednosti
(možnosti) odgovora

Ni
odgovora

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

999

Tip

b) Uporaba ETP je varna za zaposlene
Električna postelja

V5b_1

5b_Električna postelja

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje

V5b_2

5b_Samostoječe dvigalo

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

Kopalna banja z
nastavljivo višino

V5b_3

5b_Kopalna banja

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

999

Premična kopalna miza z
nastavljivo višino

V5b_4

5b_Premična kopalna miza

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

Deska za presedanje

V5b_5

5b_Deska za presedanje

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

999

Podloga za obračanje v
postelji

V5b_6

5b_Podloga za obračanje

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

Vrtljivi krožnik

V5b_7

5b_Vrtljivi krožnik

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

999

Dvigalo za kopanje
(sedeče)

V5b_8

5b_Dvigalo_sedeče

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

Dvigalo za kopanje
(ležeče)

V5b_9

5b_Dvigalo_ležeče

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

Pas za presedanje

V5b_10

5b_Pas za presedanje

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

Rolo deska

V5b_11

5b_Rolo deska
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Spremenljivka

Magistrsko delo

Skrajšan opis

Tip

Pričakovane vrednosti
(možnosti) odgovora

Ni
odgovora

999

c) O uporabi ETP sem bil poučen
Električna postelja

V5c_1

5c_Električna postelja

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje

V5c_2

5c_Samostoječe dvigalo

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

999

Kopalna banja z
nastavljivo višino

V5c_3

5c_Kopalna banja

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

Premična kopalna miza z
nastavljivo višino

V5c_4

5c_Premična kopalna miza

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

Deska za presedanje

V5c_5

5c_Deska za presedanje

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

999

Podloga za obračanje v
postelji

V5c_6

5c_Podloga za obračanje

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

Vrtljivi krožnik

V5c_7

5c_Vrtljivi krožnik

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

999

Dvigalo za kopanje
(sedeče)

V5c_8

5c_Dvigalo_sedeče

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

Dvigalo za kopanje
(ležeče)

V5c_9

5c_Dvigalo_ležeče

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

999

999

Pas za presedanje

V5c_10

5c_Pas za presedanje

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

Rolo deska

V5c_11

5c_Rolo deska

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

III. Uporaba in razlogi za morebitno neuporabo ergonomskih tehničnih pripomočkov (ETP)
1. Kolikšno je število
nepomičnih stanovalcev
na oddelku, kjer ste
razporejeni na dan
izpolnjevanja ankete:
____

V6

6_Nepomični na oddelku

Razmernostna

1 do 998

999

2. V spodnjo tabelo vpišite število stanovalcev, pri katerih ste pri posamezni storitvi (1. obračanje in premeščanje v
postelji, 2. premeščanje iz postelje na invalidski voziček in obratno, 3. kopanje) uporabili katerega od naštetih
pripomočkov.
Če pripomočka nimate, vpišite črtico (–), če pa pripomoček imate, vendar ga niste uporabili, napišite število nič (0).
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Spremenljivka

Magistrsko delo

Skrajšan opis

Tip

Pričakovane vrednosti
(možnosti) odgovora

Ni
odgovora

a) obračanje in premeščanje v postelji
Električna postelja

V7a_1

7a_Električna postelja

Razmernostna

1 do 998

999

Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje

V7a_2

7a_Samostoječe dvigalo

Razmernostna

1 do 998

999

Kopalna banja z
nastavljivo višino

V7a_3

7a_Kopalna banja

Razmernostna

1 do 998

999

Premična kopalna miza z
nastavljivo višino

V7a_4

7a_Premična kopalna miza

Razmernostna

1 do 998

999

Deska za presedanje

V7a_5

7a_Deska za presedanje

Razmernostna

1 do 998

999

Podloga za obračanje v
postelji

V7a_6

7a_Podloga za obračanje

Razmernostna

1 do 998

999

Vrtljivi krožnik

V7a_7

7a_Vrtljivi krožnik

Razmernostna

1 do 998

999

Dvigalo za kopanje
(sedeče)

V7a_8

7a_Dvigalo_sedeče

Razmernostna

1 do 998

999

Dvigalo za kopanje
(ležeče)

V7a_9

7a_Dvigalo_ležeče

Razmernostna

1 do 998

999

Pas za presedanje

V7a_10

7a_Pas za presedanje

Razmernostna

1 do 998

999

Rolo deska

V7a_11

7a_Rolo deska

Razmernostna

1 do 998

999

b) premeščanje iz postelje na invalidski voziček in obratno
Električna postelja

V7b_1

7b_Električna postelja

Razmernostna

1 do 998

999

Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje

V7b_2

7b_Samostoječe dvigalo

Razmernostna

1 do 998

999

Kopalna banja z
nastavljivo višino

V7b_3

7b_Kopalna banja

Razmernostna

1 do 998

999

Premična kopalna miza z
nastavljivo višino

V7b_4

7b_Premična kopalna miza

Razmernostna

1 do 998

999

Deska za presedanje

V7b_5

7b_Deska za presedanje

Razmernostna

1 do 998

999

Podloga za obračanje v
postelji

V7b_6

7b_Podloga za obračanje

Razmernostna

1 do 998

999

Vrtljivi krožnik

V7b_7

7b_Vrtljivi krožnik

Razmernostna

1 do 998

999

Dvigalo za kopanje
(sedeče)

V7b_8

7b_Dvigalo_sedeče

Razmernostna

1 do 998

999

Dvigalo za kopanje
(ležeče)

V7b_9

7b_Dvigalo_ležeče

Razmernostna

1 do 998

999

Pas za presedanje

V7b_10

7b_Pas za presedanje

Razmernostna

1 do 998

999

Rolo deska

V7b_11

7b_Rolo deska

Razmernostna

1 do 998

999

Električna postelja

V7c_1

7c_Električna postelja

Razmernostna

1 do 998

999

Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje

V7c_2

7c_Samostoječe dvigalo

Razmernostna

1 do 998

999

Kopalna banja z
nastavljivo višino

V7c_3

7c_Kopalna banja

Razmernostna

1 do 998

999

Premična kopalna miza z
nastavljivo višino

V7c_4

7c_Premična kopalna miza

Razmernostna

1 do 998

999

Deska za presedanje

V7c_5

7c_Deska za presedanje

Razmernostna

1 do 998

999

Podloga za obračanje v
postelji

V7c_6

7c_Podloga za obračanje

Razmernostna

1 do 998

999

Vrtljivi krožnik

V7c_7

7c_Vrtljivi krožnik

Razmernostna

1 do 998

999

c) kopanje
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Spremenljivka

Magistrsko delo

Skrajšan opis

Tip

Pričakovane vrednosti
(možnosti) odgovora

Ni
odgovora

Dvigalo za kopanje
(sedeče)

V7c_8

7c_Dvigalo_sedeče

Razmernostna

1 do 998

999

Dvigalo za kopanje
(ležeče)

V7c_9

7c_Dvigalo_ležeče

Razmernostna

1 do 998

999

Pas za presedanje

V7c_10

7c_Pas za presedanje

Razmernostna

1 do 998

999

Rolo deska

V7c_11

7c_Rolo deska

Razmernostna

1 do 998

999

3. Ocenite razloge za morebitno neuporabo ergonomskih tehničnih pripomočkov (ETP) pri posamezni storitvi, pri
čemer ocena od 1 do 4 pomeni: 1 – s trditvijo se sploh ne strinjate, 2 – s trditvijo se ne strinjate, 3 – s trditvijo
delno strinjate in 4 – s trditvijo se zelo strinjate.
1. obračanje in premeščanje v postelji
1. Nimam na razpolago
potrebnih ETP.

V8a_1

8a_Ni potrebnih ETP

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

999

2. ETP, ki jih imam na
razpolago, niso »pri
roki«.

V8a_2

8a_ETP ni pri roki

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

3. ETP, ki jih imam na
razpolago, niso primerni.

V8a_3

8a_Neprimerni ETP

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

V8a_4

8a_Nepoznavanje uporabe
ETP

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

5. Za uporabo ETP nimam
V8a_5
dovolj časa.

8a_Ni časa za ETP

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

6. Uporabo ETP mi
preprečujejo
arhitektonske ovire v
delovnem okolju.

V8a_6

8a_Arhitektonske ovire za
ETP

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

V8a_7

8a_ETP odklanja
stanovalec

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

999

4. Ne znam uporabljati
ETP, ki jih imam na
razpolago.

7. Uporabo ETP odklanja
stanovalec.

b) premeščanje iz postelje na invalidski voziček in obratno
1. Nimam na razpolago
potrebnih ETP.

V8b_1

8b_Ni potrebnih ETP

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

2. ETP, ki jih imam na
razpolago, niso »pri
roki«.

V8b_2

8b_ETP ni pri roki

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

3. ETP, ki jih imam na
razpolago, niso primerni.
4. Ne znam uporabljati
ETP, ki jih imam na
razpolago.
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Spremenljivka

Magistrsko delo

Skrajšan opis

Pričakovane vrednosti
(možnosti) odgovora

Ni
odgovora

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

999

Tip

5. Za uporabo ETP nimam
V8b_5
dovolj časa.

8b_Ni časa za ETP

6. Uporabo ETP mi
preprečujejo
arhitektonske ovire v
delovnem okolju.

V8b_6

8b_Arhitektonske ovire za
ETP

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

7. Uporabo ETP odklanja
stanovalec.

V8b_7

8b_ETP odklanja
stanovalec

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

1. Nimam na razpolago
potrebnih ETP.

V8c_1

8c_Ni potrebnih ETP

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

2. ETP, ki jih imam na
razpolago, niso »pri
roki«.

V8c_2

8c_ETP ni pri roki

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

999

c) kopanje

3. ETP, ki jih imam na
razpolago, niso primerni.

V8c_3

8c_Neprimerni ETP

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

4. Ne znam uporabljati
ETP, ki jih imam na
razpolago.

V8c_4

8c_Nepoznavanje uporabe
ETP

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

999

5. Za uporabo ETP nimam
V8c_5
dovolj časa.

8c_Ni časa za ETP

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

6. Uporabo ETP mi
preprečujejo
arhitektonske ovire v
delovnem okolju.

V8c_6

8c_Arhitektonske ovire za
ETP

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

V8c_7

8c_ETP odklanja
stanovalec

Ordinalna

1 = Sploh se ne strinjam
2 = Se ne strinjam
3 = Se delno strinjam
4 = Zelo se strinjam

999

7. Uporabo ETP odklanja
stanovalec.

4. Z oceno od 1 do 4 opredelite pogostost naštetih vzrokov za odklanjanje uporabe posameznega ergonomskega
tehničnega pripomočka (ETP) s strani stanovalcev, pri čemer številka pomeni:
1 – Nikoli.
2 – Redko.
3 – Pogosto.
4 – Vedno.
V kvadratke vpišite številko, ki opisuje vaše mnenje.
a) Neugodje
Električna postelja

V9a_1

9a_Električna postelja

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno
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Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje

Spremenljivka
V9a_2

Magistrsko delo

Skrajšan opis

9a_Samostoječe dvigalo

Tip

Pričakovane vrednosti
(možnosti) odgovora

Ni
odgovora

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Kopalna banja z
nastavljivo višino

V9a_3

9a_Kopalna banja

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Premična kopalna miza z
nastavljivo višino

V9a_4

9a_Premična kopalna miza

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Deska za presedanje

V9a_5

9a_Deska za presedanje

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Podloga za obračanje v
postelji

V9a_6

9a_Podloga za obračanje

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Vrtljivi krožnik

V9a_7

9a_Vrtljivi krožnik

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Dvigalo za kopanje
(sedeče)

V9a_8

9a_Dvigalo_sedeče

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Dvigalo za kopanje
(ležeče)

V9a_9

9a_Dvigalo_ležeče

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Pas za presedanje

V9a_10

9a_Pas za presedanje

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Rolo deska

V9a_11

9a_Rolo deska

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Električna postelja

V9b_1

9b_Električna postelja

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje

V9b_2

9b_Samostoječe dvigalo

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

b) Nesodelovanje

Kopalna banja z
nastavljivo višino
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Premična kopalna miza z
nastavljivo višino

Spremenljivka
V9b_4

Magistrsko delo

Skrajšan opis

9b_Premična kopalna miza

Tip

Pričakovane vrednosti
(možnosti) odgovora

Ni
odgovora

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Deska za presedanje

V9b_5

9b_Deska za presedanje

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Podloga za obračanje v
postelji

V9b_6

9b_Podloga za obračanje

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Vrtljivi krožnik

V9b_7

9b_Vrtljivi krožnik

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Dvigalo za kopanje
(sedeče)

V9b_8

9b_Dvigalo_sedeče

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Dvigalo za kopanje
(ležeče)

V9b_9

9b_Dvigalo_ležeče

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Pas za presedanje

V9b_10

9b_Pas za presedanje

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Rolo deska

V9b_11

9b_Rolo deska

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

V9c_1

9c_Električna postelja

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

c) Nezaupanje/strah
Električna postelja

Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje

V9c_2

9c_Samostoječe dvigalo

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Kopalna banja z
nastavljivo višino

V9c_3

9c_Kopalna banja

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Premična kopalna miza z
nastavljivo višino

V9c_4

9c_Premična kopalna miza

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Deska za presedanje

V9c_5

9c_Deska za presedanje
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Podloga za obračanje v
postelji

Spremenljivka
V9c_6

Magistrsko delo

Skrajšan opis

9c_Podloga za obračanje

Tip

Pričakovane vrednosti
(možnosti) odgovora

Ni
odgovora

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Vrtljivi krožnik

V9c_7

9c_Vrtljivi krožnik

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Dvigalo za kopanje
(sedeče)

V9c_8

9c_Dvigalo_sedeče

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Dvigalo za kopanje
(ležeče)

V9c_9

9c_Dvigalo_ležeče

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Pas za presedanje

V9c_10

9c_Pas za presedanje

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Rolo deska

V9c_11

9c_Rolo deska

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

V9d_1

9d_Električna postelja

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

d) Bolečina
Električna postelja

Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje

V9d_2

9d_Samostoječe dvigalo

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Kopalna banja z
nastavljivo višino

V9d_3

9d_Kopalna banja

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Premična kopalna miza z
nastavljivo višino

V9d_4

9d_Premična kopalna miza

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Deska za presedanje

V9d_5

9d_Deska za presedanje

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Podloga za obračanje v
postelji

V9d_6

9d_Podloga za obračanje

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Vrtljivi krožnik
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Dvigalo za kopanje
(sedeče)

Spremenljivka
V9d_8

Magistrsko delo

Skrajšan opis

9d_Dvigalo_sedeče

Tip

Pričakovane vrednosti
(možnosti) odgovora

Ni
odgovora

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Dvigalo za kopanje
(ležeče)

V9d_9

9d_Dvigalo_ležeče

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Pas za presedanje

V9d_10

9d_Pas za presedanje

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Rolo deska

V9d_11

9d_Rolo deska

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

V9e_1

9e_Električna postelja

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

e) Slaba izkušnja
Električna postelja

Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje

V9e_2

9e_Samostoječe dvigalo

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Kopalna banja z
nastavljivo višino

V9e_3

9e_Kopalna banja

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Premična kopalna miza z
nastavljivo višino

V9e_4

9e_Premična kopalna miza

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Deska za presedanje

V9e_5

9e_Deska za presedanje

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Podloga za obračanje v
postelji

V9e_6

9e_Podloga za obračanje

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Vrtljivi krožnik

V9e_7

9e_Vrtljivi krožnik

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Dvigalo za kopanje
(sedeče)

V9e_8

9e_Dvigalo_sedeče

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Dvigalo za kopanje
(ležeče)

V9e_9

9e_Dvigalo_ležeče
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Vprašanje iz vprašalnika

Pas za presedanje

Rolo deska

Spremenljivka
V9e_10

V9e_11

Magistrsko delo

Skrajšan opis

9e_Pas za presedanje

9e_Rolo deska

Tip

Pričakovane vrednosti
(možnosti) odgovora

Ni
odgovora

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

f) Nesprejemanje potrebe po pomoči
Električna postelja

V9f_1

9f_Električna postelja

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Samostoječe dvigalo za
dvigovanje iz postelje

V9f_2

9f_Samostoječe dvigalo

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Kopalna banja z
nastavljivo višino

V9f_3

9f_Kopalna banja

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Premična kopalna miza z
nastavljivo višino

V9f_4

9f_Premična kopalna miza

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Deska za presedanje

V9f_5

9f_Deska za presedanje

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Podloga za obračanje v
postelji

V9f_6

9f_Podloga za obračanje

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Vrtljivi krožnik

V9f_7

9f_Vrtljivi krožnik

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

999

Dvigalo za kopanje
(sedeče)

V9f_8

9f_Dvigalo_sedeče

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

Dvigalo za kopanje
(ležeče)

V9f_9

9f_Dvigalo_ležeče

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Pas za presedanje

V9f_10

9f_Pas za presedanje

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Ordinalna

1 = Nikoli
2 = Redko
3 = Pogosto
4 = Vedno

999

Rolo deska

V9f_11

9f_Rolo deska

Tabela 34: Pregled vsebine in strukture vprašalnika ter spremenljivk
za statistične obdelave s SPSS
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Magistrsko delo

Enosmerna analiza variance ANOVA

Kopanje

Premeščanje

Obračanje

Opisne statistike
18–25 let
26–35 let
36–45 let
> 45 let
Skupaj
18–25 let
26–35 let
36–45 let
> 45 let
Skupaj
18–25 let
26–35 let
36–45 let
> 45 let
Skupaj

N
24
44
28
27
123
24
44
28
27
123
24
44
28
27
123

Test homogenosti varianc

M
13,50
19,20
30,36
21,19
21,07
9,75
11,70
16,54
9,22
11,88
9,54
14,57
21,14
7,15
13,46

SD
11,673
13,956
21,351
19,285
17,516
10,951
13,738
20,136
10,364
14,463
11,938
19,911
30,384
9,400
20,385

Levenova
statistika

SEM
2,383
2,104
4,035
3,711
1,579
2,235
2,071
3,805
1,995
1,304
2,437
3,002
5,742
1,809
1,838

95% interval
zaupanja za M
Sp.
Zg.
meja
meja

8,57
14,96
22,08
13,56
17,94
5,13
7,53
8,73
5,12
9,30
4,50
8,51
9,36
3,43
9,82

df1

Min

18,43
23,45
38,64
28,81
24,19
14,37
15,88
24,34
13,32
14,46
14,58
20,62
32,92
10,87
17,09

df2

Max
60
68
73
65
73
54
55
64
44
64
60
90
120
45
120

0
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sig. (pF)

Obračanje

6,184

3

119

0,001

Premeščanje

6,647

3

119

0,000

Kopanje

7,673

3

119

0,000

ANOVA
Obračanje
Premeščanje

Kopanje

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

Σ kvadratov
3.943,818
33.487,662
37.431,480
907,881
24.613,290
25.521,171
3.150,914
47.547,590
50.698,504

df
3
119
122
3
119
122
3
119
122

M2
1.314,606
281,409

F
4,672

Sig. (p)
0,004

302,627
206,834

1,463

0,228

1.050,305
399,560

2,629

0,053

Opomba: Ker je pF < 0,05 pri vseh treh storitvah, enosmerne analize variance ANOVA ne
smemo uporabiti.

Tabela 35: Starost anketiranih in pogostost uporabe ETP pri vsakodnevnem delu –
ANOVA
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Opisne statistike
< 5 let
5–10 let
11–15 let
16–20 let
> 20 let
Skupaj
< 5 let
5–10 let
11–15 let
16–20 let
> 20 let
Skupaj
< 5 let
5–10 let
11–15 let
16–20 let
> 20 let
Skupaj

N

Kopanje

Premeščanje

Obračanje

40
38
15
9
21
123
40
38
15
9
21
123
40
38
15
9
21
123

Test homogenosti varianc

Magistrsko delo

M
15,53
18,84
28,60
27,67
27,43
21,07
9,03
10,76
16,47
17,56
13,62
11,88
7,98
13,11
26,60
16,44
13,86
13,46

SD
13,762
13,746
21,934
21,000
21,542
17,516
10,752
14,301
17,720
16,779
16,963
14,463
10,209
18,467
30,810
19,333
26,320
20,385

Levenova
statistika

SEM
2,176
2,230
5,663
7,000
4,701
1,579
1,700
2,320
4,575
5,593
3,702
1,304
1,614
2,996
7,955
6,444
5,743
1,838

95% interval
zaupanja za M
Sp.
Zg.
meja
meja

11,12
14,32
16,45
11,52
17,62
17,94
5,59
6,06
6,65
4,66
5,90
9,30
4,71
7,04
9,54
1,58
1,88
9,82

df1

Min

19,93
23,36
40,75
43,81
37,23
24,19
12,46
15,46
26,28
30,45
21,34
14,46
11,24
19,18
43,66
31,31
25,84
17,09

df2

0
0
2
6
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
Sig. (pF)

Obračanje

6,149

4

118

0,000

Premeščanje

2,358

4

118

0,057

Kopanje

5,594

4

118

0,000

ANOVA
Obračanje
Premeščanje

Kopanje

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

Σ kvadratov
3.509,709
33.921,770
37.431,480
1.042,419
24.478,751
25.521,171
3.881,556
46.816,948
50.698,504

df
4
118
122
4
118
122
4
118
122

Max
64
68
73
65
62
73
54
64
55
41
64
64
60
85
90
54
120
120

M2
877,427
287,473

F
3,052

Sig. (p)
0,020

260,605
207,447

1,256

0,291

970,389
396,754

2,446

0,050

Opomba: Enosmerne analize variance ANOVA ne smemo uporabiti pri Obračanju in Kopanju
(pF < 0,05), smemo pa jo uporabiti pri Premeščanju (pF > 0,05).

Tabela 36: Delovna doba anketiranih in pogostost uporabe ETP pri vsakodnevnem
delu – ANOVA
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Magistrsko delo

T-test za neodvisne vzorce
Statistike
skupin
Obračanje
Premeščanje
Kopanje
Test neodvisnosti
vzorcev

Premeščanje
Kopanje

n

26–35 let

24
44
24
44
24

M
13,50
19,20
9,75
11,70
9,54

SD
11,673
13,956
10,951
13,738
11,938

SEM
2,383
2,104
2,235
2,071
2,437

44

14,57

19,911

3,002

Levenov test
enakosti varianc

EV = variance so enake
NV = variance niso
enake

Obračanje

Starostni
razred
18–25 let
26–35 let
18–25 let
26–35 let
18–25 let

EV
NV
EV
NV
EV

F
Sig. (pF)
2,695
0,105
3,765

0,057

4,176

0,045

NV

t-test enakosti M
te
-1,702
-1,795
-0,600
-0,641
-1,129

df
66
54,972
66
56,975
66

-1,300

65,316

Sig. (p)
0,093
0,078
0,551
0,524
0,263

Md
-5,705
-5,705
-1,955
-1,955
-5,027

SEM
3,351
3,179
3,257
3,047
4,453

0,198

-5,027

3,866

(2-stranska)

Opomba: Pri storitvi Kopanje variance niso enake (pF < 0,05).

Tabela 37: Primerjava starostnih razredov 18–25 let in 26–35 let glede pogostosti
uporabe ETP pri vsakodnevnem delu – t-test
Statistike
skupin
Obračanje
Premeščanje
Kopanje

Starostni
razred
18–25 let
36–45 let
18–25 let
36–45 let
18–25 let
36–45 let

n
24
28
24
28
24

M
13,50
30,36
9,75
16,54
9,54

SD
11,673
21,351
10,951
20,136
11,938

SEM
2,383
4,035
2,235
3,805
2,437

28

21,14

30,384

5,742
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Test neodvisnosti
vzorcev

Levenov test
enakosti varianc

EV = variance so enake
NV = variance niso
enake

Obračanje
Premeščanje
Kopanje

Magistrsko delo

F
Sig. (pF)
15,418
0,000

EV
NV
EV
NV
EV

12,505

0,001

11,504

0,001

NV

t-test enakosti M
Sig. (p)

te
-3,448
-3,597
-1,473
-1,538
-1,756

df
50
42,979
50
42,859
50

0,001
0,001
0,147
0,132
0,085

Md
-16,857
-16,857
-6,786
-6,786
-11,601

SEM
4,889
4,686
4,606
4,413
6,607

-1,860

36,223

0,071

-11,601

6,238

(2-stranska)

Opomba: Pri vseh 3 storitvah variance niso enake (pF < 0,05).

Tabela 38: Primerjava starostnih razredov 18–25 let in 36–45 let glede pogostosti
uporabe ETP pri vsakodnevnem delu – t-test
Statistike
skupin
Obračanje
Premeščanje
Kopanje
Test neodvisnosti
vzorcev
EV = variance so enake
NV = variance niso
enake

Obračanje
Premeščanje
Kopanje

EV
NV
EV
NV
EV
NV

Starostni
razred
18–25 let
> 45 let
18–25 let
> 45 let
18–25 let
> 45 let

n
24
27
24
27
24

M
13,50
21,19
9,75
9,22
9,54

SD
11,673
19,285
10,951
10,364
11,938

SEM
2,383
3,711
2,235
1,995
2,437

27

7,15

9,400

1,809

Levenov test
enakosti varianc
F
Sig. (pF)
6,916
0,011
0,360

0,551

0,099

0,754

t-test enakosti M
te
-1,695
-1,742
0,177
0,176
0,800

df
49
43,496
49
47,542
49

0,789

43,618

Sig. (p)
0,096
0,088
0,860
0,861
0,428

Md
-7,685
-7,685
0,528
0,528
2,394

SEM
4,535
4,411
2,986
2,996
2,993

0,435

2,394

3,035

(2-stranska)

Opomba: Pri storitvi Obračanje variance niso enake (pF < 0,05).

Tabela 39: Primerjava starostnih razredov 18–25 let in nad 45 let glede pogostosti
uporabe ETP pri vsakodnevnem delu – t-test

stran 110

Marija Tavželj: Uporaba ergonomskih tehničnih pripomočkov v domovih za starejše

Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Statistike
skupin
Obračanje
Premeščanje
Kopanje
Test neodvisnosti
vzorcev

Premeščanje
Kopanje

Starostni
razred
26–35 let
36–45 let
26–35 let
36–45 let
26–35 let

n

36–45 let

44
28
44
28
44

M
19,20
30,36
11,70
16,54
14,57

SD
13,956
21,351
13,738
20,136
19,911

SEM
2,104
4,035
2,071
3,805
3,002

28

21,14

30,384

5,742

Levenov test
enakosti varianc

EV = variance so enake
NV = variance niso
enake

Obračanje

Magistrsko delo

F
Sig. (pF)
9,968
0,002

EV
NV
EV
NV
EV

6,090

0,016

4,430

0,039

NV

t-test enakosti M
Sig. (p)

te
-2,684
-2,451
-1,211
-1,115
-1,111

df
70
41,740
70
42,996
70

-1,015

41,813

0,009
0,019
0,230
0,271
0,271

Md
-11,153
-11,153
-4,831
-4,831
-6,575

SEM
4,156
4,551
3,989
4,332
5,920

0,316

-6,575

6,479

(2-stranska)

Opomba: Pri vseh 3 storitvah variance niso enake (pF < 0,05).

Tabela 40: Primerjava starostnih razredov 26–35 let in 36–45 let glede pogostosti
uporabe ETP pri vsakodnevnem delu – t-test
Statistike
skupin
Obračanje
Premeščanje
Kopanje
Test neodvisnosti
vzorcev
EV = variance so enake
NV = variance niso
enake

Obračanje
Premeščanje
Kopanje

EV
NV
EV
NV
EV
NV

Starostni
razred
26–35 let
> 45 let
26–35 let
> 45 let
26–35 let
> 45 let

n
44
27
44
27
44

M
19,20
21,19
11,70
9,22
14,57

SD
13,956
19,285
13,738
10,364
19,911

SEM
2,104
3,711
2,071
1,995
3,002

27

7,15

9,400

1,809

Levenov test
enakosti varianc
F
Sig. (pF)
2,900
0,093
2,302

0,134

6,284

0,015

t-test enakosti M
df

Sig. (p)

te
-0,501
-0,464
0,808
0,863
1,813

69
42,727
69
65,941
69

0,618
0,645
0,422
0,391
0,074

Md
-1,981
-1,981
2,482
2,482
7,420

SEM
3,953
4,266
3,074
2,875
4,093

2,117

65,597

0,038

7,420

3,505

(2-stranska)

Opomba: Pri storitvi Kopanje variance niso enake (p < 0,05).

Tabela 41: Primerjava starostnih razredov 26–35 let in nad 45 let glede pogostosti
uporabe ETP pri vsakodnevnem delu – t-test

Marija Tavželj: Uporaba ergonomskih tehničnih pripomočkov v domovih za starejše

stran 111

Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Statistike
skupin
Obračanje
Premeščanje
Kopanje
Test neodvisnosti
vzorcev

Premeščanje
Kopanje

Starostni
razred
36–45 let
> 45 let
36–45 let
> 45 let
36–45 let

n

> 45 let

28
27
28
27
28

M
30,36
21,19
16,54
9,22
21,14

SD
21,351
19,285
20,136
10,364
30,384

SEM
4,035
3,711
3,805
1,995
5,742

27

7,15

9,400

1,809

Levenov test
enakosti varianc

EV = variance so enake
NV = variance niso
enake

Obračanje

Magistrsko delo

EV
NV
EV
NV
EV

F
Sig. (pF)
1,060
0,308
12,004

0,001

15,239

0,000

NV

t-test enakosti M
te
1,670
1,673
1,684
1,702
2,289

df
53
52,780
53
40,685
53

2,325

32,296

Sig. (p)
0,101
0,100
0,098
0,096
0,026

Md
9,172
9,172
7,313
7,313
13,995

SEM
5,493
5,482
4,343
4,296
6,113

0,027

13,995

6,020

(2-stranska)

Opomba: Pri storitvah Premeščanje in Kopanje variance niso enake (pF < 0,05).

Tabela 42: Primerjava starostnih razredov 36–45 let in nad 45 let glede pogostosti
uporabe ETP pri vsakodnevnem delu – t-test
Statistike
skupin
Obračanje
Premeščanje
Kopanje
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Razred
delovne dobe
< 5 let
5–10 let
< 5 let
5–10 let
< 5 let
5–10 let

n
40
38
40
38
40

M
15,53
18,84
9,03
10,76
7,98

SD
13,762
13,746
10,752
14,301
10,209

SEM
2,176
2,230
1,700
2,320
1,614

38

13,11

18,467

2,996
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Test neodvisnosti
vzorcev

Levenov test
enakosti varianc

EV = variance so enake
NV = variance niso
enake

Obračanje
Premeščanje
Kopanje

Magistrsko delo

F
Sig. (pF)
0,029
0,865

EV
NV
EV
NV
EV

1,089

0,300

4,527

0,037

NV

t-test enakosti M
Sig. (p)

te
-1,065
-1,065
-0,609
-0,604
-1,529

df
76
75,804
76
68,633
76

0,290
0,290
0,545
0,548
0,131

Md
-3,317
-3,317
-1,738
-1,738
-5,130

SEM
3,116
3,116
2,855
2,876
3,356

-1,508

57,044

0,137

-5,130

3,403

(2-stranska)

Opomba: Pri storitvi Kopanje variance niso enake (pF < 0,05).

Tabela 43: Primerjava razredov delovne dobe v DSO do 5 let in 5–10 let glede
pogostosti uporabe ETP pri vsakodnevnem delu – t-test
Statistike
skupin
Obračanje
Premeščanje
Kopanje
Test neodvisnosti
vzorcev
EV = variance so enake
NV = variance niso
enake

Obračanje
Premeščanje
Kopanje

EV
NV
EV
NV
EV
NV

Razred
delovne dobe
< 5 let
11–15 let
< 5 let
11–15 let
< 5 let
11–15 let

n
40
15
40
15
40

M
15,53
28,60
9,03
16,47
7,98

SD
13,762
21,934
10,752
17,720
10,209

SEM
2,176
5,663
1,700
4,575
1,614

15

26,60

30,810

7,955

Levenov test
enakosti varianc
F
Sig. (pF)
10,478
0,002
8,163

0,006

40,362

0,000

t-test enakosti M
te
-2,646
-2,155
-1,896
-1,525
-3,400

df
53
18,295
53
18,010
53

-2,294

15,167

Sig. (p)
0,011
0,045
0,063
0,145
0,001

Md
-13,075
-13,075
-7,442
-7,442
-18,625

SEM
4,942
6,067
3,924
4,881
5,479

0,036

-18,625

8,117

(2-stranska)

Opomba: Pri vseh 3 storitvah variance niso enake (pF < 0,05).

Tabela 44: Primerjava razredov delovne dobe v DSO do 5 let in 11–15 let glede
pogostosti uporabe ETP pri vsakodnevnem delu – t-test
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Statistike
skupin
Obračanje
Premeščanje
Kopanje
Test neodvisnosti
vzorcev

Premeščanje
Kopanje

Razred
delovne dobe
< 5 let
16–20 let
< 5 let
16–20 let
< 5 let

n

16–20 let

40
9
40
9
40

M
15,53
27,67
9,03
17,56
7,98

SD
13,762
21,000
10,752
16,779
10,209

SEM
2,176
7,000
1,700
5,593
1,614

9

16,44

19,333

6,444

Levenov test
enakosti varianc

EV = variance so enake
NV = variance niso
enake

Obračanje

Magistrsko delo

F
Sig. (pF)
5,494
0,023

EV
NV
EV
NV
EV

5,263

0,026

8,177

0,006

NV

t-test enakosti M
Sig. (p)

te
-2,160
-1,656
-1,928
-1,459
-1,874

df
47
9,602
47
9,530
47

-1,275

9,028

0,036
0,130
0,060
0,177
0,067

Md
-12,142
-12,142
-8,531
-8,531
-8,469

SEM
5,622
7,330
4,425
5,846
4,520

0,234

-8,469

6,644

(2-stranska)

Opomba: Pri vseh 3 storitvah variance niso enake (pF < 0,05).

Tabela 45: Primerjava razredov delovne dobe v DSO do 5 let in 16–20 let glede
pogostosti uporabe ETP pri vsakodnevnem delu – t-test
Statistike
skupin
Obračanje
Premeščanje
Kopanje
Test neodvisnosti
vzorcev
EV = variance so enake
NV = variance niso
enake

Obračanje
Premeščanje
Kopanje

EV
NV
EV
NV
EV
NV

Razred
delovne dobe
< 5 let
> 20 let
< 5 let
> 20 let
< 5 let
> 20 let

n
40
21
40
21
40

M
15,53
27,43
9,03
13,62
7,98

SD
13,762
21,542
10,752
16,963
10,209

SEM
2,176
4,701
1,700
3,702
1,614

21

13,86

26,320

5,743

Levenov test
enakosti varianc
F
Sig. (pF)
11,674
0,001
4,516

0,038

4,308

0,042

t-test enakosti M
df

Sig. (p)

te
-2,628
-2,298
-1,293
-1,128
-1,252

59
28,810
59
28,673
59

0,011
0,029
0,201
0,269
0,215

Md
-11,904
-11,904
-4,594
-4,594
-5,882

SEM
4,529
5,180
3,554
4,073
4,696

-0,986

23,210

0,334

-5,882

5,966

(2-stranska)

Opomba: Pri vseh 3 storitvah variance niso enake (pF < 0,05).

Tabela 46: Primerjava razredov delovne dobe v DSO do 5 let in nad 20 let glede
pogostosti uporabe ETP pri vsakodnevnem delu – t-test
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Statistike
skupin
Obračanje
Premeščanje
Kopanje
Test neodvisnosti
vzorcev

Premeščanje
Kopanje

Razred
delovne dobe
5–10 let
11–15 let
5–10 let
11–15 let
5–10 let

n

11–15 let

38
15
38
15
38

M
18,84
28,60
10,76
16,47
13,11

SD
13,746
21,934
14,301
17,720
18,467

SEM
2,230
5,663
2,320
4,575
2,996

15

26,60

30,810

7,955

Levenov test
enakosti varianc

EV = variance so enake
NV = variance niso
enake

Obračanje

Magistrsko delo

EV
NV
EV
NV
EV

F
Sig. (pF)
10,144
0,002
2,496

0,120

10,663

0,002

NV

t-test enakosti M
te
-1,951
-1,603
-1,221
-1,112
-1,964

df
51
18,509
51
21,585
51

-1,588

18,114

Sig. (p)
0,057
0,126
0,228
0,278
0,055

Md
-9,758
-9,758
-5,704
-5,704
-13,495

SEM
5,003
6,087
4,670
5,130
6,873

0,130

-13,495

8,500

(2-stranska)

Opomba: Pri storitvah Obračanje in Kopanje variance niso enake (pF < 0,05).

Tabela 47: Primerjava razredov delovne dobe v DSO 5–10 let in 11–15 let glede
pogostosti uporabe ETP pri vsakodnevnem delu – t-test
Statistike
skupin
Obračanje
Premeščanje
Kopanje

Razred
delovne dobe
5–10 let
16–20 let
5–10 let
16–20 let
5–10 let
16–20 let

n
38
9
38
9
38

M
18,84
27,67
10,76
17,56
13,11

SD
13,746
21,000
14,301
16,779
18,467

SEM
2,230
7,000
2,320
5,593
2,996

9

16,44

19,333

6,444
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Test neodvisnosti
vzorcev

Levenov test
enakosti varianc

EV = variance so enake
NV = variance niso
enake

Obračanje
Premeščanje
Kopanje

Magistrsko delo

F
Sig. (pF)
5,335
0,026

EV
NV
EV
NV
EV

1,375

0,247

0,470

0,496

NV

t-test enakosti M
Sig. (p)

te
-1,557
-1,201
-1,240
-1,122
-0,484

df
45
9,684
45
10,920
45

0,126
0,258
0,221
0,286
0,631

Md
-8,825
-8,825
-6,792
-6,792
-3,339

SEM
5,668
7,347
5,476
6,055
6,904

-0,470

11,713

0,647

-3,339

7,107

(2-stranska)

Opomba: Pri storitvi Obračanje variance niso enake (pF < 0,05).

Tabela 48: Primerjava razredov delovne dobe v DSO 5–10 let in 11–15 let glede
pogostosti uporabe ETP pri vsakodnevnem delu – t-test
Statistike
skupin
Obračanje
Premeščanje
Kopanje
Test neodvisnosti
vzorcev
EV = variance so enake
NV = variance niso
enake

Obračanje
Premeščanje
Kopanje

EV
NV
EV
NV
EV
NV

Razred
delovne dobe
5–10 let
> 20 let
5–10 let
> 20 let
5–10 let
> 20 let

n
38
21
38
21
38

M
18,84
27,43
10,76
13,62
13,11

SD
13,746
21,542
14,301
16,963
18,467

SEM
2,230
4,701
2,320
3,702
2,996

21

13,86

26,320

5,743

Levenov test
enakosti varianc
F
Sig. (pF)
11,113
0,002
1,047

0,311

0,289

0,593

t-test enakosti M
te
-1,869
-1,650
-0,687
-0,654
-0,128

df
57
29,214
57
35,810
57

-0,116

31,117

Sig. (p)
0,067
0,110
0,495
0,517
0,898

Md
-8,586
-8,586
-2,856
-2,856
-0,752

SEM
4,594
5,203
4,157
4,369
5,860

0,908

-0,752

6,478

(2-stranska)

Opomba: Pri storitvi Obračanje variance niso enake (pF < 0,05).

Tabela 49: Primerjava razredov delovne dobe v DSO 5–10 let in nad 20 let glede
pogostosti uporabe ETP pri vsakodnevnem delu – t-test
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Statistike
skupin
Obračanje
Premeščanje
Kopanje
Test neodvisnosti
vzorcev

Premeščanje
Kopanje

Razred
delovne dobe
11–15 let
16–20 let
11–15 let
16–20 let
11–15 let

n

16–20 let

38
9
38
9
38

M
18,84
27,67
10,76
17,56
13,11

SD
13,746
21,000
14,301
16,779
18,467

SEM
2,230
7,000
2,320
5,593
2,996

9

16,44

19,333

6,444

Levenov test
enakosti varianc

EV = variance so enake
NV = variance niso
enake

Obračanje

Magistrsko delo

F
Sig. (pF)
0,089
0,768

EV
NV
EV
NV
EV

0,021

0,887

3,602

0,071

NV

t-test enakosti M
Sig. (p)

te
0,102
0,104
-0,149
-0,151
0,885

df
22
17,593
22
17,748
22

0,992

21,899

0,919
0,919
0,883
0,882
0,386

Md
0,933
0,933
-1,089
-1,089
10,156

SEM
9,107
9,004
7,329
7,226
11,470

0,332

10,156

10,238

(2-stranska)

Opomba: Pri vseh 3 storitvah so variance enake (pF > 0,05).

Tabela 50: Primerjava razredov delovne dobe v DSO 11–15 let in 16–20 let glede
pogostosti uporabe ETP pri vsakodnevnem delu – t-test
Statistike
skupin
Obračanje
Premeščanje
Kopanje
Test neodvisnosti
vzorcev
EV = variance so enake
NV = variance niso
enake

Obračanje
Premeščanje
Kopanje

EV
NV
EV
NV
EV
NV

Razred
delovne dobe
11–15 let
> 20 let
11–15 let
> 20 let
11–15 let
> 20 let

n
15
21
15
21
15

M
28,60
27,43
16,47
13,62
26,60

SD
21,934
21,542
17,720
16,963
30,810

SEM
5,663
4,701
4,575
3,702
7,955

21

13,86

26,320

5,743

Levenov test
enakosti varianc
F
Sig. (pF)
0,020
0,890
0,306

0,584

3,228

0,081

t-test enakosti M
te
0,160
0,159
0,488
0,484
1,334

df
34
29,976
34
29,484
34

1,299

27,222

Sig. (p)
0,874
0,875
0,629
0,632
0,191

Md
1,171
1,171
2,848
2,848
12,743

SEM
7,337
7,360
5,841
5,885
9,552

0,205

12,743

9,812

(2-stranska)

Opomba: Pri vseh 3 storitvah so variance enake (pF > 0,05).

Tabela 51: Primerjava razredov delovne dobe v DSO 11–15 let in nad 20 let glede
pogostosti uporabe ETP pri vsakodnevnem delu – t-test
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Statistike
skupin
Obračanje
Premeščanje
Kopanje
Test neodvisnosti
vzorcev
EV = variance so enake
NV = variance niso
enake

Obračanje
Premeščanje
Kopanje

EV
NV
EV
NV
EV
NV

Magistrsko delo

Razred
delovne dobe
16–20 let
> 20 let
16–20 let
> 20 let
16–20 let
> 20 let

n
9
21
9
21
9

M
27,67
27,43
17,56
13,62
16,44

SD
21,000
21,542
16,779
16,963
19,333

SEM
7,000
4,701
5,593
3,702
6,444

21

13,86

26,320

5,743

Levenov test
enakosti varianc
F
Sig. (pF)
0,034
0,855
0,119

0,733

0,014

0,906

t-test enakosti M
te
0,028
0,028
0,584
0,587
0,265

df
28
15,576
28
15,364
28

0,300

20,566

Sig. (p)
0,978
0,978
0,564
0,566
0,793

Md
0,238
0,238
3,937
3,937
2,587

SEM
8,521
8,432
6,737
6,707
9,772

0,767

2,587

8,632

(2-stranska)

Opomba: Pri vseh 3 storitvah so variance enake (pF > 0,05).

Tabela 52: Primerjava razredov delovne dobe v DSO 16–20 let in nad 20 let glede
pogostosti uporabe ETP pri vsakodnevnem delu – t-test
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Priloga 5: SOGLASJA DSO ZA IZVEDBO ANKETE
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POJMOVNIK
Pojem
Dekompenzacija
Dermatoza
Endotrahealna kanila
Gastrostoma
Inkontinenca

Razlaga
Prenehanje ali močno poslabšanje funkcije nekega organa
Kožna bolezen
Cevka za pretok zraka, ki je vstavljena v kirurško narejeni
odprtini na vratu in je povezana s sapnikom
Kirurško narejena odprtina na trebuhu, ki je povezana z
želodcem
Nehoteno uhajanje urina ali blata
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Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Pojem
Ishiadični živec
Karpalni kanal
Katetrizacija
Klizma
Kontraktura
Nasogastrična sonda
Paliativna obravnava
Politravma
Rotatorna manšeta
Stoma
Trahealna aspiracija
Urinal

Magistrsko delo

Razlaga
Najdaljši živec v telesu, ki izhaja iz ledvene hrbtenice in
oživčuje nogo do stopala
Fibrozni tunel, skozi katerega poteka mediani živec
Uvajanje katetra v votli organ za diagnostične ali
terapevtske namene
Čistilna ali zdravilna raztopina, ki se z namenom terapije ali
čiščenja črevesja aplicira v črevo
Skrčenje ali skrajšanje mišice z zmanjšano gibljivostjo ali
popolno negibnostjo sklepa
Silikonska ali plastična cevka za hranjenje, ki je v želodec
napeljana preko nosnice
Obravnava bolnika s terminalno boleznijo
Poškodba več organov
Ploščate kite mišic ramenskega sklepa
Kirurško narejena odprtina na površju telesa, ki je povezana
z votlim organom
Izsesavanje s tlakom, ki je nižji od zunanjega, z namenom
odstranitve tujka iz sapnika
Priprava v obliki vrečke za zbiranje urina

KRATICE IN AKRONIMI
Kratica
B/N
DSO
ETP
MDDSZ
MSM
SSZS
ZN
ZT/SMS
ZZZS
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Pomen
Bolničarji/negovalci in bolničarke/negovalke
Dom starejših občanov
Ergonomski tehnični pripomočki
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Mišično-skeletna motnja
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Zdravstvena nega
Zdravstveni tehniki/srednje medicinske sestre
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Marija Tavželj: Uporaba ergonomskih tehničnih pripomočkov v domovih za starejše

